
Date:

 خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات 
طلب تفويض/تعديل صالحية التحويالت املالية ملستخدم

Corporate Online Banking Service 
User Access/Amendment Funds Transfer Request

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

Single User (The user who can transfer directly to a pre-set beneficiary)

Maker (The user who can only initiates a transaction)

Checker (The user who checks a transaction)

Authorizer (Who authorizes a transaction received from the checker)

Super Authorizer (Who authorizes a transaction received from the Maker when no checker is available)  التفويض املميز (الذي يقوم بتفويض عملية مبارشة من منشئ العملية يف حال عدم توفر مدقق)

 التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من املدقق)

 املدقق (الذي يقوم يتدقيق العملية املرصفية)

 منشئ العملية (الذي يقوم بإنشاء عملية مرصفية)

 مستخدم منفرد (الذي يقوم بإنشاء عملية مرصفية وتحويلها مبارشة إىل مستفيد حايل)

Maker (The user who uploads the beneficiaries file)

Checker (The user who verifies the uploaded file)

Authorizer (authorizes a transaction received from the checker) | limit per month: KD.............................

 منشئ العملية (الذي يقوم بتحميل ملف املستفيدين)

 املدقق (الذي يقوم بتدقيق امللف الذي تم تحميله)

 التفويض (الذي يقوم بتفويض عملية مقبولة من املدقق) | حدود التحويل الشهري: ..........................................د.ك

 Salary Mgmt (Salary File Upload "PAM" ID management) on acct. : .............................................................

 Labour Acct. Mgmt (new account, update info, close account) on account.: ...........................................

Salary Transfer (Salary Transfer Limit: KWD ........................................................)

Salary Transfer Second Approval (another user with salary transfer role must be created)

Add all company accounts

Account balance & statement download are not allowed ال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب
إضافة جميع حسابات الرشكة

 Funds Transfers within company accounts, local banks & International Accounts & LG Request     التحويالت املالية بني حسابات الرشكة، بنوك محلية وحسابات دولية  وتقديم طلب خطاب ضامن

Hierarchy To Make Bulk Transfers using file upload to CBK beneficiaries and local banks   الرتاتبية إلجراء التحويالت الجامعية بخاصية رفع ملف مستفيدين يف البنك التجاري أو بنوك محلية

Salary Processing and Labor Account Management   خدمات الرواتب وحساب العامل

Manage T-Pay Account (Add/Delete T-Pay Accounts)

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

 Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيعSignature  التوقيع

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 الكويتي وأية تعديالت تجري عليها والتي يمكن الوصول

إليها بالمسح على رمز اإلستجابة السريع الموضح أدناه.

  إدارة الرواتب (رفع ملف الرواتب، إدارة رقم امللف لدى القوى العاملة) عىل حساب رقم:..........................................

  إدارة حساب العامل (فتح حساب جديد، تحديث بيانات، إغالق حساب) عىل حساب رقم:...........................................

  تحويل الرواتب (حدود التحويل الشهري للرواتب ............................................ د.ك)

 تحويل الرواتب بخاصية التفويض الثنايئ (يجب أن يتوفر مستخدم آخر لديه صالحية تحويل الرواتب) 

  إدارة حساب يت يب (إضافة وإلغاء حسابات يت يب)

Credit & Prepaid cards top-up limit per card/per day (KWD .................................................)  التحويل للبطاقات الإلئتامنية واملسبقة الدفع | حد التحويل اليومي لكل بطاقة (..................................... د.ك)

Scan the above QR Code to 
view the terms and conditions

قم مبسح رمز اإلستجابة الرسيع أعاله 

لإلطالع عىل الرشوط واألحكام

User Civil ID / Passport  copy must be attached يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم 

* Kindly select only one permission for the above mentioned user. * يرجى إختيار صالحية واحدة فقط للمستخدم املذكور أعاله.

* يرجى إختيار صالحية واحدة فقط للمستخدم املذكور أعاله.

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

* Kindly select only one permission for the above mentioned user.

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


 خدمة الإنترنت المصرفية للشركات طلب تفويض/تعديل صلاحية التحويلات المالية لمستخدم
Corporate Online Banking Service User Access/Amendment Funds Transfer Request
This form must be typed on the screen and not hand-written
يجب تعبئة هذا الطلب طباعة من خلال الشاشة وليس بخط اليد
 Funds Transfers within company accounts, local banks & International Accounts & LG Request     التحويلات المالية بين حسابات الشركة، بنوك محلية وحسابات دولية  وتقديم طلب خطاب ضمان
Hierarchy To Make Bulk Transfers using file upload to CBK beneficiaries and local banks   التراتبية لإجراء التحويلات الجماعية بخاصية رفع ملف مستفيدين في البنك التجاري أو بنوك محلية
Salary Processing and Labor Account Management   خدمات الرواتب وحساب العامل
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
 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
User Civil ID / Passport  copy must be attached يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم 
* Kindly select only one permission for the above mentioned user.
.يرجى إختيار صلاحية واحدة فقط للمستخدم المذكور أعلاه *
.يرجى إختيار صلاحية واحدة فقط للمستخدم المذكور أعلاه *
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
* Kindly select only one permission for the above mentioned user.
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
8.2.1.3144.1.471865.466429
	DateTimeField1: 
	: 
	Cell2: 
	NumericField1: 
	Cell3: 



