طلب تعديل في الخدمة المصرفية اإللكترونية للشركات ()B2B
بيانات الشركة
اسم الشركة
رقم احلساب األساسي
							
العنوان

		
الشارع /اجلادة

							
رقم الهاتف

رقم النقال

							
رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

		
قطعة

مبنى

وتلبية ملتطلبات البنك بشأن اخلدمات البنكية املقدمة مبوجب هذا العقد ،على العميل تدوين
البيانات املطلوبة بشأن استخدام هذه اخلدمة ،وهي كالتالي:

بيانات املستخدم
رقم البطاقة املدنية:

اسم املستخدم:

نوع الطلب
 -2حتديث بيانات املستخدم

 -1حذف املستخدم

البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف النقال:
 -3تعديل صالحيات املستخدم
االطالع على احلسابات
 -4حتديث الصالحيات املمنوحة للمستخدم:

املراجع

املبادر

االطالع على احلسابات.
التحويل بني احلسابات املصرفية للشركة لدى البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر داخل البنك.
التحويل إلى حسابات مستفيد آخر ببنوك أخرى داخل دولة الكويت.

تنفيذ التحويالت منفرداً

املفوض

التحويل إلى حسابات مستفيد آخر خارج دولة الكويت.
دفع الفواتير.
كشف حساب نقاط البيع وبوابة الدفع اإللكتروني.

خدمات التمويل التجاري.
مدفوعات مجمعة.
حتويل الرواتب.

 -5حد املعاملة للمستخدم:
حد املعاملة			:
 -6تعليمات خاصة

د.ك.

بدون حدود

رقم احلساب /احلسابات املعنية:

كل احلسابات (القائمة واجلديدة):

* أقر بصحة هذه البيانات والتعليمات ومسئووليتي الكاملة عن جميع ما ورد بها ،مبا يف ذلك تفويضي لكل من «املفوض» و«املبادر» و«املراجع» املذكورين أعاله (بحسب األحوال) ،وذلك دون أدنى مسئولية على
البنك األهلي املتحد.

أوافق وأقر بصحة ما جاء أعاله ،التوقيع

اسم الشخص املخول بالتوقيع نيابة عن الشركة (العميلة)

الستخدام البنك فقط
تدقيق التوقيع

توقيع  /ختم مدير الفرع

التاريخ

التاريخ

 -1يقر العميل بأنه قد تسلم نسخته النهائية املوقعة من املستند اخلاص باملنتج /اخلدمة وأي ملحقات له.
 -2يقر العميل بأن البنك قد قام باطالعه على كافة املعلومات اخلاصة باملنتج /اخلدمة املقدمة له .كما يقر بأنه قام بدراسة كافة الشروط واألحكام اخلاصة باملنتج /اخلدمة وذلك بشكل تام ونايف للجهالة ،كما
أنه وقف على جميع اآلثار املالية وااللتزامات التعاقدية املتعلقة بها ،مبا تتضمنه من مزايا ومخاطر وتفاصيل األسعار والعموالت والرسوم املتعلقة بهذا املنتج /اخلدمة ،كما يقر بأهليته القانونية لاللتزام بكافة
ما جاء بها.

البنك األهلي املتحد (ش.م.ك.ع - ).تأسس عام  - ١٩٤١رأس املال املصرح به ,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠/-د.ك-.رأس املال املصدر واملدفوع  ٢١٦ ,٥٨٦, ٧٧٥ /٧٠٠د.ك - .سجل جتاري ٤٢٩
املقر الرئيسي :دروازة العبدالرزاق  -ص.ب  ٧١الصفاة ١٢١٦٨ ،الكويت  -هاتف ،)+٩٦٥( )١٨٠٢٠٠٠ :فاكس)+٩٦٥( ٢٢٤٦١٤٣٠ :
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