Terms and Conditions for Opening the Salary
Account
First: Special Conditions of the Account
1.

Salary account is opened in Kuwaiti dinar. There is no minimum limit
for opening the account and this account is retail, i.e. to individuals
only.

Second: Investment
1.

2.

3.

4.

A visa electron card will be delivered to the customer with PIN against
payment of the due fees. This card will be used in cash withdrawal
transactions from Warba Bank ATMs or the other ATMs of local banks
or K-Net Company or the other machines deployed in the whole world.
The customer may also use the card for payment of the value of
purchases through point-of-sale devices available at the commercial
stores in Kuwait by way of debit from his credit balance.
2. Credits in the account are accepted in all branches in cash or by
cheques drawn at Warba Bank branches or local banks. The customer
may use the other applicable credit transactions, such as the transfer
between accounts or through the online services rendered by Warba
Bank.
3. The account holder or his attorney may withdraw in cash from the
available account balance or to make external transfers, payment
orders, standing orders, transfer to another account in Warba Bank or
with local banks, or to create investment deposits or any other
withdrawal transactions by debit to the account in accordance with the
applicable rules for all these aforementioned cases.
4. The customer may use the other credit or withdrawal introduced as
long as the necessary conditions have been satisfied.

Third: Profits and Losses
1.

The balance of this account is deemed to be a zero interest loan "Qardh
Hassan", and thus it will not incur profits nor will it be charged with
losses.

Fourth: Other Conditions
1. The customer will not be able to withdraw the amounts credited to his
account under collection unless such amounts shall be actually collected.
2. The account holder may withdraw any amount of the multiples of KD
…………. But will not be allowed to withdraw any amount less than KD
………… unless in case of closing the account.
3. The Customer may execute an in-house proxy at Warba Bank for
disposition on his account after executing and signature of the
documents prepared for the same by Warba Bank.
4. The account holder or his legal representative (the proxy) may close
the account, conditionally there will be no claims or liabilities on the
account.
5. The account is deemed to be dormant if not activated for one year and
the Customer shall have to report to his branch in person for
reactivation of the account. The dormant account may be activated for
covering any obligation on the Customer without attendance of the
Customer or his legal representative.

شروط حساب الراتب
 الشروط الخاصة بالحساب:ًأوال
 ال يوجد حد ادنى لفتح حساب الراتب بالدينار الكويتي ويتم فتح الحساب.1
لألفراد فقط
 االستثمار:ًثانيا
 يسلم للعميل بطاقة فيزا إلكترون مع رقم سري مقابل الرسوم المقررة.1
الستخدامها في عمليات السحب النقدي من خالل أجهزة الصرف اآللي
التابعة لبنـك وربة أو التابعة للبنوك المحلية أو التابعة لشركة كي نت أو
 كما يمكن للعميل استخدام البطاقة لسداد،تلك االجهزة المنتشرة حول العالم
قيمة المشتريات من خالل نقاط البيع المنتشرة بالمحال التجارية في
.الكويت وذلك بالخصم من رصيد حسابه الدائن
 تقبل اإليداعات بجميع الفروع نقدا ً أو بشيكات مسحوبة على فروع بنـك.2
وربة أو بنوك محلية كما يمكن للعميل استخدام وسائل اإليداع األخرى
المعمول بها مثل التحويل بين الحسابات أو عن طريق الخدمات
.اإللكترونية التي يقدمها بنـك وربة
 يمكن لصاحب الحساب أو الوكيل السحب نقداً من رصيد الحساب المتاح.3
أو عمل الحواالت الخارجية أو أوامر الدفع الثابتة أو التحويل لحساب آخر
داخل بنـك وربة أو لدى بنوك محلية أو إنشاء ودائع استثمارية أو أي
عمليات سحب أخرى بالخصم من الحساب وفقا ً للنظام المتبع في كل من
.الحاالت السابقة
 يمكن للعميل استخدام وسائل اإليداع والسحب التي قد تستحدث متى.4
.توافرت الشروط الالزمة لذلك
 األرباح والخسائر:ًثالثا
 يعتبر رصيد هذا الحساب بمثابة قرض حسن حال وبالتالي ال يستحق.1
.ربحا ً وال يتحمل خسارة
 شروط اخرى:ًرابعا
 ال يمكن للعميل سحب المبالغ المودعة بحسابه برسم التحصيل إال بعد.1
.ًتحصيلها فعليا
 وال يسمح.ك. د10  يسمح لصاحب الحساب سحب أي مبلغ من مضاعفات.2
. إال في حالة إغالق الحساب.ك. د10 له بسحب اي مبلغ يقل عن
 يمكن للعميل تعيين وكيل داخلي للتصرف بحسابه وذلك بعد تحرير وتوقيع.3
.األوراق المعدة لذلك من قبل بنـك وربة
 يجوز لصاحب الحساب أو من ينوب عنه قانونا إغالق الحساب بشرط أال.4
.يكون هناك مطالبات أو إلتزامات مرتبطة بهذا الحساب
 يعتبر الحساب ساكنا ً إذا لم يتحرك لمدة سنة وعلى العميل مراجعة فرعه.5
شخصيا ً إلعادة تشغيله كما يمكن تحريك الحساب الساكن لتغطية أي إلتزام
.على العميل من دون حضور العميل أو من يمثله قانونا

