
Date:

 Online Cheque's Information Entry Service Request 

 for Individuals Accounts

 طلب خدمة إدخال بيانات الشيكات املرصفية عرب اإلنرتنت

لحسابات األفراد

  التوقيع

Signature

  إسم املفوض بالتوقيع

Authorized Signatory Name 

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

Back Office Use

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Branch Use Only إلستخدام الفرع فقط

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

Customer Name إسم العميل

Civil ID/Passport Number الرقم املدين / جواز السفر

تفعيل الخدمة
إلغاء الخدمة

Activate the Service
Cancel the Service

Mobile Telephone number رقم الهاتف النقال

E-Mail Address الربيد اإللكرتوين

- Under this Service, and out of our intention to confirm that the cheques drawn on our account with your Bank have been 
issued by us as set out and mentioned in this application form "Account", we will enter the cheque's information in the 
Online Cheque's Information Entry System (for Individuals) as applicable in your Bank so that this information will 
correspond & match the fundamental information contained in the physical cheques presented by the beneficiaries to your 
Bank for encashment. 

- In case any of the cheques's information entered by us under this Service is not matching the information contained in 
the physical cheques presented to your Bank for encashment, and in the event the information of the cheques is not 
wholly or partially entered under this Service, please advise the beneficiary to present the cheque once again to your 
Bank at a later date provided the cheque's amount is on hold in  your  Bank's systems along with deducting the applicable 
commissions as calculated in this regard. Furthermore, you have to advise us of the same through SMS message or via 
any of the Bank's electronic channels so that we can respond & inform your Bank of our approval and confirm the 
issuance of the cheque. Notwithstanding the foregoing, your Bank may, in all circumstances and without any 
responsibility on your part towards us or the beneficiary or third party, encash all cheques drawn on the abovementioned 
account when all related terms, conditions and required information are met and fulfilled and even in that case where  the 
cheques' related information is not entered by us or the information entered was incomplete or divergent from the 
information contained in the physical cheques presented to your Bank for encashment. 

- You are also required to allow the beneficiary to get the amount of the cheque encashed on the counter or get it 
endorsed in favor of third party in case we strike through the phrase (Account Payee Only) and place our signature after 
striking through the said phrase. 

- We acknowledge our full understanding that registration in this service is prerequisite for protecting the cheques 
issued by us, easing encashment of the same via the Bank's diverse channels and combating the cheque forgery 
phenomenon. Furthermore, we understand that registration in this service will qualify us to obtain cheque books 
from your Bank on this account or any other accounts we maintain with your Bank. 

- Further, we declare our full understanding that in case we request to cancel this service, we shall comply to 
immediately return back all cheque books in our possession to your Bank for removing the same from the system. 

- I, the undersigned, acknowledge & comply and agree that I have read all terms & conditions related to this 
Service, understood its content and conclusively accepted the terms & conditions and obligations contained 
therein. Further, I declare that I have no right to object to such terms & conditions in the future. I also 
acknowledge that your Bank may hold the amount of cheque or deduct the commissions or take any other action 
whatsoever in the future in relation to this Service. 

- In the event that the cheque is submitted through CBK Mobile application, terms and conditions shall apply, 
which must be reviewed and accepted through the mobile application.  

- Any instructions previously issued by us in relation to the same Service previously described as "Online Cheque 
Authentication Service" are invalid & void upon signing this application form.

للشيكات المسحوبة على حسابنا لديكم والمبين في هذا الطلب - بموجب هذه الخدمة، ورغبة منا في تأكيد إصدارنا 
"الحساب"، سوف نقوم بإدخال بيانات الشيكات على "نظام إدخال بيانات الشيكات المصرفية عبر االنترنت (لألفراد)"

المعمول به لديكم لتكون مطابقة للبيانات األساسية الثابتة في الشيكات المقدمة لكم من المستفيدين بغرض صرفها. 

المعروضة بالشيكات  الثابتة  تلك  الخدمة عن  منا بموجب هذه  المدخلة  الشيكات  بيانات  - وفي حال اختالف أي من 
عليكم للصرف، وكذلك في حال عدم اإلدخال الكلي أو الجزئي لبيانات الشيكات بموجب هذه الخدمة، فيرجى اإليعاز
البنك وخصم أنظمة  قيمته على  في وقت الحق مع حجز  أخرى على مصرفكم  الشيك مره  بإعادة عرض  للمستفيد 
العموالت الالزمة لذلك وإخطارنا عن طريق إرسال رسالة نصية أو أي من الوسائل اإللكترونية المتاحة من البنك
يحق تقدم،  مما  الرغم  وعلى  األحــوال،  جميع  وفي  للشيك،  إصدارنا  وتأكيد  بالموافقة  عليكم  الرد  من  نتمكن  حتى 
لمصرفكم صرف كافة الشيكات المسحوبة على الحساب المذكور متى كانت مكتملة األركان والبيانات اإللزامية، رغم
الشيكات في  المتوفرة  تلك  عن  مختلفة  أو  ناقصة  منا  المدخلة  البيانات  كانت  إذا  حتى  أو  لبياناتها،  إدخالنا  عدم 

المعروضة عليكم للصرف، وذلك كله دون أدني مسئولية عليكم تجاهنا أو تجاه المستفيد أو الغير. 

- كما يرجى السماح للمستفيد بصرف قيمة الشيك نقداً أو تظهيره لصالح أي من الغير، وذلك في حال قيامنا بشطب
عبارة (Account Payee Only) وتوقيعنا على هذا الشطب. 

قبلنا وتسهيل المصدرة من  الشيكات  لحماية  أمر ضروري  الخدمة هو  في هذه  االشتراك  بأن  التام  بعلمنا  ونقر   -
من ولنتمكن  المزورة،  الشيكات  ظاهرة  مكافحة  وكذلك  المختلفة،  التجاري  البنك  قنوات  بواسطة  صرفها  عملية 

الحصول على دفاتر شيكات من مصرفكم على هذا الحساب أو أية حسابات أخرى نحتفظ بها لديكم. 
- كما نقر بعلمنا التام وموافقتنا على أنه في حال طلبنا إلغاء هذه الخدمة فإننا نلتزم بتسليم مصرفكم جميع دفاتر

الشيكات التي بحوزتنا فوراً ليتم إلغائها. 
وعلمت الخدمة  بتلك  المتعلقة  واألحكام  الشروط  كافة  على  إطلعت  بأنني  أدناه  الموقع  أنا  وأوافق  والتزم  وأقر   -
في أحقيتي  بعدم  أقر  كما  نهائي  نحو  على  وإلتزامات  وأحكام  شروط  من  ماتضمنته  على  ووافقت  بمحتواها 
اإلعتراض عليها مستقبال، كما يحق لمصرفكم الحجز وإستقطاع العموالت وإتخاذ أي إجراء آخر يخص تلك الخدمة

مستقبال أي كان نوعه. 
اإلطالع يجب  والتي  بذلك  المتعلقة  واألحكام  الشروط  تطبق  موبايل  التجاري  تطبيق  عبر  الشيك  إدخال  حال  في   -

عليها و قبولها من خالل  تطبيق التجاري موبايل. 
- إن أية تعليمات تخص ذات الخدمة بمسماها السابق وهو "خدمة توثيق الشيكات المصرفية عبر االنترنت تكون قد

صدرت منا مسبقاً تعتبر الغية فور التوقيع على هذا الطلب.

Ver. Aug 2020


 Online Cheque's Information Entry Service Request
 for Individuals Accounts
طلب خدمة إدخال بيانات الشيكات المصرفية عبر الإنترنت 
لحسابات الأفراد
التوقيع 
Signature
إسم المفوض بالتوقيع 
Authorized Signatory Name 
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
Back Office Use
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Branch Use Only لإستخدام الفرع فقط
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
Customer Name
إسم العميل
Civil ID/Passport Number
الرقم المدني / جواز السفر
Mobile Telephone number
رقم الهاتف النقال
E-Mail Address
البريد الإلكتروني
- Under this Service, and out of our intention to confirm that the cheques drawn on our account with your Bank have been issued by us as set out and mentioned in this application form "Account", we will enter the cheque's information in the Online Cheque's Information Entry System (for Individuals) as applicable in your Bank so that this information will correspond & match the fundamental information contained in the physical cheques presented by the beneficiaries to your Bank for encashment.
- In case any of the cheques's information entered by us under this Service is not matching the information contained in the physical cheques presented to your Bank for encashment, and in the event the information of the cheques is not wholly or partially entered under this Service, please advise the beneficiary to present the cheque once again to your Bank at a later date provided the cheque's amount is on hold in  your  Bank's systems along with deducting the applicable commissions as calculated in this regard. Furthermore, you have to advise us of the same through SMS message or via any of the Bank's electronic channels so that we can respond & inform your Bank of our approval and confirm the issuance of the cheque. Notwithstanding the foregoing, your Bank may, in all circumstances and without any responsibility on your part towards us or the beneficiary or third party, encash all cheques drawn on the abovementioned account when all related terms, conditions and required information are met and fulfilled and even in that case where  the cheques' related information is not entered by us or the information entered was incomplete or divergent from the information contained in the physical cheques presented to your Bank for encashment.
- You are also required to allow the beneficiary to get the amount of the cheque encashed on the counter or get it endorsed in favor of third party in case we strike through the phrase (Account Payee Only) and place our signature after striking through the said phrase.
- We acknowledge our full understanding that registration in this service is prerequisite for protecting the cheques issued by us, easing encashment of the same via the Bank's diverse channels and combating the cheque forgery phenomenon. Furthermore, we understand that registration in this service will qualify us to obtain cheque books from your Bank on this account or any other accounts we maintain with your Bank.
- Further, we declare our full understanding that in case we request to cancel this service, we shall comply to immediately return back all cheque books in our possession to your Bank for removing the same from the system.
- I, the undersigned, acknowledge & comply and agree that I have read all terms & conditions related to this Service, understood its content and conclusively accepted the terms & conditions and obligations contained therein. Further, I declare that I have no right to object to such terms & conditions in the future. I also acknowledge that your Bank may hold the amount of cheque or deduct the commissions or take any other action whatsoever in the future in relation to this Service.
- In the event that the cheque is submitted through CBK Mobile application, terms and conditions shall apply, which must be reviewed and accepted through the mobile application. 
- Any instructions previously issued by us in relation to the same Service previously described as "Online Cheque Authentication Service" are invalid & void upon signing this application form.
- بموجب هذه الخدمة، ورغبة منا في تأكيد إصدارنا للشيكات المسحوبة على حسابنا لديكم والمبين في هذا الطلب "الحساب"، سوف نقوم بإدخال بيانات الشيكات على "نظام إدخال بيانات الشيكات المصرفية عبر الانترنت (للأفراد)" المعمول به لديكم لتكون مطابقة للبيانات الأساسية الثابتة في الشيكات المقدمة لكم من المستفيدين بغرض صرفها.
- وفي حال اختلاف أي من بيانات الشيكات المدخلة منا ﺑﻤوجب هذه الخدمة عن تلك الثابتة بالشيكات المعروضة عليكم للصرف، وكذلك في حال عدم الإدخال الكلي أو الجزﺋﻲ لبيانات الشيكات ﺑﻤوجب هذه الخدمة، فيرجى الإيعاز للمستفيد بإعادة عرض الشيك مره أخرى على مصرفكم في وقت لاحق مع حجز قيمته على أنظمة البنك وخصم العمولات اللازمة لذلك وإخطارنا عن طريق إرسال رسالة نصية أو أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة من البنك حتى نتمكن من الرد عليكم بالموافقة وتأكيد إصدارنا للشيك، وفي جميع الأحوال، وعلى الرغم مما تقدم، يحق لمصرفكم صرف كافة الشيكات المسحوبة على الحساب المذكور متى كانت مكتملة الأركان والبيانات الإلزامية، رغم عدم إدخالنا لبياناتها، أو حتى إذا كانت البيانات المدخلة منا ناقصة أو مختلفة عن تلك المتوفرة في الشيكات المعروضة عليكم للصرف، وذلك كله دون أدﻧﻲ مسئولية عليكم تجاهنا أو تجاه المستفيد أو الغير.
- كما يرجى السماح للمستفيد بصرف قيمة الشيك نقداً أو تظهيره لصالح أي من الغير، وذلك في حال قيامنا بشطب عبارة (Account Payee Only) وتوقيعنا على هذا الشطب.
- ونقر بعلمنا التام بأن الاشتراك في هذه الخدمة هو أمر ضروري لحماية الشيكات المصدرة من قبلنا وتسهيل عملية صرفها بواسطة قنوات البنك التجاري المختلفة، وكذلك مكافحة ظاهرة الشيكات المزورة، ولنتمكن من الحصول على دفاتر شيكات من مصرفكم على هذا الحساب أو أية حسابات أخرى نحتفظ بها لديكم.
- كما نقر بعلمنا التام وموافقتنا على أنه في حال طلبنا إلغاء هذه الخدمة فإننا نلتزم بتسليم مصرفكم جميع دفاتر الشيكات التي بحوزتنا فوراً ليتم إلغائها.
- وأقر والتزم وأوافق أنا الموقع أدناه بأنني إطلعت على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بتلك الخدمة وعلمت بمحتواها ووافقت على ماتضمنته من شروط وأحكام وإلتزامات على نحو نهائي كما أقر بعدم أحقيتي في الإعتراض عليها مستقبلا، كما يحق لمصرفكم الحجز وإستقطاع العمولات وإتخاذ أي إجراء آخر يخص تلك الخدمة مستقبلا أي كان نوعه.
- في حال إدخال الشيك عبر تطبيق التجاري موبايل تطبق الشروط والأحكام المتعلقة بذلك والتي يجب الإطلاع عليها و قبولها من خلال  تطبيق التجاري موبايل.
- إن أية تعليمات تخص ذات الخدمة ﺑﻤسماها السابق وهو "خدمة توثيق الشيكات المصرفية عبر الانترنت تكون قد صدرت منا مسبقاً تعتبر لاغية فور التوقيع على هذا الطلب.
Ver. Aug 2020
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