
Master User Access Request  منوذج طلب صالحية مستخدم أسايس

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

Add all company accountsإضافة جميع حسابات الرشكة

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

This form must be typed electronically and not by hand يجب تعبئة هذا الطلب إلكرتونيا من خالل الشاشة وليس بخط اليد

Please select permissions and enter approval limits: يرجى تحديد الصالحيات وإدخال حدود املوافقة:

E-Mail Address

Account Number

Company Name

User Full Name

User Login ID (If Any)

Civil ID/Passport No.

Mobile Telephone No.

Signature  التوقيع  Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيع

إسم الرشكة

رقم الحساب

إسم املستخدم الكامل

الربيد اإللكرتوين

الرقم املدين

رقم الهاتف النقال

إسم الدخول (إن وجد)

قم مبسح رمز اإلستجابة الرسيع 

لإلطالع عىل الرشوط واألحكام
Scan the QR Code to view the 

terms and conditions

Beneficiary Activation for Funds Transfers تفعيل مستفيد للحواالت املرصفية

New User Activation & Existing User Amendments (Services, Limits, etc...) تفعيل مستخدم جديد، تعديل صالحيات مستخدم حايل (خدمات، حدود تحويل مايل، إلخ...)

* Maximum Limit for beneficiary approval *حد التحويل األقىص لتفعيل املستفيد

* Maximum Salary Transfer Approval Limit * الحد األقىص للموافقة عىل حدود تحويل الرواتب

Payments to Credit & Prepaid Cards التحويل إىل البطاقات اإلئتامنية واملسبقة الدفع

* Maximum Amount * الحد األقىص للتحويل

Bulk Transfers Service التحويل إىل مجموعة مستفيدين

* Maximum Limit * الحد األقىص للموافقة عىل حدود التحويل الجامعي

Bank Use Only إلستخدام البنك فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

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.

 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.
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Account Number رقم الحساب

Corporate Online Banking Service

خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Date: التاريخ:



SMS Service  خدمة الرسائل

This form must be typed electronically and not by hand يجب تعبئة هذا الطلب إلكرتونيا من خالل الشاشة وليس بخط اليد

Account Number

Company Name إسم الرشكة

رقم الحساب

 هذه الخدمة تتيح لك كعميل لدى البنك التجاري الكويتي إستالم رسائل نصية عىل هاتفك النقال للعمليات املرصفية التي تتم عىل حساباتك أو بطاقاتك اإلئتامنية واملسبقة الدفع باإلضافة إىل إستالم رمز التأكيد
 املؤقت للعمليات التي تتم عرب بوابة الدفع اإللكرتونية لشبكة يك نت

This service entitles you as a CBK customer to receive SMS notifications to your mobile phone for the transactions processed on your accounts credit & prepaid 
cards in addition to receiving the OTP for transactions done through KNet Payment Gateway 

Accounts حسابات

Cards بطاقات

eGov Account or other Account Number  أو حسابات أخرى eGov رقم حساب

Last four digits Only of the Credit, Prepaid or eGov Card Number eGov آخر أربعة أرقام  فقط من رقم البطاقة اإلئتامنية/مسبقة الدفع  أو  

Arabic English :Please select messages languageيرجى اختيار لغة الرسائل: اإلنجليزية العربية

Please select telecom operator: Ooredooيرجى اختيار مزود الخدمة: STCZain أوريدو إس يت يس  زين 

Mobile Number رقم الهاتف النقال

Activate Cancel إلغاء تفعيل :Please select an option يرجى تحديد االختيار:
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 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

Signature  التوقيع  Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيع

قم مبسح رمز اإلستجابة الرسيع 

لإلطالع عىل الرشوط واألحكام
Scan the QR Code to view the 

terms and conditions

Bank Use Only إلستخدام البنك فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

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.

 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.

Corporate Online Banking Service

خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Date: التاريخ:


Master User Access Request
نموذج طلب صلاحية مستخدم أساسي 
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
This form must be typed electronically and not by hand
يجب تعبئة هذا الطلب إلكترونيا من خلال الشاشة وليس بخط اليد
Please select permissions and enter approval limits:
يرجى تحديد الصلاحيات وإدخال حدود الموافقة:
E-Mail Address
Account Number
Company Name
User Full Name
User Login ID (If Any)
Civil ID/Passport No.
Mobile Telephone No.
Signature  التوقيع
 Authorized Signatory Name  إسم المفوض بالتوقيع
إسم الشركة
رقم الحساب
إسم المستخدم الكامل
البريد الإلكتروني
الرقم المدني
رقم الهاتف النقال
إسم الدخول (إن وجد)
قم بمسح رمز الإستجابة السريع للإطلاع على الشروط والأحكام
Scan the QR Code to view the terms and conditions
* Maximum Limit for beneficiary approval
حد التحويل الأقصى لتفعيل المستفيد*
* Maximum Salary Transfer Approval Limit
الحد الأقصى للموافقة على حدود تحويل الرواتب *
* Maximum Amount
الحد الأقصى للتحويل *
* Maximum Limit
الحد الأقصى للموافقة على حدود التحويل الجماعي *
Bank Use Only لإستخدام البنك فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
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Account Number رقم الحساب
Corporate Online Banking Service
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
SMS Service
خدمة الرسائل 
This form must be typed electronically and not by hand
يجب تعبئة هذا الطلب إلكترونيا من خلال الشاشة وليس بخط اليد
Account Number
Company Name
إسم الشركة
رقم الحساب
هذه الخدمة تتيح لك كعميل لدى البنك التجاري الكويتي إستلام رسائل نصية على هاتفك النقال للعمليات المصرفية التي تتم على حساباتك أو بطاقاتك الإئتمانية والمسبقة الدفع بالإضافة إلى إستلام رمز التأكيد المؤقت للعمليات التي تتم عبر بوابة الدفع الإلكترونية لشبكة كي نت
This service entitles you as a CBK customer to receive SMS notifications to your mobile phone for the transactions processed on your accounts credit & prepaid cards in addition to receiving the OTP for transactions done through KNet Payment Gateway 
Accounts
حسابات
Cards
بطاقات
eGov Account or other Account Number  أو حسابات أخرى eGov رقم حساب
Last four digits Only of the Credit, Prepaid or eGov Card Number eGov آخر أربعة أرقام  فقط من رقم البطاقة الإئتمانية/مسبقة الدفع  أو  
:يرجى اختيار لغة الرسائل
Please select messages language:
Please select telecom operator:
:يرجى اختيار مزود الخدمة
Mobile Number رقم الهاتف النقال
:يرجى تحديد الاختيار 
Please select an option:
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يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
Signature  التوقيع
 Authorized Signatory Name  إسم المفوض بالتوقيع
قم بمسح رمز الإستجابة السريع للإطلاع على الشروط والأحكام
Scan the QR Code to view the terms and conditions
Bank Use Only لإستخدام البنك فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Corporate Online Banking Service
خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
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