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مسئوليات والتزامات العميل
في اطار تحديد مسئوليات والتزامات العميل فإنه يتعين عليه، ما يلي:

ان يكون صادقا يف كافة املعلومات التي يقدمها للبنك املتعامل معه.   )1

ان يطلع بعناية على كافة املستندات التي يقدمها اليه البنك عند احلصول على اية خدمة او منتج، مع اهمية التعرف على رسوم    )2

او  عموالت او اية التزامات او مسئوليات تترتب عليه، وعلى العميل ان يحتفظ بنسخة من تلك املستندات وذلك قبل نشوء اي 
التزام  مالي او مصريف عليه.

يف حالة عدم فهم العميل ألي من الشروط او االجراءات املرتبطة باخلدمة او املنتج الذي يرغب يف احلصول عليه، يتعني عليه    )3

ان  يقدم استفساراته ملوظفي البنك املعنيني، وذلك حتى يتمكن من اتخاذ قرارته بناء على رؤية واضحة وكاملة.

ان يلتزم بإجراءات تقدمي الشكاوى، مبا يف ذلك اجراءات التظلم الى وحدة حماية العمالء لدى بنك الكويت املركزي.   )4

ان يتعرف على املخاطر التي ميكن ان تترتب على استخدامه خدمة او منتج يقدمه البنك، وذلك من خالل االستفسارات املوجه     )5

للمختصني حوال اآلثار املترتبة على تلك املخاطر، وعليه ان يتجنبها كلما كان ذلك ممكنا.

ان يختار من بني املنتجات واخلدمات املعروضة عليه، االكثر مالءمة لظروفه وقدراته احلقيقية الواقعية مبا يلبي احتياجاته    )6

الفعلية.

ان تقوم بإبالغ البنك املتعامل معه فور علمه بأن هناك بعض العمليات املصرفية التي متت على حساباته ال يعلم عنها واسبابها    )7

او  تلك التي لم يصدر تفويض منه إلمتامها.

ان يتوخى احلذر واحلرص يف احملافظة على سرية معلوماته اخلاصة بتعامالته مع البنك وال يفصح عنها ألي طرف اخر حفاظا     )8

على امواله.

ان يستعني باملشورة والنصح من موظفي البنك املختصني يف حالة مواجهته ألي مصاعب مالية تعوقه عن االلتزام بشروط التعاقد     )9

معه او استخدام اخلدمات واملنتجات املتعامل بها واملقدمة له.

ان يقوم بتحديث بياناته الشخصية واملصرفية لدى البنك كلما طلب منه البنك ذلك أو حدث تغيير فيها.   )10

العادي  البريد  طريق  عن  معه  املتعامل  البنك  مراسلة  الى  العميل  حاجة  حالة  ويف  املصرفية،  السرية  على  احملافظة  تأكيد    )11

البريدي اخلاص به وذلك جتنبا الطالع غيره على معلوماته الشخصية   العنوان  او  االلكتروني، فإنه يتعني عليه ان يستخدم 
واملصرفية اذا جلأ الى استخدام عنوان ال يخصه.

يف حالة حاجة العميل الى منح تفويض او توكيل للغير للتعامل على حساباته او امواله من طرف البنك، عليه ان يتوخى احلذر    )12

بشأن  الصالحيات واملعلومات التي متنح لهم، واتخاذ الالزم فور الرغبة يف الغاء هذه التوكيالت واخطار البنك.

عدم التوقيع على اية مستندات مالية او عقود خالية او غير مكتملة البيانات، يتعني عليه مراجعة كافة املستندات التي يقدمها     )13

البنك له قبل توقيعه.

ضرورة احتفاظ العميل بنسخ من مستندات التعامالت مع البنك يف مكان آمن وبالشكل الذي يسهل عليه الرجوع اليها وقت    )14

احلاجة.


