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   اإللكترونيالموضوع: طلب قبول التعامل بالبريد 

 المحترمين                         السادة / بيت التمويل الكويتي

 تحية طيبة وبعد،

وما يرتبط   لديكم والتي تخص حسرراباتنا المذكورة بالطلأ أدناه معامالتنالتنفيذ   اإللكترونينقر نحن الموقعون أدناه بأننا نوافق على الشررروط التالية لقبول التعامل بالبريد  

 بها من تعامالت وتنفيذ عمليات التمويل وكل ما يلز لها من مستندات وعقود على النحو التالي:

وما تتضمنه من تعليمات ومستندات  التي يتلقاها بيت التمويل الكويتي  المراسالتأن أي من هذه على أننا نقر بإرسال تعليمات لبيت التمويل الكويتي، ونؤكد  و اسرتقبال -1

، ونفوض بيت التمويل ي مواجهتناوبحجيتها الكاملة ف  عنهاوأننا نوافق على مسرررؤوليتنا الكاملة  ومطابقة لألصرررل المحفود لدينا  وصرررادرة منا صرررحيحة  وعقود هي

 .حساباتنا لدى بيت التمويل الكويتي المذكورة بالطلأ أدناهعمليات التمويل المرتبطة بأي من فيما يتعلق بأي من والطلبات والعقود تنفيذ هذه التعليمات في الكويتي 

، بمرا في ذلرم مخراطر  برالمراسرررررالت اإللكترونيرةالتعرامرل    خاللإرسرررررال تعليمرات من   على تتربرتقرد  أي مخراطر أو أضررررررار  إقراراً من جرانبنرا وعلى افتراض وقو    -2

 .وحجة علينا ستخدام من قبل طرف ثالث فإننا نقر بحق بيت التمويل الكويتي بأن يعتبر النسخة التي ترده على أنها وثيقة أصلية موقعة من قبلناعتراض أو سوء االاال

  األثرهذه القنوات مطابقة للتعليمات التي تتم بواسررطة الوثائق الرسررمية ويكون لها نف    خاللذات الصررلة بالتعليمات الواردة من   والمسررتندات والعقودتعتبر الوثائق   -3

 .القانوني

والعقود  م التعليمات   قانونياً عن أي ضرررررر نتيجة لتنفيذ تلاليعد مسررررؤو  أالنقر بأن بيت التمويل الكويتي قد يعتمد ويتصرررررف بناء على هذه التعليمات وعندها يجأ  -4

 عنلي  أسرقط وأتنازل جراء غير قانوني من قبل طرف ثالث. وله أنها صردرت عن طريق الخطأ أو نتيجة إل ، حتى إذا ثبتالمرسرلة إليه من خالل البريد اإللكتروني

 .وما يرتبط بها من عقود وتنفيذ تلم التعليماتمراسالت ستخدامه هذه الالحق في رفع أي نو  من الدعاوي ضد بيت التمويل الكويتي ال

في  يحقزل عن أسرقط وأتنا، واألسرباأسربأ من    اليل عن أي التزامات قد تنجم في حال الفشرل أو التأخير في تنفيذ تلم التعليمات  ولن يعد بيت التمويل الكويتي مسرؤ -5

 .رفع أي نو  من الدعاوى ضد بيت التمويل الكويتي لهذا السبأ

عن أي التزامات قد  لالتعليمات بنفسره، كما لن يعد بيت التمويل الكويتي مسرؤوالمراسرالت ويقع على بيت التمويل الكويتي أي التزام بالتحقق من مصردر أو صرحة   ال -6

 .األسباأسبأ من  أليغير مكتملة أو متكررة أو غير مؤكدة أو متأخرة  تعليمات بطريقةالمراسالت والتحدث لتلقيه 

مناسررررأ دون أي   هنأيرى ضرررررورية على في ضرررروء   تعديالتإجراء أي أو   التعليماتالعقود ولتقديره المطلق تنفيذ أو عدم تنفيذ   نفوض بيت التمويل الكويتي وفقا -7

 .همسؤولية علي

  كامالعلى هذه التعليمات بأن أعوض بيت التمويل الكويتي تعويضراً   بناءً رجعه فيه بأن في حال قبول واعتماد بيت التمويل الكويتي التصررف  الالذي    بااللتزامنتعهد   -8

  ة.القانونيبما في ذلم النفقات والعقود عن أية مطالبات أو دعاوى ترفع ضده وعن أي أضرار أو خسائر قد يتعرض لها نتيجة لتنفيذ هذه التعليمات 

يررؤثر ال األمررربررأن هررذا . علمرراً بررأثر فرروري ودون الرجررو  إلينرراالتعامررل اإللكترونرري والعرردول عنرره لتقررديره المطلررق بإل رراء  نفرروض بيررت التمويررل الكررويتي وفقررا -9

 .اإلل اءيتم تنفيذها قبل سريان هذا التي  على حقوق بيت التمويل الكويتي

  نا.التمويل الكويتي في حال وجود أي ت يير على البيانات الخاصة بنتعهد بتحديث بياناتنا لدى بيت  -10

 .اإللكترونية المعامالتبشأن  ٢٠١٤لسنة  ٢٠نقر بقبولنا التعامل بموجأ القانون رقم تقدم  باإلضافة إلىو -11

عليها من قبلنا ونلتزم ونتعهد بتسرليمها للبنم متى ما طلأ منا ذلم ويعد نقر بالتزامنا في مواجهة البنم باالحتفاد بأصرول كافة المسرتندات والعقود التي يتم التوقيع  -12

 احتفادنا بها على سبيل األمانة لحين طلبها من قبل البنم.

 :بيت التمويل الكويتي بهانقر بقبولنا التعامل االلكتروني مع القنوات التي  
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