
Date:

 خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات 
 طلب إضافة خدمة تفعيل مستفيد فوري و تعديل حدود

التحويل ملستخدم أو لحساب

Corporate Online Banking Service 
Beneficiary Activation Via OTP & Accounts/User 
Transfers Limit Amendment Request

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.

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

For Bank Use Only إلستخدام البنك فقط

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

For eBanking Use Only إلستخدام الخدمات املرصفية اإللكرتونية

 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 الكويتي وأية تعديالت تجري عليها والتي يمكن

الوصول إليها بالمسح على رمز اإلستجابة السريع الموضح أدناه.

 Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيعSignature  التوقيع

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

 رقم الحساب
Account Number

 الحد الشهري

Monthly Limit
 الحد اليومي

Daily Limit
 الحد لكل عملية

Per Transaction Limit

Apply transfer limit on the following company accounts تعديل حدود التحويل عىل حسابات الرشكة التالية

Company Name إسم الرشكة

Account Number رقم الحساب

User Full Name إسم املستخدم الكامل

User Login ID (If Any) إسم الدخول (إن وجد)

Civil ID/Passport Number الرقم املدين

E-Mail Address الربيد اإللكرتوين

Mobile Telephone number رقم الهاتف النقال

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

 الحد الشهري

Monthly Limit
 الحد اليومي

Daily Limit
 الحد لكل عملية

Per Transaction Limit

Instant Beneficiary Activation via OTP (CBK, Local & International Banks Beneficiaries)  تفعيل مستفيد فوري عن طريق رمز تأكيد مؤقت (مستفيد داخل التجاري، بنوك محلية وبنوك عاملية)


 خدمة الإنترنت المصرفية للشركات طلب إضافة خدمة تفعيل مستفيد فوري و تعديل حدود التحويل لمستخدم أو لحساب
Corporate Online Banking Service Beneficiary Activation Via OTP & Accounts/User Transfers Limit Amendment Request
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
For Bank Use Only لإستخدام البنك فقط
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
For eBanking Use Only لإستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية
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
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
رقم الحساب
Account Number
الحد الشهري
Monthly Limit
الحد اليومي
Daily Limit
الحد لكل عملية
Per Transaction Limit
Company Name
إسم الشركة
Account Number
رقم الحساب
User Full Name
إسم المستخدم الكامل
User Login ID (If Any)
إسم الدخول (إن وجد)
Civil ID/Passport Number
الرقم المدني
E-Mail Address
البريد الإلكتروني
Mobile Telephone number
رقم الهاتف النقال
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
الحد الشهري
Monthly Limit
الحد اليومي
Daily Limit
الحد لكل عملية
Per Transaction Limit
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