
I hereby declare that I have read and accepted the terms 
related to each service as explained on CBK's web site and 
accessible by scanning the below QR code and any changes 
that may follow.

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

 أقر بإطالعي وموافقتي على الشروط المرتبطة بكل خدمة والموضحة على 
 الموقع اإللكتروني للبنك التجاري الكویتي وأیة تعدیالت تجري علیھا والتي یمكن

.الوصول إلیھا بالمسح على رمز اإلستجابة السریع الموضح أدناه

 Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيعSignature  التوقيع

 خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Corporate Online Banking Service 

 منوذج إلغاء صالحية للمستخدم 

User Access Suspension Request

* يرجى العمل عىل إلغاء صالحية الدخول لخدمة اإلنرتنت املرصفية للمستخدم
املذكور أدناه عىل حسابنا لدى البنك التجاري الكويتي

* Kindly suspend the access to online banking service for the below   
   mentioned user on our account with Commercial Bank of Kuwait

Account Number       :

User Login ID               :

User Login ID               :

User Login ID               :

Telephone Number   :

Company Name         :

رقم الحساب             

رمز الدخول                  :

رمز الدخول                  :

رمز الدخول                  :

رقم الهاتف                  :

إسم الرشكة                  :

Only delete the below users فقط إلغاء املستخدمني املذكورين أدناه

Delete all existing usersإلغاء جميع املستخدمني الحاليني

Scan the above QR Code to 
view the terms and conditions

قم مبسح رمز اإلستجابة الرسيع أعاله 

لإلطالع عىل الرشوط واألحكام

This form must be typed on the screen and not hand-written يجب تعبئة هذا الطلب طباعة من خالل الشاشة وليس بخط اليد

Bank Use Only إلستخدام البنك فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Date: التاريخ:


يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
 Authorized Signatory Name  إسم المفوض بالتوقيع
Signature  التوقيع
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Corporate Online Banking Service
 نموذج إلغاء صلاحية للمستخدم
User Access Suspension Request
* يرجى العمل على إلغاء صلاحية الدخول لخدمة الإنترنت المصرفية للمستخدم المذكور أدناه على حسابنا لدى البنك التجاري الكويتي
* Kindly suspend the access to online banking service for the below                   
   mentioned user on our account with Commercial Bank of Kuwait
Scan the above QR Code to
view the terms and conditions
قم بمسح رمز الإستجابة السريع أعلاه للإطلاع على الشروط والأحكام
This form must be typed on the screen and not hand-written
يجب تعبئة هذا الطلب طباعة من خلال الشاشة وليس بخط اليد
Bank Use Only لإستخدام البنك فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
8.2.1.3144.1.471865.466429
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