
Date:

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

:Cancel the service on the following Accounts/Cards  إلغاء الخدمة للحسابات أو البطاقات التالية:

Company Name إسم الرشكة

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

Ooredoo STCZain أوريدو إس يت يس  زين 

Please select telecom operator: يرجى اختيار مزود الخدمة:

Mobile Number      رقم الهاتف النقال Account number/Credit or prepaid or eGov رقم الحساب/بطاقة اإلئتامن/مسبقة الدفع أو 

 خدمة إرسال الرسائل النصية للرشكات

Corporate SMS Service Request

 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 

Mobile Number      رقم الهاتف النقال Account number/Credit or prepaid or eGov رقم الحساب/بطاقة اإلئتامن/مسبقة الدفع أو 

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


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
Company Name
إسم الشركة
:يرجى اختيار لغة الرسائل
Please select messages language:
Please select telecom operator:
:يرجى اختيار مزود الخدمة
Mobile Number      رقم الهاتف النقال
Account number/Credit or prepaid or eGov رقم الحساب/بطاقة الإئتمان/مسبقة الدفع أو 
خدمة إرسال الرسائل النصية للشركات
Corporate SMS Service Request
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 
Mobile Number      رقم الهاتف النقال
Account number/Credit or prepaid or eGov رقم الحساب/بطاقة الإئتمان/مسبقة الدفع أو 
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
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