
 

 

 

KFH eForm is a smart template enables KFH customers to initiate swift transfer in favor of local and 
international beneficiary accounts inside & outside state of Kuwait for a selective currency in order to 
facilitate submission and further processing. 

ن عمالء بيتك من بدء تحويل سريع لصالح حسابات املستفيدين املحلية والدولية داخل وخارج   بيتك  ج نموذ 
ّ

اإللكتروني هو نموذج ذكي يمك

 دولة الكويت لعمالت مختارة من أجل تسهيل تقديم ومعالجة العملية. 
 

• Only active KWD accounts are accepted for this 
service. 

• KFH Fees are subject to the approved fees and 
commissions list. 

• The customer, hereby, authorizes KFH to collect any 
other bank fees and commissions and debit it from 
any of KFH accounts without the need to obtain the 
customer's consent. 

• Non-compliant transactions will be rejected. 

• The customer shall provide the bank with additional 
information related to the swift payment upon 
request. 

• Cancelation, modification and/or correction on the 
swift payment transfer will be subject to the payment 
status and other banks response and might be not 
accepted at any circumstances. 

• KFH has the right to stop the execution if the 
beneficiary of swift payment is found to be included 
in any lists used by KFH to inquire about the 
blacklisted persons. Example (list of OFAC or any 
other related lists). 

• KFH have the rights to disable this service any time 
and without pre- notification when it is necessary or 
for any other related reasons.  

• KFH is not responsible for any damages or losses that 
may be caused to the user directly or indirectly in case 
of misusing this service. 

• The bank agrees to provide and apply standards and 
solutions that ensures full confidentiality of all 
information related to the KFH account holder. 

• The bank reserves the right to retain the service for a 
specific period in accordance with the law and 
according to the regulations and reserves the right to 
promulgate it. 

• KFH, shall not bear any responsibility whatsoever in 
respect of any loss I incur for the failure of the bank 
to execute these instructions for any technical 
reasons beyond their control, or because KFH's 
refuses to process any of these instructions. 

• The customer acknowledges that the information 
provided for swift payment are correct and accurate. 
The customer undertakes to notify KFH of any change 
made to the information provided and undertakes to 
provide any additional information required by KFH 

or others. 

 

 

 يتوجب أن يكون حساب العميل فعـــال.يل  و قبول طلب التحل •

 رسوم بيتك حسب قائمة الرسوم والعموالت املعتمدة. •

لبيتك   • يصرح   ، هذا  بموجب   ، العميل   ، األخرى  البنوك  رسوم 

بجمع هذه الرسوم والعموالت وخصمها من أي من حسابات بيت 

 التمويل الكويتي دون الحاجة إلى الحصول على موافقة العميل 

 . الضوابطسيتم رفض املعامالت غير املتوافقة مع  •

يجب على العميل تزويد البنك معلومات إضافية تتعلق بالتحويل  •

 عند الطلب.

سيخضع اإللغاء أو التعديل و / أو التصحيح في بيانات التحويل   •

 الستجابة البنوك األخرى وقد ال يتم قبولها تحت أي ظرف. 

إيق  • في  الحق  الكويتي  التمويل  أن  لبيت  وجد  إذا  التنفيذ  اف 

ا من  بيتك   تحويللاملستفيد  يستخدمها  قوائم  أي  في  مدرج 

مثال   السوداء.  القائمة  في  املدرجين  األشخاص  عن  لالستفسار 

 أو أي قوائم أخرى ذات صلة(.  OFACالـ  )قائمة

يتمتع بيت التمويل الكويتي بحق تعطيل هذه الخدمة في أي وقت  •

الضرورة أو ألي أسباب أخرى ذات  ودون إشعار مسبق في حالة  

 صلة. 

عن أي أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة    مسؤولبيتك غير   •

 في حالة إساءة استخدام هذه الخدمة.

تضمن ل  حقي • التي  والحلول  املعايير  وتطبيق  تقديم  على  لبنك 

الكاملة لجميع املعلومات املتعلقة بصاحب حساب بيت   السرية 

 التمويل الكويتي.

وفًقا   • محددة  لفترة  بالخدمة  االحتفاظ  في  بالحق  البنك  يحتفظ 

 للقانون ووفًقا للوائح ويحتفظ بالحق في نشرها.

يتحمل أي مسؤولية مهما كان نوعها فيما    ال  بيت التمويل الكويتي ، •

يتعلق بأي خسارة تتكبدها لفشل البنك في تنفيذ هذه التعليمات 

أ  ، سيطرتهم  عن  خارجة  فنية  أسباب  التمويل ألي  بيت  ألن  و 

 أي من هذه التعليمات.  تنفيذالكويتي يرفض 

بأن املعلومات املقدمة   • العميل  التحويليقر  صحيحة    في نموذج 

علومات  امل  في  تغيير  يتعهد العميل بإخطار بيتك بأيكما  ودقيقة.  

و  أي  ياملقدمة  بتقديم  قبل  تعهد  من  مطلوبة  إضافية  معلومات 

 لة بالتحويل.جهات أخرى ذات الص أي وأ بيتك
 
 
 


