
 
 

   الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحسابات

 

 : أوالً : الشروط واألحكام العامة لكافة أنواع الحسابات

 

تسري الشروط واألحكام التالیة على جمیع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط واألحكام الخاصة بكل نوع   

 من أنواع الحسابات المدرجة في الفقرة الخاصة بھا وغیرھا من الشروط واألحكام المقررة ألیة خدمات أخرى:

أو وكیلھ. وال یعتد في مواجھة البنك بزوال تكون إدارة الحساب لصاحبھ ( العمیل) أو ممثلھ أو نائبھ القانوني  .1

 صفة من یدیر الحساب ما لم یخطر البنك بذلك كتابة.

تعتبر جمیع حسابات العمیل لدى البنك حالیا ومستقبال ضامنة بعضھا البعض بغض النظر عن طبیعتھا  .2

یل سدادا للرصید ومسمیاتھا. ویحق للبنك أن یقید في الجانب المدین ألي منھا أي مبلغ یستحق على العم

كما یحق للبنك دمج وتوحید أي من حسابات العمیل في حساب واحد وإجراء  .المدین في الحسابات األخرى

 .المقاصة فیما بینھا. والتحویل من حساب آلخر دون الحاجة للحصول على موافقة العمیل المسبقة

ة التي تمت  بین حسابات العمیل أو یحق للبنك إجراء التسویات الالزمة لتصحیح قیود العملیات المصرفی .3

 بین حسابات العمیل وعمیل آخر  أو أي منتج أخر دون الحاجة للحصول على موافقة العمیل المسبقة. 

مع ھذا فإن العمیل تكون دفاتر البنك وقیوده حجة قاطعة في إثبات ما للعمیل وما علیھ في تعاملھ مع البنك و .4

 .یحتفظ بالحق إلثبات خالف ذلك

ذا لم یعترض إر بیانات كشف الحساب الذي یرسلھ البنك إلى العمیل في المواعید المتفق علیھا صحیحة تعتب .5

 .علیھا العمیل خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إرسالھ إلیھ

حساب من حسابات العمیل و في أي وقت ویلتزم العمیل بمجرد إخطاره بذلك بأن یسلم أي یحق للبنك إغالق  .6

یكات غیر المستخدمة وكذلك بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغیرھا. كما یلتزم بسداد البنك دفاتر الش

 إذا تبین للبنك ما یستدعي ذلك. الرصید المدین وكل ما یستجد من مستحقات وأرباح

للبنك الحق أن یعدل ھذه الشروط واألحكام وكذلك الشروط واألحكام الخاصة بأي حساب في أي وقت یشاء  .7

 ط واألحكام الجدیدة على الحسابات المفتوحة من تاریخ العمل بھا ویتم إخطار العمیل بذلك.وتسري الشرو

یحق للبنك تجنیب األموال المحولة إلى حسابات العمیل ووقف أي تعامل علیھا حال قیام شبھة تضمنھا عملیھ  .8

ودون أدنى مسئولیة علیھ.   ، وذلك وفقاً لتقدیر البنك المطلقو / أو تمویل اإلرھاب من عملیات غسیل األموال



 
یحتفظ  البنك بحقھ بعدم تنفیذ أو بتأجیل تحویل بالتلغراف أو شیك مصرفي دون أي مسؤولیة على البنك، إذا 

غیر واضحة، أو في حال وجود أي انتھاك للقوانین أو  رأى البنك بأن المعلومات المقدمة غیر مكتملة، أو

 لحكومیة.لتعلیمات صادرة من الجھات الرقابیة / ا

ً  – ھذا بموجب – البنك العمیل فوض .9 ً  تفویضا  عنھ المعلومات تبادل في لإللغاء أو للعدول قابل غیر نھائیا

 المعلومات تجمیع نظام وكذلك المخاطر، مركزیة نظام في المشاركة والجھات البنوك لدى حساباتھ وعن

 .الخصوص في البنك على مسؤولیة أدنى ودون ،1999 سنة 53 رقم بقانون بالمرسوم المقرر

خول العمیل البنك في اإلفصاح عن المعلومات أو البیانات الخاصة بھ لشركات التحصیل أو مكاتب المحاماة  .10

 تجات المرتبطة على حسابھ.في حال وجود أي إخالل أو تأخیر منھ بسداد المبالغ المستحقة علیھ أو على المن

علماً بأن الجھات التي تُستثنى من قاعدة سریة المعلومات والتي یتم تزویدھا بالمعلومات والبیانات الخاصة 

 بالعمالء دون الرجوع إلى العمیل ھي:

o .بنك الكویت المركزي 

o  الفصل السابع وحدة التحریات المالیة واللجنة الخاصة بتنفیذ قرارات مجلس األمن الصادرة بموجب

 من میثاق األمم المتحدة المتعلقة باإلرھاب وتمویلھ.

o .الجھات القضائیة والنیابة العامة 

o یتم أخذ موافقة العمیل كتابیاً على اإلفصاح لغیر الحاالت السابقة. 

یكون السحب من الحساب بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة السحب اآللي أو بأیة أداة أخرى  .11

 البنك وفقاً للنظام المعمول بھ لدیھ.یوفرھا 

یحق للبنك أن یقوم بتعدیل الحد األدنى المقرر لفتح احد الحسابات في أي وقت بعد أن یقوم بإبالغ العمالء  .12

 بذلك بأحد وسائل النشر العامة.

ما یطرأ یقر العمیل بموافقتھ على حصول بنك بوبیان على جمیع بیاناتھ المسجلة بنظام المعلومات المدنیة و  .13

 على ذلك من تعدیالت من الھیئـة العـامـة للمعلومات المدنیة دون أدنى مسئولیة على الھیئــة.

شھر من  12تتغیر حالة الحساب الفعال إلى حساب (مجمد) غیر فعال ما لم یتم إجراء أیة معامالت لمدة  .14

 تاریخ آخر معاملة.

و أكثر  من تاریخ آخر معاملة  یحق للبنك إغالق في حال استمرار الحساب (مجمد) غیر فعال لمدة ستنین  .15

وینتھي   الحساب دون الرجوع للعمیل و تحویل الرصید المتوفر بالحساب إلى حساب معلق خاص بالبنك

 بذلك عقد المضاربة.



 
تحفظ أرصدة الحسابات المجمدة المغلقة من سنتین و أكثر بحساب معلق لصالح البنك، و یحق للعمیل المطالبة  .16

  الحساب دون الحصول على أرباح. برصید

یقر و یتعھد المخول / المخولین  بالتوقیع وبإدارة حساب / حسابات الشركة أو المؤسسة  بتقدیم كافة المستندات  .17

الثبوتیة المطلوبة و أیة تحدیثات علیھا، كما یحق للبنك تغییر حالة الحساب إلى (معلق) وإیقاف التعامل معھ 

 تلك المستندات وعدم تزوید البنك بالمستندات المحدثة. في حال انتھاء صالحیة 

ال مانع لدي بقیام بنك بوبیان باإلفصاح عن جمیع المعلومات المالیة الي جھة ضریبیة كما ھو موضح  .18

 بالتفویض.

 حساب توفیر: سیتم احتساب األرباح بناءا على معدل الرصید الیومي للشھر.  .19

 ألرباح على أقل رصید حساب خالل الشھر.حساب التوفیر الممیز: سیتم احتساب ا .20

 حساب تحت الطلب: .21

 حساب تحت الطلب متاح فقط للشركات و ال یمكن فتحھ للعمالء األفراد. •

 %.100یعمل حساب تحت الطلب وفقاً لمبادئ المضاربة، حیث سیتم استثمار كامل مبلغ الرصید  •

 إیداع األرباح في الشھر الذي یلیھ. سیتم احتساب األرباح بناء على معدل األرباح الشھري، و سیتم •

 و للبنك الحق في تقدیم نسبھ من أتعابھ كمنحھ أو ھبھ. •

 سیتم تخصیص أرباح المضارب بناء على الشرائح أدناه: •

o  40ملیون :  1أعلى من.% 

o 25,000  45ملیون :  1الى.% 

o  50: 25,000أقل من.% 

o .متوسط الرصید الشھري (د.ك) :  أتعاب المضارب 

 حساب بالتینیوم للعمالء وفقآ ألحد الشروط التالیة: تم تصمیم .22

 د.ك أو أكثر. 2,000تحویل راتب بقیمة  .23

د.ك أو  30,000توفر رصید حساب أو ودیعة ثابتة أو استثمار في أحد صنادیق استثمار بوبیان بمبلغ قدره  .24

 أكثر.

بحساب بالتینوم یف العمیل تصنیقاف إفي حال عدم توفر أحد الشروط المذكورة أعاله ، یحق لبنك بوبیان  .25

 ویمكن للعمیل التمتع بمجموعة من األمتیازات والخدمات التي یقدمھا بنك بوبیان لعمالء الخدمات األخرى.

 یقر العمیل بأنھ المستفید الفعلي لھذا الحساب أو من یوكلھ بموجب وكالة عامة أو مصرفیة بإدارة ھذا الحساب.  .26



 
المتكامل  بالنظام العمیل بإضافة الحساب بفتح الخاصة واألحكام الشروط على التوقیع بموجب یحق للبنك .27

 ھذا ویعتبر الحساب فتح ,و نظام برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة عند  )المدنیة الخدمة دیوان نظام(

  .بذلك منھ وموافقة إقرار

الجنسیة)  لشركة ویسترن  -البلد  -رقم الھاتف –العنوان  –فوض العمیل البنك في اإلفصاح عن بیاناتھ (االسم  .28

 یونیون وذلك عند استخدامھ لخدمة ویسترن یونیون من خالل التطبیق / الموقع اإللكتروني للبنك.

على تفویض المشترك (بنك بوبیان) باإلستعالم  أقر وأتعھد بموافقتي الكاملة غیر المشروطة –قرار تفویض  .29

عن جمیع البیانات والمعلومات الخاصة بي ، والتي تشمل جمیع بیاناتي الشخصیة المسجلة لدى الھیئة العامة 

للمعلومات المدنیة ، كما أقر بموافقتي الكاملة غیر المشروطة على تفویض المشترك (بنك بوبیان) باإلستعالم 

ت والمعلومات اإلئتمانیة الخاصة بي وماتتضمنھ من بیانات ومعلومات تحلیلیة وتفصیلیة عن جمیع البیانا

 عن وضعي اإلئتماني كامال والكفاالت والتسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة لي وفقا للقانون.

 سنة یتم إیقاف الحسابات / الملف لحین قیام العمیل بتحدیث بیاناتھ. 21في حال بلوغ العمیل  .30

 تح حساب قاصر بواسطة األم الواھبة :إقرار بف .31

أقر أنا الموقعة بفتح حساب القاصر كما أقر بأن المبالغ التي سأودعھا في الحساب الذي قمت بفتحھ ھي ھبة 

شخصیة مني للقاصر ولم ترد من أي طریق أخر ، كما أقر بأن أیة مبالغ سأقوم بسحبھا من الحساب الذي تم 

والنفقات المعیشیة للقاصر على أن ال یسمح ألي شخص بالتصرف في  فتحھ سیكون لمواجھة المصروفات

 ھذا الحساب إال بتعلیمات خطیة صادرة مني شخصیا إلى البنك وذلك لحین بلوغ القاصر سن الرشد.

 

 ً   : التوفیر االستثماري  بالحساب الخاصة واألحكام الشروط  :ثانیا

ً حساب التوفیر االستثماري مخصص لألفراد العمالء والغیر عم .1 المضاربة یودع لمبدأ  الء البنك یعمل وفقا

 فیھ العمیل مبلغا من المال لغرض االستثمار و یمكن للعمیل السحب و االیداع بضوابط یضعھا البنك

حساب خاص لغرض التوفیر بأرباح یومیة تودع شھریا وتحسب نسبة األرباح على معدل الرصید الیومي  .2

 .لحساب خالل الشھر وسیتم إیداعھا في الشھر الذي یلیھبا

ل بھ وال یجوز یكون السحب بواسطة بطاقات السحب اآللي او بأي أداة یوفرھا البنك وفقا للنظام المعمو .3

 .السحب بموجب شیكات

ً  التوفیر  حساب یعمل .4   %100 الرصید مبلغ كامل استثمار سیتم حیث ، المضاربة لمبادئ وفقا

 .د.ك وال یتم الحجز علیھ 50تتاحي یمكن فتح الحساب بإیداع مبلغ اف .5

سنة فما فوق بفتح حساب التوفیر بعد إیداع الحد األدنى المقرر ویجوز أیضا فتحھ للعمالء  21یجوز لمن بلغ  .6



 
الحادیة والعشرین من قبل الولي أو الوصي كما أن لألم حق فتح حساب ألبنائھا القصر ویعتبر بمثابة دون 

ھبھ منھا ویكون لھا الحق باإلیداع فیھ أو السحب منھ ، وفي حال كان القاصر یتیما فال یحق لھا السحب من 

 الحساب.

منتظمین دراسیا في إحدى المعاھد أو  سنة فما فوق ومازالوا 18یمكن للعمالء الشباب الذین بلغوا سن  .7

الجامعات أو الكلیات في الكویت أو في الخارج بفتح حساب التوفیر االستثماري والتوفیر الممیز وذلك لغرض 

دینار كویتي وإن تجاوزت  3000توفیر المبالغ التي یریدھا بحدود دخلھ بحیث ال تتجاوز أرصدة حساباتھ 

اء توقیع األب أو الوصي على إیصال اإلیداع أو التحویل، وكذلك یجب أخذ عاما یجب استیف 21ولم یبلغ سن 

یتجاوز مبلغھا  عاما ویرغب في فتح حساب ودیعة 21توقیع األب أو الوصي بالنسبة للشاب(العمیل) لم یبلغ 

 .دینار كویتي 3000

 %.50بنسبھ  المضارب أرباح تخصیص سیتم .8

 

 ً  التوفیر الممیز االستثماري : بالحساب الخاصة واألحكام الشروط  :ثالثا

 خالل للحساب  رصید أدنى على األرباح ب مماثل لحساب التوفیر االستثماري حیث یتم احتساب ھو حسا .1

 الشھر وسیتم إیداعھا في الشھر الذي یلیھ. 

 . د.ك وال یتم الحجز علیھ 500یمكن فتح الحساب بإیداع مبلغ افتتاحي  .2

 4، 3بالبند  ھذا الحساب یتبع الشروط واألحكام الخاصة بحساب التوفیر االستثماري كما ھو مذكور أعاله .3

،6 ،7 ،8 

 

 رابعا : الشروط واألحكام الخاصة بالحساب الجاري :

تتم سحوبات العمیل من الحساب بموجب الشیكات التي یعدھا البنك ویسلمھا إلى العمیل أو بموجب أي مستند  .1

بطاقة صرف آخر مستوفي الشروط القانونیة یقبلھ البنك كما یتم السحب بموجب بطاقة السحب اآللي أو أیة 

 ائتمان أخرى وفقا للشروط واألحكام الخاصة بھا.

یلتزم العمیل بالمحافظة على دفتر الشیكات المسلم إلیھ وبإخطار البنك عن فقده أو فقد أحد شیكاتھ ویكون  .2

 العمیل وحده مسئوال عن كافة األضرار التي تترتب على وجود دفتر الشیكات أو أحد شیكاتھ لدى الغیر.

بنك في تحصیل قیمة األوراق التجاریة وغیرھا من العملیات المصرفیة مع قید صافیھا في یوكل العمیل ال .3

 .حسابھ لدى البنك



 
للبنك الحق أن یمتنع عن صرف أیة شیكات مسحوبة مقابل إیداع شیكات تحت التحصیل ما لم تكن تلك  .4

 الشیكات قد تم تحصیلھا فعالً.

االلتزام بتعلیمات بنك الكویت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات یقر العمیل بموافقتھ المطلقة والنھائیة على 

الشیكات الخاصة بھ وإدراج اسمھ في قائمة العمالء الذین أقفلت حساباتھم بسبب ارتجاع شیكات مسحوبة منھ 

أو ممن فوضھ في ذلك لعدم وجود رصید مقابلھا ، وذلك إذا ارتجعت لھ شیكات أو ارتجع لھ نفس الشیك خالل 

أو عندما یرى البنك توافر سوء نیة لدى العمیل قد یترتب  نة لعدم وجود رصید بحد أقصى ثالثة شیكات ،س

علیھ عدم صرف الشیك، أو عندما یرتجع للعمیل شیك واحد بسبب عدم وجود رصید في الوقت الذي یكون فیھ 

إجراءات أخرى قد یتخذھا البنك في العمیل مدرج بمعرفة البنوك األخرى، كما یقر بموافقتھ المسبقة على أیة 

أن یفتح حساب آخر للعمیل بدون شیكات بدیال عنھ  –وفقا لتقدیره المطلق  –ھذا الخصوص ویجوز للبنك 

الحساب الذي تم قفلھ وأن یقید على الحساب الجدید التسھیالت المصرفیة السابق منحھا على الحساب المقفل إن 

ات القانونیة المترتبة على إصدار تلك الشیكات ودون أن یكون لھ الحق وجدت ویتحمل العمیل كافة المسئولی

في الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابھ أو إدراج اسمھ بالقائمة المذكورة أو أي من اإلجراءات التي یتخذھا 

 بقانون تھوتعدیال 1960 لسنة 16 رقم الكویتي الجزاء قانون من المادة ألحكام طبقا وذلك البنك في ھذا الصدد

 2003. سنة 84 رقم

 :  الشروط واألحكام الخاصة بحساب األفراد والمؤسسات الخاصة:خامسا

أن العمیل متمتع باألھلیة القانونیة وأن ال یتم فتح حساب القاصر إال من ولي أمره أو الوصي  المتفق علیھمن  .1

بموجب حكم مرفق صورتھ وصورة شھادة المیالد على أن تكون معامالت اإلیداع والسحب  باسم الولي أو 

 القاصر. وال یجوز كشف حساب   -وذلك كلھ عدا حساب واو و الغالي  –الوصي على حساب القاصر  

 .أن ال یتم فتح حساب تاجر فرد أو مؤسسة خاصة إال بموجب صورة عن شھادة ساریة من التسجیل التجاري

 

 ً  : الشروط واألحكام الخاصة بحسابات النوادي والجمعیات الخاصة : سادسا

من الدائرة في حالة النوادي والجمعیات حسب طبیعة النشاط أن یرفق بطلب فتح الحساب كتاب  المتفق علیھمن 

 الحكومیة التي یتبعھا النادي أو الجمعیة موضحا بھ أسماء وتواقیع المفوضین بالتوقیع على الحساب.

 

 سابعاً: الشروط واألحكام الخاصة بالحساب المشترك: 

 یقتصر السحب من الحساب على الشخص أو األشخاص الذین یعینھم أصحاب الحساب. .1



 
 لم یتفق أو یثبت خالف ذلك. تعتبر حصص أصحاب الحساب متساویة ما .2

یكون جمیع أصحاب الحساب مسئولین بالتضامن  قبل البنك عن سداد أیة مستحقات تنشأ لھ  على ھذا الحساب  .3

مھما كان سببھا أو منشؤھا وللبنك أن یستوفي ھذه المستحقات من الرصید الدائن في أي حساب فردي باسم 

 ب مشترك آخر حسب حصتھ في الحساب ضمن المقاصة.أي من أطراف ھذا الحساب أو حصتھ في أي حسا

یحق للبنك قفل ھذا الحساب دون الحاجة إلى تنبیھ أو إنذار وتوزیع الرصید إلى حسابات متعددة ومستقلة  .4

 وعلى وجھ الخصوص في الحاالت التالیة:

 اآلخرین. إبالغ البنك من أحد أصحاب الحساب المشترك بوجود نزاع بینھ وبین أي من أطراف الحساب •

توقیع حجز على أحد أصحاب الحساب المشترك تحت ید البنك أیا كان السبب / السند الموقع بھ ھذا الحجز  •

 وفي ھذه الحالة یجمد الحساب الموقع علیھ الحجز.

 وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك وتجمید حساب المتوفى. •

 س.إشھار إفالس أي من أصحاب الحساب المشترك وتجمید حساب المفل •

 فقدان األھلیة ألي من طرفي الحساب وألي من األسباب الواردة بالقوانین المعمول بھا داخل الكویت. •

یقر أفراد الحساب المشترك بأنھم المستفیدین الفعلیین سواء كان المخولین بالتوقیع مجتمعین أو منفردین أو  .5

 تقرر توكیل أحدھم منفردا بإدارة الحساب المشترك

 

 ط واألحكام الخاصة بحساب "كلیك":ثامناً : الشرو

سنة ومنتظم دراسیا في إحدى المعاھد أو  25وحتى  16یقصد بالشاب العمیل الذي یتراوح سنھ ما بین  .1

 الجامعات أو الكلیات في الكویت أو الخارج.

یخصص ھذا الحساب لإلیداعات الممنوحة للشاب النقدیة الناتجة عما یحصل علیھ مثال من مكافآت دراسیة  .2

و المصروفات التي تعطى لھ من أجل نفقتھ، واألجر الذي حصل علیھ الشاب نتیجة عمل قد قام بھ، ویعتبر 

توقیع الشاب على ھذا الطلب بمثابة إقرار منھ بأن كافة ما یقوم بإیداعھ بالحساب من مبالغ ناتج عن المصادر 

 سالفة الذكر.

 في التوقیع على طلبات فتح وإغالق الحساب بنفسھ.یتم فتح ھذا الحساب من قبل العمیل نفسھ، ولھ الحق  .3

 یجوز إصدار بطاقة سحب آلي على ھذا الحساب بحیث ال تسمح إال بسحب المبالغ المتوفرة بالحساب. .4

إصدار بطاقة ائتمان على الحساب یكون حسب السیاسات العامة للبنك وبما ال یتعارض مع سیاسة البنك  .5

 المركزي.

 ن مسبقة الدفع.یجوز إصدار بطاقة بوبیا .6



 
 ال یجوز إصدار دفتر شیكات على ھذا الحساب. .7

 ال یجوز منح تمویل على ھذا الحساب. .8

أو إبالغ البنك برغبتھ باإلستفادة من خدمات حساب  Clickفي حال قیام العمیل بتحویل راتب إلى حساب  .9

ساب نفسھ دون أي تغییر الراتب سیقوم البنك بتغییر نوع الحساب إلى حساب راتب مع اإلبقاء على رقم الح

 ، ویعتبر توقیعھ على ھذا الطلب بمثابة تفویض منھ للبنك بالقیام بكل ما ذكر.

 

 ً  :بحساب الراتب: الشروط واألحكام الخاصة   تاسعا

  تطبق ذات الشروط واألحكام الخاصة بالحساب الجاري ذلك فیما عدا إصدار دفتر الشیكات .1

 

 باستعمال بطاقات بوبیان إلكترون:: الشروط واألحكام الخاصة  عاشراً 

تصدر بطاقة بوبیان إلكترون ورقم سري للعمیل بموافقة البنك عند فتح الحساب وتعتبر البطاقة مملوكة للبنك  .1

في كل األوقات ویتعین إعادتھا فوراً عند إیقاف استعمالھا ویحق للبنك إلغاء حق استعمال البطاقة والرقم 

یة أسباب ودون إخطار مسبق وال یترتب على البنك أیة مسئولیة نتیجة لذلك السري الخاص بھا دون إبداء أ

 متى ما رأى البنك ما یستدعي ذلك.

ال یكون البنك مسئوال عن رفض بائع التجزئة أو ممول أو بنك الستعمال البطاقة وفي حالة موافقة بائع  .2

م بعد خصم المصاریف عند استالم تعلیمات التجزئة أو الممول على رد المبلغ، یقوم البنك بقید المبلغ لحسابك

 كتابیة منھم وال یكون البنك مسئوالً عن أي تأخیر في استالم ھذه التعلیمات.

یتعھد العمیل بالمحافظة على البطاقة والرقم السري . كما یتعھد بعدم تعریض البطاقة أو الرقم السري للضیاع  .3

علیھا أو طمسھا. وفي حالة فقدان البطاقة أو سرقتھا یتعین  أو التسبب بإجراء أي تعدیل في البیانات الواردة

على العمیل إخطار البنك كتابة بذلك لیتخذ البنك األجراء المناسب . ویظل العمیل مسئوال عن أیة سحوبات 

 تتم عن طریق تلك البطاقة أو الرقم السري حتى تاریخ إخطاره للبنك بذلك.

السري الخاص بھا في تحویل األموال إلكترونیا عند نقطة البیع لشراء  بإمكان العمیل استعمال بطاقتھ والرقم .4

 البضائع والخدمات. ویعتبر الدفع مضموناً وغیر قابل للنقض أو اإلیقاف عند استخدام ھذه العملیات.

بإمكان العمیل استعمال بطاقتھ للحصول على خدمات أخرى یعلن عنھا من وقت آلخر مقابل رسوم الخدمات  .5

ت التي یحددھا البنك . ویحق للبنك سحب أو إلغاء أو تغییر ھذه الخدمات أو تعدیل الرسوم والعموال

 والعموالت المقررة ألدائھا.



 
یتعھد العمیل باالحتفاظ في حساباتھ لدى البنك بمبالغ كافیة لتغطیة جمیع السحوبات والمعامالت التي تتم  .6

ھ من الرسوم والعموالت. وال یجوز للعمیل السحب بواسطة البطاقة والرقم السري وفضال عما یستحق علی

على المكشوف اال في حالة االتفاق المسبق مع البنك على ذلك وللبنك الحق في خصم الرصید المدین في 

 الحساب المعني من الرصید الدائن في أیة حسابات أخرى على العمیل.

شأ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بسبب ال یكون البنك مسئوال عن أیة خسارة أو ضرر مادي أو معنوي ین .7

عطل أو عطب جھاز السحب اآللي أو أجھزة نقاط البیع أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى ما لم یثبت أن ھذا 

 بسبب التقصیر أو اإلھمال.

في حالة إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشتركین في حساب مشترك یكون كل حامل بطاقة من  .8

ئوال بالتضامن تجاه البنك عن كافة المعامالت التي تتم في ذلك الحساب باستعمال األشخاص المذكورین مس

 أي من البطاقات المذكورة.

( اثنان ونصف في المائة ) على  2.5تحتسب وتدفع كل المبالغ المستحقة لبنك بوبیان على العمیل زائد  %  .9

نار الكویتي مقابل تلك العملة االجنبیة المعامالت التي تتم بالعملة االجنبیة ، وذلك بحسب سعر صرف الدی

في التاریخ الذي یتلقى فیھ بنك بوبیان كشف حساب تلك المبالغ من الجھات التي أجرت تلك المعامالت 

 ویعتبر ذلك اجراء تم بناء على تفویض صریح منحھ العمیل .

بطاقة، ویتم لھذا الغرض احتساب تحتسب بالدینار الكویتي كافة المبالغ المستحقة على العمیل نتیجة استعمال ال .10

أي عملیة من عملیات البطاقة بالعمالت األجنبیة إلى العملة المحلیة (بالدینار الكویتي) وفقا لتسعیرة الشركة 

..) بتاریخ استالم البنك لبیان المعاملة المالیة ، على أن /Visa / MasterCard /K-netالمزودة للخدمة (

عملیة /المشتریات وفقا لتسعیرة الشركة المزودة للخدمة بنفس یوم العملیة لحین یتم بشكل مباشر حجز قیمة ال

 استالم البنك لبیان المعاملة المالیة وعمل التسویات الالزمة.

 

 : التحویالت النقدیة:  الحادي عشر

علیمات ال یكون البنك مسئوال عن أي تأخیر او تخفیض او خصم او تزویر او سوء استعمال امر التحویل او ت .1

الدفع وال یكون البنك مسئوال عن تعویض أي اضرار تحدث بسبب ما تقدم وال یكون ضامنا لھا كما ال یكون 

 مسئوال عن أي خسارة تنشأ بسبب الخطأ او االھمال او غیرھا من بنك المراسل .

 : تعلیمات الدفع: الثاني عشر

وذلك ضمن الرصید المتوفر أو وفقاً ألیة ترتیبات یلتزم البنك فقط بسریان تعلیمات الدفع في یوم تقدیمھا  .1

 أخرى إن وجدت.



 
 :  الخدمات المصرفیة االلكترونیة: الثالث عشر

سیتم فتح الحساب الجدید بنفس تفاصیل االسم والتوقیع والعناوین المتوفرة في ملف معلومات العمیل مع  .1

 خضوعھ لذات الشروط الخاصة بفتح حساب جدید من خالل الفروع.

كون العمیل مسئوال عن تفاصیل عملیة تحویل األموال ویلتزم البنك بتنفیذ تعلیمات العمیل الخاصة سی .2

 بالتحویل.

یعتبر العمیل مسئول مسئولیة تامة عن جمیع الحسابات التي یفتحھا عن طریق الخدمة الھاتفیة أو االلكترونیة  .3

یة خدمات مصرفیة تتم بواسطة ھذه الخدمة عن ایة تحویالت او تعلیمات او ا –وحده  –كما یعتبر مسئوال 

وعن ایة اضرار ناتجة عن سوء استخدامھا ، وال یحق لھ الرجوع على البنك بایة تعویضات عن االضرار 

 الناشئة عن سوء االستخدام لتلك الخدمات او عملیات االحتیال والقرصنة .

وفأرة الحاسب اآللي أو أي جھاز آخر الختیار التوقیع اإللكتروني: توافقون وتقبلون باستخدام لوحة المفاتیح  .4

بند أو مفتاح أو أیقونة أو أي إجراء مماثل أثناء استخدام الخدمات اإللكترونیة التي نقدمھا أو في سبیل الدخول 

على أو تنفیذ أي معاملة فیما یتعلق بأي اتفاق أو إقرار أو موافقة أو شروط أو إفصاحات أو أحكام بما یمثل 

قبولكم وموافقتكم كما لو قمتم بالتوقیع الخطي فعلیاً. عالوةً على ذلك، فإنكم توافقون على عدم توقیعكم و

ضرورة وجود صالحیة تصدیق أو أي مصادقة من طرف آخر لسریان توقیعكم اإللكتروني وأن االفتقار 

یعكم أو العقد المترتب إلى وجود صالحیة التصدیق أو المصادقة ھذه لن یؤثر بأي شكٍل كان في قابلیة نفاذ توق

علیھ بینكم وبین بنك بوبیان. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مستند إلكتروني یحمل التوقیع اإللكتروني للمستخدم 

سیعتبر كما لو كان مستنداً "موقعاً منا". ویعتبر أي مستند موقع من قبل المستخدم إلكترونیاً مستنداً "أصلیاً" 

اق المعتاد للعمل. وفي حال خلو المستند اإللكتروني من أخطاء ظاھرة، فال عند طباعتھ واستخدامھ في السی

 یجوز االعتراض على قبولھ أو سریانھ أو استخدامھ.

 

 حدود التحویل في الخدمات االلكترونیة (الجوال، الخدمة الھاتفیة، األون الین) الرابع عشر:

 .مفتوح -الشخصیة   الحسابات .1

طبقا للسیاسة التي یقرھا البنك والقابلة التحویل بین حسابات بوبیان  والتحویالت المحلیة و الخارجیة  حدود .2

 .على أیة إجراءات أخرى قد یتخذھا البنك في ھذا الخصوصللتغییر 

 

 خدمة الرسائل القصیرة الخامس عشر:



 
 االتفاقیة ھذه علیھا تنص التي والشروط األحكام من أي تغییر أو تعدیل الخاصة، رغبتھ وفق للبنك، یحق .1

 والشروط األحكام ھذه تصبح أن على ، وقت أي في المالیة التحویالت على والرسوم,الحدود ذلك في بما

 العمیل یقبل لم إذا البنك، من المذكورة بالتعدیالت إخطاراً  العمیل استالم من أیام 7 بعد المفعول ساریة

ً  االتفاقیة ھذه إنھاء لھ یجوز التعدیالت،  .منھا 15 للمادة وفقا

ً  العمیل یوافق .2  )User Nameالدخول ( باسم تتعلق التي السریة المعلومات باستخدام للبنك السماح على مقدما

 بالعمیل الخاصة ) Password ( السر وكلمة ) Pin Number ( اآللي السحب لبطاقة السري والرقم

 أیة عن تصدر أخرى أحكام أو قرارات أیة أو الساریة بالقوانین االلتزام لغرض أخرى ألطراف والمتاحة

 قضائي. اختصاص ذات محكمة

 المصرفیة بالخدمة الخاص البنك موقع إلى للدخول االتفاقیة ھذه على توقیعھ عند أنھ على ویوافق العمیل یقر .3

السر الخاصة بھ بانھ مسئول  ولكلمة اآللي السحب لبطاقة السري والرقم الدخول اسم واستخدام اإلنترنت عبر

مسئولیة مباشرة عن ایة اضرار او خسائر تقع علیھ نتیجة سوء االستخدام او عملیات االحتیال والقرصنة 

والرعونة واالھمال في المحافظة على كلمة السر الخاصة بھ والرقم السري المعطى لھ ، وال یحق لھ الرجوع 

 على البنك بایة تعویضات في ھذا الشأن .

 الطرفین من أي قبل من كتابي إخطار بموجب وقت أي في االتفاقیة ھذه إنھاء العمیل أو البنك من لكل حقی .4

ً   30 خالل اآلخر الطرف إلى  ومن لذلك أسباب أیة إبداء دون من لالتفاقیة المقترح اإلنھاء تاریخ من یوما

 .لالتفاقیة اإلنھاء ھذا عن التزام أي تكبد دون

اطلع على كافة ما تضمنت الشروط واالحكام الخاصة بفتح الحساب من بنود ویوافق على  یقر العمیل بأنھ قد .5

 ما ورد بھا وااللتزام بما تضمنت من شروط وأحكام .

 یخضع سوف بنودھا من بند أي إن كما الكویت، دولة في الساریة القوانین وتضمنھا ستحكمھا االتفاقیة ھذه .6

 .اإلسالمیة الشریعة أحكام یخالف ال بما الكویتیة للمحاكم القضائي لالختصاص

ً  العربي بالنص یؤخذ والعربي، اإلنجلیزي النصین، بین اختالف أي حال .7  .مرجعا


