
Date:

 هذه الخدمة تتيح لك كعميل لدى البنك التجاري الكويتي أن تستلم نسخة إلكرتونية من إشعار

 العمليات املرصفية التي تتم عىل حساباتك إىل بريدك اإللكرتوين 

This service entitles you as a CBK customer to receive an electronic voucher copy of the transaction processed 
 on your accounts to be delivered to your e-mail.

Terms and Conditions:   
I/we hereby acknowledge the following:  
  
- The e-mail address/s mentioned herewith is/are correct and I/we confirm that CBK 
shall not be held liable if the e-mail mailbox is compromised or accessed by an 
unauthorized personnel. 
 - I/we am/are responsible for informing CBK if the e-mail address has changed or to 
cancel the service and CBK will not be held liable if I/we fail to abide accordingly.  
 - I/we accept  the  electronic/soft copy as a proof/advice of the transactions and that 
I/we am/are aware that no hard copy of the advice will be provided by the bank. 
- I/we acknowledge that I/we have reviewed the contract concluded and I/we 
understand its content and my/our consent of the term & conditions as contained in 
this contract of which I/we was/were given a copy.

رشوط وأحكام:  

أقر/نقر باآليت:   

- أن عنوان/عناوين الربيد اإللكرتوين املذكور/املذكورة يف هذا الطلب صحيح/صحيحة وال يتحمل البنك

التجاري أية مسؤولية تجاه إخرتاق صندوق الربيد اإللكرتوين أو إذا قام شخص غري مخول بالدخول إىل

محتويات الربيد اإللكرتوين. 

 - يتوجب عيل/علينا أن أقوم/نقوم بإبالغ البنك التجاري يف حال الرغبة بتغيري عنوان الربيد اإللكرتوين

بهذا إلتزامي/إلتزامنا  عدم  حال  يف  مسؤولية  أية  التجاري  البنك  يتحمل  ولن  نهائيا  الخدمة  إلغاء  أو 

الخصوص.  

 - أنا/نحن نقبل النسخة اإللكرتونية كإشعار رسمي للعملية املرصفية وأنا/نحن ندرك أن البنك التجاري

لن يقوم بطباعة هذا اإلشعار. 

عىل ووافقت/وافقنا  مبحتواه  وعلمت/علمنا  العقد  عىل  باإلطالع  أدناه  املوقع/املوقعني  أنا/نحن  أقر   -

ماتضمنه من رشوط وإلتزامات كام أقر/نقر أنني/أننا إستلمت/إستلمنا نسخة من هذا العقد.

E-mail Address        الربيد اإللكرتوين Account Number        رقم الحساب

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

 * This services allows sending a copy of the same voucher to multiple 
e-mail addresses. Just write down the additional e-mail addresses in the 
below table and they will be registered to the service.

* تسمح هذه الخدمة بإرسال نسخة من نفس اإلشعار إىل عدة عناوين بريدية إلكرتونية أخرى. فقط 
قم بكتابة هذه العناوين يف الجدول التايل وسوف يتم تسجيلها يف الخدمة. 

 Cancel the following E-mail address/s   إلغاء عنوان/عناوين الربيد اإللكرتوين التالية:

 Only add the above mentioned accounts

  Add all company accounts associated with the above mentioned account

إضافة الحساب/الحسابات املذكورة أعاله فقط

تسجيل جميع حسابات الرشكة املتصلة برقم الحساب املبني أعاله

Company Name إسم الرشكة

Banking Transactions e-Voucher Service Request خدمة إرسال إشعار العمليات املرصفية بالربيد اإللكرتوين

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

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


هذه الخدمة تتيح لك كعميل لدى البنك التجاري الكويتي أن تستلم نسخة إلكترونية من إشعار
 العمليات المصرفية التي تتم على حساباتك إلى بريدك الإلكتروني
This service entitles you as a CBK customer to receive an electronic voucher copy of the transaction processed
 on your accounts to be delivered to your e-mail.
Terms and Conditions:  
I/we hereby acknowledge the following: 
 
- The e-mail address/s mentioned herewith is/are correct and I/we confirm that CBK shall not be held liable if the e-mail mailbox is compromised or accessed by an unauthorized personnel.
 - I/we am/are responsible for informing CBK if the e-mail address has changed or to cancel the service and CBK will not be held liable if I/we fail to abide accordingly. 
 - I/we accept  the  electronic/soft copy as a proof/advice of the transactions and that I/we am/are aware that no hard copy of the advice will be provided by the bank.
- I/we acknowledge that I/we have reviewed the contract concluded and I/we understand its content and my/our consent of the term & conditions as contained in this contract of which I/we was/were given a copy.
شروط وأحكام: 
أقر/نقر بالآتي:  
- أن عنوان/عناوين البريد الإلكتروني المذكور/المذكورة في هذا الطلب صحيح/صحيحة ولا يتحمل البنك التجاري أية مسؤولية تجاه إختراق صندوق البريد الإلكتروني أو إذا قام شخص غير مخول بالدخول إلى محتويات البريد الإلكتروني.
 - يتوجب علي/علينا أن أقوم/نقوم بإبلاغ البنك التجاري في حال الرغبة بتغيير عنوان البريد الإلكتروني أو إلغاء الخدمة نهائيا ولن يتحمل البنك التجاري أية مسؤولية في حال عدم إلتزامي/إلتزامنا بهذا الخصوص. 
 - أنا/نحن نقبل النسخة الإلكترونية كإشعار رسمي للعملية المصرفية وأنا/نحن ندرك أن البنك التجاري لن يقوم بطباعة هذا الإشعار.
- أقر أنا/نحن الموقع/الموقعين أدناه بالإطلاع على العقد وعلمت/علمنا بمحتواه ووافقت/وافقنا على ماتضمنه من شروط وإلتزامات كما أقر/نقر أنني/أننا إستلمت/إستلمنا نسخة من هذا العقد.
E-mail Address        البريد الإلكتروني
Account Number        رقم الحساب
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
 * This services allows sending a copy of the same voucher to multiple
e-mail addresses. Just write down the additional e-mail addresses in the below table and they will be registered to the service.
* تسمح هذه الخدمة بإرسال نسخة من نفس الإشعار إلى عدة عناوين بريدية إلكترونية أخرى. فقط قم بكتابة هذه العناوين في الجدول التالي وسوف يتم تسجيلها في الخدمة. 
Company Name
إسم الشركة
Banking Transactions e-Voucher Service Request خدمة إرسال إشعار العمليات المصرفية بالبريد الإلكتروني
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
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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