Application for Supplementary Card(s)
1. Full Name: (Mr/Mrs/Miss/Ms)

Date of Birth

DD

/

MM /		
YY

Relationship

Name as it should appear on the card (Maximum 20 letters including spaces)

Supplementary Cardholder Signature:
2. Full Name: (Mr/Mrs/Miss/Ms)

Date of Birth

DD

/

MM /		
YY

Relationship

Name as it should appear on the card (Maximum 20 letters including spaces)

Supplementary Cardholder Signature:
The principal cardholder is liable for all charges incurred on the card issued to him or her and on any
Supplementary Card issued on his or her card account. The supplementary cardholder agrees to abide
by the Credit Card’s terms and conditions of use which are attached to this application.
KFH-Bahrain may cancel a Supplementary Card at anytime at the written request of the principal
cardholder accompanied by the return of that card to KFH-Bahrain. Cancellation shall not affect the
principal cardholder’s liability in respect of any transaction(s) charged by the supplementary cardholder.

Name of the principal cardholder authorising issuance of Supplementary Card(s)
(Mr/Mrs/Miss/Ms)
Card number of the principal cardholder

Principal Cardholder Signature:
Date of Birth

DD

/

MM /

YY

NOTE: Please provide a clear photocopy of applicant’s passport and CPR
Please mail KFH-Bahrain, P.O. Box 2066, Manama, Kingdom of Bahrain or contact us on 7777 7777 (24-Hour Customer Service)
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طلب الحصول على بطاقة  /بطاقات إضافية
 .1االسم الكامل( :السيد/السيدة/اآلنسة)

تاريخ الميالد

اليوم  /الشهر  /السنة

صلة القرابة

االسم كما سيظهر على البطاقة (الحد األقصى  20حرفًا شام ً
ال المسافات) باللغة اإلنجليزية

توقيع حامل البطاقة اإلضافية:
 .2االسم الكامل( :السيد/السيدة/اآلنسة)

تاريخ الميالد

اليوم  /الشهر  /السنة

صلة القرابة

االسم كما سيظهر على البطاقة (الحد األقصى  20حرفًا شام ً
ال المسافات) باللغة اإلنجليزية

توقيع حامل البطاقة اإلضافية:
سوف يكون حامل البطاقة األساسية مسئوالً عن جميع النفقات التي يتم تكبدها على البطاقة الصادرة له/لها وعلى أية
بطاقة إضافية صدرت على حساب بطاقته/بطاقتها .ويوافق حامل البطاقة اإلضافية على أن يكون ملزمًا بالشروط واألحكام
الخاصة باستخدام البطاقة األئتمانية.
بناء على طلب كتابي من حامل البطاقة األساسية
يجوز لبيت التمويل الكويتي  -البحرين إلغاء البطاقة اإلضافية في أي وقت ً
الذي يجب أن يعيد البطاقة اإلضافية إلى بيت التمويل الكويتي  -البحرين بإرفاقها مع طلب اإللغاء بدون أن يؤثر ذلك على
التزامات حامل البطاقة األساسية فيما يتعلق بأي معامالت أجراها حامل البطاقة باستخدام تلك البطاقة قبل إلغائها.

اسم حامل البطاقة األساسية الذي صرح بإصدار البطاقة/البطاقات اإلضافية
(السيد/السيدة/اآلنسة)
رقم حامل البطاقة األساسية

توقيع حامل البطاقة األساسية:
تاريخ الميالد

اليوم  /الشهر  /السنة

مالحظة :يرجى تقديم نسخة واضحة من جواز السفر والبطاقة السكانية للمتقدم للحصول على البطاقة اإلضافية
الرجاء إرسال هذا الطلب إلى بيت التمويل الكويتي  -البحرين ،ص.ب رقم  ،2066المنامة ،مملكة البحرين أو االتصال بنا على هاتف رقم 7777 7777
(خدمات الزبائن على مدار الساعة)
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