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تم عقد االتفاقیة في الكویت بین كل من
1•1بنك بوبیان ش.م.ك .وعنوانه ص.ب  25507.الصفاة  13116الكویت (ویشار إلیه فیما یلي ضمن ھذه
االتفاقیة بـ «البنك»)،
(2•2اسم العميل) ،ویحمل بطاقة مدنية رقم ( .............................ویشار إلیه فیما یلي ضمن ھذه االتفاقیة
بـ “العمیل”).

مقدمة
حیث أن البنك بغرض تسھیل حصول العمالء على خدمات البنك ،یرغب في تقدیم خدمات مصرفیة من
خالل القنوات اإللكترونیة (ویشار إلیھا فیما یلي بـ»الخدمات المصرفیة اإللكترونیة») إلى عمالئه أصحاب
الحسابات المفتوحة لدیه لكي یتسنى لھم إجراء العدید من المعامالت المصرفیة على حساباتھم عن
طری�ق استخدام كافة الوسائل اإللكترونیة المتاحة حالی ًا سواء الكمبیوتر الشخصي أو الھاتف النقال ،الخ
المبینة
على أن یخضع استخدام الخدمات اإللكترونیة التي تنص علیھا ھذه االتفاقية لألحكام والشروط
ّ
فیما یلي.
•المقدمة وكافة المرفقات بھذه االتفاقیة وما تضمنته من شروط وأحكام وكذلك نموذج فتح الحساب
جزء ال یتجزأ من ھذه االتفاقیة ومتمم ًا لھا.
تعتبر ً

•الخدمات المصرفیة اإللیكترونیة ھي الخدمات المصرفیة عبر صفحة البنك على اإلنترنت و تطبیق بوبیان
( )www.bankboubyancomوالتي یسمح البنك للعمیل من خاللھا بالدخول إلى كافة حساباته الشخصیة
لدى البنك عبر استخدام شبكة اإلنترنت بما في ذلك الحسابات بالیورو والجنیه اإلسترلیني ،الخ إلجراء
مختلف المعامالت المصرفیة التي یوفرھا له البنك عبر شبكة اإلنترنت وفق ًا الختیاره وتقدیره الخاص
وبموجب األحكام والشروط المعمول بھا لدى البنك بالنسبة لكل معاملة على حدة.
3•3في حال ضياع او سرقة الهاتف النقال من العميل فإنه ينبغي عليه إحضار شريحة بديلة من شركة
االتصاالت وإلغاء الشريحة الضائعة أو المسروقة ومن ثم يقوم بتحميل البرامج وتسجيل الهاتف الجديد.

•4الخدمات المصرفیة اإللكترونیة:
االستفسارات العامة.
•االطالع على المنتجات التي تخص العمیل (المرابحة/الودیعة أو منتجات أخرى تخص حساب العمیل أو
یتم طرحھا فیما بعد واحتساب المعامالت المرابحة/الودیعة ألجل/الصرف األجنبي).
•االستفسار عن رصید الحساب
•تحویالت مالیة (بین الحسابات الخاصة/بین الحسابات لدى بنك بوبیان/التحویالت المحلیة والخارجیة أو
أي تحویالت مالیة یتم طرحھا فیما بعد).
•المدفوعات (معامالت المرابحة/بطاقات االئ�تمان/المدفوعات األخرى).

•5الخدمات المصرفیة المقدمة من خالل مركز االتصال (:)2800281
•یقدم مركز االتصال خدماته على مدار الساعة طوال أیام األسبوع من خالل موظفي مركز االتصال
لتقدیم المساعدة في كافة أنواع الخدمات المصرفیة (االستفسارات والمعامالت المالیة) ومنھا.
•االستفسارات العامة
•احتساب المعامالت (المرابح/الودیعة/البطاقات االئ�تمانیة/الصرف األجنبي).
•االستفسار عن رصید الحساب
•تحویالت مالیة (بین الحسابات الخاصة/بین الحسابات لدى بنك بوبیان).
•المدفوعات (بطاقات االئ�تمان/المدفوعات األخرى).

•6الخدمات المصرفیة بنظام الرد الصوتي بخدمة بوبیان الھاتفیة ( :)2800281
نظام الرد الصوتي ()IVR Interactive Voice Responseھو إحدى التقنیات الھاتفیة التي تمكن المتصلین
من استخدام الھاتف للدخول على قاعدة بیانات خاصة والحصول على المعلومات المطلوبة أو تنفیذ
أنشطة مصرفیة (استفسارات أو معامالت مالیة)

•7خدمة الرسائل القصیرة  /اإلشعارات:
ھي خدمة (إلیكترونیة) یقدمھا البنك ویمكن للعمیل من خاللھا استخدام ھاتفه النقال للحصول على
المعلومات التالیة من البنك:
•تحوی�ل الراتب.
•التحویالت بین الحسابات.
•اإلیداع النقدي.
•السحب النقدي.
•أي خدمات أخرى یتم عرضھا في المستقبل.

8•8یقر العمیل وی�وافق على أنه وحده ،يتحمل المسؤولیة الكاملة عن صحة ودقة المعلومات والتعلیمات،
بما في ذلك تعليمات الدفع ،التي يقوم بتمری�رھا عبر موقع البنك الخاص بالخدمات المصرفیة عبر
اإلنترنت.
یخول العمیل البنك بالتصرف وفق ًا للتعلیمات التي یستلمھا البنك من العمیل من خالل الخدمة على
ّ 9•9
مسؤولیة العمیل الكاملة ،كما یوافق العمیل على تعویض البنك عن كافة الخسائر الفعلیة التي قد
یت�كبدھا البنك من جراء تلك التعلیمات.

1010للبنك الحق في رفض إجراء وتنفیذ أي تعلیمات یتم تقدیمھا أو إرسالھا من قبل العمیل دون إبداء
أي مبررات لذلك الرفض ،على سبیل المثال بسبب أنھا ال ت�تفق مع القوانین الساریة أو الممارسات
المصرفیة أو تعلیمات مكافحة غسیل األموال ،الخ الساریة في الكویت ،على أن یقوم البنك بإخطار
العمیل على الفور في كل حالة من الحاالت .كما أنه لن یتحمل البنك أي مسؤولیة ،مھما كانت ،عن عدم
تمكنه من إجراء وتنفیذ أي من تعلیمات العمیل لسبب یعود إلى مشكالت فنیة أو قوى قاھرة.

1111یحق للبنك وفق رغبته الخاصة ،تعدیل أو تغی�یر أي من األحكام والشروط التي تنص علیھا ھذه
االتفاقیة بما في ذلك الحدود على التحویالت المالیة في أي وقت دون حاجة للحصول على موافقة
العمیل ،على أن تصبح ھذه األحكام والشروط الجدیدة ساریة المفعول بعد  7أیام من استالم العمیل
(أیة وسیلة) إلخطاره بالتعديالت المذكورة من البنك .وفي حال عدم قبول العمیل لتلك التعدیالت ،یجوز
له إنھاء ھذه االتفاقیة وفق ًا لإلجراءات المنصوص علیھا بالمادة  21منھا.

•12التحویالت المالیة لبنك بوبیان تشمل ما یلي:
•تحوی�ل بین الحسابات الشخصیة :یتم إجراء التحوی�ل لحساب العمیل في نفس الوقت.
•التحویالت إلى حسابات أخرى لدى بنك بوبیان :ت�تم التحویالت لحساب المستفید في نفس الوقت.
•التحویالت المحلیة خالل أیام العمل وقبل الساعة  12:30مساء یتم التحوی�ل لحساب البنك المستفید
في نفس الیوم ،أما العملیات التي ت�تم بعد الوقت المذكور أو خالل أیام العطل سیتم تنفیذھا في
یوم العمل التالي.
•التحویالت الخارجیة یتم التحوی�ل خالل ایام العمل الرسمیة ،ومن المتوقع ان یستغرق التحوی�ل لحین إیداع
المبلغ بحساب المستفید  3أیام عمل ما لم یكن ھناك اي موانع اخرى ،اما في حالة عمل التحویالت
خالل أیام العطل سیتم تنفیذ المعاملة في یوم العمل التالي مالم یكن ھناك عوامل أخرى تمنع ذلك.
•ال یتحمل بنك بوبیان ایة مسؤولیة في حال عدم إتمام التحوی�ل أو عدم وصول التحوی�ل إلى حساب
المستفید خالل ھذه المدة المتوقعة ألي سبب كان أو من أي طرف.
1313إذا تم تحدید شخصین أو أكثر كمخول على حساب واحد ،سیكون من حق البنك ،عند تقدیم الخدمات
اإللیكترونیة ،القبول والتصرف بموجب التعلیمات الواردة من قبل أيمن األشخاص المحددة أسمائھم
كمخولین (عمالء) كتصری�ح بالسحب أو الدفع أو التحوی�ل من إلى الحساب وسیكون ھذا المخول مسؤوالً
عن كافة المعامالت التي ت�تم باستخدام الخدمات اإللیكترونیة وعن سداد أي مدیونیة تنشأ على الحساب
نتیجة استخدام ھذه الخدمات اإللیكترونیة ،وفي حال كان الحساب مشترك فإن الخدمات اإللیكترونیة
على ذلك الحساب سیتم السماح بھا فقط لألشخاص المخولة أسمائھم كعمیل واحد على ذلك الحساب
المعین بشرط أن یكون ألي شخص منھم لدیه صالحیةإعطاء تعلیمات للبنك.

1414كافة الخدمات الواردة بتلك االتفاقیة مجانیة .إال أنه في حال فرض رسوم على أي من الخدمات ،سیتم
إخطار العمیل بھا.
1515یوافق العمیل ویقبل ویتعھد بالمحافظة على سرية اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالخدمات
اإللیكترونیة سواء الصادرة من قبل البنك أو التي يقوم العميل بإنشائھا أو حال استخدام العميل لتلك
الخدمة اإللكترونیة بغرض شراء األسھم من خالل منصات تداول األسھم العالمیة سواء بنفسه أو من
خالل وسیط أو وكیل.
1616یوافق العمیل على أنه وحده المسؤول مسئولیة كاملة عن أي خسارة فعلیة أو ضرر فعلي نتيجة
سوء استخدام الرقم الشخصي لبطاقة السحب اآللي والرقم السري من قبل العميل نفسه أو من قبل
أي مستخدم آخر سواء كان أو لم یكن مخوالً بذلك .وعلیه ،لن یكون البنك مسؤوالً عن أي محاولة ناجحة
وناتجة عن تصرف غیر مصرح به أومحاولة احتیالیة الستخدام الرقم الشخصي والرقم السري لبطاقة
السحب اآللي.
1717یوافق العمیل مقدم ًا على السماح للبنك باستخدام المعلومات السریة التي ت�تعلق باسم الدخول
( )Use Nameوالرقم السري لبطاقة السحب اآللي ()Pin Numberولكلمة السر ( )Passwordالخاصة
بالعمیل والمتاحة ألطراف أخرى لغرض االلتزام بالقوانین الساریة أو تنفیذ أي قرارات أو أحكام أخرى
تصدر عن أي محكمة ذات اختصاص قضائي.
1818یقر العمیل وی�وافق على أنه عند توقیعه على ھذه االتفاقیة للدخول إلى موقع البنك الخاص بالخدمة
المصرفیة عبر اإلنترنت وتطبیق بوبیان واستخدام اسم الدخول والرقم السري لبطاقة السحب اآللي
ولكلمة السر ،سیكون بمثابة إقرار منه باالطالع والموافقة على األحكام والشروط الخاصة بالخدمات أو
المعاملة المطلوبة وی�وافق على االلتزام بھا والتصرف وفق ًا لھا.

1919في حال تعرض العمیل الحتیال أو وقوع خطأ أثناء إجراء تحوی�ل لألموال فإنھ یجب على العمیل إخطار
البنك وذلك بالتواصل مع أحد الفروع او االتصال بالخدمةالھاتفیة للبنك  1820082من داخل الكویت أو
 + 96522282000من خارج الكویت على الفور التخاذ اإلجراء الالزم وذلك دون أدنى مسؤولیة على
البنك تجاه العمیل عن استرداد قیمة التحوی�ل.
2020یقر العمیل صراحة بأنه ال یجوز إلغاء أمر التحوی�ل أو استرداد مبلغ التحوی�ل بعد قیده بحساب المستفید،
ویكون رد مبلغ التحوی�ل -في حال إلغاء األمر -مشروطا بموافقة بنك المستفید قبل قیده بحساب األخیر،
أو موافقة المستفید على رد المبلغ بعد قیده بحسابه.
2121بعض البنوك تشترط لقبول وتنفیذ عملیات تحوی�ل األموال لدیھا أن یكون وفق رقم الحساب أو االیبان
 IBANحتى ولو لم یتطابق رقم الحساب مع اسم المستفید.
2222یحق لكل من البنك أو العمیل إنھاء ھذه االتفاقیة في أي وقت بموجب إخطار كتابي من قبل أي من
الطرفین إلى الطرف اآلخر قبل  30یوم ًا من تاری�خ اإلنھاء المقترح لالتفاقیة دون إبداء أي أسباب لذلك
ودون ت�كبد أي التزام عن ھذه اإلنھاء لالتفاقیة.
2323ھذه اإلتفاقیة ستحكمھا وتنظمھا القوانین الساریة في دولة الكویت ،كما أن أي بند من بنودھا
سوف یخضع لإلختصاص القضائي للمحاكم الكویتیة بما ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة.
2424في حال أي خالف ما بین انص اإلنجلیزي والعربي ،یعتد بالنص العربي كمرجع.

