
 القصيرة للرسائل برقان خدمة        
 

 :واألحكام الشروط
 

 :التعريفات .1

 العميل يستخدم العميل، طلب على موافقته البنك يصدر حالما :)الخلوي الهاتف( النقال الهاتف 
 الذي  المسجل حسابه إلى الدخول في مبدئية بصورة المخصص (الخلوي الهاتف( النقال الهاتف
 به الخاص النقال هاتفه مستخدما   (العميل اختاره

 إرسال يفيد والذي القصيرة الرسائل نظام عن الصادر الرقم هو :للمتابعة المرجع/الهوية رقم 
 العميل إلى الرسالة

 المستخدم أو المالك من مفوض له، القانوني المستخدم أو النقال الهاتف مالك بأنك لنا وتضمن تقر .2
 .القصيرة الرسائل بخدمة تسجيله يتم سوف الذي النقال للهاتف القانوني

 باستخدام تجري التي المعامالت كافة وعن النقال هاتفه وسرية أمن عن التامة المسؤولية العميل يتحمل .3
 .(الخلوي( النقال هاتفه

 بكافة قبولك هو الين، أون برقان خدمة خالل من سجل شارة على الضغط أو الطلب على التوقيع يعتبر .4
 لقاء حسابك على الرسوم كافة بتقييد برقان بنك إلى منك وتفويض بالخدمة الخاصة واألحكام الشروط
 .مسبق إخطار وبدون الرسوم هذه تغيير وقت أي وفي للبنك يحق .بالخدمة تزويدك

 إلجراء )الخلوي الهاتف( النقال الهاتف استخدام يتم :)الخلوي الهاتف( النقال الهاتف معامالت .5

 :لذلك المخصصة الحسابات عبر التالية المعامالت

 خدمة طريق عن معينة بيانات طلب خاللها من يمكنك خدمة هي :الطلب حسب الرسائل خدمة 

 لجدول وفقا   1804080 الرقم على الخدمة رمز مع قصيرة نصية رسالة بإرسال القصيرة الرسائل

 المحدد النقال الهاتف رقم على القصيرة الرسائل خدمة طريق عن بشأنها ردود واستقبال الرموز

 حدوث عند تلقائيا   ترد تنبيه رسائل استقبال خاللها من تختار خدمة هي :التلقائية الرسائل خدمات 
 الزمن من محددة مدة عبر أو معينة معامالت

 المرجع/الهوية رقم حسابه على يطرأ أمر أي بشأن لتبليغه تلقائيا   العميل إلى ترسل التنبيه رسائل خدمة .6
 يصدره الذي المرجع/الهوية رقم بواسطة النقال الهاتف عبر تتم مصرفية معاملة كل إثبات يتم :للمتابعة
 الذي األساس المرجع/الهوية رقم ويعتبر .كمرجع بالبنك الخاصة البيانات قاعدة في حفظه ويتم النظام
 .العميل يقدمها شكاوى بأية التحقيق في البنك يعتمده

 إجراء من تمكنك عدم عن مسؤولية أية يتحمل ال البنك بأن وتقبل تقر :المعامالت إجراء إمكانية عدم .7
 النقال، هاتفك خدمة موفر من بمشاكل كان وقت أي في القصيرة الرسائل خدمة تأثر نتيجة المعامالت

 .الطارئة الحاالت أو الشبكة، تغطية في التداخل الحصر ال المثال سبيل على تشمل والتي
 والتجديدات التعديالت وبجميع بأية مسبق إخطار دون االلتزام، على العميل يوافق :التعديالت .8

 البنود على تغييرات أية إجراء بعد الخدمة استعمال .االتفاقية هذه على البنك يجريها التي والتغييرات
 .التغييرات بهذه قانونيا   لاللتزام شرط أو قيد أي بدون منك قبوال   يعتبر والشروط،

 خطي إشعار بموجب وقت أي في االتفاقية هذه إنهاء كان سبب وألي للبنك أو للعميل يجوز :اإلنهاء .9

 ،)الهاتف رقم تغيير( النقال هاتفك خدمة موفر مع العقد انتهاء حالة في البنك إخطار على توافق .مسبق



 االتفاقية تلغى .العمالء خدمة مركز على باالتصال أو كتابيا   سواء النقال هاتفك سرقة أو ضياع أو

 .ذلك عن ناتجة أضرار أي يتحمل ال والبنك .سبق ما حدوث حالة في مباشرة  
 الموبايل لخدمة الرسائل عدد زيادة أو نقصان كان وقت أي في للبنك يحق :أخرى خدمات .01

 تطرأ الحقة تعديالت أية أو/و االتفاقية هذه في عليها المنصوص والشروط لألحكام وتخضع المصرفية
 .عليها

 .المقدمة الخدمات كل أو بعض إيقاف يقرر بأن المنفردة بإرادته للبنك يحق :مؤقتا   الخدمة توقف .00
 االلتزامات وجميع أي من طرفه وإخالء البنك بتعويض العميل يلتزم :الطرف وإخالء التعويض .02

 من االتفاقية هذه أحكام مخالفة أو الغش أو اإلهمال جراء تنشأ التي واألضرار والمطالبات والخسائر
 البنك يعتبر ال لذلك، إضافة .البنك جانب من جسيم إهمال ثمة يكون أال شريطة الغير أو/و العميل جانب

 بما االتفاقية بهذه يتصل فيما أو عن تنشأ أضرار أو خسائر أو مطالبات أو مصاريف أية عن مسؤوال  
 اإلعصار( الطبيعية والكوارث )والثورة الحرب( الطارئة الحكومة وإجراءات األمنية الحوادث ذلك في

 .االتصاالت خطوط تعطل أو األجهزة أعطال أو الميكانيكية أو الكهربائية واألعطال )والزالزل
 أو اإللكتروني البريد أو القصيرة الرسائل طريق عن بإخطاري برقان بنك قيام على بموافقتي أقر .03

 على تطرأ قد تعديالت أي أو المستقبل في للجمهور البنك يطرحها قد خدمات بأي أخرى طريقة أي

 .يشاء وقت أي في استخدامه للبنك يحق إثبات دليل الرسائل هذه وتعتبر .البنك قبل من المقدمة الخدمات
 أو/و التسجيل هذا الكويت قوانين وتفسر تخضع أن على توافق الخدمة، استعمال أو بالتسجيل .04

 القضائي االختصاص للنقض قابل غير بشكل وتقبل والشروط، البنود هذه إلى باإلضافة االستعمال،

 .البنك اختارها مختصة محكمة أية أو الكويتية للمحاكم
 المرسلة بالرسائل كشوف باستخراج البنك قيام في للرجوع قابل غير تفويضا   البنك وتفوض توافق .05

 صدرت التي االتصاالت شركة من يشاء وقت أي في الخدمة هذه بخصوص بالعكس أو البنك قبل من
 .منه الصادرة الخط وبرقم الرسائل هذه منها

 

 من القصيرة الرسائل خدمة من اختيارها تم التي المواضيع عن قصيرة رسائل تلقي على أوافق هذا، بموجب
 االلتزام على ووافقت وفهمت قرأت قد وأني وصحيحة دقيقة أعاله المعلومات بأن وأقر برقان، بنك

 .الخدمة لهذه استخدام كل في سارية تظل والتي واألحكام بالشروط


