
 

 
 

 

 لكترونية للمواطن إلستخدام الخدمات اإحكام أشروط و 

 

 خدماتالحكام بعناية واهتمام، فعند دخولك على ل يرجى قراءة هذه الشروط وا

لكترونية للمواطن بصفحة البنك على شبكة اإلنترنت وكافة الصفحات الخاصة بها، إلا

 للشروط وا طلعت ومن ثم توافق على ان تكون إقد  بأنكهذا يعني أنك تقر 
ً
حكام ل خاضعا

و  ستفسار من وقت آلخر إل الواردة ادناه وكذلك على التعديالت التي تتم على خدمة ا

الشخصية  لبياناتكبأنك املسئول الوحيد عن االحتفاظ بالسرية التامة  تقر و   توافق

 أو مست
ً
قبال والرقام السرية وكلمات السر و أية شفرات دخول او رموز أخرى تمتلكها حاليا

حتيالي او غير مصرح به لألرقام او إستخدام إ, كما تتحمل كافة املخاطر املترتبة عن أي 

 الرموز السرية، وكلمة السر أو أى شفرات خاصة بك.

كما أنك املسئول الوحيد عن صحة ودقة كافة التعليمات الصادرة عنك والتي تتم من 

 خالل هذه الخدمات. 

بالقيام بكافة اإلجراءات املتعلقة بجميع املعامالت الخاصة كما تؤكد على تفويضك للبنك 

بك في هذه الخدمة دون تزويدك بإشعار بذلك او الرجوع لك في أي معاملة ودون أي تأكيد 

حكام ل خطى إضافي من جانبك، هذا باإلضافة الى انه بموافقتك على هذه الشروط وا

ير املعامالت التي قمت بها عن طريق فإنك تتعهد بمسئوليتك وتحمل النتائج الخاصة بتمر 

 خدمات املواطن الخاصة بالبنك.

كما تقر وتؤكد صحة جميع املستندات املقدمة منك من خالل البوابة وأنك مسئول عنها 

وتتحمل املسئوليات القانونية وخالفها في حالة عدم صحة البيانات املوجودة في تلك 

 املستندات.

نهاء تلك الخدمة في أي وقت وعلى الفور إك الحق في كما تقر بموافقتك على ان للبن

. ل بأي من الشروط او ا  في حالة إخاللك
ً
 حكام املنصوص عليها سلفا

 

رقمك السري  آخر أي شخص  إلىوال يتحمل البنك أي مسئولية تجاهك عندما تحيل 

 ويضفاملتعلق باستخدام الخدمات املتاحة على البوابة حيث أن ذلك يعتبر بمثابة ت

منك لهذا الشخص باستخدام الخدمات وعليه تكون مسئوال عن كافة املعامالت التي 

 يقوم بها هذا الشخص.
 



 وال يترتب 
ً
 رسميا

ً
وال تعد البيانات املتحصل عليها عن طريق هذه الخدمات مستندا

ئتمان إل لتزامات وال تعتبر ملزمة بأي حال لبنك اإعليها أو ينشأ عنها أية حقوق أو 

 الكويتي.

 الخاصه البيانات على الطالع في الحق  الكويتي االئتمان لبنك يكون  أن على أوافق كما

 . البنك موقع خالل من املقدمة الخدمة طبيعة تخص التي الحكومية الجهات في بي

 

هذه الشروط واالحكام خاضعة لقانون دولة الكويت، وفى حالة وجود اي عمليات 

وال تسري عليها أحكام قانون نصب او احتيال سيجرى البحث فيه في املحاكم الكويتية 

 التحكيم القضائي . 
 

 

 اطلعت على كافة الشروط واالحكام ومن ثم اقر باملوافقة على ما ورد بها. 

 

 


