
Date: التاريخ :

 عقد إتفاق خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

 Corporate Online Banking Service Agreement
This agreement is signed between: 

   

First: Commercial Bank of Kuwait              

First Party, (The Bank) 

   

Second: ....................................................................................................................................................... 

(Second Party - The Customer) 

Address: ..................................................................................................................................................... 

  

..................................................................................................................................................................... 

 Both Parties being legally eligible to enter into contract, have agreed as follows:-  

  

Introduction 

The Customer is a customer of the Bank and maintains an account(s) with the Bank on which 

various banking transactions are being made, and as it is the Bank's intention to provide 

further banking services to its customers in order to facilitate their self operation of accounts 

at their offices thus saving their time and efforts. 

 

 Both parties agreed that the Bank shall provide the necessary banking services to the 

customer through the Internet to be used by the Customer in inquiring about his account(s) 

the bank and carrying out various Banking transactions on this account/these accounts; he 

shall also have the right to transfer any amounts from this account/these accounts to other 

account(s) held by him or others and performing other transactions as indicated in the 

attached authorization forms subject to the rules and provisions agreed on hereunder.  The 

Customer assumes full legal and judicial responsibility for all transactions conducted using 

his access codes whether carried out by him personally or by any of his staff, subordinates or 

dependants or others and undertakes to protect his access codes against misuse by others.  

The Customer shall not hold the Bank liable for any loss or to make compensations resulting 

hereunder. 

  

In view of the above, both parties agreed as follows:- 

  

First: The above introduction and the attached authorization statements are integral parts of 

this contract. 

Second: The services requested to be used through the computer and the persons authorized 

to use these services together with any account and/or amount limit have been specified 

under Customer's authorization and other supplements to this contract whether at present or 

in future. 

  

Third: The Customer undertakes as follows: 

a. That he will maintain and protect the computer against misuse by him or by the authorized 

persons or by others and that he will not evade his responsibility for any reason, whatsoever.  

b. That he or the persons authorized to access the services will not disclose the User-ID and 

password allocated to him/them by the Bank as a key to access the services via the computer, 

and that will ensure that they are used only by him or by his authorized personnel as 

mentioned in the attached authorization statement. 

c. That he will notify the Bank immediately, in writing, if any of the persons authorized to 

operate the services is no longer under his employment. However, if the Customer fails to 

notify the Bank of any such changes, he will then forfeit his right to claim cancellation of any 

transactions carried out by such persons. 

 

تم توقيع هذه اإلتفاقية بني كل من: 

  

أوًال: البنك التجاري الكويتي 

(طرف أول -  الـبـــنـــــك) 

  

ثانياً: ................................................................................................................................................... 

(طرف ثاين  - العميل)  

عـــــنـــوانـــــــــــه :......................................................................................................................... 

  

 ...........................................................................................................................................................

 الطرفان يتمتعان باألهلية التامة للتعاقد اآليت:  

  

 الـتـمــهــيــد 

البنك تجري عليه/ عليها عدة معامالت البنك ولديه حساب/ حسابات لدى  العميل من عمالء  أن  حيث 

مام تتطلبها األعامل املرصفـية ورغبة من البنك فـي تقديم مزيد من الخدمات املرصفـية لعمالئه لتسهيل

إدارة حساباتهم بأنفسهم فـي مكاتبهم ومقار أعاملهم الخاصة تيسرياً لهم وحفاظاً عىل أوقاتهم. 

  

 

الالزمة له عن طريق خدمة العميل بالخدمات املرصفـية  البنك بتزويد  اتفق الطرفان عىل أن يقوم  فقد 

«االنرتنت» ليقوم العميل باالستعالم عن حساباته لدى البنك وإجراء العمليات املرصفـية املختلفة الخاصة

إىل الحسابات  هذه   / الحساب  هذا  من  مبالغ  أية  بتحويل  القيام  له  يحق  كام  الحسابات،  تلك  عىل  به 

بهذا املرفق  بالتوكيل  ملا هو محدد  طبقاً  أخرى  عمليات  أية  وإجراء  بالغري  أو  به  أخرى خاصة  حسابات 

كامل العميل  تحمل  مع  العقد  هذا  ونظم ورشوط  وأحكام  لقواعد  ووفقاً  لذلك  املعدة  والنامذج  العقد 

املسؤولية القانونية والقضائية عن أية معامالت تتم عن طريق رمز الدخول الخاص به سواء كانت صادرة

رسية عىل  املحافظة  وكذلك  الغري  من  أو  برعايته  املشمولني  أو  تابعيه  أو  موظفـيه  أحد  من  أو  منه 

الغري وعدم تحميل الحساب كإسم املستخدم وكلمة الرس من أي تالعب من قبل  الدخول إىل  معلومات 

البنك أية خسارة أو تعويضات ناتجة عن أي إهامل من قبل العميل.  

     

وعليه فقد تم االتفاق والرتايض عىل اآليت :- 

  

ومكمال يتجزأ  ال  جزءاً  العقد  هذا  لغرض  املعدة  والنامذج  املرفق  والتوكيل  السابق  التمهيد  يعترب  أوال: 

ألحكام وبنود هذا العقد. 

  

ثانياً: يتم تحديد الخدمات املطلوب استعاملها عن طريق الخدمة باإلضافة إىل تحديد أي حساب/ حسابات

و/ أو حد ألي مبلغ، وكذلك تحديد األشخاص املخولني باستعامله مبقتىض وكالة صادرة من العميل ومناذج

معدة لذلك ملحقة بهذا العقد حالياً أو مستقبًال.  

  

  

ثالثاً: يتعهد ويلتزم العميل باآليت:  

أ-أن يحسن استعامل معلومات الدخول ويحافظ عليها من أي عبث أو تالعب منه أو من قبل املخولني

باستعامل الخدمة أو من الغري وال يحق له التنصل من ذلك ألي سبب كان. 

  

الرس وكلمة  املستخدم  هوية  رسية  عىل  الخدمة  باستعامل  املخولون  واألشخاص  هو  يحافظ  ب-أن 

الرموز هذه  استعامل  وعدم  االخدمة  إلستخدام  رسية  كمعلومات  البنك  قبل  من  لهم   / له  املخصصني 

الرسية إال من قبله أو من قبل موظفـيه املخولني بذلك كام هو وارد فـي التوكيل املرفق.  

  

جـ-أن يقوم بإخطار البنك كتابياً فور قيام أي من األشخاص املخولني باستعامل االخدمة برتك العمل لديه.

وفـي حالة عدم قيام العميل باإلخطار كتابياً عن أية تغيريات قد تطرأ عىل األشخاص املخولني باستعامل

الخدمة يسقط حقه فـي املطالبة باإللغاء عن أية معامالت قام بها هؤالء األشخاص. 

Continue.... يتبع.....
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Fourth: The Customer covenants as follows:  

  

a. That all the transactions carried out on the computer maintained with him and operated 

under his control are correct and have been carried out by him or by his authorized personnel 

and that he may not object to any entry made hereunder and forfeits his right to object to 

such entries in future. 

  

b. That the computer reports generated by the Bank in respect of all transactions performed 

by the Customer or his authorized personnel, as mentioned in the attached authorization 

statement, will be deemed irrefutable and decisive evidence of any transaction done by the 

customer or his authorized personnel, and that he assigns any pleas which may arise in 

relation to the impeachment of these entries in future. 

  

c. That the Bank assumes no legal or judicial responsibility for any entries or instructions 

requested previously by the Customer together with the services indicated in Item (2) hereof 

or to be requested on a subsequent date hereto which are passed or issued through his access 

codes and that the Bank shall not be liable to make compensation for any errors, whatsoever, 

resulting from the transactions made on the computer maintained by the Customer. 

  

d. That he undertakes to carefully safeguard the cheque books delivered to him or to his 

representative or legal deputy which are requested through the service in Item (2) hereof 

against loss or use by a third party in the event of which he undertakes to advise the Bank in 

writing and the concerned Government authorities immediately.  The Customer agrees that 

any contraventions on his part to any of these undertakings will free the Bank from any legal 

responsibility and he shall be liable to make compensations for any losses or damages 

incurred to the Bank or others as a result. 

  

e. In the event that special foreign exchange rates have been agreed between him and the Bank 

over the telephone in order to conclude a transaction via the facility, the rates entered into the 

transaction by the Bank will be considered valid by the Customer who will authorize 

automatic release of such transactions by the Bank as soon as such rates are entered without 

the need for the Customer to review the rate entered. 

  

f. The Bank shall not assume any legal or judicial responsibility for any loss, delay, 

consequential damage or otherwise arising from any stoppage, breakdown or failure of the 

Bank's central computer, telephone line or the computer or if the Bank is unable to provide 

the service for a period of time owing to conditions beyond their control.

رابعاً: يقر العميل باآليت: 

  

أ-أن جميع العمليات التي تتم عن طريق إسم املستخدم الخاص به سليمة وصحيحة وأنها متت جميعها 

من قبله أو من قبل املخولني منه وأنه ال يحق له االعرتاض عىل أي قيد يتم طبقاً لذلك ويسقط حقه فـي 

التمسك بأي اعرتاض عىل هذه القيود مستقبًال.  

  

ب-أن تقارير الكمبيوتر الصادرة عن البنك فـيام يتعلق بكافة العمليات التي يقوم بها العميل أو موظفوه 

املخولون املذكورين بالتوكيل املرفق والنامذج املعدة تعترب دليًال قاطعاً غري قابل للدحض إلثبات أية 

معاملة تتم بواسطة العميل أو موظفـيه املخولني وأنه يتنازل عن أية دعاوي قد تنشأ مستقبًال فـيام 

يتعلق بالطعن فـي القيود الواردة بتلك التقارير.  

  

ج-أن البنك ال يتحمل أية مسؤولية قانونية أو قضائية عن أية قيود أو تعليامت مطلوبة مسبقاً من العميل

ضمن الخدمة املبينة بالبند الثاين من هذا العقد أو مطلوبة بتاريخ الحق لهذا العقد تصدر عن طريق 

معلومات الدخول التي بحوزته، كام ال يتحمل البنك أية تعويضات ناتجة عن أية أخطاء من أي نوع كان 

عن العمليات الصادرة عن طريق الكمبيوتر الذي بحوزة العميل.  

  

د-أنه يتعهد باملحافظة عىل الشيكات املسلمة له أو ملمثله أو نائبه القانوين واملطلوبة عن طريق الخدمة 

املبينة فـي البند الثاين من هذا العقد وذلك من الضياع أو استخدامها بواسطة الغري، وفـي حالة وقوع أي 

حدث من هذين فإنه يلتزم بإخطار البنك كتابياً والسلطات الحكومية املعنية بذلك فور وقوع الحدث. 

وفـي حالة اخالله فانه يقر بعدم تحمل البنك أو الغري أية مسؤولية قانونية أو قضائية أو أية تعويضات 

تكون ناتجة عن ذلك. 

  

هـ-أنه فـي حالة االتفاق بينه وبني البنك عىل تطبيق أسعار رصف خاصة لتبادل العمالت األجنبية بواسطة

الهاتف من أجل انجاز معاملة مرصفـية أياً كان نوعها وتنفـيذها من خالل هذه الخدمة املبينة بهذا 

العقد، فإن العميل يكون ملزماً بسعر الرصف املدخل من قبل البنك عىل املعاملة الخاصة بهذا السعر دون

الرجوع إليه أو أخذ موافقته واعتامد السعر املطبق مرة أخرى عن طريق الخدمة املقدمة املبينة بهذا 

العقد. ويحق للبنك انجاز تلك املعاملة وتنفـيذها عىل الكمبيوتر مبارشة. 

  

و-أنه ال يتحمل البنك أية مسؤولية قانونية أو قضائية كام ال يلتزم بتعويض العميل عن أية خسارة فـي 

حالة ضياع أو تأخري أو حدوث رضر أو خالفه نتيجة لتوقف أو انقطاع أو حدوث خلل فـي جهاز 

الكمبيوتر املركزي لديه أو فـي خط الهاتف أو فـي جهاز الكمبيوتر الذي فـي حوزة العميل أو فـي حالة 

عدم استطاعة البنك توفـري الخدمة لفرتة من الزمن بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته.  

  

   

 

Continue.... يتبع.....
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g. The Bank may terminate this contract regardless of the period agreed on as per Item (4) 

hereof in the event of compulsory reasons which preclude the Bank from continuing to offer 

this new service to the Customer.  In this case, the Bank must notify the Customer of its 

decision to cancel the contract. 

  

h. All correspondence or legal notices forwarded to him by the Bank on his address herein 

stated or to his last address advised to the Bank by a registered letter with acknowledgement 

of receipt are correct and producing all legal effects.  Any change in the Customer's address 

shall only become effective from the date on which the Bank had received a written 

notification of such change. 

  

i: This contract is governed by and shall be construed in accordance with the provisions of 

laws applicable in the State of Kuwait. The Arabic version hereof shall be deemed legally 

binding in case of dispute. The Kuwaiti Courts shall have the sole jurisdiction in respect of 

any disputes arising under this contract. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

First Party (On Behalf of Commercial Bank of Kuwait) 

  

Name: .................................................................................................................................................... 

  

Signature: .............................................................................................................................................. 

  

Second Party (The Customer) 

  

Name: ..................................................................................................................................................... 

  

Signature: ..............................................................................................................................................

ي-أنه يحق للبنك إنهاء العقد دون مراعاة للمدة املتفق عليها مبوجب البند رابعاً فـي حالة وجود أسباب 

تحول دون االستمرار فـي تقديم هذه الخدمة املرصفـية للعميل، ويتعني عىل البنك فـي هذه الحالة 

إخطار العميل بإنهاء العقد. 

  

ز-أن جميع املراسالت واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك عىل عنوانه املبني بهذا 

العقد أو فـي آخر عنوان أخطر به العميل البنك بكاب مسجل بعلم الوصول تكون صحيحة ونافذة فـي 

حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية وال يكون أي تغيري لعنوان العميل منتجاً ألي أثر إال من تاريخ تسلم 

البنك اإلخطار كتابياً بتغيري هذا العنوان.  

  

س-يخضع هذا العقد ألحكام القوانني املعمول بها فـي دولة الكويت. كام يعترب النص العريب نصاً معتمداً 

قانوناً عند وقوع أي خالف، وتختص املحاكم الكويتية والجزئية بالنظر فـي أية منازعات قضائية تنشأ عن 

هذا العقد. 

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 (الطرف األول (عن البنك التجاري الكويتي 

  

اإلسم: ...................................................................................................................................................

  

التوقيع : ...............................................................................................................................................

  

(الطرف الثاين (العميل 

  

اإلسم: .................................................................................................................................................. 

  

التوقيع : ...............................................................................................................................................



Company Name  :

CIF/Account          :

Tel. Number          :

Address                   :

 إسم الفرع              :

 إسم الرشكة            :

 رقم امللف/الحساب  :

 رقم الهاتف            :

  العنوان                 :

Branch Name        :

Date: التاريخ:

 خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Corporate Online Banking Application 

 منوذج طلب معلومات عن الرشكة

 Company Information Form

Only add the following accounts

Add all company accounts إضافة جميع حسابات الرشكة

إضافة الحسابات التالية فقط

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

 إلستخدام الفرع فقط

Branch Use Only

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

Account Number رقم الحساب
 رسائل

SMS
Account Number رقم الحساب

 ختم الفرع

Branch 
Stamp

 القنوات اإللكرتونية

E-Channels

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Scanning 
Stamp



Civil ID Number      :

Mobile Number      :

E-mail Address       :

إسم املستخدم          :

الرقم املدين              :

 رقم الهاتف النقال     :

الربيد اإللكرتوين         :

User Full Name       :

Date:

Only add the following accounts

Add all company accounts إضافة جميع حسابات الرشكة

إضافة الحسابات التالية فقط

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

التاريخ:

Account Number رقم الحساب
 رسائل

SMS
Account Number رقم الحساب

 خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Corporate Online Banking Application 

 منوذج طلب صالحية للمستخدم 

User Access Request

خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات توفر الخدمات األساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، اإلستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار رصف العمالت ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. باإلضافة، فإنه باإلمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :

Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

Cheque Book Request & Stop Cheque Inquiry

Salary Management (Salary File Preparation, Open New Labor Account & More) 
From account number: ................................................................................................................

Salary Transfer (Including Ministry of Social & Labor Affairs Letter Request). Salary Transfer 
Limit: KWD .................................

طلب إصدار دفرت شيكات واإلطالع عىل حالة طلب إلغاء شيك

إدارة الرواتب (تجهيز ملف الرواتب، فتح حساب راتب جديد وخدمات أخرى) 

من حساب رقم:..........................................................................................................................................

تحويل الرواتب (باإلضافة إىل طلب شهادة الرواتب لتقدميها لوزارة الشؤون) حدود التحويل الشهري للرواتب ..................... د.ك

إضافة حساب مستفيد فوري (بحد أقىص ٥ مستفيدين و ٢٠,٠٠٠ د.ك لكل مستفيد) 

 الحد التلقايئ للتحويل بالدينار الكويتي: .................................... (يتم تفعيل حساب املستفيد عن طريق رسالة نصية تصل للمستخدم) 

Funds Transfers (within company accounts, local banks & International Accounts)(التحويالت املالية (بني حسابات الرشكة، بنوك محلية وحسابات دولية 

 إلستخدام الفرع فقط

Branch Use Only

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

 ختم الفرع

Branch 
Stamp

 القنوات اإللكرتونية

E-Channels

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Scanning 
Stamp

Instant Beneficiary (Maximum 5 Beneficiaries & KD20,000 per beneficiary) 
Limit in KWD: .................................... (user will receive SMS to activate the beneficiary)

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب



Civil ID Number      :

Mobile Number      :

E-mail Address       :

 إسم املستخدم         :

الرقم املدين              :

 رقم الهاتف النقال     :

الربيد اإللكرتوين        :

User Full Name       :

Date:

Only add the following accounts

Add all company accounts إضافة جميع حسابات الرشكة

إضافة الحسابات التالية فقط

  التوقيع

Signature

التاريخ:

Account Number رقم الحساب
 رسائل

SMS
Account Number رقم الحساب

 طلب خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Corporate Online Banking Application 

 منوذج طلب صالحية للمستخدم - الرتاتبية لعمل التحويالت الجامعية  

User Access Request - Hierarchy To Make Bulk Transfers

خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات توفر الخدمات األساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، اإلستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار رصف العمالت ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. باإلضافة، فإنه باإلمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :

Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

Maker (The user who initiates a transaction)منشيئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مرصفية)

 إلستخدام الفرع فقط

Branch Use Only

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

 ختم الفرع

Branch 
Stamp

 القنوات اإللكرتونية

E-Channels

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Scanning 
Stamp

Checker (The user who checks a transaction)

Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)

املدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية املرصفية)

التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من املدقق)

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب



Civil ID Number      :

Mobile Number      :

E-mail Address       :

 إسم املستخدم         :

الرقم املدين              :

 رقم الهاتف النقال     :

الربيد اإللكرتوين        :

User Full Name       :

Date:

Only add the following accounts

Add all company accounts إضافة جميع حسابات الرشكة

إضافة الحسابات التالية فقط

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

التاريخ:

Account Number رقم الحساب
 رسائل

SMS
Account Number رقم الحساب

 طلب خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Corporate Online Banking Application 

 منوذج طلب صالحية للمستخدم - كشف حساب نقاط البيع للتجار 

User Access Request - Merchant P.O.S Statement

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

 إلستخدام الفرع فقط

Branch Use Only

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

 ختم الفرع

Branch 
Stamp

 القنوات اإللكرتونية

E-Channels

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Scanning 
Stampيجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم 

User Civil ID / Passport  copy must be attached

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب



Date: التاريخ:

Corporate Online Banking Application 

User Access Request - Cheque Authentication Service

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

 طلب خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

منوذج طلب صالحية للمستخدم - خدمة توثيق الشيكات املرصفية 

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

Account Number رقم الحساب Account Number رقم الحساب

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

E-Channels القنوات اإللكرتونية

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Branch Use Only إلستخدام الفرع فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

Company Name إسم الرشكة

Company Authorised User Name إسم املستخدم املفوض من الرشكة

Civil ID/Passport Number الرقم املدين

Mobile Telephone number رقم الهاتف النقال

E-Mail Address الربيد اإللكرتوين

Please do not encash any cheques issued on our account held with your bank 
unless after verifying the cheque's information via the bank's corporate online 
banking system and after ensuring that the information was entered by us 
through Corporate Online Banking Service. However, your bank may stop 
encashment of the cheque in case the information/ statement of the cheque is 
not entered by us and we shall bear full legal responsibility towards third 
party and discharge and keep Commercial Bank of Kuwait harmless from any 
legal or penal responsibilities that may arise towards third party's claims in 
this regard. Furthermore, we authorize Commercial Bank of Kuwait to debit 
our account with the fees charged for stopping the encashment of the cheque. 
Furthermore, we shall allow the beneficiary to get the amount of the cheque 
encashed on the counter or get it endorsed in favor of third party regardless of 
any instructions contained in the cheque along with removing the related 
condition and placing our signature as such.

يرجى عدم القيام برصف أي شيكات صادرة عىل حسابنا لديكم إال بعد التحقق

من بيانات الشيك عىل نظام البنك املرصيف والتأكد بأن املعلومات قد تم إدخالها

الشيك يف حال عدم من قبلنا عن طريق خدمة اإلنرتنت املرصفية ووقف رصف 

إدخال بيانات الشيك مع تحملنا كامل املسؤولية القانونية تجاه الغري وإبراء ذمة

مطالبات عن  تنشأ  جزائية  أو  قانونية  مسؤولية  أي  من  الكويتي  التجاري  البنك 

الغري بشأن ذلك و نفوض البنك التجاري الكويتي بخصم الرسوم املتعلقة بإيقاف

رصف الشيك من حسابنا. كام نوافق بالسامح للمستفيد بسحب قيمة الشيك نقدا

أو تظهريه لصالح طرف آخر بغض النظر عن أية تعليامت عىل الشيك مع قيامنا

بشطب العبارة والتوقيع عليها.

Maker (The user who inputs the cheques data)منشيئ العملية (الذي يقوم بإدخال بيانات الشيكات)

Checker (The user who verifies the cheques data input) املدقق واملفوض (الذي يقوم بالتدقيق عىل الشيكات التي تم إدخال بياناتها وتفويضها)

* Kindly select the role for the above mentioned user. * يرجى إختيار الصالحية للمستخدم املذكور أعاله

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب

تفعيل الخدمة

إلغاء الخدمة

Activate the Service
Cancel the Service

If both roles above are selected, the user will be granted both functions إذا تم إختيار كلتا الصالحيتني املبينتني أعاله، فسوف يتم تفويض  املستخدم بهام



Date:

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع عىل رقم حساب الخصم

Name of Authorized Signatory on the Debit Account

التاريخ:

 خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات - دفع رواتب لحساب عامل غري مرتبط بحساب الرشكة

Corporate Online Banking - Salary Payment for Non-Related Labour Account

 إلستخدام الفرع فقط

Branch Use Only

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

 ختم الفرع

Branch 
Stamp

 القنوات اإللكرتونية

E-Channels

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Scanning 
Stamp

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر لجميع املفوضني بالتوقيع املذكورين أعاله

Please attach Civil ID/Passport copies of all signatories mentioned above

Company Name                       :

Debiting Account Number :

Tel. Number                               :

Address                                        :

 إسم الفرع                        :

 إسم الرشكة                      :

 رقم حساب الخصم             :

 رقم الهاتف                       :

  العنوان                           :

Branch Name                    :

  توقيع املفوض بالتوقيع
Signature of Authorized Signatory

  إسم املفوض بالتوقيع
Name of Authorized Signatory

رقم حساب الرشكة التي يسمح بتحويل راتب إىل حساب العامل ذات 

  الصلة
Account Number of the Company Associated 

with the Labour Account



Civil ID Number      :

Mobile Number      :

E-mail Address       :

 إسم املستخدم         :

الرقم املدين              :

 رقم الهاتف النقال     :

الربيد اإللكرتوين        :

User Full Name       :

Date:

Only add the following accounts

Add all company accounts إضافة جميع حسابات الرشكة

إضافة الحسابات التالية فقط

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب

  التوقيع

Signature

التاريخ:

Account Number رقم الحساب
 رسائل

SMS
Account Number رقم الحساب

 طلب خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Corporate Online Banking Application 

  منوذج طلب صالحية للمستخدم - الرتاتبية لعمل التحويالت  

User Access Request - Hierarchy To Make Transfers

خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات توفر الخدمات األساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، اإلستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار رصف العمالت ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. باإلضافة، فإنه باإلمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :

Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

Maker (The user who initiates a transaction)منشيئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مرصفية)

 إلستخدام الفرع فقط

Branch Use Only

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

 ختم الفرع

Branch 
Stamp

 القنوات اإللكرتونية

E-Channels

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Scanning 
Stamp

Checker (The user who checks a transaction)

Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)

املدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية املرصفية)

التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من املدقق)

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

Super Authorizer (Who authorizes a transaction received from the Maker) التفويض املميز (الذي يقوم بتفويض عملية مبارشة من منشئ العملية)


عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
This agreement is signed between:
  
First: Commercial Bank of Kuwait                                              First Party, (The Bank)
  
Second: .......................................................................................................................................................
(Second Party - The Customer)
Address: .....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................................
 Both Parties being legally eligible to enter into contract, have agreed as follows:- 
 
Introduction
The Customer is a customer of the Bank and maintains an account(s) with the Bank on which various banking transactions are being made, and as it is the Bank's intention to provide further banking services to its customers in order to facilitate their self operation of accounts at their offices thus saving their time and efforts.
 Both parties agreed that the Bank shall provide the necessary banking services to the customer through the Internet to be used by the Customer in inquiring about his account(s) the bank and carrying out various Banking transactions on this account/these accounts; he shall also have the right to transfer any amounts from this account/these accounts to other account(s) held by him or others and performing other transactions as indicated in the attached authorization forms subject to the rules and provisions agreed on hereunder.  The Customer assumes full legal and judicial responsibility for all transactions conducted using his access codes whether carried out by him personally or by any of his staff, subordinates or dependants or others and undertakes to protect his access codes against misuse by others.  The Customer shall not hold the Bank liable for any loss or to make compensations resulting hereunder.
 
In view of the above, both parties agreed as follows:-
 
First: The above introduction and the attached authorization statements are integral parts of this contract.
Second: The services requested to be used through the computer and the persons authorized to use these services together with any account and/or amount limit have been specified under Customer's authorization and other supplements to this contract whether at present or in future.
 
Third: The Customer undertakes as follows:
a. That he will maintain and protect the computer against misuse by him or by the authorized persons or by others and that he will not evade his responsibility for any reason, whatsoever. 
b. That he or the persons authorized to access the services will not disclose the User-ID and password allocated to him/them by the Bank as a key to access the services via the computer, and that will ensure that they are used only by him or by his authorized personnel as mentioned in the attached authorization statement.
c. That he will notify the Bank immediately, in writing, if any of the persons authorized to operate the services is no longer under his employment. However, if the Customer fails to notify the Bank of any such changes, he will then forfeit his right to claim cancellation of any transactions carried out by such persons.
 
تم توقيع هذه الإتفاقية بين كل من:
 
أولاً: البنك التجاري الكويتي
(طرف أول -  الـبـــنـــــك)
 
ثانياً: ...................................................................................................................................................
(طرف ثاني  - العميل) 
عـــــنـــوانـــــــــــه :.........................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................
 الطرفان يتمتعان بالأهلية التامة للتعاقد الآتي: 
 
 الـتـمــهــيــد
حيث أن العميل من عملاء البنك ولديه حساب/ حسابات لدى البنك تجري عليه/ عليها عدة معاملات مما تتطلبها الأعمال المصرفـية ورغبة من البنك فـي تقديم مزيد من الخدمات المصرفـية لعملائه لتسهيل إدارة حساباتهم بأنفسهم فـي مكاتبهم ومقار أعمالهم الخاصة تيسيراً لهم وحفاظاً على أوقاتهم.
 
فقد اتفق الطرفان على أن يقوم البنك بتزويد العميل بالخدمات المصرفـية اللازمة له عن طريق خدمة «الانترنت» ليقوم العميل بالاستعلام عن حساباته لدى البنك وإجراء العمليات المصرفـية المختلفة الخاصة به على تلك الحسابات، كما يحق له القيام بتحويل أية مبالغ من هذا الحساب / هذه الحسابات إلى حسابات أخرى خاصة به أو بالغير وإجراء أية عمليات أخرى طبقاً لما هو محدد بالتوكيل المرفق بهذا العقد والنماذج المعدة لذلك ووفقاً لقواعد وأحكام ونظم وشروط هذا العقد مع تحمل العميل كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن أية معاملات تتم عن طريق رمز الدخول الخاص به سواء كانت صادرة منه أو من أحد موظفـيه أو تابعيه أو المشمولين برعايته أو من الغير وكذلك المحافظة على سرية معلومات الدخول إلى الحساب كإسم المستخدم وكلمة السر من أي تلاعب من قبل الغير وعدم تحميل البنك أية خسارة أو تعويضات ناتجة عن أي إهمال من قبل العميل. 
    
وعليه فقد تم الاتفاق والتراضي على الآتي :-
 
أولا: يعتبر التمهيد السابق والتوكيل المرفق والنماذج المعدة لغرض هذا العقد جزءاً لا يتجزأ ومكملا لأحكام وبنود هذا العقد.
 
ثانياً: يتم تحديد الخدمات المطلوب استعمالها عن طريق الخدمة بالإضافة إلى تحديد أي حساب/ حسابات و/ أو حد لأي مبلغ، وكذلك تحديد الأشخاص المخولين باستعماله بمقتضى وكالة صادرة من العميل ونماذج معدة لذلك ملحقة بهذا العقد حالياً أو مستقبلاً. 
 
 
ثالثاً: يتعهد ويلتزم العميل بالآتي: 
أ-أن يحسن استعمال معلومات الدخول ويحافظ عليها من أي عبث أو تلاعب منه أو من قبل المخولين باستعمال الخدمة أو من الغير ولا يحق له التنصل من ذلك لأي سبب كان.
 
ب-أن يحافظ هو والأشخاص المخولون باستعمال الخدمة على سرية هوية المستخدم وكلمة السر المخصصين له / لهم من قبل البنك كمعلومات سرية لإستخدام االخدمة وعدم استعمال هذه الرموز السرية إلا من قبله أو من قبل موظفـيه المخولين بذلك كما هو وارد فـي التوكيل المرفق. 
 
جـ-أن يقوم بإخطار البنك كتابياً فور قيام أي من الأشخاص المخولين باستعمال االخدمة بترك العمل لديه. وفـي حالة عدم قيام العميل بالإخطار كتابياً عن أية تغييرات قد تطرأ على الأشخاص المخولين باستعمال الخدمة يسقط حقه فـي المطالبة بالإلغاء عن أية معاملات قام بها هؤلاء الأشخاص. 
Continue....
.....يتبع
عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
Fourth: The Customer covenants as follows: 
 
a. That all the transactions carried out on the computer maintained with him and operated under his control are correct and have been carried out by him or by his authorized personnel and that he may not object to any entry made hereunder and forfeits his right to object to such entries in future.
 
b. That the computer reports generated by the Bank in respect of all transactions performed by the Customer or his authorized personnel, as mentioned in the attached authorization statement, will be deemed irrefutable and decisive evidence of any transaction done by the customer or his authorized personnel, and that he assigns any pleas which may arise in relation to the impeachment of these entries in future.
 
c. That the Bank assumes no legal or judicial responsibility for any entries or instructions requested previously by the Customer together with the services indicated in Item (2) hereof or to be requested on a subsequent date hereto which are passed or issued through his access codes and that the Bank shall not be liable to make compensation for any errors, whatsoever, resulting from the transactions made on the computer maintained by the Customer.
 
d. That he undertakes to carefully safeguard the cheque books delivered to him or to his representative or legal deputy which are requested through the service in Item (2) hereof against loss or use by a third party in the event of which he undertakes to advise the Bank in writing and the concerned Government authorities immediately.  The Customer agrees that any contraventions on his part to any of these undertakings will free the Bank from any legal responsibility and he shall be liable to make compensations for any losses or damages incurred to the Bank or others as a result.
 
e. In the event that special foreign exchange rates have been agreed between him and the Bank over the telephone in order to conclude a transaction via the facility, the rates entered into the transaction by the Bank will be considered valid by the Customer who will authorize automatic release of such transactions by the Bank as soon as such rates are entered without the need for the Customer to review the rate entered.
 
f. The Bank shall not assume any legal or judicial responsibility for any loss, delay, consequential damage or otherwise arising from any stoppage, breakdown or failure of the Bank's central computer, telephone line or the computer or if the Bank is unable to provide the service for a period of time owing to conditions beyond their control.
رابعاً: يقر العميل بالآتي:
 
أ-أن جميع العمليات التي تتم عن طريق إسم المستخدم الخاص به سليمة وصحيحة وأنها تمت جميعها من قبله أو من قبل المخولين منه وأنه لا يحق له الاعتراض على أي قيد يتم طبقاً لذلك ويسقط حقه فـي التمسك بأي اعتراض على هذه القيود مستقبلاً. 
 
ب-أن تقارير الكمبيوتر الصادرة عن البنك فـيما يتعلق بكافة العمليات التي يقوم بها العميل أو موظفوه المخولون المذكورين بالتوكيل المرفق والنماذج المعدة تعتبر دليلاً قاطعاً غير قابل للدحض لإثبات أية معاملة تتم بواسطة العميل أو موظفـيه المخولين وأنه يتنازل عن أية دعاوي قد تنشأ مستقبلاً فـيما يتعلق بالطعن فـي القيود الواردة بتلك التقارير. 
 
ج-أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية قانونية أو قضائية عن أية قيود أو تعليمات مطلوبة مسبقاً من العميل ضمن الخدمة المبينة بالبند الثاني من هذا العقد أو مطلوبة بتاريخ لاحق لهذا العقد تصدر عن طريق معلومات الدخول التي بحوزته، كما لا يتحمل البنك أية تعويضات ناتجة عن أية أخطاء من أي نوع كان عن العمليات الصادرة عن طريق الكمبيوتر الذي بحوزة العميل. 
 
د-أنه يتعهد بالمحافظة على الشيكات المسلمة له أو لممثله أو نائبه القانوني والمطلوبة عن طريق الخدمة المبينة فـي البند الثاني من هذا العقد وذلك من الضياع أو استخدامها بواسطة الغير، وفـي حالة وقوع أي حدث من هذين فإنه يلتزم بإخطار البنك كتابياً والسلطات الحكومية المعنية بذلك فور وقوع الحدث. وفـي حالة اخلاله فانه يقر بعدم تحمل البنك أو الغير أية مسؤولية قانونية أو قضائية أو أية تعويضات تكون ناتجة عن ذلك.
 
هـ-أنه فـي حالة الاتفاق بينه وبين البنك على تطبيق أسعار صرف خاصة لتبادل العملات الأجنبية بواسطة الهاتف من أجل انجاز معاملة مصرفـية أياً كان نوعها وتنفـيذها من خلال هذه الخدمة المبينة بهذا العقد، فإن العميل يكون ملزماً بسعر الصرف المدخل من قبل البنك على المعاملة الخاصة بهذا السعر دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته واعتماد السعر المطبق مرة أخرى عن طريق الخدمة المقدمة المبينة بهذا العقد. ويحق للبنك انجاز تلك المعاملة وتنفـيذها على الكمبيوتر مباشرة.
 
و-أنه لا يتحمل البنك أية مسؤولية قانونية أو قضائية كما لا يلتزم بتعويض العميل عن أية خسارة فـي حالة ضياع أو تأخير أو حدوث ضرر أو خلافه نتيجة لتوقف أو انقطاع أو حدوث خلل فـي جهاز الكمبيوتر المركزي لديه أو فـي خط الهاتف أو فـي جهاز الكمبيوتر الذي فـي حوزة العميل أو فـي حالة عدم استطاعة البنك توفـير الخدمة لفترة من الزمن بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته. 
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عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
g. The Bank may terminate this contract regardless of the period agreed on as per Item (4) hereof in the event of compulsory reasons which preclude the Bank from continuing to offer this new service to the Customer.  In this case, the Bank must notify the Customer of its decision to cancel the contract.
 
h. All correspondence or legal notices forwarded to him by the Bank on his address herein stated or to his last address advised to the Bank by a registered letter with acknowledgement of receipt are correct and producing all legal effects.  Any change in the Customer's address shall only become effective from the date on which the Bank had received a written notification of such change.
 
i: This contract is governed by and shall be construed in accordance with the provisions of laws applicable in the State of Kuwait. The Arabic version hereof shall be deemed legally binding in case of dispute. The Kuwaiti Courts shall have the sole jurisdiction in respect of any disputes arising under this contract.
 
 
  
 
 
 
 
 
First Party (On Behalf of Commercial Bank of Kuwait)
 
Name: ....................................................................................................................................................
 
Signature: ..............................................................................................................................................
 
Second Party (The Customer)
 
Name: .....................................................................................................................................................
 
Signature: ..............................................................................................................................................
ي-أنه يحق للبنك إنهاء العقد دون مراعاة للمدة المتفق عليها بموجب البند رابعاً فـي حالة وجود أسباب تحول دون الاستمرار فـي تقديم هذه الخدمة المصرفـية للعميل، ويتعين على البنك فـي هذه الحالة إخطار العميل بإنهاء العقد.
 
ز-أن جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عنوانه المبين بهذا العقد أو فـي آخر عنوان أخطر به العميل البنك بكاب مسجل بعلم الوصول تكون صحيحة ونافذة فـي حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية ولا يكون أي تغيير لعنوان العميل منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم البنك الإخطار كتابياً بتغيير هذا العنوان. 
 
س-يخضع هذا العقد لأحكام القوانين المعمول بها فـي دولة الكويت. كما يعتبر النص العربي نصاً معتمداً قانوناً عند وقوع أي خلاف، وتختص المحاكم الكويتية والجزئية بالنظر فـي أية منازعات قضائية تنشأ عن هذا العقد.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 (الطرف الأول (عن البنك التجاري الكويتي
 
الإسم: ................................................................................................................................................... 
 
التوقيع : ...............................................................................................................................................
 
(الطرف الثاني (العميل
 
الإسم: ..................................................................................................................................................
 
التوقيع : ............................................................................................................................................... 
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
نموذج طلب معلومات عن الشركة
 Company Information Form
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
 نموذج طلب صلاحية للمستخدم
User Access Request
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
Cheque Book Request & Stop Cheque Inquiry
Salary Management (Salary File Preparation, Open New Labor Account & More)
From account number: ................................................................................................................
Salary Transfer (Including Ministry of Social & Labor Affairs Letter Request). Salary Transfer Limit: KWD .................................
طلب إصدار دفتر شيكات والإطلاع على حالة طلب إلغاء شيك
إدارة الرواتب (تجهيز ملف الرواتب، فتح حساب راتب جديد وخدمات أخرى)
من حساب رقم:..........................................................................................................................................
تحويل الرواتب (بالإضافة إلى طلب شهادة الرواتب لتقديمها لوزارة الشؤون) حدود التحويل الشهري للرواتب ..................... د.ك
إضافة حساب مستفيد فوري (بحد أقصى ٥ مستفيدين و ٢٠,٠٠٠ د.ك لكل مستفيد)
 الحد التلقائي للتحويل بالدينار الكويتي: .................................... (يتم تفعيل حساب المستفيد عن طريق رسالة نصية تصل للمستخدم) 
 التحويلات المالية (بين حسابات الشركة، بنوك محلية وحسابات دولية)
Funds Transfers (within company accounts, local banks & International Accounts)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Instant Beneficiary (Maximum 5 Beneficiaries & KD20,000 per beneficiary)
Limit in KWD: .................................... (user will receive SMS to activate the beneficiary)
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
التوقيع 
Signature
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
طلب خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
  نموذج طلب صلاحية للمستخدم - التراتبية لعمل التحويلات الجماعية
User Access Request - Hierarchy To Make Bulk Transfers
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
منشيئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مصرفية)
Maker (The user who initiates a transaction)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Checker (The user who checks a transaction)
Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)
المدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية المصرفية)
التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من المدقق)
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
طلب خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
 نموذج طلب صلاحية للمستخدم - كشف حساب نقاط البيع للتجار
User Access Request - Merchant P.O.S Statement
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
Corporate Online Banking Application
User Access Request - Cheque Authentication Service
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
طلب خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 نموذج طلب صلاحية للمستخدم - خدمة توثيق الشيكات المصرفية
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
Account Number رقم الحساب
Account Number رقم الحساب
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
E-Channels القنوات الإلكترونية
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Branch Use Only لإستخدام الفرع فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
Company Name
إسم الشركة
Company Authorised User Name
إسم المستخدم المفوض من الشركة
Civil ID/Passport Number
الرقم المدني
Mobile Telephone number
رقم الهاتف النقال
E-Mail Address
البريد الإلكتروني
Please do not encash any cheques issued on our account held with your bank unless after verifying the cheque's information via the bank's corporate online banking system and after ensuring that the information was entered by us through Corporate Online Banking Service. However, your bank may stop encashment of the cheque in case the information/ statement of the cheque is not entered by us and we shall bear full legal responsibility towards third party and discharge and keep Commercial Bank of Kuwait harmless from any legal or penal responsibilities that may arise towards third party's claims in this regard. Furthermore, we authorize Commercial Bank of Kuwait to debit our account with the fees charged for stopping the encashment of the cheque. Furthermore, we shall allow the beneficiary to get the amount of the cheque encashed on the counter or get it endorsed in favor of third party regardless of any instructions contained in the cheque along with removing the related condition and placing our signature as such.
يرجى عدم القيام بصرف أي شيكات صادرة على حسابنا لديكم إلا بعد التحقق من بيانات الشيك على نظام البنك المصرفي والتأكد بأن المعلومات قد تم إدخالها من قبلنا عن طريق خدمة الإنترنت المصرفية ووقف صرف الشيك في حال عدم إدخال بيانات الشيك مع تحملنا كامل المسؤولية القانونية تجاه الغير وإبراء ذمة البنك التجاري الكويتي من أي مسؤولية قانونية أو جزائية تنشأ عن مطالبات الغير بشأن ذلك و نفوض البنك التجاري الكويتي بخصم الرسوم المتعلقة بإيقاف صرف الشيك من حسابنا. كما نوافق بالسماح للمستفيد بسحب قيمة الشيك نقدا أو تظهيره لصالح طرف آخر بغض النظر عن أية تعليمات على الشيك مع قيامنا بشطب العبارة والتوقيع عليها.
منشيئ العملية (الذي يقوم بإدخال بيانات الشيكات)
Maker (The user who inputs the cheques data)
Checker (The user who verifies the cheques data input)
المدقق والمفوض (الذي يقوم بالتدقيق على الشيكات التي تم إدخال بياناتها وتفويضها)
* Kindly select the role for the above mentioned user.
يرجى إختيار الصلاحية للمستخدم المذكور أعلاه *
If both roles above are selected, the user will be granted both functions
إذا تم إختيار كلتا الصلاحيتين المبينتين أعلاه، فسوف يتم تفويض  المستخدم بهما
عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
This agreement is signed between:
  
First: Commercial Bank of Kuwait                                              First Party, (The Bank)
  
Second: .......................................................................................................................................................
(Second Party - The Customer)
Address: .....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................................
 Both Parties being legally eligible to enter into contract, have agreed as follows:- 
 
Introduction
The Customer is a customer of the Bank and maintains an account(s) with the Bank on which various banking transactions are being made, and as it is the Bank's intention to provide further banking services to its customers in order to facilitate their self operation of accounts at their offices thus saving their time and efforts.
 Both parties agreed that the Bank shall provide the necessary banking services to the customer through the Internet to be used by the Customer in inquiring about his account(s) the bank and carrying out various Banking transactions on this account/these accounts; he shall also have the right to transfer any amounts from this account/these accounts to other account(s) held by him or others and performing other transactions as indicated in the attached authorization forms subject to the rules and provisions agreed on hereunder.  The Customer assumes full legal and judicial responsibility for all transactions conducted using his access codes whether carried out by him personally or by any of his staff, subordinates or dependants or others and undertakes to protect his access codes against misuse by others.  The Customer shall not hold the Bank liable for any loss or to make compensations resulting hereunder.
 
In view of the above, both parties agreed as follows:-
 
First: The above introduction and the attached authorization statements are integral parts of this contract.
Second: The services requested to be used through the computer and the persons authorized to use these services together with any account and/or amount limit have been specified under Customer's authorization and other supplements to this contract whether at present or in future.
 
Third: The Customer undertakes as follows:
a. That he will maintain and protect the computer against misuse by him or by the authorized persons or by others and that he will not evade his responsibility for any reason, whatsoever. 
b. That he or the persons authorized to access the services will not disclose the User-ID and password allocated to him/them by the Bank as a key to access the services via the computer, and that will ensure that they are used only by him or by his authorized personnel as mentioned in the attached authorization statement.
c. That he will notify the Bank immediately, in writing, if any of the persons authorized to operate the services is no longer under his employment. However, if the Customer fails to notify the Bank of any such changes, he will then forfeit his right to claim cancellation of any transactions carried out by such persons.
 
تم توقيع هذه الإتفاقية بين كل من:
 
أولاً: البنك التجاري الكويتي
(طرف أول -  الـبـــنـــــك)
 
ثانياً: ...................................................................................................................................................
(طرف ثاني  - العميل) 
عـــــنـــوانـــــــــــه :.........................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................
 الطرفان يتمتعان بالأهلية التامة للتعاقد الآتي: 
 
 الـتـمــهــيــد
حيث أن العميل من عملاء البنك ولديه حساب/ حسابات لدى البنك تجري عليه/ عليها عدة معاملات مما تتطلبها الأعمال المصرفـية ورغبة من البنك فـي تقديم مزيد من الخدمات المصرفـية لعملائه لتسهيل إدارة حساباتهم بأنفسهم فـي مكاتبهم ومقار أعمالهم الخاصة تيسيراً لهم وحفاظاً على أوقاتهم.
 
فقد اتفق الطرفان على أن يقوم البنك بتزويد العميل بالخدمات المصرفـية اللازمة له عن طريق خدمة «الانترنت» ليقوم العميل بالاستعلام عن حساباته لدى البنك وإجراء العمليات المصرفـية المختلفة الخاصة به على تلك الحسابات، كما يحق له القيام بتحويل أية مبالغ من هذا الحساب / هذه الحسابات إلى حسابات أخرى خاصة به أو بالغير وإجراء أية عمليات أخرى طبقاً لما هو محدد بالتوكيل المرفق بهذا العقد والنماذج المعدة لذلك ووفقاً لقواعد وأحكام ونظم وشروط هذا العقد مع تحمل العميل كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن أية معاملات تتم عن طريق رمز الدخول الخاص به سواء كانت صادرة منه أو من أحد موظفـيه أو تابعيه أو المشمولين برعايته أو من الغير وكذلك المحافظة على سرية معلومات الدخول إلى الحساب كإسم المستخدم وكلمة السر من أي تلاعب من قبل الغير وعدم تحميل البنك أية خسارة أو تعويضات ناتجة عن أي إهمال من قبل العميل. 
    
وعليه فقد تم الاتفاق والتراضي على الآتي :-
 
أولا: يعتبر التمهيد السابق والتوكيل المرفق والنماذج المعدة لغرض هذا العقد جزءاً لا يتجزأ ومكملا لأحكام وبنود هذا العقد.
 
ثانياً: يتم تحديد الخدمات المطلوب استعمالها عن طريق الخدمة بالإضافة إلى تحديد أي حساب/ حسابات و/ أو حد لأي مبلغ، وكذلك تحديد الأشخاص المخولين باستعماله بمقتضى وكالة صادرة من العميل ونماذج معدة لذلك ملحقة بهذا العقد حالياً أو مستقبلاً. 
 
 
ثالثاً: يتعهد ويلتزم العميل بالآتي: 
أ-أن يحسن استعمال معلومات الدخول ويحافظ عليها من أي عبث أو تلاعب منه أو من قبل المخولين باستعمال الخدمة أو من الغير ولا يحق له التنصل من ذلك لأي سبب كان.
 
ب-أن يحافظ هو والأشخاص المخولون باستعمال الخدمة على سرية هوية المستخدم وكلمة السر المخصصين له / لهم من قبل البنك كمعلومات سرية لإستخدام االخدمة وعدم استعمال هذه الرموز السرية إلا من قبله أو من قبل موظفـيه المخولين بذلك كما هو وارد فـي التوكيل المرفق. 
 
جـ-أن يقوم بإخطار البنك كتابياً فور قيام أي من الأشخاص المخولين باستعمال االخدمة بترك العمل لديه. وفـي حالة عدم قيام العميل بالإخطار كتابياً عن أية تغييرات قد تطرأ على الأشخاص المخولين باستعمال الخدمة يسقط حقه فـي المطالبة بالإلغاء عن أية معاملات قام بها هؤلاء الأشخاص. 
Continue....
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عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
Fourth: The Customer covenants as follows: 
 
a. That all the transactions carried out on the computer maintained with him and operated under his control are correct and have been carried out by him or by his authorized personnel and that he may not object to any entry made hereunder and forfeits his right to object to such entries in future.
 
b. That the computer reports generated by the Bank in respect of all transactions performed by the Customer or his authorized personnel, as mentioned in the attached authorization statement, will be deemed irrefutable and decisive evidence of any transaction done by the customer or his authorized personnel, and that he assigns any pleas which may arise in relation to the impeachment of these entries in future.
 
c. That the Bank assumes no legal or judicial responsibility for any entries or instructions requested previously by the Customer together with the services indicated in Item (2) hereof or to be requested on a subsequent date hereto which are passed or issued through his access codes and that the Bank shall not be liable to make compensation for any errors, whatsoever, resulting from the transactions made on the computer maintained by the Customer.
 
d. That he undertakes to carefully safeguard the cheque books delivered to him or to his representative or legal deputy which are requested through the service in Item (2) hereof against loss or use by a third party in the event of which he undertakes to advise the Bank in writing and the concerned Government authorities immediately.  The Customer agrees that any contraventions on his part to any of these undertakings will free the Bank from any legal responsibility and he shall be liable to make compensations for any losses or damages incurred to the Bank or others as a result.
 
e. In the event that special foreign exchange rates have been agreed between him and the Bank over the telephone in order to conclude a transaction via the facility, the rates entered into the transaction by the Bank will be considered valid by the Customer who will authorize automatic release of such transactions by the Bank as soon as such rates are entered without the need for the Customer to review the rate entered.
 
f. The Bank shall not assume any legal or judicial responsibility for any loss, delay, consequential damage or otherwise arising from any stoppage, breakdown or failure of the Bank's central computer, telephone line or the computer or if the Bank is unable to provide the service for a period of time owing to conditions beyond their control.
رابعاً: يقر العميل بالآتي:
 
أ-أن جميع العمليات التي تتم عن طريق إسم المستخدم الخاص به سليمة وصحيحة وأنها تمت جميعها من قبله أو من قبل المخولين منه وأنه لا يحق له الاعتراض على أي قيد يتم طبقاً لذلك ويسقط حقه فـي التمسك بأي اعتراض على هذه القيود مستقبلاً. 
 
ب-أن تقارير الكمبيوتر الصادرة عن البنك فـيما يتعلق بكافة العمليات التي يقوم بها العميل أو موظفوه المخولون المذكورين بالتوكيل المرفق والنماذج المعدة تعتبر دليلاً قاطعاً غير قابل للدحض لإثبات أية معاملة تتم بواسطة العميل أو موظفـيه المخولين وأنه يتنازل عن أية دعاوي قد تنشأ مستقبلاً فـيما يتعلق بالطعن فـي القيود الواردة بتلك التقارير. 
 
ج-أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية قانونية أو قضائية عن أية قيود أو تعليمات مطلوبة مسبقاً من العميل ضمن الخدمة المبينة بالبند الثاني من هذا العقد أو مطلوبة بتاريخ لاحق لهذا العقد تصدر عن طريق معلومات الدخول التي بحوزته، كما لا يتحمل البنك أية تعويضات ناتجة عن أية أخطاء من أي نوع كان عن العمليات الصادرة عن طريق الكمبيوتر الذي بحوزة العميل. 
 
د-أنه يتعهد بالمحافظة على الشيكات المسلمة له أو لممثله أو نائبه القانوني والمطلوبة عن طريق الخدمة المبينة فـي البند الثاني من هذا العقد وذلك من الضياع أو استخدامها بواسطة الغير، وفـي حالة وقوع أي حدث من هذين فإنه يلتزم بإخطار البنك كتابياً والسلطات الحكومية المعنية بذلك فور وقوع الحدث. وفـي حالة اخلاله فانه يقر بعدم تحمل البنك أو الغير أية مسؤولية قانونية أو قضائية أو أية تعويضات تكون ناتجة عن ذلك.
 
هـ-أنه فـي حالة الاتفاق بينه وبين البنك على تطبيق أسعار صرف خاصة لتبادل العملات الأجنبية بواسطة الهاتف من أجل انجاز معاملة مصرفـية أياً كان نوعها وتنفـيذها من خلال هذه الخدمة المبينة بهذا العقد، فإن العميل يكون ملزماً بسعر الصرف المدخل من قبل البنك على المعاملة الخاصة بهذا السعر دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته واعتماد السعر المطبق مرة أخرى عن طريق الخدمة المقدمة المبينة بهذا العقد. ويحق للبنك انجاز تلك المعاملة وتنفـيذها على الكمبيوتر مباشرة.
 
و-أنه لا يتحمل البنك أية مسؤولية قانونية أو قضائية كما لا يلتزم بتعويض العميل عن أية خسارة فـي حالة ضياع أو تأخير أو حدوث ضرر أو خلافه نتيجة لتوقف أو انقطاع أو حدوث خلل فـي جهاز الكمبيوتر المركزي لديه أو فـي خط الهاتف أو فـي جهاز الكمبيوتر الذي فـي حوزة العميل أو فـي حالة عدم استطاعة البنك توفـير الخدمة لفترة من الزمن بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته. 
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g. The Bank may terminate this contract regardless of the period agreed on as per Item (4) hereof in the event of compulsory reasons which preclude the Bank from continuing to offer this new service to the Customer.  In this case, the Bank must notify the Customer of its decision to cancel the contract.
 
h. All correspondence or legal notices forwarded to him by the Bank on his address herein stated or to his last address advised to the Bank by a registered letter with acknowledgement of receipt are correct and producing all legal effects.  Any change in the Customer's address shall only become effective from the date on which the Bank had received a written notification of such change.
 
i: This contract is governed by and shall be construed in accordance with the provisions of laws applicable in the State of Kuwait. The Arabic version hereof shall be deemed legally binding in case of dispute. The Kuwaiti Courts shall have the sole jurisdiction in respect of any disputes arising under this contract.
 
 
  
 
 
 
 
 
First Party (On Behalf of Commercial Bank of Kuwait)
 
Name: ....................................................................................................................................................
 
Signature: ..............................................................................................................................................
 
Second Party (The Customer)
 
Name: .....................................................................................................................................................
 
Signature: ..............................................................................................................................................
ي-أنه يحق للبنك إنهاء العقد دون مراعاة للمدة المتفق عليها بموجب البند رابعاً فـي حالة وجود أسباب تحول دون الاستمرار فـي تقديم هذه الخدمة المصرفـية للعميل، ويتعين على البنك فـي هذه الحالة إخطار العميل بإنهاء العقد.
 
ز-أن جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عنوانه المبين بهذا العقد أو فـي آخر عنوان أخطر به العميل البنك بكاب مسجل بعلم الوصول تكون صحيحة ونافذة فـي حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية ولا يكون أي تغيير لعنوان العميل منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم البنك الإخطار كتابياً بتغيير هذا العنوان. 
 
س-يخضع هذا العقد لأحكام القوانين المعمول بها فـي دولة الكويت. كما يعتبر النص العربي نصاً معتمداً قانوناً عند وقوع أي خلاف، وتختص المحاكم الكويتية والجزئية بالنظر فـي أية منازعات قضائية تنشأ عن هذا العقد.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 (الطرف الأول (عن البنك التجاري الكويتي
 
الإسم: ................................................................................................................................................... 
 
التوقيع : ...............................................................................................................................................
 
(الطرف الثاني (العميل
 
الإسم: ..................................................................................................................................................
 
التوقيع : ............................................................................................................................................... 
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
نموذج طلب معلومات عن الشركة
 Company Information Form
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
 نموذج طلب صلاحية للمستخدم
User Access Request
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
Cheque Book Request & Stop Cheque Inquiry
Salary Management (Salary File Preparation, Open New Labor Account & More)
From account number: ................................................................................................................
Salary Transfer (Including Ministry of Social & Labor Affairs Letter Request). Salary Transfer Limit: KWD .................................
طلب إصدار دفتر شيكات والإطلاع على حالة طلب إلغاء شيك
إدارة الرواتب (تجهيز ملف الرواتب، فتح حساب راتب جديد وخدمات أخرى)
من حساب رقم:..........................................................................................................................................
تحويل الرواتب (بالإضافة إلى طلب شهادة الرواتب لتقديمها لوزارة الشؤون) حدود التحويل الشهري للرواتب ..................... د.ك
إضافة حساب مستفيد فوري (بحد أقصى ٥ مستفيدين)، الحد التلقائي للتحويل بالدينار الكويتي: ........................................ 
 التحويلات المالية (بين حسابات الشركة، بنوك محلية وحسابات دولية)
Funds Transfers (within company accounts, local banks & International Accounts)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Instant Beneficiary (Maximum 5 Beneficiaries), Limit in KWD: .....................................
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
التوقيع 
Signature
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
طلب خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
  نموذج طلب صلاحية للمستخدم - التراتبية لعمل التحويلات الجماعية
User Access Request - Hierarchy To Make Bulk Transfers
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
منشيئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مصرفية)
Maker (The user who initiates a transaction)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Checker (The user who checks a transaction)
Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)
Monthly Transfer Limit for this user: ...............................................................KWD
المدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية المصرفية)
التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من المدقق)
حدود التحويل الشهري للمستخدم: .....................................................د.ك
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
This agreement is signed between:
  
First: Commercial Bank of Kuwait                                              First Party, (The Bank)
  
Second: .......................................................................................................................................................
(Second Party - The Customer)
Address: .....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................................
 Both Parties being legally eligible to enter into contract, have agreed as follows:- 
 
Introduction
The Customer is a customer of the Bank and maintains an account(s) with the Bank on which various banking transactions are being made, and as it is the Bank's intention to provide further banking services to its customers in order to facilitate their self operation of accounts at their offices thus saving their time and efforts.
 Both parties agreed that the Bank shall provide the necessary banking services to the customer through the Internet to be used by the Customer in inquiring about his account(s) the bank and carrying out various Banking transactions on this account/these accounts; he shall also have the right to transfer any amounts from this account/these accounts to other account(s) held by him or others and performing other transactions as indicated in the attached authorization forms subject to the rules and provisions agreed on hereunder.  The Customer assumes full legal and judicial responsibility for all transactions conducted using his access codes whether carried out by him personally or by any of his staff, subordinates or dependants or others and undertakes to protect his access codes against misuse by others.  The Customer shall not hold the Bank liable for any loss or to make compensations resulting hereunder.
 
In view of the above, both parties agreed as follows:-
 
First: The above introduction and the attached authorization statements are integral parts of this contract.
Second: The services requested to be used through the computer and the persons authorized to use these services together with any account and/or amount limit have been specified under Customer's authorization and other supplements to this contract whether at present or in future.
 
Third: The Customer undertakes as follows:
a. That he will maintain and protect the computer against misuse by him or by the authorized persons or by others and that he will not evade his responsibility for any reason, whatsoever. 
b. That he or the persons authorized to access the services will not disclose the User-ID and password allocated to him/them by the Bank as a key to access the services via the computer, and that will ensure that they are used only by him or by his authorized personnel as mentioned in the attached authorization statement.
c. That he will notify the Bank immediately, in writing, if any of the persons authorized to operate the services is no longer under his employment. However, if the Customer fails to notify the Bank of any such changes, he will then forfeit his right to claim cancellation of any transactions carried out by such persons.
 
تم توقيع هذه الإتفاقية بين كل من:
 
أولاً: البنك التجاري الكويتي
(طرف أول -  الـبـــنـــــك)
 
ثانياً: ...................................................................................................................................................
(طرف ثاني  - العميل) 
عـــــنـــوانـــــــــــه :.........................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................
 الطرفان يتمتعان بالأهلية التامة للتعاقد الآتي: 
 
 الـتـمــهــيــد
حيث أن العميل من عملاء البنك ولديه حساب/ حسابات لدى البنك تجري عليه/ عليها عدة معاملات مما تتطلبها الأعمال المصرفـية ورغبة من البنك فـي تقديم مزيد من الخدمات المصرفـية لعملائه لتسهيل إدارة حساباتهم بأنفسهم فـي مكاتبهم ومقار أعمالهم الخاصة تيسيراً لهم وحفاظاً على أوقاتهم.
 
فقد اتفق الطرفان على أن يقوم البنك بتزويد العميل بالخدمات المصرفـية اللازمة له عن طريق خدمة «الانترنت» ليقوم العميل بالاستعلام عن حساباته لدى البنك وإجراء العمليات المصرفـية المختلفة الخاصة به على تلك الحسابات، كما يحق له القيام بتحويل أية مبالغ من هذا الحساب / هذه الحسابات إلى حسابات أخرى خاصة به أو بالغير وإجراء أية عمليات أخرى طبقاً لما هو محدد بالتوكيل المرفق بهذا العقد والنماذج المعدة لذلك ووفقاً لقواعد وأحكام ونظم وشروط هذا العقد مع تحمل العميل كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن أية معاملات تتم عن طريق رمز الدخول الخاص به سواء كانت صادرة منه أو من أحد موظفـيه أو تابعيه أو المشمولين برعايته أو من الغير وكذلك المحافظة على سرية معلومات الدخول إلى الحساب كإسم المستخدم وكلمة السر من أي تلاعب من قبل الغير وعدم تحميل البنك أية خسارة أو تعويضات ناتجة عن أي إهمال من قبل العميل. 
    
وعليه فقد تم الاتفاق والتراضي على الآتي :-
 
أولا: يعتبر التمهيد السابق والتوكيل المرفق والنماذج المعدة لغرض هذا العقد جزءاً لا يتجزأ ومكملا لأحكام وبنود هذا العقد.
 
ثانياً: يتم تحديد الخدمات المطلوب استعمالها عن طريق الخدمة بالإضافة إلى تحديد أي حساب/ حسابات و/ أو حد لأي مبلغ، وكذلك تحديد الأشخاص المخولين باستعماله بمقتضى وكالة صادرة من العميل ونماذج معدة لذلك ملحقة بهذا العقد حالياً أو مستقبلاً. 
 
 
ثالثاً: يتعهد ويلتزم العميل بالآتي: 
أ-أن يحسن استعمال معلومات الدخول ويحافظ عليها من أي عبث أو تلاعب منه أو من قبل المخولين باستعمال الخدمة أو من الغير ولا يحق له التنصل من ذلك لأي سبب كان.
 
ب-أن يحافظ هو والأشخاص المخولون باستعمال الخدمة على سرية هوية المستخدم وكلمة السر المخصصين له / لهم من قبل البنك كمعلومات سرية لإستخدام االخدمة وعدم استعمال هذه الرموز السرية إلا من قبله أو من قبل موظفـيه المخولين بذلك كما هو وارد فـي التوكيل المرفق. 
 
جـ-أن يقوم بإخطار البنك كتابياً فور قيام أي من الأشخاص المخولين باستعمال االخدمة بترك العمل لديه. وفـي حالة عدم قيام العميل بالإخطار كتابياً عن أية تغييرات قد تطرأ على الأشخاص المخولين باستعمال الخدمة يسقط حقه فـي المطالبة بالإلغاء عن أية معاملات قام بها هؤلاء الأشخاص. 
Continue....
.....يتبع
عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
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Fourth: The Customer covenants as follows: 
 
a. That all the transactions carried out on the computer maintained with him and operated under his control are correct and have been carried out by him or by his authorized personnel and that he may not object to any entry made hereunder and forfeits his right to object to such entries in future.
 
b. That the computer reports generated by the Bank in respect of all transactions performed by the Customer or his authorized personnel, as mentioned in the attached authorization statement, will be deemed irrefutable and decisive evidence of any transaction done by the customer or his authorized personnel, and that he assigns any pleas which may arise in relation to the impeachment of these entries in future.
 
c. That the Bank assumes no legal or judicial responsibility for any entries or instructions requested previously by the Customer together with the services indicated in Item (2) hereof or to be requested on a subsequent date hereto which are passed or issued through his access codes and that the Bank shall not be liable to make compensation for any errors, whatsoever, resulting from the transactions made on the computer maintained by the Customer.
 
d. That he undertakes to carefully safeguard the cheque books delivered to him or to his representative or legal deputy which are requested through the service in Item (2) hereof against loss or use by a third party in the event of which he undertakes to advise the Bank in writing and the concerned Government authorities immediately.  The Customer agrees that any contraventions on his part to any of these undertakings will free the Bank from any legal responsibility and he shall be liable to make compensations for any losses or damages incurred to the Bank or others as a result.
 
e. In the event that special foreign exchange rates have been agreed between him and the Bank over the telephone in order to conclude a transaction via the facility, the rates entered into the transaction by the Bank will be considered valid by the Customer who will authorize automatic release of such transactions by the Bank as soon as such rates are entered without the need for the Customer to review the rate entered.
 
f. The Bank shall not assume any legal or judicial responsibility for any loss, delay, consequential damage or otherwise arising from any stoppage, breakdown or failure of the Bank's central computer, telephone line or the computer or if the Bank is unable to provide the service for a period of time owing to conditions beyond their control.
رابعاً: يقر العميل بالآتي:
 
أ-أن جميع العمليات التي تتم عن طريق إسم المستخدم الخاص به سليمة وصحيحة وأنها تمت جميعها من قبله أو من قبل المخولين منه وأنه لا يحق له الاعتراض على أي قيد يتم طبقاً لذلك ويسقط حقه فـي التمسك بأي اعتراض على هذه القيود مستقبلاً. 
 
ب-أن تقارير الكمبيوتر الصادرة عن البنك فـيما يتعلق بكافة العمليات التي يقوم بها العميل أو موظفوه المخولون المذكورين بالتوكيل المرفق والنماذج المعدة تعتبر دليلاً قاطعاً غير قابل للدحض لإثبات أية معاملة تتم بواسطة العميل أو موظفـيه المخولين وأنه يتنازل عن أية دعاوي قد تنشأ مستقبلاً فـيما يتعلق بالطعن فـي القيود الواردة بتلك التقارير. 
 
ج-أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية قانونية أو قضائية عن أية قيود أو تعليمات مطلوبة مسبقاً من العميل ضمن الخدمة المبينة بالبند الثاني من هذا العقد أو مطلوبة بتاريخ لاحق لهذا العقد تصدر عن طريق معلومات الدخول التي بحوزته، كما لا يتحمل البنك أية تعويضات ناتجة عن أية أخطاء من أي نوع كان عن العمليات الصادرة عن طريق الكمبيوتر الذي بحوزة العميل. 
 
د-أنه يتعهد بالمحافظة على الشيكات المسلمة له أو لممثله أو نائبه القانوني والمطلوبة عن طريق الخدمة المبينة فـي البند الثاني من هذا العقد وذلك من الضياع أو استخدامها بواسطة الغير، وفـي حالة وقوع أي حدث من هذين فإنه يلتزم بإخطار البنك كتابياً والسلطات الحكومية المعنية بذلك فور وقوع الحدث. وفـي حالة اخلاله فانه يقر بعدم تحمل البنك أو الغير أية مسؤولية قانونية أو قضائية أو أية تعويضات تكون ناتجة عن ذلك.
 
هـ-أنه فـي حالة الاتفاق بينه وبين البنك على تطبيق أسعار صرف خاصة لتبادل العملات الأجنبية بواسطة الهاتف من أجل انجاز معاملة مصرفـية أياً كان نوعها وتنفـيذها من خلال هذه الخدمة المبينة بهذا العقد، فإن العميل يكون ملزماً بسعر الصرف المدخل من قبل البنك على المعاملة الخاصة بهذا السعر دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته واعتماد السعر المطبق مرة أخرى عن طريق الخدمة المقدمة المبينة بهذا العقد. ويحق للبنك انجاز تلك المعاملة وتنفـيذها على الكمبيوتر مباشرة.
 
و-أنه لا يتحمل البنك أية مسؤولية قانونية أو قضائية كما لا يلتزم بتعويض العميل عن أية خسارة فـي حالة ضياع أو تأخير أو حدوث ضرر أو خلافه نتيجة لتوقف أو انقطاع أو حدوث خلل فـي جهاز الكمبيوتر المركزي لديه أو فـي خط الهاتف أو فـي جهاز الكمبيوتر الذي فـي حوزة العميل أو فـي حالة عدم استطاعة البنك توفـير الخدمة لفترة من الزمن بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته. 
 
  
 
Continue....
.....يتبع
عقد إتفاق خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
 Corporate Online Banking Service Agreement
g. The Bank may terminate this contract regardless of the period agreed on as per Item (4) hereof in the event of compulsory reasons which preclude the Bank from continuing to offer this new service to the Customer.  In this case, the Bank must notify the Customer of its decision to cancel the contract.
 
h. All correspondence or legal notices forwarded to him by the Bank on his address herein stated or to his last address advised to the Bank by a registered letter with acknowledgement of receipt are correct and producing all legal effects.  Any change in the Customer's address shall only become effective from the date on which the Bank had received a written notification of such change.
 
i: This contract is governed by and shall be construed in accordance with the provisions of laws applicable in the State of Kuwait. The Arabic version hereof shall be deemed legally binding in case of dispute. The Kuwaiti Courts shall have the sole jurisdiction in respect of any disputes arising under this contract.
 
 
  
 
 
 
 
 
First Party (On Behalf of Commercial Bank of Kuwait)
 
Name: ....................................................................................................................................................
 
Signature: ..............................................................................................................................................
 
Second Party (The Customer)
 
Name: .....................................................................................................................................................
 
Signature: ..............................................................................................................................................
ي-أنه يحق للبنك إنهاء العقد دون مراعاة للمدة المتفق عليها بموجب البند رابعاً فـي حالة وجود أسباب تحول دون الاستمرار فـي تقديم هذه الخدمة المصرفـية للعميل، ويتعين على البنك فـي هذه الحالة إخطار العميل بإنهاء العقد.
 
ز-أن جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عنوانه المبين بهذا العقد أو فـي آخر عنوان أخطر به العميل البنك بكاب مسجل بعلم الوصول تكون صحيحة ونافذة فـي حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية ولا يكون أي تغيير لعنوان العميل منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم البنك الإخطار كتابياً بتغيير هذا العنوان. 
 
س-يخضع هذا العقد لأحكام القوانين المعمول بها فـي دولة الكويت. كما يعتبر النص العربي نصاً معتمداً قانوناً عند وقوع أي خلاف، وتختص المحاكم الكويتية والجزئية بالنظر فـي أية منازعات قضائية تنشأ عن هذا العقد.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 (الطرف الأول (عن البنك التجاري الكويتي
 
الإسم: ................................................................................................................................................... 
 
التوقيع : ...............................................................................................................................................
 
(الطرف الثاني (العميل
 
الإسم: ..................................................................................................................................................
 
التوقيع : ............................................................................................................................................... 
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
نموذج طلب معلومات عن الشركة
 Company Information Form
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
 نموذج طلب صلاحية للمستخدم
User Access Request
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
Cheque Book Request & Stop Cheque Inquiry
Salary Management (Salary File Preparation, Open New Labor Account & More)
From account number: ................................................................................................................
Salary Transfer (Including Ministry of Social & Labor Affairs Letter Request). Salary Transfer Limit: KWD .................................
طلب إصدار دفتر شيكات والإطلاع على حالة طلب إلغاء شيك
إدارة الرواتب (تجهيز ملف الرواتب، فتح حساب راتب جديد وخدمات أخرى)
من حساب رقم:..........................................................................................................................................
تحويل الرواتب (بالإضافة إلى طلب شهادة الرواتب لتقديمها لوزارة الشؤون) حدود التحويل الشهري للرواتب ..................... د.ك
إضافة حساب مستفيد فوري (بحد أقصى ٥ مستفيدين)، الحد التلقائي للتحويل بالدينار الكويتي: ........................................ 
 التحويلات المالية (بين حسابات الشركة، بنوك محلية وحسابات دولية)
Funds Transfers (within company accounts, local banks & International Accounts)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Instant Beneficiary (Maximum 5 Beneficiaries), Limit in KWD: .....................................
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
التوقيع 
Signature
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
طلب خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
  نموذج طلب صلاحية للمستخدم - التراتبية لعمل التحويلات الجماعية
User Access Request - Hierarchy To Make Bulk Transfers
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
منشيئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مصرفية)
Maker (The user who initiates a transaction)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Checker (The user who checks a transaction)
Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)
Monthly Transfer Limit for this user: ...............................................................KWD
المدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية المصرفية)
التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من المدقق)
حدود التحويل الشهري للمستخدم: .....................................................د.ك
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع على رقم حساب الخصم 
Name of Authorized Signatory on the Debit Account
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات - دفع رواتب لحساب عامل غير مرتبط بحساب الشركة
Corporate Online Banking - Salary Payment for Non-Related Labour Account
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر لجميع المفوضين بالتوقيع المذكورين أعلاه
Please attach Civil ID/Passport copies of all signatories mentioned above
توقيع المفوض بالتوقيع 
Signature of Authorized Signatory
إسم المفوض بالتوقيع 
Name of Authorized Signatory
رقم حساب الشركة التي يسمح بتحويل راتب إلى حساب العامل ذات الصلة 
Account Number of the Company Associated
with the Labour Account
8.0.1291.1.339988.308172
8.0.1291.1.339988.308172
التوقيع 
Signature
Account Number رقم الحساب
رسائل SMS
Account Number رقم الحساب
طلب خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Application
  نموذج طلب صلاحية للمستخدم - التراتبية لعمل التحويلات 
User Access Request - Hierarchy To Make Transfers
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات توفر الخدمات الأساسية التالية: بيانات أرصدة الحسابات، الإستفسار عن أسعار الودائع والفائدة وأسعار صرف العملات ، وكذلك تحميل كشوف الحسابات. بالإضافة، فإنه بالإمكان إختيار  أي من الوظائف التالية :
Corporate Online Banking service includes standard features & services such as: account balance, Rates Inquiry & download statements. In addition, you may select one or more of the following optional functions :
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
منشيئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مصرفية)
Maker (The user who initiates a transaction)
لإستخدام الفرع فقط
Branch Use Only
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
ختم الفرع
Branch Stamp
القنوات الإلكترونية
E-Channels
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Scanning
Stamp
Checker (The user who checks a transaction)
Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)
المدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية المصرفية)
التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من المدقق)
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
Super Authorizer (Who authorizes a transaction received from the Maker)
التفويض المميز (الذي يقوم بتفويض عملية مباشرة من منشئ العملية)
8.0.1291.1.339988.308172
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