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طلب خدمة الصراف اآللي

طلب دفتر شيكات

تخويل باستالم بطاقة الصراف اآللي

)يتم ملئ البيانات أدناه في حال إذا رغب صاحب الحساب بتخويل طرف ثالث الستالم بطاقة الصراف اآللي نيابة عنه/ عنها(
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عدد دفاتر الشيكات

التاريخالتوقيعاسم العميل

الستخدام البنك فقط

أتفهم تمامًا طبيعة التوقيع على هذا الطلب واآلثار المترتبة على ذلك وأؤكد أنه قد أتيحت لي فرصة التماس المشورة الفنية المستقلة قبل التوقيع على هذا الطلب وقديمه.
البحرين  - الكويتي  التمويل  بيت  أخطر  أن  على  أتعهد  المقدمة،  التفاصيل  في  تغيير  حصل  ما  إذا  حال  وفي  وصادقة  صحيحة  هي  الطلب  هذا  في  قدمتها  التي  المعلومات  جميع  أن   أعلن 

حول هذا التغيير.

وأعلنا / نعلن بأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة في نموذج الطلب هذا )وفي جميع المستندات المشار إليها أو المنصوص عليها فيه( صحيحة ودقيقة وشاملة وحديثة من جميع اإلعتبارات 
والوجوه وأنني لم أقم / وأننا لم نقم بحجب أية معلومات. وأتعهد بأن أشعر / نتعهد بأن نشعر البنك كتابيًا بأي تغيير قد يحدث على هذه البيانات والمعلومات.

أخول بيت التمويل الكويتي - البحرين لالتصال بمصادر أخرى للحصول على و / أو التحقيق من المعلومات الشخصية المقدمة أعاله، وأتفهم وأقبل وأوافق على أن بيت التمويل الكويتي - البحرين 
يحتفظ لنفسه بالحق في رفض هذا الطلب دون إبدأ أي سبب.
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