Classification: Public

أنـــــــــت عمـــــــــيلي
تاريخ فتح الحساب:

/

/

تاريخ تحديث الحساب:

/

/

الفرع..............................:
 جديد

 تحديث

أتقدم لكم بطلب فتح حساب  /تحديث لدى بنك بوبيان ،وذلك بناء على المعلومات التي سيتم ذكرها الحقا .كما أقر بصحة المعلومات المدونة في هذا الطلب وكافة المعلومات المدونة بنموذج "أنت عميلي" وأتعهد
بإخطار بنك بوبيان بأي تعديالت قد تطرأ الحقا .وقد وافقت على كافة الشروط واألحكام الواردة خلف هذا الطلب وخاصة الشروط واألحكام المتعلقة بحسابات بنك بوبيان.
يرجى التكرم بالموافقة على فتح حساب:

رقم الملف:
*نوع الحساب:

*رقم الحساب:

*الغرض من فتح الحساب:

*العملة:

*االسم باللغة العربية :
*االسم باللغة االنجليزية :

*تاريخ انتهاء البطاقة المدنية .........../....../........

*رقم البطاقة المدنية :

رقم جواز السفر :

تاريخ انتهاء جواز السفر

*مكان الميالد :

*تاريخ الميالد ........./....../.......

*الجنس :

 ذكر

*الحالة االجتماعية:
*حالة العميل:

 أنثى
 متزوج  أعزب
.......................
 مقيم

.........../....../........

*الجنسية...................................:
 مطلق

 أخرى (يرجي التحديد)

 غير مقيم

*اللغة:

 عربي

 انجليزي

*المؤهل الدراسي:

*رقم النقال :

*هاتف المنزل:

رقم الفاكس :

*البريد االلكتروني :

بيـــانات العمـــل
* جهة العمل:

*الراتب:

* المهنة:

* تاريخ التعيين:

 ....................................د.ك
/

/

بيانات العنوان
*المنزل:

*المنطقة:
*قطعة:

جادة:

*شارع:

الدور:

الوحدة:

مبنى:

مكتب بريد
المدينة:

صندوق بريد:

الرمز البريدي:

(يتبع في الخلف
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*حسابات لدى بنوك أخرى (إن وجد)

 بنك محلي

 بنك اجنبي  ال يوجد

اسم البنك..........................................................:
الدولة...........................................................:

 ارث  اعمال حره  تحويل راتب

*مصدر الثروة  /صافي القيمة  :توفير  استثمار

 أخرى (يرجى التحديد)............................. :

 شهري

* قيمة العمليات المتوقعة:

 أو  /سنوي



أقل من 200



20,000 - 5,001



500 - 200



40,000 - 20,001



6,000 - 2,400



500,000 - 100,001



1000 – 501



100,000 - 40,001



12,000 - 6,001



1,000,000 - 500,001



5,000 - 1,001



أكثر من 100,001



25,000 - 12,001



أكثر من 1,000,001



20 - 1



100 - 81

 شهري

*عدد العمليات المتوقعة:

 أو  /سنوي


50 - 10



50 - 21



300 - 101



100 - 51





80 - 51



أكثر من 300



500 - 101



 ايداعات نقدية  شيكات

*طبيعة العمليات المتوقع تنفيذها:



أقل من 2,400



100,000 - 25,001

 تحويالت محلية  /خارجية  تحويالت داخلية



1000 - 500
3000 - 1001
أكثر من 3000

 أوامر دفع دائمة  أخرى ..........................................

*قيمة الدخل السنوي التقديري:


6,000 - 2,400



500,000 - 100,001



12,000 - 6,001



1,000,000 - 500,001



25,000 - 12,001



أكثر من 1,000,001



100,000 - 25,001

*مصادر دخل أخرى:
 ال

 -أعمال حرة:

 نعم (يرجى التحديد )........................................:

الدولة.....................................:

 -تاريخ التأسيس................................................... :

*هل أنت ذو منصب سياسي/عضو محلي او اجنبي ؟
المنصب:

 ال

 نعم (يرجى التحديد)

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

*هل احد أقربائك من الدرجة األولى إلى الثانية و الشركاء المقربين ذو منصب سياسي/عضو محلي او اجنبي؟
......................................................................

االسم:

العالقة:

 ال

نعم (يرجى التحديد)

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

 ال

*هل لديك جواز سفر آخر؟

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

المنصب:

 نعم (يرجى التحديد)

الدولة:

رقم الجواز:

تاريخ اصدار الجواز:

تاريخ االنتهاء:

الدولة:

رقم الجواز:

تاريخ اصدار الجواز:

تاريخ االنتهاء:

الدولة:

رقم الجواز:

تاريخ اصدار الجواز:

تاريخ االنتهاء:

*في حال تحديد الدولة الواليات المتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل على نموذج W9

*هل انت مقيم دائم ( حامل البطاقة الخضراء) في أي دولة أخرى غير دولة  /دول جنسيتك؟

 نعم (يرجى التحديد)

 ال

الدولة:

رقم بطاقة اإلقامة:

الدولة:

رقم بطاقة اإلقامة:

الدولة:

رقم بطاقة اإلقامة:

*في حال تحديد الدولة الواليات المتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل على نموذج W9

 ال

* هل أنت مقيم ضريبيا في أي دولة خارج الكويت ؟

 نعم (يرجى التحديد)

الدولة:

الرقم الضريبي:

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى اختيار السبب من القائمة ادناه:

أ

ب

ج

الدولة:

الرقم الضريبي:

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى اختيار السبب من القائمة ادناه:

أ

ب

ج

الدولة:

الرقم الضريبي:

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى اختيار السبب من القائمة ادناه:

أ

ب

ج

في حال عدم توفر رقم التعريف الضريب  TINالخاص بك ،يرجى اختيار أي من االسباب التالية (أ ،ب أو ج) في الخانة المخصصة لذلك كما هو مذكور ادناه:
(أ).

البلد الذي تخضع فيه للقوانين الضريبية ال يقوم بإصدار رقم ضريبي للمقيمين.

(ب) .عدم تمكنك من الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص بك يرجى تحديد السبب ...............................................................................................................
(ج) .رقم التعريف الضريبي غير مطلوب .مالحظة :يتم اختيار هذا السبب فقط في حال كان البلد الذي تخضع اقامتك فيه للقوانين الضريبية ال تطلب تزويدها برقم التعريف الضريبي.

*في حال تحديد الدولة الواليات المتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل على نموذج W9
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 ال

*هل لديك عنوان  /هاتف في أي دولة أجنبية

الدولة

الوالية

المنطقة/المدينة

/المحافظة

 نعم (يرجى التحديد)

قطعة/جادة

مبنى/قسيمة

الشارع

الرمز البريدي /
صندوق البريد

رقم الهاتف

* في حال تحديد الدولة الواليات المتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (للمقيمين)  /نموذج ( W8لغير المقيمين)

 ال

*هل قمت بتوكيل  /تفويض لشخص لديه عنوان داخل  /خارج الكويت:

 نعم (يرجى التحديد)........................................ :

االسم الكامل:

الجنسية:

الرقم المدني  /رقم الجواز:

الجنس:

تاريخ الميالد:

مكان الميالد:

العنوان:

دولة اإلقامة:

*هل أنت ذو منصب سياسي/عضو محلي او اجنبي ؟
المنصب:

 ال

 نعم (يرجى التحديد)

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

*هل احد أقربائك من الدرجة األولى إلى الثانية و الشركاء المقربين ذو منصب سياسي/عضو محلي او اجنبي؟
االسم:

 ذكر

 أنثى

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

العالقة:

نعم (يرجى التحديد)

 ال

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

المنصب:

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

* في حال تحديد الدولة الواليات المتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (للمقيمين)  /نموذج ( W8لغير المقيمين)

معلومات الوصي  /ولي األمر

رقم ملف الوصي (ان وجد)............................................................:

االسم الكامل:

الجنسية:

الرقم المدني  /رقم الجواز:

الجنس:

تاريخ الميالد:

مكان الميالد:

العنوان:

دولة اإلقامة:

*هل أنت ذو منصب سياسي/عضو محلي او اجنبي ؟
المنصب:

 ال

 نعم (يرجى التحديد)

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

*هل احد أقربائك من الدرجة األولى إلى الثانية و الشركاء المقربين ذو منصب سياسي/عضو محلي او اجنبي؟
االسم:

 ذكر

 أنثى

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

العالقة:

 ال

نعم (يرجى التحديد)

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

المنصب:

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

* في حال تحديد الدولة الواليات المتحدة األمريكية ،يرجى توقيع العميل على نموذج التصديق الذاتي (للمقيمين)  /نموذج ( W8لغير المقيمين)

إقرار وتعهد:
نؤكد بموجب هذا أن كافة المعلومات والمستندات المرفقة مع هذا الطلب صحيحة وكاملة ،ونلتزم بأن نبلغ بنك بوبيان خطيا عن أية تغيرات تطرأ على تلك المعلومات وتحديثها وعند طلب البنك.
ونقر كذلك بأنه في حال خضوعنا ألية قوانين ضريبية أجنبية تتطلب تقديم معلومات من البنك للحكومة األجنبية أو ممثليها بموافقتنا على امتثال البنك التام في تنفيذها ،بدون الحاجة إلخطارنا أو أخذ موافقنا المسبقة،
وتسري موافقتنا على كافة أنواع الحسابات )بما فيها حسابات الشركات والحسابات المشتركة و/أو الحسابات الفردية( العمليات واألرصدة والبيانات المكملة لها أو أية منتجات للبنك ،كما نوافق أيضا على تقديم و/أو
تحديث المستندات المشار إليها كلما كان ذلك مطلوبا بموجب الشروط واألحكام التي تضعها السلطة الضريبية األجنبية التي نخضع لها .و في حالة عدم تقديم أي من المستندات أو المعلومات المطلوبة من قبل البنك التي
يطلبها البنك  ،في غضون  60يوما  ،يجوز للبنك إغالق الحساب دون الحاجة إلى الرجوع إلى العميل ،و تحويل الرصيد المتوفر بالحساب إلى حساب معلق خاص بالبنك.
ويسري هذا اإلقرار في ما ورد أعاله على كافة ما يتطلبه التصديق واالفصاح لقانون  FATCAأو اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة ( )CRSبشأن إرسال هذه المعلومات للجهات الضريبية في الدول التي
تخضع اقامتنا فيها للضريبة مع تعهدنا بتقديم نموذج تصديق ذاتي محدث – أو أي نموذج ذو صلة  -خالل  30يوما من تاريخ حدوث أي تغيير ،ونقر بأننا الشخص المستفيد فقط )المفوض بالتوقيع نيابة عن الشخص
المستفيد( فيما يخص الحسابات الخاضعة لقانون  FATCAو/أو اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة ( .)CRSآخذا بعين االعتبار العواقب القانونية الناتجة عن تقديم معلومات غير صحيحة أو خاطئة أو غير
كامله ،فضال عن أن هذا اإلقرار نهائي وال يقبل اإللغاء أو التعديل.
اسم العميل:

توقيع العميل:

Classification: Public
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الشــروط واألحكــام الخاصة بفتح الحسابات
ً
أوال  :ر
الشوط واألحكام العامة لكافة أنواع الحسابات :
الرسوط واألحكام التالية عىل جميع أنواع الحسابات إضافة إىل ر
ترسي ر
الرسوط واألحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات
وغيها من ر
الرسوط واألحكام المقررة ألية خدمات أخرى:
المدرجة يف الفقرة الخاصة بها ر
القانون أو وكيله .وال يعتد يف مواجهة البنك بزوال صفة من يدير
 .1تكون إدارة الحساب لصاحبه (العميل) أو ممثله أو نائبه
ي
الحساب ما لم يخطر البنك بذلك كتابة.
تعتي جميع حسابات العميل لدى البنك حاليا ومستقبال ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها ومسمياتها.
.2
ر
ويحق للبنك أن يقيد يف الجانب المدين ألي منها أي مبلغ يستحق عىل العميل سدادا للرصيد المدين يف الحسابات
األخرى .كما يحق للبنك دمج وتوحيد أي من حسابات العميل يف حساب واحد وإجراء المقاصة فيما بينها .والتحويل من
حساب آلخر دون الحاجة للحصول عىل موافقة العميل المسبقة.
الت تمت ربي حسابات العميل أو ربي حسابات
 .3يحق للبنك إجراء التسويات الالزمة لتصحيح قيود العمليات المرصفية ي
العميل وعميل آخر أو أي منتج أخر دون الحاجة للحصول عىل موافقة العميل المسبقة .
 .4تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة يف إثبات ما للعميل وما عليه يف تعامله مع البنك ومع هذا فإن العميل يحتفظ
بالحق إلثبات خالف ذلك.
تعتي بيانات كشف الحساب الذي يرسله البنك إىل العميل يف المواعيد المتفق عليها صحيحة إذا لم يعيض عليها العميل
.5
ر
خالل خمسة ر
عرس يوما من تاري خ إرساله إليه.
 .6يحق للبنك إغالق أي حساب من حسابات العميل و يف أي وقت ويليم العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك
وغيها .كما يليم بسداد الرصيد المدين وكل ما
اآلىل ر
دفاتر الشيكات ر
غي المستخدمة وكذلك بطاقات االئتمان والسحب ي
يستدع ذلك.
تبي للبنك ما
يستجد من مستحقات وأرباح إذا ر
ي
الرسوط واألحكام وكذلك ر
 .7للبنك الحق أن يعدل هذه ر
الرسوط واألحكام الخاصة بأي حساب يف أي وقت يشاء وترسي
ر
الرسوط واألحكام الجديدة عىل الحسابات المفتوحة من تاري خ العمل بها ويتم إخطار العميل بذلك.
 .8يحق للبنك تجنيب األموال المحولة إىل حسابات العميل ووقف أي تعامل عليها حال قيام شبهة تضمنها عمليه من
عمليات غسيل األموال و  /أو تمويل اإلرهاب ،وذلك وفقا لتقدير البنك المطلق ودون أدن مسئولية عليه .يحتفظ
مرصف دون أي مسؤولية عىل البنك ،إذا رأى البنك بأن
البنك بحقه بعدم تنفيذ أو بتأجيل تحويل بالتلغراف أو شيك
ي
للقواني أو لتعليمات صادرة من الجهات
غي واضحة ،أو يف حال وجود أي انتهاك
ر
غي مكتملة ،أو ر
المعلومات المقدمة ر
الرقابية  /الحكومية.
 .9يخول العميل البنك ف اإلفصاح عن المعلومات أو البيانات الخاصة به ر
لرسكات التحصيل أو مكاتب المحاماة يف حال
ي
تأخي منه بسداد المبالغ المستحقة عليه أو عىل المنتجات المرتبطة عىل حسابه .علما بأن الجهات
وجود أي إخالل أو ر
ُ
والت يتم تزويدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعمالء دون الرجوع إىل العميل
الت تستثت من قاعدة رسية المعلومات ي
ي
ه:
ي
 بنك الكويت المركزي.
 وحدة التحريات المالية واللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس األمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة المتعلقة باإلرهاب وتمويله.
 الجهات القضائية والنيابة العامة.
لغي الحاالت السابقة.
 يتم أخذ موافقة العميل كتابيا عىل اإلفصاح ر
اآلىل أو بأية أداة أخرى يوفرها البنك
 .10يكون السحب من الحساب بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة السحب ي
وفقا للنظام المعمول به لديه.
 .11يحق للبنك أن يقوم بتعديل الحد األدن المقرر لفتح احد الحسابات يف أي وقت بعد أن يقوم بإبالغ العمالء بذلك بأحد
وسائل ر
النرس العامة.
 .12يقر العميل بموافقته عىل حصول بنك بوبيان عىل جميع بياناته المسجلة بنظام المعلومات المدنية و ما يطرأ عىل ذلك
من تعديالت من الهيئ ة الع ام ة للمعلومات المدنية دون أدن مسئولية عىل الهيئ ة.
غي فعال ما لم يتم إجراء أية معامالت لمدة  12شهر من تاري خ آخر
.13
تتغي حالة الحساب الفعال إىل حساب (مجمد) ر
ر
معاملة.
ر
ستني و أكي من تاري خ آخر معاملة يحق للبنك إغالق الحساب دون
غي فعال لمدة
ر
 .14يف حال استمرار الحساب (مجمد) ر
وينته بذلك عقد المضاربة.
الرجوع للعميل و تحويل الرصيد المتوفر بالحساب إىل حساب معلق خاص بالبنك
ي
 .15تحفظ أرصدة الحسابات المجمدة المغلقة من سنتي و ر
أكي بحساب معلق لصالح البنك ،و يحق للعميل المطالبة برصيد
ر
الحساب دون الحصول عىل أرباح.
المخولي بالتوقيع وبإدارة حساب  /حسابات ر
 .16يقر و يتعهد المخول /
الرسكة أو المؤسسة بتقديم كافة المستندات
ر
تغيي حالة الحساب إىل (معلق) وإيقاف التعامل معه يف حال
الثبوتية المطلوبة و أية تحديثات عليها ،كما يحق للبنك ر
انتهاء صالحية تلك المستندات وعدم تزويد البنك بالمستندات المحدثة .
 .17ال مانع لدي بقيام بنك بوبيان باإلفصاح عن جميع المعلومات المالية الي جهة ضيبية كما هو موضح بالتفويض.
الفعىل لهذا الحساب أو من يوكله بموجب وكالة عامة أو مرصفية بإدارة هذا الحساب و ذلك
 .18يقر العميل بأنه المستفيد
ي
بما ال يتعارض مع إجراءات البنك الداخلية الخاصة بالوكاالت.
 .19يحق للبنك بموجب التوقيع عىل ر
الرسوط واألحكام الخاصة بفتح الحساب بإضافة العميل بالنظام المتكامل (نظام ديوان
ويعتي هذا إقرار وموافقة منه بذلك.
الخدمة المدنية) ،ونظام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عند فتح الحساب
ر
 .20يفوض العميل البنك ف اإلفصاح عن بياناته (االسم – العنوان – رقم الهاتف -البلد – الجنسية) ر
لرسكة ويسين يونيون
ي
ون للبنك.
وذلك عند استخدامه لخدمة ويسين يونيون من خالل التطبيق  /الموقع اإللكي ي
غي ر
المرسوطة عىل تفويض بنك بوبيان باالستعالم عن جميع البيانات والمعلومات الخاصة
 .21يقر العميل بموافقته الكاملة ر
غي
والت تشمل جميع بياناته الشخصية المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،كما يقر بموافقته الكاملة ر
به ،ي
ر
المرسوطة عىل تفويض بنك بوبيان باالستعالم عن جميع البيانات والمعلومات االئتمانية الخاصة به ومتضمنه من بيانات
.22
.23

.24

.25
.26

االئتمان كامال والكفاالت والتسهيالت االئتمانية الممنوحة له وفقا للقانون.
ومعلومات تحليلية وتفصيلية عن وضعه
ي
لحي قيام العميل بتحديث بياناته.
يف حال بلوغ العميل  21سنة يتم إيقاف الحسابات  /الملف ر
الت سأودعها يف
إقرار بفتح حساب قاض بواسطة األم الواهبة " :أقر أنا الموقعة بفتح حساب القاض كما أقر بأن المبالغ ي
مت للقاض ولم ترد من أي طريق أخر  ،كما أقر بأن أية مبالغ سأقوم بسحبها
ه هبة شخصية ي
الحساب الذي قمت بفتحه ي
من الحساب الذي تم فتحه سيكون لمواجهة المرصوفات والنفقات المعيشية للقاض عىل أن ال يسمح ألي شخص
لحي بلوغ القاض سن الرشد".
مت شخصيا إىل البنك وذلك ر
بالترصف يف هذا الحساب إال بتعليمات خطية صادرة ي
الوص بموجب
وىل أمره أو
من المتفق عليه أن العميل متمتع باألهلية القانونية وأن ال يتم فتح حساب القاض إال من ي
ي
الوص عىل حساب
الوىل أو
حكم مرفق صورته وصورة شهادة الميالد عىل أن تكون معامالت اإليداع والسحب باسم
ي
ي
القاض – وذلك كله عدا حساب  - Primeوال يجوز كشف حساب القاض.
ال يتم فتح حساب تاجر فرد أو مؤسسة خاصة إال بموجب صورة عن شهادة سارية من التسجيل التجاري.
من المتفق عليه يف حالة النوادي والجمعيات حسب طبيعة النشاط أن يرفق بطلب فتح الحساب كتاب من الدائرة
المفوضي بالتوقيع عىل الحساب.
الت يتبعها النادي أو الجمعية موضحا به أسماء وتواقيع
ر
الحكومية ي

ثانيا  :ر
التوفي االستثماري :
الشوط واألحكام الخاصة بالحساب
ر
ر
التوفي االستثماري مخصص لألفراد ويعمل وفق مبدأ المضاربة الرسعية حيث سيتم استثمار كامل مبلغ رصيد
 .1حساب
ر
الحساب بنسبة  %100إال لمتطلبات السيولة  ،مع مراعاة ضوابط بنك الكويت المركزي ذات الشأن ويودع فيه العميل
مبلغا من المال لغرض االستثمار ويمكن للعميل السحب وااليداع بضوابط يضعها البنك.
اليوم بالحساب خالل
التوفي بأرباح يومية تودع شهريا وتحسب نسبة األرباح عىل معدل الرصيد
 .2حساب خاص لغرض
ر
ي
الشهر وسيتم إيداعها يف الشهر الذي يليه
اآلىل او بأي أداة يوفرها البنك وفقا للنظام المعمول به وال يجوز السحب
 .3يكون السحب بواسطة بطاقات السحب ي
بموجب شيكات.
ليت) والحد
الكويت والعمالت األجنبية الرئيسية (الدوالر
 .4يمكن فتح الحساب بالدينار
األمريك – اليورو – الجنيه اإلسي ي
ي
ي
األدن لفتح الحساب هو  50د.ك .أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

سابعا :ر
الشوط و األحكام الخاصة بحساب"بالتينيوم":
.1
.2
.3
.4

تم تصميم حساب بالتينيوم للعمالء وفقآ ألحد ر
الرسوط التالية:
تحويل راتب بقيمة  2,000د.ك أو ر
أكي.
توفر رصيد حساب أو وديعة ثابتة أو استثمار ف أحد صناديق استثمار بوبيان بمبلغ قدره  30,000د.ك أو ر
أكي.
ي
ف حال عدم توفر أحد ر
الرسوط المذكورة أعاله  ،يحق لبنك بوبيان إيقاف تصنيف العميل بحساب بالتينوم ويمكن
ي
الت يقدمها بنك بوبيان لعمالء الخدمات األخرى.
للعميل التمتع بمجموعة من األمتيازات والخدمات ي
الفعىل لهذا الحساب أو من يوكله بموجب وكالة عامة أو مرصفية بإدارة هذا الحساب .و ذلك
يقر العميل بأنه المستفيد
ي
بما ال يتعارض مع إجراءات البنك الداخلية الخاصة بالوكاالت.

ثامنا :ر
الشوط واألحكام الخاصة بحساب "تحت الطلب":
.1
.2
.3
.4

حساب تحت الطلب متاح فقط ر
للرسكات وال يمكن فتحه لألفراد.
يعمل حساب تحت الطلب وفقا لمبادئ المضاربة ،حيث سيتم استثمار كامل مبلغ الرصيد  %100إال لمتطلبات السيولة
 ،مع مراعاة ضوابط بنك الكويت المركزي ذات الشأن.
يتم احتساب األرباح بناء عىل معدل األرباح الشهري ،وسيتم إيداع األرباح يف الشهر الذي يليه وللبنك الحق يف تقديم
نسبة من أتعابه كمنحة أو هبة للعميل.
يتم تخصيص أرباح المضارب بناء عىل ر
الرسائح أدناه:
المبلغ /ر
الرسيحة
ر
 1,000,000د.ك و أكي

%40

 25,000د.ك إىل  1,000,000د.ك

%45

أقل من  25,000د.ك

%50

النسبة

ر
تاسعا  :ر
المشيك:
الشوط واألحكام الخاصة بالحساب
 .1أن حصص أصحاب الحساب المشيك متساوية ما لم يتفق أو يثبت خالف ذلك.
 .2يتم التعامل عىل الحساب المشيك من قبل أصحاب الحساب مجتمعي ،كما يحق لهم توكيل واحد منهم أو ر
أكي للتعامل
ر
ً
عىل الحساب (من خالل وكالة بنكية) ررسيطة أن يكون تعامل الوكيل عىل الحساب منفردا.
الشخص.
 .3ال يحق ألي فرد من أصحاب الحساب التحويل من الحساب المشيك إىل حسابه
ي
 .4أحقية كل فرد من أصحاب الحساب المشيك السحب من الحساب وذلك يف حدود حصته ،ومع ذلك يف حال طلب أي
ً
فرد من (أصحاب الحساب) سحب مبلغ أو التخارج من الحساب أو استالم حصته يتم غلق الحساب فورا وتصفية
وتوزي ع المبالغ الميصدة عىل أصحاب الحساب.
ً
ً
 .5يف حال إخطار البنك رسميا بوجود نزاع ربي أصحاب الحساب يتم تجميده فورا وال يتم تحريكه إال بعد توقيع جميع
أصحاب الحساب المشيك عىل طلب إعادة تحريك الحساب.
 .6يف حال وجود مديونية عىل أي فرد من أصحاب الحساب المشيك يتم مطالبته بها حسب حصته المحددة عند فتح
الحساب.
 .7يف حال توقيع حجز عىل رصيد أحد أصحاب الحساب المشيك فإن الحجز يرسي عىل حصة المحجوز عليه من رصيد
الحساب من يوم إعالن البنك بالحجز ،وعىل البنك أن يوقف السحب من الحساب المشيك بما يوازي الحصة
المحجوزة ويخطر أصحاب الحساب المشيك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام.
الباقي إخطار البنك بذلك وبرغبتهم يف
 .8عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشيك أو فقد أهليته القانونية ،يجب عىل
ر
استمرار الحساب وذلك خالل مدة ال تتجاوز ر
عرسة أيام من تاري خ الوفاة أو فقد األهلية ،وعىل البنك إيقاف السحب من
تعيي الخلف قانونا أو بتصفية الحساب.
الحساب المشيك حت يتم ر
ً
 .9رصيد الحساب المشيك عند غلقه ألي سبب كان ،يتم توزيعه عىل أصحاب الحساب المشيك طبقا للحصص المحددة
عند فتح الحساب.
الت يمكن إلصدارها للوكيل فقط
 .10عدم
إصدار أية بطاقات بنكية عىل الحساب المشيك باستثنائ بطاقة السحب ي
اآلىل ي
ً
المعي من قبل جميع أصحاب الحساب ،عىل أن ينص عىل ذلك يف الوكالة البنكية.
(منفردا)
ر
 .11مع مراعاة ما ورد أعاله من أحكام ،يجوز للبنك ،وبدون إبداء األسباب ،غلق الحساب المشيك يف الحاالت اآلتية:
 يف حال وجود نزاع ربي أصحاب الحساب المشيك.
 يف حال الحجز عىل أحد أصحاب الحساب المشيك.
 يف حال وفاة أحد أصحاب الحساب المشيك.
ر ً
الشوط واألحكام الخاصة باستعمال بطاقات بوبيان ر
عاشا  :ر
إلكيون:
وتعتي البطاقة مملوكة للبنك يف كل
 .1تصدر بطاقة بوبيان إلكيون ورقم رسي للعميل بموافقة البنك عند فتح الحساب
ر
ويتعي إعادتها فورا عند إيقاف استعمالها ويحق للبنك إلغاء حق استعمال البطاقة والرقم الرسي الخاص بها
األوقات
ر
يستدع
دون إبداء أية أسباب ودون إخطار مسبق وال ييتب عىل البنك أية مسئولية نتيجة لذلك مت ما رأى البنك ما
ي
ذلك.
وف حالة موافقة بائع التجزئة أو الممول
 .2ال يكون البنك مسئوال عن رفض بائع التجزئة أو ممول أو بنك الستعمال البطاقة ي
عىل رد المبلغ ،يقوم البنك بقيد المبلغ لحسابكم بعد خصم المصاريف عند استالم تعليمات كتابية منهم وال يكون البنك
تأخي يف استالم هذه التعليمات.
مسئوال عن أي ر
 .3يتعهد العميل بالمحافظة عىل البطاقة والرقم الرسي  .كما يتعهد بعدم تعريض البطاقة أو الرقم الرسي للضياع أو التسبب
يتعي عىل العميل إخطار البنك
وف حالة فقدان البطاقة أو رسقتها ر
بإجراء أي تعديل يف البيانات الواردة عليها أو طمسها .ي
كتابة بذلك ليتخذ البنك األجراء المناسب  .ويظل العميل مسئوال عن أية سحوبات تتم عن طريق تلك البطاقة أو الرقم
الرسي حت تاري خ إخطاره للبنك بذلك.
 .4بإمكان العميل استعمال بطاقته والرقم الرسي الخاص بها ف تحويل األموال إلكيونيا عند نقطة البيع ر
لرساء البضائع
ي
وغي قابل للنقض أو اإليقاف عند استخدام هذه العمليات.
والخدمات.
ويعتي الدفع مضمونا ر
ر
 .5بإمكان العميل استعمال بطاقته للحصول عىل خدمات أخرى يعلن عنها من وقت آلخر مقابل رسوم الخدمات والعموالت
تغيي هذه الخدمات أو تعديل الرسوم والعموالت المقررة ألدائها.
الت يحددها البنك  .ويحق للبنك سحب أو إلغاء أو ر
ي
الت تتم بواسطة
 .6يتعهد العميل باالحتفاظ يف حساباته لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية جميع السحوبات والمعامالت ي
البطاقة والرقم الرسي وفضال عما يستحق عليه من الرسوم والعموالت .وال يجوز للعميل السحب عىل المكشوف اال يف
المعت من الرصيد الدائن
حالة االتفاق المسبق مع البنك عىل ذلك وللبنك الحق يف خصم الرصيد المدين يف الحساب
ي
يف أية حسابات أخرى عىل العميل.
 .7ال يكون البنك مسئوال عن أية خسارة أو ضر مادي أو معنوي ينشأ بصورة ر
غي مبا ررسة بسبب عطل أو عطب
مبارسة أو ر
التقصي أو اإلهمال.
اآلىل أو أجهزة نقاط البيع أو أي وسيلة إلكيونية أخرى ما لم يثبت أن هذا بسبب
ر
جهاز السحب ي
كي يف حساب مشيك يكون كل حامل بطاقة من األشخاص المذكورين
 .8حالة إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشي ر
الت تتم يف ذلك الحساب باستعمال أي من البطاقات المذكورة.
مسئوال بالتضامن تجاه البنك عن كافة المعامالت ي
الت
 .9تحتسب وتدفع كل المبالغ المستحقة لبنك بوبيان عىل العميل زائد ( %2.5اثنان ونصف يف المائة) عىل المعامالت ي
الكويت مقابل تلك العملة االجنبية يف التاري خ الذي يتلق فيه
تتم بالعملة االجنبية  ،وذلك بحسب سعر ضف الدينار
ي
ويعتي ذلك اجراء تم بناء عىل تفويض
الت أجرت تلك المعامالت
ر
بنك بوبيان كشف حساب تلك المبالغ من الجهات ي
ضي ح منحه العميل.
الكويت كافة المبالغ المستحقة عىل العميل نتيجة استعمال البطاقة ،ويتم لهذا الغرض احتساب أي
 .10تحتسب بالدينار
ي
لتسعية ر
الرسكة المزودة للخدمة
الكويت( وفقا
عملية من عمليات البطاقة بالعمالت األجنبية إىل العملة المحلية )بالدينار
ر
ي
) (../Visa / MasterCard /K-netبتاري خ استالم البنك لبيان المعاملة المالية  ،عىل أن يتم بشكل ر
مبارس حجز قيمة
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التوفي بعد إيداع الحد األدن المقرر ويجوز أيضا فتحه للعمالء دون الحادية
 .5يجوز لمن بلغ  21سنة فما فوق بفتح حساب
ر
ر
ويعتي بمثابة هبه منها ويكون لها الحق
الوص كما أن لألم حق فتح حساب ألبنائها القرص
الوىل أو
والعرسين من قبل
ر
ي
ي
وف حال كان القاض يتيما فال يحق لها السحب من الحساب.
باإليداع فيه أو السحب منه  ،ي
منتظمي دراسيا يف إحدى المعاهد أو الجامعات أو
 .6يمكن للعمالء الشباب الذين بلغوا سن  18سنة فما فوق ومازالوا
ر
الت يريدها
والتوفي
التوفي االستثماري
الكليات يف الكويت أو يف الخارج بفتح حساب
الممي وذلك لغرض ت ر
ر
ر
ر
وفي المبالغ ي
كويت وإن تجاوزت ولم يبلغ سن  21عاما يجب استيفاء
بحدود دخله بحيث ال تتجاوز أرصدة حساباته  3000دينار
ي
الوص بالنسبة للشاب)العميل(
الوص عىل إيصال اإليداع أو التحويل ،وكذلك يجب أخذ توقيع األب أو
توقيع األب أو
ي
ي
كويت.
لم يبلغ  21عاما ويرغب يف فتح حساب وديعة يتجاوز مبلغها  3000دينار
ي
 .7سيتم تخصيص أرباح المضارب بنسبه .%50
رز
ثالثا  :ر
الممي االستثماري :
التوفي
الشوط واألحكام الخاصة بحساب
ر
ر
الممي االستثماري مخصص لألفراد ويعمل وفق مبدأ المضاربة الرسعية حيث سيتم استثمار كامل مبلغ
التوفي
 .1حساب
ر
ر
رصيد الحساب بنسبة  %100إال لمتطلبات السيولة  ،مع مراعاة ضوابط بنك الكويت المركزي ذات الشأن ويتم احتساب
األرباح عىل أدن رصيد للحساب خالل الشهر ويتم إيداعها يف الشهر الذي يليه.
الكويت فقط والحد األدن لفتح الحساب هو  500د.ك.
 .2يمكن فتح الحساب بالدينار
ي
 .3هذا الحساب يتبع ر
التوفي االستثماري كما هو مذكور أعاله بالبند .7 ،6 ،5 ،3
الرسوط واألحكام الخاصة بحساب
ر
رابعا  :ر
الشوط واألحكام الخاصة بالحساب الجاري :
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

حساب مرص يف مخصص لألفراد حيث ال يستحق أرباح وال يتحمل خسائر.
ليت) .والحد
الكويت والعمالت األجنبية الرئيسية (الدوالر
يمكن فتح الحساب بالدينار
األمريك – اليورو – الجنيه اإلسي ي
ي
ي
األدن لفتح الحساب هو  100د.ك أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.
الت يعدها البنك
يحق للعميل إصدار دفي شيكات للحساب تتم سحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات ي
ويسلمها إىل العميل أو بموجب أي مستند ضف آخر مستوف ر
الرسوط القانونية يقبله البنك كما يتم السحب بموجب
ي
بطاقة السحب اآلىل أو أية بطاقة ائتمان أخرى وفقا ر
للرسوط واألحكام الخاصة بها.
ي
يليم العميل بالمحافظة عىل دفي الشيكات المسلم إليه وبإخطار البنك عن فقده أو فقد أحد شيكاته ويكون العميل
الغي.
الت تيتب عىل وجود دفي الشيكات أو أحد شيكاته لدى ر
وحده مسئوال عن كافة األضار ي
وغيها من العمليات المرصفية مع قيد صافيها يف حسابه لدى
يوكل العميل البنك يف تحصيل قيمة األوراق التجارية ر
البنك.
للبنك الحق أن يمتنع عن ضف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد
تم تحصيلها فعال .
يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية عىل االليام بتعليمات بنك الكويت المركزي يف شأن إقفال كافة حسابات الشيكات
الخاصة به وإدراج اسمه يف قائمة العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه يف
ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها  ،وذلك إذا ارتجعت له شيكات أو ارتجع له نفس الشيك خالل سنة لعدم وجود رصيد
بحد أقص ثالثة شيكات ،أو عندما يرى البنك توافر سوء نية لدى العميل قد ييتب عليه عدم ضف الشيك ،أو عندما
يرتجع للعميل شيك واحد بسبب عدم وجود رصيد يف الوقت الذي يكون فيه العميل مدرج بمعرفة البنوك األخرى ،كما
يقر بموافقته المسبقة عىل أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك يف هذا الخصوص ويجوز للبنك – وفقا لتقديره المطلق
– أن يفتح حساب آخر للعميل بدون شيكات بديال عنه الحساب الذي تم قفله وأن يقيد عىل الحساب الجديد التسهيالت
المرصفية السابق منحها عىل الحساب المقفل إن وجدت ويتحمل العميل كافة المسئوليات القانونية الميتبة عىل إصدار
تلك الشيكات ودون أن يكون له الحق يف الرجوع عىل البنك بسبب إقفال حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي
الكويت رقم  16لسنة 1960
الت يتخذها البنك يف هذا الصدد وذلك طبقا ألحكام المادة من قانون الجزاء
ي
من اإلجراءات ي
وتعديالته بقانون رقم  84سنة.2003

خامسا :ر
الشوط واألحكام الخاصة بحساب الراتب:
 .1تطبق ذات ر
الرسوط واألحكام الخاصة بالحساب الجاري فيما عدا إصدار دفي الشيكات.
 .2حساب راتب مخصص لألفراد ال يستحق أرباح وال يتحمل خسائر.
الكويت فقط وال يوجد حد أدن لفتح الحساب.
 .3يمكن فتح الحساب بالدينار
ي
 .4ال يحق للعميل إصدار دفي شيكات لهذا الحساب.
سادسا :ر
الشوط واألحكام الخاصة بحساب ":"Prime
 .1حساب مخصص للشباب الطلبة من عمر  15وحت  25سنة ويعمل وفق مبدأ المضاربة ر
الرسعية حيث يتم استثمار
كامل مبلغ رصيد الحساب بنسبة  %100إال لمتطلبات السيولة  ،مع مراعاة ضوابط بنك الكويت المركزي ذات الشأن
اليوم بالحساب خالل الشهر ويتم إيداعها يف الشهر الذي يليه.
ويتم احتساب األرباح عىل معدل الرصيد
ي
ا
 .2يخصص هذا الحساب لإليداعات الممنوحة للشاب النقدية الناتجة عما يحصل عليه مثل من مكافآت دراسية
ويعتي توقيع الشاب
الت تعىط له من أجل نفقته ،واألجر الذي حصل عليه الشاب نتيجة عمل قد قام به،
ر
والمرصوفات ي
عىل هذا الطلب بمثابة إقرار منه بأن كافة ما يقوم بإيداعه بالحساب من مبالغ ناتج عن المصادر سالفة الذكر.
الكويت فقط وال يوجد حد أدن لفتح الحساب.
 .3يمكن فتح الحساب بالدينار
ي
 .4يتم فتح هذا الحساب من قبل العميل نفسه ،وله الحق يف التوقيع عىل طلبات فتح وإغالق الحساب بنفسه.
آىل عىل هذا الحساب بحيث ال تسمح إال بسحب المبالغ المتوفرة بالحساب.
 .5يحق للعميل الحصول عىل بطاقة سحب ي
 .6يحق للعميل الحصول عىل بطاقة ائتمان عىل الحساب وذلك حسب السياسات العامة للبنك وبما ال يتعارض مع سياسة
البنك المركزي.
 .7يحق للعميل الحصول عىل بطاقة بوبيان مسبقة الدفع.
 .8ال يحق للعميل الحصول عىل دفي شيكات لهذا الحساب.
 .9يف حال قيام العميل بتحويل راتب إىل حساب " "Primeأو إبالغ البنك برغبته باالستفادة من خدمات حساب الراتب
ويعتي توقيعه
تغيي،
سيقوم البنك
ر
بتغيي نوع الحساب إىل حساب راتب مع اإلبقاء عىل رقم الحساب نفسه دون أي ر
ر
عىل هذا الطلب بمثابة تفويض منه للبنك بالقيام بكل ما ذكر.

.11
.12

.13
.14

لتسعية ر
لحي استالم البنك لبيان المعاملة المالية
العملية /المشييات وفقا
الرسكة المزودة للخدمة بنفس يوم العملية ر
ر
وعمل التسويات الالزمة.
اآلىل يمكن إستخدامها بدون الرقم الرسي وذلك يف بعض نقاط البيع داخل وخارج
يقر العميل بعلمه بأن بطاقة السحب ي
دولة الكويت.
الت تتم بواسطة البطاقة والرقم الرسي أو بدونه ،حسب النظام المتبع يف البنك
تسجل جميع المسحوبات والمعامالت ي
عىل حساب /حسابات العميل المبينة يف الطلب وأي حساب أو حسابات أخرى للعميل لدى البنك ،وللبنك الحق يف
خصم الرصيد المدين يف الحساب من الرصيد الدائن يف أي حساب آخر للعميل.
اآلىل ،ويجوز للبنك  -يف هذه الحالة  -أن يصدر
يحق للبنك إلغاء البطاقة يف حالة احتجازها لدى أي من أجهزة الرصف ي
بطاقة أخرى برسوم جديدة.
ر
ر
الت تمت عليها العملية و آليتها سواء كانت
تخضع بطاقات السحب ي
االىل للرسوط الخاصة للرسكة المزودة بالخدمة ي
داخل او خارج الكويت.

عش :ر
الحادي ر
الشوط و األحكام الخاصة بالتحويالت النقدية:
تأخي او تخفيض او خصم او تزوير او سوء استعمال امر التحويل او تعليمات الدفع وال
 .1ال يكون البنك مسئوال عن أي ر
يكون البنك مسئوال عن تعويض أي اضار تحدث بسبب ما تقدم وال يكون ضامنا لها كما ال يكون مسئوال عن أي خسارة
غيها من بنك المراسل.
تنشأ بسبب الخطأ او االهمال او ر
ز
عش  :ر
الثان ر
الشوط و األحكام الخاصة بتعليمات الدفع:
ي
 .1يليم البنك فقط برسيان تعليمات الدفع يف يوم تقديمها وذلك ضمن الرصيد المتوفر أو وفقا ألية ترتيبات أخرى إن
وجدت.
ر
عش  :ر
الثالث ر
االلكيونية:
الشوط و األحكام الخاصة بالخدمات المرصفية
 .1سيتم فتح الحساب الجديد بنفس تفاصيل االسم والتوقيع والعناوين المتوفرة يف ملف معلومات العميل مع خضوعه
لذات ر
الرسوط الخاصة بفتح حساب جديد من خالل الفروع.
 .2سيكون العميل مسئوال عن تفاصيل عملية تحويل األموال ويليم البنك بتنفيذ تعليمات العميل الخاصة بالتحويل.
يعتي
الت يفتحها عن طريق الخدمة الهاتفية أو االلكيونية كما ر
 .3يع رتي العميل مسئول مسئولية تامة عن جميع الحسابات ي
مسئوال – وحده – عن اية تحويالت او تعليمات او اية خدمات مرصفية تتم بواسطة هذه الخدمة وعن اية اضار ناتجة
عن سوء استخدامها  ،وال يحق له الرجوع عىل البنك باية تعويضات عن االضار الناشئة عن سوء االستخدام لتلك
الخدمات او عمليات االحتيال والقرصنة.
اآلىل أو أي جهاز آخر الختيار بند أو مفتاح
ون :توافقون وتقبلون باستخدام لوحة المفاتيح وفأرة الحاسب ي
 .4التوقيع اإللكي ي
الت نقدمها أو يف سبيل الدخول عىل أو تنفيذ أي معاملة
أو أيقونة أو أي إجراء مماثل أثناء استخدام الخدمات اإللكيونية ي
فيما يتعلق بأي اتفاق أو إقرار أو موافقة أو ررسوط أو إفصاحات أو أحكام بما يمثل توقيعكم وقبولكم وموافقتكم كما لو
الخىط فعليا  .عالوة عىل ذلك ،فإنكم توافقون عىل عدم ضورة وجود صالحية تصديق أو أي مصادقة
قمتم بالتوقيع
ي
شكل
ون وأن االفتقار إىل وجود صالحية التصديق أو المصادقة هذه لن يؤثر بأي
ٍ
من طرف آخر لرسيان توقيعكم اإللكي ي
ون
كان يف قابلية نفاذ توقيعكم أو العقد الميتب عليه بينكم ر
وبي بنك بوبيان .باإلضافة إىل ذلك ،فإن أي مستند إلكي ي
سيعتيكما لوكان مستندا "موقعا منا".
ويعتي أي مستند موقع من قبل المستخدم
ون للمستخدم
ر
ر
يحمل التوقيع اإللكي ي
ون من
وف حال خلو المستند اإللكي ي
إلكيونيا مستندا "أصليا " عند طباعته واستخدامه يف السياق المعتاد للعمل .ي
أخطاء ظاهرة ،فال يجوز االعياض عىل قبوله أو رسيانه أو استخدامه.
 .5حدود التحويل يف الخدمات االلكيونية (الجوال ،الخدمة الهاتفية ،األون الين) مفتوح للحسابات الشخصية .أما حدود
للتغيي عىل أية
الت يقرها البنك والقابلة
ر
التحويل ربي حسابات بوبيان والتحويالت المحلية و الخارجية طبقا للسياسة ي
إجراءات أخرى قد يتخذها البنك يف هذا الخصوص.
عش :ر
الرابع ر
القصية :
الشوط و األحكام الخاصة بخدمة الرسائل
ر
ر
الت تنص عليها هذه االتفاقية بما يف ذلك
 .1يحق للبنك ،وفق رغبته الخاصة ،تعديل أو ر
تغيي أي من األحكام والرسوط ي
الحدود والرسوم عىل التحويالت المالية ف أي وقت  ،عىل أن تصبح هذه األحكام ر
والرسوط سارية المفعول بعد  7أيام
ي
من استالم العميل إخطار ا بالتعديالت المذكورة من البنك ،إذا لم يقبل العميل التعديالت ،يجوز له إنهاء هذه االتفاقية
وفقا للمادة  15منها.
ً
الت تتعلق باسم الدخول ( )User Nameوالرقم
 .2يوافق العميل مقدما عىل السماح للبنك باستخدام المعلومات الرسية ي
اآلىل (  ) Pin Numberوكلمة الرس (  ) Passwordالخاصة بالعميل والمتاحة ألطراف أخرى
السحب
الرسي لبطاقة
ي
قضان.
بالقواني السارية أو أية قرارات أو أحكام أخرى تصدر عن أية محكمة ذات اختصاص
لغرض االليام
ر
ي
عي
 .3يقر العميل ويوافق عىل أنه عند توقيعه عىل هذه االتفاقية للدخول إىل موقع البنك الخاص بالخدمة المرصفية ر
اآلىل ولكلمة الرس الخاصة به بانه مسئول مسئولية
اإلنينت واستخدام اسم الدخول والرقم الرسي لبطاقة السحب ي
ر
مبارسة عن اية اضار او خسائر تقع عليه نتيجة سوء االستخدام او عمليات االحتيال والقرصنة والرعونة واالهمال يف
المحافظة عىل كلمة الرس الخاصة به والرقم الرسي المعىط له  ،وال يحق له الرجوع عىل البنك باية تعويضات يف هذا
الشأن.
الطرفي إىل الطرف
كتان من قبل أي من
ر
 .4يحق لكل من البنك ًأو العميل إنهاء هذه االتفاقية يف أي وقت بموجب إخطار ر ي
اآلخر خالل  30يوما من تاري خ اإلنهاء المقيح لالتفاقية من دون إبداء أية أسباب لذلك ومن دون تكبد أي اليام عن
هذا اإلنهاء لالتفاقية.
عش :ر
الخامس ر
الشوط و األحكام الخاصة بحسابات النوادي و الجمعيات الخاصة:
 .1من المتفق عليه يف حالة النوادي والجمعيات حسب طبيعة النشاط أن يرفق بطلب فتح الحساب كتاب من الدائرة
المفوضي بالتوقيع عىل الحساب.
الت يتبعها النادي أو الجمعية موضحا به أسماء وتواقيع
ر
الحكومية ي

يقر العميل بأنه قد اطلع عىل كافة ما تضمنت ر
القواني السارية يف دولة الكويت ،كما إن أي بند من
الرسوط واالحكام الخاصة بفتح الحساب من بنود ويوافق عىل ما ورد بها واالليام بما تضمنت من ررسوط وأحكام .هذه االتفاقية ستحكمها وتضمنها
ر
بنودها سوف يخضع لالختصاص القضان للمحاكم الكويتية بما ال يخالف أحكام ر
العرن مرجعا  .يقر العميل بأنه المستفيد من الحسابات المفتوحة باسمه لدى
لعرن ،يؤخذ بالنص
النصي،
الرسيعة اإلسالمية .حال أي اختالف ربي
ر
ر
ري
اإلنجليي وا ر ي
ي
ً
ا
مستقبل .كما يقر العميل بعدم إساءة استغالل الحساب بما يخالف األحكام ر
الت تخالف تعليمات البنك المركزي بشأن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  ،كما يتعهد العميل بإعالم
والرسوط  ،أو يف
البنك حاليا أو
استغالل الحساب ألي من األعمال ي
ً
ً
الحقيق من الحساب  ،ومدعوما بالمستندات المؤيدة لذلك.
المستفيد
يكون
آخر
طرف
دخول
حالة
ف
المعت
الموظف
وأمام
كتابيا
البنك
ي ي
ي

ر
الموقعون  /ر
المشيكة:
وحامل التواقيع
الشكاء
ي
اسم العميل:

توقيع العميل:

التوقيع عن بنك بوبيان:

اسم العميل:

توقيع العميل:

التوقيع عن بنك بوبيان:

Classification: Public
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Common Reporting Standards – CRS
Individual Tax Residency Self Certificate Form

اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة
نموذج االقرار الضريبي الذاتي لألفراد

Please complete this self-certification form carefully. All information requested on the form is
. مع العلم أن كافة المعلومات المطلوبة إجبارية ويجب تزويدها بشكل كامل،يرجى تعبئة نموذج اإلقرار الذاتي بعناية
mandatory and needs to be completed in full.
Note: Please do not complete this self-certification form if you are not a natural person, instead  حيث يجب استخدام نموذج التصديق الذاتي، يرجى عدم تعبئة هذا النموذج في حال كنت تمثل شركة أو كيان قانوني:مالحظة
. للكيانات الخاص بذلك/ للشركات
please use the Entity Self Certification.
Part 1 – Identification of Individual Account Holder

الجزء األول – معلومات صاحب الحساب
:اسم صاحب الحساب

A. Name of Account Holder:

.أ

: اسم العائلة

Family Name or Surname(s):

:االسم االول

First or Given Name:

:عنوان االقامة الحالي

B. Current Residence Address:

.ب

:الشارع/البناية/المنزل

House / Apt / Suite Name, Number, Str.:

:المدينة/المنطقة

Town / City / Province / County / State:

:البلد

Country:

:)الرمز البريدي (ان وجد

Postal Code/ZIP Code (if any):
C. Date of Birth

:تاريخ الميالد

.ج

D. Place of Birth

:مكان الميالد

.د

:مدينة الميالد

Town or City of Birth:

:بلد الميالد

Country of Birth:
Part 2 – Country of Residence for Tax Purposes & related Taxpayer Identification Number or
equivalent (“TIN”)

الجزء الثاني – بلد االقامة ألغراض الضريبة ورقم التعريف الضريبي او المكافئ الوظيفي

Please complete the following table if you have a Tax residency in any country other than Kuwait,
indicating:
(i)
Where the Account Holder is tax resident.
(ii) The Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.
If the Account Holder is tax resident in more than three countries / jurisdictions, please use a separate sheet.
If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below.

:  مشيرا الى،يرجى اكمال الجدول التالي في حال وجود إقامة ضريبية في أي دولة غير دولة الكويت
.المكان الذي يكون فيه صاحب الحساب خاضع للضريبة
)i(
.) رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب لكل بلد مشار اليهاii(

 Reason A The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its
residents

السلطة التي يكون صاحب الحساب ملزما بدفع الضريبة/ السبب أ عدم اصدار رقم التعريف الضريبي في البلد
.بها

 Reason B The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain
why you’re unable to obtain a TIN in the below table if you selected this reason)

 السبب ب عدم قدرة صاحب الحساب الحصول على رقم التعريف الضريبي او رقم مكافئ (في حال اختيار هذا
.) يرجى شرح سبب عدم القدرة في الحصول على رقم تعريف الضريبة في الجدول ادناه،السبب

 Reason C No TIN is required. (Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant
jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

 قم باختيار هذا السبب فقط في حال كان القانون: (مالحظة. السبب ج رقم تعريف دافع الضريبة غير مطلوب
.)المحلي في السلطة المعنية ال يتطلب الحصول على رقم تعريف ضريبي صادر عن تلك السلطة

Country/Jurisdiction of tax residence بلد اإلقامة الضريبية

TIN رقم التعريف الضريبي

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason
B above.

Part 3 – Declarations and Signature

. يرجى استخدام ورقة منفصلة،في حال كان صاحب الحساب دافع للضريبة في أكثر من ثالثة دول
.) أو (ج،) (ب،) يرجى ذكر سبب مناسب (أ،في حال كان رقم التعريف الضريبي غير متاح

If no TIN available enter ) (ج،) (ب،)في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي يرجى ادخال السبب (ا
Reason A, B or C

.يرجى شرح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف الضريبي في المربعات التالية في حال قمت باختيار السبب (ب) أعاله

 اإلقرار والتوقيع- الجزء الثالث

 أقر ان المعلومات المضمنة في هذا النموذج وكذلك.أوافق على أن المعلومات المقدمة من قبلي مشمولة بجميع احكام الشروط واألحكام التي تحكم عالقة صاحب الحساب مع بنك بوبيان والتي تحدد كيفية استخدام ومشاركة بنك بوبيان للمعلومات المقدمة من قبلي
حسابات يتم التبليغ عنها من الممكن تقديمها الى السلطات الضريبية في البلد المحتفظ بالحساب ومن الممكن تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد او بلدان اخرى والتي يكون صاحب الحساب مقيما بها ألغراض/المعلومات التي تخص صاحب الحساب وأي حساب
.الحسابات ذات الصلة بهذا النموذج/ وأشهد بأنني صاحب الحساب (او المفوض بالتوقيع على الحساب) فيما يخص جميع الحساب.الضريبة وذلك عمال باالتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل معلومات الحساب المالي
.وأقر بان جميع االفادات المقدمة في هذا االقرار هي على حسب علمي صحيحة وكاملة
 وتقديم نموذج اقرار ضريبي ذاتي، يوم باي تغيير في الظروف التي من الممكن ان تؤثر على حالة بلد اإلقامة الضريبية للشخص الموضح في هذا النموذج او تؤدي الى ان تصبح المعلومات المضمنة في هذا النموذج غير صحيحة30 أتعهد بان ابلغ بنك بوبيان خالل
 يوم من ذلك التغيير30 محدث الى بنك بوبيان خالل
I agree that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s relationship with Boubyan Bank setting out how Boubyan Bank
may use and share the information supplied by me. I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be
provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which
the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information. I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the
Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.
I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.
I undertake to advise Boubyan Bank within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information
contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Boubyan Bank with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.
Signature:

:التوقيع

Print name:

:االسم

Date:

:التاريخ

. يرجى ارفاق نسخة مصدقة من التوكيل، في حال تم التوقيع على النموذج بموجب توكيل. يرجى تحديد الصفة القانونية للشخص القائم بالتوقيع على هذا النموذج في حال لم يكن المستفيد من الحساب:مالحظة
Note: If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.
Capacity:

:صفة الموقع

 اﻟﻣﺳﺗﻧدات/  اﻟﺧدﻣﺔ واﺳﺗﻼم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود/ إﻗرار اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ
Declaration of Reading the Product/Service Terms & Conditions, and Receiving a Copy of the
Contracts/Documents
Date:
Branch:

I, the undersigned, declare that I have reviewed all the
content of the terms and conditions of product / services:
Opening an account form & its related document.
Credit card.
Prepaid card.
Opening fixed deposit.
Power of Attorney request Form.
The Objection to/Claim Form.
Other: .....................................................
Among the articles, and that I agree to the contents
thereof, and accept to abide by the terms and conditions
therein related to Boubyan Bank. I further acknowledge
the receipt of a copy of all the signed documents.
Customer’s Name:
CIF:

:اﻟﺗﺎرﯾﺦ
:اﻟﻔرع

أﻗر اﻧﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ادﻧﺎه ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗد أطﻠﻌت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ اﻟﺷروط
: اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ادﻧﺎه/واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
.ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ
.إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
.إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
.ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب اﻟوداﺋﻊ
.طﻠب وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ
. اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ/ اﻻﻋﺗراض
........................................ :أﺧرى

وأواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﮭﺎ واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭ ﻣن اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧك ﺑوﺑﯾﺎن ﻛﻣﺎ أﻗر ﺑﺎﺳﺗﻼﻣﻲ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ
.ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ
: أﺳم اﻟﻌﻣﯾل
:رﻗم اﻟﻣﻠف

Civil ID #:

:اﻟرﻗم اﻟﻣدﻧﻲ

Signature:

:ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل

Verification and Copies’ Delivery
Staff Name:
Signature:

ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﺳﺦ ﻣن ﻗﺑل
:اﺳم اﻟﻣوظف
:اﻟﺗوﻗﯾﻊ

