
 
Use of this website is subject to the following terms and 
conditions. 
 
Please read these terms and conditions carefully, by accessing this 
site and any pages thereof, you agree to be bound by the terms 
and conditions below. If you do not agree to the terms and 
conditions below, please do not access this site or any pages 
thereof. 
 
 

I Copyright NBK limited 

 
The copyright in the material available on this site is, unless 
otherwise specifically stated, the property of the National Bank of 
Kuwait NBK. 

This site is subject to change from time to time. While the NBK 
attempts to assure the correctness and timeliness of all material 
posted on the site, it takes no responsibility for errors or omissions 
which may be the result of technical causes, or otherwise.  

Further, the NBK specifically disclaims all responsibility for damage 
or loss arising as a result of use of information provided herein.    

The NBK maintains the right to delete or modify in part or in full any 
information on this site without prior notice.  

© National Bank of Kuwait, 2014. All rights reserved. 

II Trademarks, Logos and Service Marks 

 
All logos and trademarks and other service marks, whether in 
English and/or Arabic displayed on the website are owned by NBK. 
These may not be used, modified, reproduced, stored in a retrieval 
system, transmitted, copied or distributed in any other way for 
commercial or public purposes or otherwise. 
 

III Hyperlinks 

 
Any hyper link to other Internet sites is at customers own risk, the 
contents of which and the accuracy of opinions expressed therein 
are not verified, monitored or endorsed by NBK in any way or 
manner. 
 
 

IV Data Transmission and Display 

 
NBK shall not be liable for any inaccuracy, error or delay in, or 
omission of: 

- Any data, information or message; or 
- The transmission or delivery of any such data, 

information, or message; or 
-  Any loss or damage howsoever arising from or 

occasioned by any such inaccuracy, error, delay, non-
performance 

 
V Usage of User ID and Passwords 

 
The customer shall play an important role in preventing online 

  
 استخدام هذا الموقع يخضع للشروط واألحكام التالية

 
 

 صفحاته، من وأي الموقع هذا إلىند الدخول ع بعناية، والشروط البنود هذه قراءة يرجى
 هذه على توافق ال كنت إذا. أدناه الواردة والشروط بالبنود االلتزام على توافق فإنك

صفحاته من أي أو الموقع هذا إلى فضال التدخل أدناه، الواردة واألحكام الشروط   
 
 

I. والنشر الطبع حقوق  

 للبنك ملكافهو  ذلك، خالف على تحديدا ينص لم ما الموقع، هذا علىتطبق  والنشر التأليف حقوق
الوطني الكويت   

 بيان صحة لضمان الوطني الكويت بنك يحاول بينما. آلخر وقت من للتغيير يخضع الموقع هذا
 السهو أو األخطاء عن مسؤولية أي يتحمل ال وأنه الموقع، على المنشورة المعلومات كل وتوقيت

ذلك غير أو فنية، ألسباب نتيجة يكون قد الذي   

 الستخدام نتيجة الناشئة الخسائر أو األضرار عن المسؤولية كل خلىي الوطني الكويت بنك
هنا المقدمة المعلومات   

 الموقع هذا على معلومات أية بالكامل أو جزئيا أو تعديل أو حذف في الحق الوطني الكويت بنكل
مسبق إشعار دون من   

محفوظة الحقوق جميع  2014 الوطني الكويت بنك  ©   

II. الخدمة وعالمات والشعارات التجارية العالمات  

 أو/  و اإلنجليزية اللغة في سواء األخرى، الخدمة وعالمات التجارية والعالمات الشعارات كل
 أو استخدام يجوز ال هذه. الوطني الكويت بنك قبل من مملوكة الموقع على المعروضة العربية
 أخرى طريقة بأي توزيعها أو نسخه أو نقله أو استرجاع نظام في تخزينه أو مستنسخة تعديل

ذلك غير أو عامة أو تجارية ألغراض   

III. التشعبية االرتباطات  

في حال اي خطر انتج  العمالءتعتبر تحت ظل مسؤلية  األخرى اإلنترنت مواقعب يتعلق رابط أي
 اآلراء ودقة محتويات من التحقق يتم وال ، على اساس هذةالروابط المتصلة  بالمواقع الخارجية

طريقة أو وسيلة أي في الوطني الكويت بنكال من قبل  فيه الواردة   

IV. وعرض البيانات نقل  

  :في تأخير أو خطأ أو دقة عدم أي عن مسؤولة كوني لن الوطني الكويت بنك 

  أو رسالة؛ أو معلومات أو بيانات أي -
  أو رسالة؛ أو المعلومات، القبيل، هذا من بيانات أي تقديم أو انتقال -
  أداء عدم والتأخر، الخطأ، أو هاعن الناشئ السبب كان مهما ضرر أو خسارة أي -

 
V. المرور وكلمات المستخدم هوية من االستخدام  

 حريصين وايكون أن العمالءعلى  يجب. اإلنترنت عبر االحتيال منع في هام دورا عمالءلل
 بقصد شخص أي إلى كالهما أو السر، كلمات ،ةالمستخدم مهويته عن الكشف عدم على

 به المصرح غيرال االستخدام تسهل أو توفر الأن  أيضا العمالء على يجب. قصد غير أو
اإلنترنت عبر المصرفية الخدمات على له قدمت المرور وكلمات المستخدم هوية من   



fraud. The customer should be careful not to divulge his User ID, 
Passwords, or Both to anybody knowingly or accidentally. The 
customer should also not provide or facilitate unauthorized use of 
the User ID and Passwords provided to him for Internet Banking.  
 
The customer shall immediately notify NBK in writing, delivering via 
e-mail, registered post or courier, if the customer forgets or 
becomes aware of loss of / unauthorized or potential / threatened 
loss of/ unauthorized use of User ID, Login Password. The 
customer will be solely responsible and liable for such transactions 
that might have occurred prior to Bank disabling the services to the 
customer. 
 

VI Limitation of Liability 

 
In no event will NBK be liable for any damages, including direct or 
indirect, special, incidental, or consequential damages, losses or 
expenses arising in connection with this site or use thereof or 
inability to use by any party, or in connection with any failure of 
performance, error, omission, interruption, defect, delay in 
operation or transmission, computer virus or line or system failure, 
even if NBK or representatives thereof, are advised of the 
possibility of such damages, losses or expenses. 
 

VII Submissions 

 
All information submitted to NBK via this site shall be deemed and 
remain the property of customer. The Bank shall be free to use, for 
any purpose, any ideas, concepts, know 
NBK shall not be subject to any obligations of confidentiality 
regarding said information except as agreed by NBK entity having 
the direct customer relationship or as otherwise specifically agreed 
or required by law. 
 

VIII Downloads  

 
Any information / page downloaded from the website  
Are at the customers own risk and NBK shall not be 
responsible/liable for any direct or indirect damages / loss caused 
by any reason whatsoever as a result of such downloads. 
 

 

 البريد طريق عن قديميو ، الوطني الكويت بنكل كتابي بإخطار العميل ان يتقدم على يجب
 المستخدم، هوية فقد /أو نسي في حال السريع، البريد أو المسجل والبريد اإللكتروني،

 قد التي المعامالت هذه مثل عن مسؤوال وحده العميل ويكون. الدخول تسجيل المرور كلمة
   يةالبنكالخدمات  تعطيل قبل حدثت

VI.  المسؤولية حدود  

 غير أو المباشرة األضرار ذلك في بما أضرار، أية عن مسؤول غير الوطني الكويت بنك
 أو الموقع بهذا الناشئة النفقات أو الخسائر أو التبعية أو العرضية أو الخاصة أو المباشرة
 أو انقطاع أو إغفال أو خطأ أو طرف، أي قبل من استخدامه على القدرة عدم أو استخدامه

 النظام، فشل أو خط أو الكمبيوتر فيروسات أو اإلرسال أو التشغيل في تأخير أو عيب
 هذه مثل حدوثت من الممكن أن  حيث يمثلهم، من أو الوطني الكويت بنك كان لو حتى

النفقات أو الخسائر أو األضرار   

VII. التقديمات  

 ملكا وتبقى الموقع هذا طريق عن الوطني الكويت لبنك المقدمة المعلومات كل تعتبر
 أو مفاهيم أو أفكار أية غرض، وألي االستخدام، في حرا يكون أن البنك يقوم. للعميل
  معرفة

 إال المعلومات بخصوص بالسرية متعلقة التزامات ألية خضعي ال الوطني الكويت بنك
 مع مباشرةال كيانعلى اساس وجود ال الوطني الكويت بنك قبل من عليه المتفق النحو على

القانون يتطلبها التي و العميل   

VIII. التحميل  

 الخاصة، العمالء ستكون على مسؤليةالمعلن  الموقع من تحميلها صفحة/  معلومات أي
 غير أو المباشرة الخسارة/  أضرار أية عن مسؤوال كوني لن الوطني الكويت وبنك

لتحميل هذة الملفات او خالفه نتيجة كان سبب أي عن الناجمة المباشرة  

 


