املعلومات ال�شخ�صية

PERSONAL DETAILS

Full Name: ............................................................................................................................................................................................................................................... :الأ�سم الكامل
تاريخ
		
Date of Birth: DD /MM /YYYY :امليالد
		
ID No: ............................................................................ :الرقم ال�شخ�صي
..................................... :مكان امليالد
		
Place of Birth:				
Nationality: ............................................................................................. :اجلن�سية
					
Passport No: ....................................................................................... :رقم اجلواز
		
:الأ�سم كما �سيظهر يف البطاقة
Your name as it should appear on the card:

Toll - Free

الرقم املجـاين

........................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................

:) �شارع- عنوان املنزل (طريق

Home Address (Street- Road):

Mobile no. ...............................................................................................................................................................................................................................:�أرقام الإت�صال بالنقال
			
Home
Tel no. ...................................................................................................................................................................................................................... :�أرقام الإت�صال باملنزل
		 no. ........................................................................................................................................................................................................................................................:�أرقام الفاك�س
Fax
Contact person in your absence: ............................................................................................... :ال�شخ�ص الذي ميكن الإت�صال به يف حالة عدم التواجد
Relationship: ..................................................................................................................................................................................................................... .............................. :العالقة
Contact no. ........................................................................................................................................................................................................................................... :�أرقام الإت�صال

 تفا�صيل العمل/ الوظيفة

JOB/ BUSINESS DETAILS
Retired:

:متقاعد

Employer's Name:

Unemployed:

:عاطل

Self-employed:

:عمل خا�ص

............................................................................................................................................................................................

Employed:

:موظف

: ال�شركة/�أ�سم �صاحب العمل

Work Tel no: .......................................................................................................................................................................................................................... :�أرقام الإت�صال بالعمل

:عنوان العمل

Work Address:

طريقة التوا�صل

CORRESPONDING METHOD

:عنوان العمل
					
:عنوان املنزل
Work Address:					Home
Address:
:عنوان �آخر

Other Address:

�إقرار وتوقيع

DECLARATION AND SIGNATURE

 ويف حالة تغيري البيانات،�أقر ب�أن املعلومات املقدمة يف هذا الطلب �صحيحة ودقيقة يف حدود علمي
 كما �أقر ب�أنني �إ�ستلمت ن�سخة من.املقدمة �أوافق على �إبالغ �شركة ت�سهيالت البحرين كتابياً بذلك
 والتي قمت بالأطالع عليها وفهمها وقبولها �إ�ضافة على �أي،ال�شروط والأحكام العامة للبطاقات
 �أو �أي ممثل خم ّول من، كما �أف ّو�ض �شركة ت�سهيالت البحرين.تعديالت على هذه ال�شروط والأحكام
.قبلها الإت�صال بالبنوك و�أي م�صدر �آخر للح�صول على �أي معلومات مطلوبة بهذا ال�ش�أن
 حتتفظ باحلق يف طلب �ضمان مقبول لها ك�شرط لإ�صدار املوافقة،�أقر �أن �شركة ت�سهيالت البحرين
.على الطلب
.كما �أقر �أن ل�شركة ت�سهيالت البحرين احلق يف رف�ض هذا الطلب دون �إبداء �أي �سبب
�أقر ب�أنني �أت�صرف بالأ�صالة عن نف�سي و بعد القراءة والتدقيق

I hereby act on my own and after understanding and reading

Signature:
Date: DD/MM/YYYY
Please mail to The Manager, Credit Card Department, Bahrain Credit, P.O.Box: 1175,
Bahrain, Fax: 17786185, or call us on our toll-free No. 80008000

BENEFITS:
Totally free with no annual fees or any hidden charges.
Online payment of credit card bill using ATM (benefit) cards issued
by banks in Bahrain.
Competitive low interest rates.
Added security with PIN when making purchases.
Free miles for Gulf Air’s FFP program.
20 to 50 days interest free period.
Free additional cards for the family.
Free life insurance cover.
24 hour lost or stolen cards services.
24 hour online access to card account.

:توجه البيانات �إلى

Statements should be sent to:

I declare that the information stated in the application is true and correct to the best of
my knowledge and in the event that the details I have submitted change, I agree to notify
Bahrain Credit in writing. I declare that i have received a copy of the Cards General Terms
and Conditions wich I have read, understood and accepted along with any changes to the
terms and conditions thereafter. I authorize Bahrain Credit and/or its authorize representative
to contact my bankers or any other source to obtain any information it may require. I
understand that Bahrain Credit reserves the right to require a guarantee acceptable to them
as a condition for approving the application.
I agree that Bahrain Credit has the right to decline this application without giving any reason.

:مزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
.بطاقة جمانية بالكامل بدون �أي ر�سوم �سنوية �أو �أية ر�سوم خفية
)دفع فاتورة البطاقة عرب الإنرتنت با�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل (بنفت
.ال�صادرة عن بنوك البحرين
.معدل فائدة تناف�سي منخف�ض
.ميزة الرقم ال�سري توفر �أمان �أكرث عند ال�شراء ب�أ�ستخدام البطاقة
.�أميال جمانية �ضمن برنامج امل�سافر املتميز لطريان اخلليج
. يوم50  �إلى20 فرتة �سماح بدون فوائد ملدة
.بطاقات �إ�ضافية جمانية لأفراد الأ�سرة
.ت�أمني جماين على احلياة
. �ساعة للتبليغ عن الفقدان �أو ال�سرقة24 خدمات
. �ساعة على الإنرتنت حل�ساب البطاقة24 خدمات

		
			

التوقيع
 ال�سنة/ ال�شهر/  اليوم:التاريخ

17786185 : فاك�س،يرجى الإر�سال �إلى مدير �إدارة بطاقات الإمتان يف �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية
80008000 : �أو الإت�صال بنا على الرقم املجاين. مملكة البحرين. املنامة1175 :ب.�ص

:امل�سنتدات املطلوبة
:يرجى �إرفاق الوثائق التالية مع �إ�ستمارة الطلب

ن�سخة من جواز ال�سفر ون�سخة من بطاقة الهوية (كذلك لطلبات
.)البطاقة الإ�ضافية
.) �أ�شهر (للموظفني3 �شهادة الراتب الأ�صلية وك�شف احل�ساب امل�صريف لآخر
 �أ�شهر6 ن�سخ من ال�سجل التجاري وك�شف احل�ساب امل�صريف لآخر
.)(ملن يعمل حل�سابه اخلا�ص
.يرجى �إبراز الوثائق الأ�صلية للتطبيق
REQUIERED DOCUMENTS:
Please include the following with your application:

Copies of Passport and ID (for additional cards too).
salary certificate / pey slip and bank statements for the
last 3 monthes (for employed).
Copies of Commercial registration and bank statements for the last
6 months (for self-employed).
Please present original documents for verification.

FFP Card No:

:رقم بطاقة امل�سافر املتميز

ال�شروط والأحكام
ال�شروط والأحكام العامة للبطاقات الإئتمانية ال�صادرة من �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.
 -1التعريفات:

«ال�شركة» يق�صد بها �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب« .البطاقة» يق�صد بها البطاقة
الإئتمانية ال�صادرة من قبل ال�شركة �إلى حامل البطاقة« .العقد» يق�صد به العقد املربم بني ال�شركة
وحامل البطاقة ،وال�شروط التي منها هذه ال�شروط والأحكام التي قد تتغري من وقت لآخر« .الرقم
ال�سري» يق�صد به رقم التعريف ال�شخ�صي املتعلق بالبطاقة وال�صادر حلامل البطاقة« .حامل البطاقة»
يق�صد به �أي �شخ�ص حامل لهذه البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي ال�ستعماله« .معاملة البطاقة» يق�صد
به �شراء الب�ضائع �أو احل�صول على اخلدمات �أو ال�سحوبات النقدية عن طريق ا�ستعمال البطاقة �أو رقم
البطاقة �أو ب�أية طريقة يخولها حامل البطاقة« .ح�ساب البطاقة .يق�صد به احل�ساب �أو احل�سابات املحتفظ
بها من قبل ال�شركة فيما يتعلق بالبطاقة ال�صادرة« .حامل البطاقة الرئي�سي» يق�صد به ال�شخ�ص ال�صادر
واملحتفظ با�سمه رقم البطاقة« .حد االئتمان» يق�صد به الر�صيد املدين الأق�صى امل�سموح به مبوجب
ح�ساب البطاقة ح�سب املقرر �إلى حامل البطاقة الرئي�سي من قبل ال�شركة من وقت لآخر« .حامل البطاقة
الإ�ضايف» يق�صد به حامل البطاقة املر�شح مبوجب هذه ال�شروط والأحكام والذي ميكن �إ�ضافة معامالت
بطاقته �إلى ح�ساب البطاقة حلامل البطاقة الرئي�سي.

 -2ا�ستعمال البطاقة:

يجب على حامل البطاقة (�أ) التوقيع فوراً على البطاقة عند اال�ستالم( .ب) املحافظة على �سرية رقم
التعريف ال�شخ�صي (الرقم ال�سري) واتخاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع الآخرين من معرفته( .ج)
ا�ستعمال البطاقة يف حدود احلد االئتماين املقرر .ويكون �أي فائ�ض عن االحد االئتماين م�ستحق الدفع
بالكامل �إلى ال�شركة فوراً ويكون حامل البطاقة ملتزماً بدفعه �إ�ضافة �إلى ر�سم جتاوز احلد االئتماين.
ال يجوز حلامل البطاقة ا�ستعمال البطاقة بعد مدة ال�سريان املن�صو�ص عليها �أو يف �أعقاب �إبالغه ب�إلغاء
البطاقة �أو �سحبها من قبل ال�شركة �أو من ينوب عنها .ال يجوز ا�ستعمال البطاقة يف �أي معامالت غري
قانونية ح�سب املبني مبوجب (�أ) الأنظمة الدولية ملا�سرتكارد (ب) اجلهات املحلية (ج) اجلهات الدولية.
يجب عدم ا�ستعمال البطاقة يف �أية �أغرا�ض خمالفة للقانون مبا يف ذلك �شراء الب�ضائع �أو اخلدمات
املحظورة مبوجب القانون املحلي املعمول به يف مملكة البحرين.

 -3ح�ساب البطاقة:

�سوف حتتفظ ال�شركة بح�ساب البطاقة حلامل البطاقة الرئي�سي و�سوف تقيد على ح�ساب البطاقة
مبالغ جميع الب�ضائع واخلدمات (امل�شرتيات) وال�سحوبات النقدية التي مت احل�صول عليها عن طريق
ا�ستعمال البطاقة و�أية خ�سارة تتكبدها ال�شركة ناجمة عن ا�ستعمال البطاقة .يف حالة طلب حمل
التجزئة يف �إطار معامالت البطاقات التي ينفذها حامل البطاقة التفوي�ض من ال�شركة� ،سوف يخف�ض
مبلغ هذه املعاملة مبلغ احلد االئتماين املتوفر يف ح�ساب البطاقة� .سوف تقوم ال�شركة ب�إر�سال الك�شوفات
ال�شهرية حل�ساب البطاقة �إلى حامل البطاقة الرئي�سي على العنوان املدون يف الطلب �أو �أي تعديل كتابي
له و�ستعترب بيانات الك�شوفات مقبولة �إذا مل يبدي حامل البطاقة الرئي�سي �أي �إعرتا�ض عليها يف غ�ضون
 15يوماً من تاريخ الك�شف� .سوف يدفع حامل البطاقة يف غ�ضون  20يوماً من تاريخ كل ك�شف ح�ساب
املبلغ الأدنى امل�ستحق ح�سب املبني يف الك�شف بن�سبة  %5من الر�صيد امل�ستحق �أو  10د.ب� .أيهما كان �أكرب.
كما �سيقوم حامل البطاقة الرئي�سي فوراً بدفع املبلغ امل�ستحق الفائ�ض عن حد االئتمان و�أية مبالغ
مت�أخرة من مدفوعات �سابقة ومبلغ �أية معاملة للبطاقات تكون خمالفة لأي من �شروط و�أحكام هذا
العقد.
مراعا ًة للقيود املفرو�ضة مبوجب القانون� ،سوف تكون جميع املبالغ م�ستحقة الدفع فوراً بالكامل عند
بدء �أية �إجراءات لإ�شهار الإفال�س �أو عند وفاة حامل البطاقة الرئي�سي �أو مبح�ض تقدير ال�شركة �إذا
حدثت �أية خمالفة لل�شروط والأحكام من قبل حامل البطاقة .يف حالة الوفاة �أو �إ�شهار �إفال�س حامل
البطاقة الرئي�سي �سوف تظل التزامات حامل البطاقة الرئي�سي �سارية املفعول ونافذة حلني الوفاء بها
بالكامل� .سوف ي�سدد �أي مبلغ �إلى ال�شركة عند ا�ستالمه فقط على العنوان املبلغ من قبل ال�شركة ويقيد
�إلى ح�ساب البطاقة و�سوف يطبق من قبل ال�شركة �أو ًال جتاه �سداد ر�سوم املدفوعات املت�أخرة و�أية ر�سوم
�أخرى ،وثانياً جتاه الفائدة امل�ستحقة واملبينة يف ك�شوفات احل�سابات الأخرية وال�سابقة ،وثالثاً جتاه �سداد
ال�سحوبات النقدية املبينة يف الك�شوفات الأخرية وال�سابقة ،ورابعاً جتاه �سداد جميع امل�شرتيات املبينة يف
ك�شوفات احل�سابات الأخرية وال�سابقة ،وخام�ساً جتاه �سداد �أية �سحوبات نقدية مقيدة على ح�ساب البطاقة
ولكن مل تظهر يف �أي ك�شف ح�ساب �صادر �آنذاك ،و�أخرياً جتاه �سداد �أية م�شرتيات مقيدة على ح�ساب
البطاقة ولكن مل تظهر يف �أي ك�شف ح�ساب �صادر �آنذاك.

 -4الر�سوم:

Customer Met by: .........................................................
Date: .......................................................................................
Place: .....................................................................................
Requested Limit: ...........................................................
Signature: ...........................................................................

فيما يتعلق ب�أية �سحوبات نقدية� ،سوف يحت�سب ر�سم ثابت قدره  %4على مبلغ ال�سحب النقدي ويقيد
عل ح�ساب البطاقة مبراعاة ر�سم احلد الأدنى 3د.ب� .سوف حتت�سب الفائدة على مبلغ معاملة البطاقة
ب�صفة يومية مبعدل �1٫75 -%2.5شهرياً (� ٪30-٪21سنوياً) ومبراعاة الر�سم الأدنى وقدره  500فل�س)
من تاريخ �إمتام �إجراءات معاملة البطاقة من قبل ال�شركة وحتى �إ�ستالم املبلغ الكامل وقيده حل�ساب
البطاقة يف غ�ضون  20يوماً من تاريخ �إ�صدار ك�شف احل�ساب� .سوف تقيد الفائدة على ح�ساب البطاقة
على فرتات �شهرية� .سوف يحت�سب ر�سم ال�سداد املت�أخر الثابت وقدره  12دينار على ح�ساب البطاقة �إذا مل
ي�ستلم املبلغ الأدنى امل�ستحق من قبل ال�شركة يف التاريخ املقرر يف ك�شف احل�ساب �أو قبله� .سوف يحت�سب
ر�سم ثابت وقدره  12دينار يف حالة جتاوز حملة البطاقات حد االئتمان املمنوح لهم� .سوف يحول مبلغ
معاملة البطاقة التي متت بعملة مغايرة لعملة احل�ساب �إلى العملة الأ�صلية حل�ساب البطاقة ب�أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة (ح�سب املقرر من قبل ما�سرتكارد) يف تاريخ قيد هذه املبالغ على ح�ساب البطاقة كما
�ستحت�سب عمولة لأ�ستخدام البطاقة بالعمالت الأجنبية (  ٪1.8لعمالت دول اخلليج والدوالر االمريكي
و  ٪2.3للعمالت الأخرى) .حتتفظ ال�شركة بحق تعديل جميع الر�سوم املذكورة �أعاله من وقت لآخر
مبح�ض تقديرها مبفردها.

 -5تعليق ا�ستعمال البطاقة:

يجوز لل�شركة مبح�ض تقديرها وحدها �إلغاء �أو تعليق حق حامل البطاقة يف ا�ستعمال البطاقة
ال�صادرة له ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة بدون �إخطار يف حالة �إخفاقه يف الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه
ال�شروط والأحكام �أو �أية ملحقات �أو تعديالت �أخرى �أو يف حالة �إخفاقه �سداد املبالغ امل�ستحقة عليه �أو
كلها معاً .وعليه ،يجب �أن ميتنع حامل البطاقة فوراً عن ا�ستعمال البطاقة و�أن ي�سلمها �إلى ال�شركة .ولن
يعفي هذا الإلغاء حامل البطاقة من التزاماته ومطلوباته التي �ست�ستمر ح�سب املتفق عليه مبوجب هذه
ال�شروط والأحكام .و�سي�ستمر الر�صيد املدين حل�ساب حامل البطاقة �سارياً وت�ستحق الر�سوم والفوائد
حتى �سداد الر�صيد املدين نهائياً .يف حالة الوفاة� ،إ�شهار الإفال�س �أو �إخفاق حامل البطاقة يف ال�سداد،
يجوز لل�شركة �إ�ضافة �أية �إجراءات ت�صحيحية �أخرى الزمة لتقييد �أي حق ا�ستعمال مبا يف ذلك �سحب
البطاقة �أو البطاقات .تظل البطاقة �أو البطاقات ملكاً لل�شركة يف جميع الأوقات .وعند الطللب ،يجب
�إعادة جميع و�أية بطاقات �صادرة للإ�ستعمال على ح�ساب البطاقة فوراً �إلى ال�شركة �أو �أي �شخ�ص يت�صرف
بالنيابة عن ال�شركة .حتتفظ ال�شركة بحق جتديد �أو تعديل حد االئتمان حل�ساب البطاقة من وقت لآخر.

�-6إنهاء العقد:

يجوز حلامل البطاقة �إنهاء هذا العقد فوراً مبوجب �إخطار كتابي يُ�سَ َّلم �إلى ال�شركة ،ولكن لن ي�سري
هذا الإلغاء �إال عند �إعادة البطاقة �إلى ال�شركة وال�سداد الكامل جلميع مطلوبات حامل البطاقة �إلى
ال�شركة مبوجب هذا العقد .وحتى وقت هذا الإنهاء ،يجوز لل�شركة �إ�صدار البطاقات من وقت لآخر
لال�ستعمال وفقاً لهذا العقد .وقبل مغادرة مملكة البحرين ب�صفة دائمة ،يجب على حامل البطاقة
الرئي�سي �إعادة جميع البطاقات ال�صادرة من ال�شركة �إليه.

 -7حماية البطاقة ورقم التعريف ال�شخ�صي (الرقم ال�سري):

على حامل البطاقة توخي احلذرلت�أمني �سالمة البطاقة وحماية رقم التعريف ال�شخ�صي (الرقم
ال�سري) وعدم الإف�صاح عنه .كما لن يقوم حامل البطاقة بالإف�صاح عن رقم البطاقة �إلى الغري با�ستثناء
ما يتعلق مبعاملة البطاقة �أو عند الإبالغ عن الفقدان الفعلي �أو �سرقة البطاقة .يف حاقة فقدان �أو
�سرقة البطاقة �أو �أ�صبح الرقم ال�سري معروفاً لأي �شخ�ص غري م�صرح له ،يجب على حامل البطاقة
�إبالغ ال�شركة فوراً على �ص.ب ،1175 :املنامة ،مملكة البحرين �أو االت�صال بهاتف رقم� 80008000 :أو
هاتف رقم .17879900 :يف حالة الإبالغ �شفهياً الي�سري هذا الإبالغ �إال عند ت�أكيده كتابياً �إلى ال�شركة
على العنوان املذكور �أعاله يف غ�ضون �سبعة �أيام .حتى ا�ستالم ال�شركة الإبالغ الكتابي� ،سوف يكون حامل
البطاقة الرئي�سي م�سئو ًال جتاه ال�شركة فيما يتعلق با�ستعمال البطاقة خالل فرتة الفقدان �أو ال�سرقة.

 -8ا�سرتجاع الأموال ومطالبات حامل البطاقة:

�سوف تقيد حل�ساب البطاقة الأموال املتعلقة مبعاملة البطاقة فقط يف حالة �إ�ستالم ال�شركة ق�سيمة
ا�سرتجاع الأموال املقبول بها من قبل الطرف الثالث ،وال جتوز �أن تكون املطالبة املقدمة من قبل حامل
البطاقة �ضد طرف ثالث مو�ضوع دفاع �أو مطالبة مقابلة �ضد ال�شركة .وال يجوز التنازل �أو الت�صرف
بخالف ذلك عن �أية حقوق حلامل البطاقة �ضد ال�شركة .لن تكون ال�شركة م�سئولة ب�أية حال من الأحوال
يف حالة عدم قبول البطاقة من قبل الطرف الثالث.

 -9تعديل العقد:

حتتفظ ال�شركة بحقها يف تعديل �شروط و�أحكام هذا العقد يف �أي وقت ،على �أن تبلغ ال�شركة حامل
البطاقة ب�ش�أن هذه التعديالت مبوجب تقدمي �إخطار كتابي �أو مت�ضمنة يف الك�شوفات ال�شهرية .ويحتفظ
حامل البطاقة الرئي�سي بحق قبول هذه التعديالت واال�ستمرار يف ا�ستعمال البطاقات �أو االعرتا�ض
عليها و�إنهاء هذا العقد مبوجب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف البند  6من هذا العقد� .إن اال�ستمرار يف
ا�ستعمال البطاقة �أو البطاقات عن طريق حامل البطاقة الرئي�سي �أو حملة البطاقات الإ�ضافية عقب
الإخطار عن التعديالت يُعد مبثابة قبول لتلك التعديالت.

� -10أحكام عامة:

لن تكون ال�شركة م�سئولة يف حالة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها مبوجب هذا العقد (بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) ب�سبب �إخفاق �أي جهاز ،نظام معاجلة البيانات ،ربط املعامالت ،النزاع ال�صناعي
�أو �أي �شيء ال يقع حتت �سيطرة ال�شركة� .إذا مل ت�ستطع ال�شركة �إ�صدار �أو �إر�سال ك�شف ح�ساب� ،سوف
ت�ستمر م�سئولية حامل البطاقة عن �سداد الفائدة والر�سوم لغر�ض احت�ساب الفائدة وحتديد تاريخ
اال�ستحقاق للدفع ،ويجوز لل�شركة اختيار تاريخ حمدد من كل �شهر كتاريخ �إ�صدار لك�شف احل�ساب .وتقع
على حامل البطاقة م�سئولية مراجعة ال�شركة ب�ش�أن التاريخ املحدد كل �شهر يف حالة عدم ا�ستالمه �أو
ا�ستالمها ك�شف احل�ساب ال�شهري للمبلغ امل�ستحق وكذلك املوعد النهائي لهذا التحويل.
يجب �أن يبلغ حامل البطاقة ال�شركة فوراً ب�ش�أن �أي تغيري يف الأ�سماء و�أرقام االت�صال والعناوين.
يف حالة �إبرام ال�شركة بالنيابة عن حامل البطاقة الرئي�سي �أي عقد مع �شركات ت�أمني �أو م�ؤ�س�سات
�أخرى ل�شراء املزايا اخلا�صة حلامل البطاقة� ،سوف تقع على هذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات م�سئولية تقدمي
هذه املزايا وحدها .ويكون على حامل البطاقة قبول امل�سئولية الكاملة عن اخل�سائر التي تنجم وجميع
ح�سابات املدين على ح�ساب بطاقته �أو بطاقتها وفقاً ل�شروط و�أحكام هذا العقد .ويجوز �سحب �أية
ت�سهيالت ومزايا متوفرة حلملة البطاقات وال ت�شكل جزءاً من هذا العقد يف �أي وقت دون �إخطار من
ال�شركة.
لل�شركة حق املناقلة بني ح�ساب البطاقة واحل�سابات الأخرىحلامل البطاقة لدى ال�شركة من �أجل
ً
ت�سوية املطالبات .يخ�ضع هذا العقد ويف�سر وفقا لقوانني مملكة البحرين وميتثل حامل البطاقة ب�شكل
غري قابل للإلغاء لقوانني مملكة البحرين.

ت�سري �أحكام الن�سخة العربية من هذا العقد.

English version of terms and condtions can be requested from:
The Manager, Credit Card Department, Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., Fax: 17786185
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