
Date:

User Access Request for online Cheque's Information  

Entry Service via Corporate Online Banking Application
 منوذج طلب صالحية مستخدم لخدمة إدخال بيانات الشيكات

املرصفية عرب خدمة اإلنرتنت املرصفية للرشكات

Signature  التوقيع  Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيع

Account Number رقم الحساب Account Number رقم الحساب

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

E-Banking القنوات اإللكرتونية

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Branch Use Only إلستخدام الفرع فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

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

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

Activate the Service
Cancel the Service from the above mentioned user

تفعيل الخدمة

إلغاء الخدمة نهائيا عن املستخدم املذكور أعاله

Cancel the Service from the below mentioned account/accounts إلغاء الخدمة نهائيا عن الحساب/الحسابات املبينة أدناه

Ver. Aug 2020

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

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.

Single User (The user who can enter the cheques without additional approval)

Maker (The user who inputs the cheques data)

مستخدم منفرد (الذي يقوم بإدخال بيانات الشيكات دون الحاجة ملوافقة مستخدم آخر)

منشئ العملية (الذي يقوم بإدخال بيانات الشيكات)

Checker (The user who verifies and approves the cheques data input) املدقق واملفوض (الذي يقوم بالتدقيق عىل الشيكات التي تم إدخال بياناتها واملوافقة عليها)

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

Kindly enter the account number/s to activate the service for يرجى إدخال رقم الحساب املراد تفعيل الخدمة عليه

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


User Access Request for online Cheque's Information 
Entry Service via Corporate Online Banking Application
نموذج طلب صلاحية مستخدم لخدمة إدخال بيانات الشيكات المصرفية عبر خدمة الإنترنت المصرفية للشركات
Signature  التوقيع
 Authorized Signatory Name  إسم المفوض بالتوقيع
Account Number رقم الحساب
Account Number رقم الحساب
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
E-Banking القنوات الإلكترونية
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Branch Use Only لإستخدام الفرع فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
* Kindly select only one permission for the above mentioned user.
.يرجى إختيار صلاحية واحدة فقط للمستخدم المذكور أعلاه *
Ver. Aug 2020
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
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
Kindly enter the account number/s to activate the service for
يرجى إدخال رقم الحساب المراد تفعيل الخدمة عليه
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
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