
Online Fund Transfer - Amend Limit
Commercial Bank of Kuwait

For customer use إلستخدام العمیل
 Kindly approve my request for the following: 
 
 
 
 
 

Per day limit                    : ...................................................

Per month limit              : ...................................................

Per transaction limit     : ..................................................  الحد األعىل لكل عملية             : ........................................
 الحد األعىل لتحوياليت اليومية      : ........................................
 الحد األعىل لتحوياليت الشهرية     : ........................................

* Caution: 
 1. Keep your User Login ID & Password secret and don’t 
disclose them to anyone (including CBK Employees). 
 2. DO NOT respond/reply to any email or SMS or any other mean 
requesting you to update your bank account or personal details. 
Commercial Bank of Kuwait would never ask you to disclose your 
PIN, your password or any other banking Information. Be very 
suspicious of any business or person asking for your account 
information, Pin, Verification Code (OTP), login name or Password. 
 3. Commercial Bank of Kuwait will not be held responsible for any 
loss occurs on your account due to not abiding by the 
above tips.

* تحذير: 
 1. حافظ عىل رسية معلومات إسم الدخول وكلمة الرس وال تسمح ألي شخص أن يطلع 

عليهام (مبا فيهم موظف البنك التجاري).  

 2. ال تقم بالرد عىل أية رسالة إلكرتونية أو نصية أو غريها من الوسائل تطلب منك  تحديث 
 معلومات حسابك املرصيف أو معلوماتك الشخصية، علام بأن البنك التجاري الكويتي مل ولن 

يطلب من عمالئه بياناتهم الرسية كالرقم الرسي أو كلمة رس الدخول أو أية معلومات رسية 

لخدمة التعامل املرصيف عرب اإلنرتنت ولن يطلب أية معلومات مرصفية أخرى. كن حذرا جدا من 

 (OTP) أية جهة أو شخص يطلب منك بيانات حسابك أو رقمك الرسي أو رمز التفويض / التحقق

أو إسم الدخول وكلمة الرس.  

 3. لن يتحمل البنك التجاري أية خسائر ناجمة عن عدم إتباع التعليامت املبينة أعاله.

Customer Name

Account Number 

Civil ID/Passport

Tel No

Email

إسم العمیل

رقم الحساب

 البطاقة المدنیة/ جواز السفر

رقم الھاتف

البرید اإللكتروني

لقد إطلعت على التحذیر المذكور أعاله وأتحمل كافة المسؤولیة التي تترتب على جمیع التحویالت من حسابي/حساباتي 
 I have read the above mentioned caution & undertake full responsibility upon all the online transfers

 occur from my account/accounts
 

 Signature ________________________________________ التوقیع
 

 You may visit any CBK branch to submit this request or email it along with a copy of your civil ID/passport to cbkinq@cbk.com
 cbkinq@cbk.com بإمكانك زیارة أحد فروع البنك التجاري لتقدیم ھذا الطلب أو إرسالھ مع نسخة من بطاقتك المدنیة أو جواز السفرإلى 

  

  الرجاء الموافقة على طلبي التالي:

CBK use only إلستخدام البنك التجاري فقط

If rejected, kindly explain:  .............................................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Area Manager / VB Manager : ............................................ Date: ...............................

Head Of Department  : ............................................ Date: ...............................
Head Of Branches Net Work : ............................................ Date: ...............................
AGM/GM   : ............................................ Date: ...............................


Online Fund Transfer - Amend Limit
Commercial Bank of Kuwait
For customer use
لإستخدام العميل
 Kindly approve my request for the following:
* Caution:
 1. Keep your User Login ID & Password secret and don’t                            disclose them to anyone (including CBK Employees).
 2. DO NOT respond/reply to any email or SMS or any other mean requesting you to update your bank account or personal details. Commercial Bank of Kuwait would never ask you to disclose your PIN, your password or any other banking Information. Be very suspicious of any business or person asking for your account information, Pin, Verification Code (OTP), login name or Password.
 3. Commercial Bank of Kuwait will not be held responsible for any loss occurs on your account due to not abiding by the
above tips.
* تحذير:
 1. حافظ على سرية معلومات إسم الدخول وكلمة السر ولا تسمح لأي شخص أن يطلع
عليهما (بما فيهم موظف البنك التجاري). 
 2. لا تقم بالرد على أية رسالة إلكترونية أو نصية أو غيرها من الوسائل تطلب منك  تحديث
 معلومات حسابك المصرفي أو معلوماتك الشخصية، علما بأن البنك التجاري الكويتي لم ولن
يطلب من عملائه بياناتهم السرية كالرقم السري أو كلمة سر الدخول أو أية معلومات سرية
لخدمة التعامل المصرفي عبر الإنترنت ولن يطلب أية معلومات مصرفية أخرى. كن حذرا جدا من
أية جهة أو شخص يطلب منك بيانات حسابك أو رقمك السري أو رمز التفويض / التحقق (OTP)
أو إسم الدخول وكلمة السر. 
 3. لن يتحمل البنك التجاري أية خسائر ناجمة عن عدم إتباع التعليمات المبينة أعلاه.
Customer Name
Account Number 
Civil ID/Passport
Tel No
Email
إسم العميل
رقم الحساب
 البطاقة المدنية/ جواز السفر
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
لقد إطلعت على التحذير المذكور أعلاه وأتحمل كافة المسؤولية التي تترتب على جميع التحويلات من حسابي/حساباتي
I have read the above mentioned caution & undertake full responsibility upon all the online transfers
occur from my account/accounts
التوقيع ________________________________________ Signature
You may visit any CBK branch to submit this request or email it along with a copy of your civil ID/passport to cbkinq@cbk.com
 بإمكانك زيارة أحد فروع البنك التجاري لتقديم هذا الطلب أو إرساله مع نسخة من بطاقتك المدنية أو جواز السفرإلى cbkinq@cbk.com
  
  الرجاء الموافقة على طلبي التالي:
CBK use only لإستخدام البنك التجاري فقط
If rejected, kindly explain:  ..............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Area Manager / VB Manager	: ............................................
Date: ...............................
Head Of Department		: ............................................
Date: ...............................
Head Of Branches Net Work	: ............................................
Date: ...............................
AGM/GM			: ............................................
Date: ...............................
8.2.1.3144.1.471865.466429
	: 
	Cell1: 



