.” العالميoneworld®“  الخاصة بك مع شركات الطيران الشريكة في اتحادQmiles *يمكنك استبدال األميال الجوية
*You can redeem your Qmiles on any of the oneworld® alliance.

.تطبق الشروط واألحكام

Terms and conditions apply.

with Burgan Bank Qatar Airways Cards

Feel on top of the world

مع بطاقات الخطوط الجوية القطرية من بنك برقان

رقيًا
ّ انطلق إلى آفاق أكثر

*oneworld® الخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف

Qatar Airways is a member of the oneworld®* alliance

استمارة طلب

Application Form

Card Type:

:نوع البطاقة

World
Titanium

وورلد
تيتانيوم

Payment Type:

:نوع السداد

Revolving
Charge

السداد المرن
السداد الكامل

ARE YOU AN EXISTING QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB MEMBER? ” لدى الخطوط الجوية القطرية؟PRIVILEGE CLUB “ هل أنت عضو في
Yes

No

نعم

:إذا نعم يرجى كتابة رقم العضوية

If Yes Please Provide Your Membership No.

ال

يرجى تزويدنا ببياناتك الشخصية

PLEASE PROVIDE YOUR PERSONAL DETAILS

:)االسم الكامل (حسب البطاقة المدنية

Name (as it appears on Civil ID):
Name (in English as it will appear on the card):

Date of Birth:

D

D

M M

Y

:)االسم (باللغة اإلنجليزية كما تريد أن يظهر على البطاقة

Y

:تاريخ الميالد

 السنة/  الشهر/ اليوم

Civil ID No.

 كويتي:الجنسية

Nationality: Kuwaiti

:الحالة االجتماعية

Divorced
:المؤهل العلمي
Others

جامعي

University Degree
Mailing adress
for statements

أخرى

Office

المكتب

Home

المنزل

High School

Floor:

:الدور

:عدد من يعولهم

Number of Dependents:

العنوان البريدي إلرسال
:كشف الحساب

Gender:

Female

Male

أنثى

:الجنس

ذكر

يرجى تزويدنا بعنوان سكنك

St.

:شارع

: اسم المنطقةHome tel No.
(Compulsory):
:رقم المنزل
Mobile No.:

House No.:
House:

تلفون المنزل
:)(إلزامي
:رقم النقال

: منزلE-Mail:

:البريد اإللكتروني

Overseas address:

:العنوان خارج الكويت

يرجى تزويدنا ببيانات العمل

PLEASE PROVIDE YOUR EMPLOYMENT DETAILS
موظف

Employed

Please tick if you are:

Division / Unit:

:اسم الشركة

Employer Address:

: وحدة/ قسم

P.O.Box:

: الدرجة الوظيفية/ المهنة

Your Position / Occupation:
M M

Y

Y

 السنة/ الشهر

:تاريخ التعيين

:تلفون العمل

Business tel:

أعمال حرة

Self-Employed

Employer / Company name:

Date of Employment:

متزوج

Married

أرمل

PLEASE PROVIDE YOUR HOME ADDRESS
:القطعة

أعزب

Single

مطلق

Widowed

ثانوي

Area name:
Block:

:جنسية أخرى

Marital Status:

رقم البطاقة المدنية

Educational qualification:

Other (please specify):

Retired

:يرجى وضع عالمة إذا كنت
:المنطقة

Area:

:صندوق البريد

:عنوان رب العمل

:شارع

St.:

 الدخلAdditional
:ك. الشهري دMonthly Income KD:

Monthly
Income KD:

داخلي

Ext.

متقاعد

الدخل الشهري
:ك.اإلضافي د

Fax:

:فاكس

Business E-MAIL:

:البريد اإللكتروني للعمل

البطاقات اإلضافية

ADDITIONAL CARDS
Would you like an additional card

Yes

نعم

No

ال

:هل ترغب ببطاقة إضافية

Limit requested KD:

:ك.الحدود المطلوبة د
:)االسم الكامل (حسب البطاقة المدنية

Name of additional card holder (as it appears on Civil ID):

:)االسم (باللغة اإلنجليزية كما تريد أن يظهر على البطاقة

Name (in English as it will appear on the card):

Civil ID No. for supplementary

رقم البطاقة المدنية للشخص المضاف

Relationship to principal card holder:

:درجة قرابته من صاحب العالقة

طريقة السداد

PAYMENT METHOD

:يرجى الخصم من حسابي لدى بنك برقان رقم

Please debit my Burgan Bank account number:

100%

Payment Percentage:

8.33%

:نسبة السداد

الموافقة على الشروط واألحكام

ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS

المدونة في هذا الطلب صحيحة وأوافق على الشروط واألحكام الواردة بالخلف والخاصة باستعمال البطاقة
أق ّر بأن جميع المعلومات
ّ
I hereby confirm that the information I have provided is correct and I agree to the terms and conditions mentioned on the reverse of this application form.

Customer Signature:

:توقيع العميل

Date:

D

D

M M

Y

Y

:التاريخ

PROMISSORY NOTE
KD
I/We promise to pay on
To the order of Burgan Bank
The sum of Kuwaiti Dinars
For the Value received on card
Guarantor's Name
Signature of Guarantor
Address
Tel Number
Sign. of Maker witnessed by:
Date:

سند ألمر
دينار كويتي

إسم الضامن
توقيع الضامن
العنوان
تلفون
التاريخ

Terms & Conditions:

Burgan Bank Credit Cards Terms and Conditions of issuance and usage

The terms and conditions mentioned herein, as well as their amendments from time to time, constitute the terms of issuance,
usage and the entire Agreement between the Cardholder and the Bank, and shall apply once the Cardholder signs this Agreement.
1. Definitions relevant to this Agreement shall mean the following:
A. Agreement shall mean the terms and conditions mentioned below and their amendments from time to time including the
application form.
B. Account Statement: shall mean the monthly statement that is sent from the Bank to the Principal Cardholder on monthly
basis, which clarifies all the operations and entries that occurred on the Card Account during the previous month of the
Account Statement issuance.
C. ATMs: shall mean all the Automated Teller Machines that work electronically, which facilitate to the Cardholder doing some
banking operations through them by using the Card.
D. Bank: shall mean Burgan Bank KSC, its successors and assignees.
E. Business Day: shall mean, the official working days of the banks in the State of Kuwait, commencing from Sunday until
Thursday of every week except weekends and official vacations.
F. Card: shall mean the Credit Card (MasterCard) issued from the Bank – whether the Principal Card and/or the Supplementary
Cards if any was issued according to the request of the Principal Cardholder
G. Card Account: shall mean the account that will be opened with the Bank in the name of the Principal Cardholder, in which all
the operations of withdrawals and purchases made by the Cardholder shall be registered as well as registering any deposits.
H. Card Duration: shall mean the validity period of the Card which is stated on the Card.
I. Cardholder: shall mean the Principal Cardholder and/or the Supplementary Cardholder.
J. Charges & Fees: shall mean all the charges and fees set by the Bank for the issuance usage and/or renewal of the Card as
mentioned in details in Article (3) of this Agreement and its amendments from time to time.

K. Contactless payment shall mean transaction done by cardholder by tapping the Burgan Bank credit card at any VISA/
MasterCard/Knet Contactless payment enabled device.
L. Kuwaiti Dinars: shall mean the official currency used in the State of Kuwait.
M. Merchant: shall mean any of the merchants, companies, establishments, commercial shops and/or any other entity that
accepts dealing by virtue of the Card to settle the price of any purchases or performed services and/or accepts cash
withdrawals on the Card.
N. Accepts cash withdrawals on the card.
O. Online Usage: shall mean transaction done online where the cardholder and the card are not present at the point of sale.
P. Operation: shall mean any use of the Card, Card number and/or PIN Code.
Q. PIN Code: shall mean the Personal Identification Number which is issued by the Bank to the Cardholder and identifies the
card through the Automated Teller Machines (ATM) and POS.
R. Points of sales (POS): shall mean those electronic devices that facilitate to the Cardholder to settle the value of the purchases
from the Merchants using the Card.
S. Principal Card: shall mean the credit card issued for the principal Cardholder (Bank customer).
T. Principal Cardholder: shall mean the applicant for a credit card (Bank customer), the user of the Principal Card and the
owner of the Card Account.
U. Settlement Date: shall mean the business day determined by the Bank to settle the due balance on the Card Account or pay
the minimum payment indicated in the Account Statement.
V. Supplementary Card: shall mean any additional credit card issued upon the request of the Principal Cardholder to be used
by the Supplementary Cardholder.
W. Supplementary Cardholder: shall mean the person who is authorized from the Principal Cardholder to use the Supplementary
Card.
X. 3D Secure refers to the online authentication service provided through Verified by VISA (VbV) and MasterCard SecureCode
(MSC) when purchasing goods from VbV/MSC enabled retailers over the internet.
2. Use of the Card:
A. The Cardholder is obliged to add his/her signature at the designated place specified for signature on the Card immediately
after receiving the Card. The Cardholder undertakes his/her commitment to all the instructions issued from the Bank
concerning the Card usage and preservation.
B. The Cardholder may only use the Card within the established credit limits, which include the transactions already authorized
but not updated on the account.
C. The Principal Cardholder is responsible to settle all the amounts and fees that are registered on the Card Account, including
all the amounts occurred by the Supplementary Card(s).
D. It is agreed that all Card usage inside the State of Kuwait shall be in Kuwaiti Dinars, and all the due amounts of the
transactions, charges and fees shall be directly deducted from the Card Account automatically. For any usage of the Card
outside the State of Kuwait, the amounts charged shall be converted from the foreign currency to Kuwaiti Dinars and the
Principal Cardholder shall be responsible to settle the exchange rate difference and any fees set by the Bank and/or any other
fees applied by MasterCard card organization.
E. Cards will automatically be renewed according to the Bank’s discretion. If the Cardholder does not wish to renew a Card, he/
she must notify the Bank in writing by at least 60 (sixty) days prior to the expiry date. The Bank shall not refund the renewal
fees if the Cardholder notifies the Bank after the aforementioned period.
F. The Cardholder shall remain liable for transaction executed prior to the expiry date of the Card although billed subsequently.
G. The Cardholder undertakes not to use the Card for any illegal purposes. Furthermore, the Cardholder is prohibited from
purchasing goods and services prohibited by local laws which are applicable in the Cardholder’s jurisdiction.
H. All executed transactions through POSs/ ATMs and or Online are considered the sole responsibility of the Cardholder and
the Cardholder may not revert back to the Bank in this concern or claim from the Bank the amounts of such executed
transactions. Furthermore, the Bank shall not be held responsible if the withdrawals and/or payments were not completed
by the ATMs or the POS.

I. The Bank shall not be held responsible for or be a party to any dispute(s) that may arise between the Cardholder and the
Merchant concerning the sold goods and/or services provided by the Merchant to the Cardholder.

Kuwait

Debtor's Name
Address
Tel Number

Staff No.

الكويت في
نتعهد بأن ندفع/أتعهد بأن أدفع
ألمر بنك برقان
مبلغ دينار كويتي
القيمة المستحقة على البطاقة
إسم المدين
العنوان
تلفون
مصدر السند بشهادة
توقيع
ّ
رقم الموظف

:الشروط واألحكام
 شــروط اإلصــدار واالســتخدام والتعاقــد بيــن حامــل البطاقــة،تمثــل كافــة الشــروط واألحــكام المدرجــة فــي مــا يلــي وكذلــك تعديالتهــا مــن وقــت آلخــر
:والبنــك إلصــدار واســتخدام البطاقــة وتســري بمجــرد توقيــع حامــل البطاقــة علــى هــذه االتفاقيــة
: التعريفات المعنية بهذه االتفاقية يقصد بها المعاني التالية.1
. يقصد بها الشروط واألحكام الواردة أدناه وتعديالتها من وقت آلخر بما في ذلك طلب اإلصدار:أ) االتفاقية
 يقصــد بــه الكشــف الــذي يرســله البنــك لحامــل البطاقــة األساســية بصفــة دوريــة شــهريًا والــذي يوضــح جميــع المعلومــات:ب) كشــف الحســاب
.والقيــود التــي تمــت علــى حســاب البطاقــة خــال الشــهر الســابق إلصــدار كشــف الحســاب
 يقصــد بهــا كافــة ماكينــات الصــراف اآللــي التــي تعمــل إلكترونيــً والتــي يمكــن لحامــل البطاقــة إجــراء بعــض:)ATM( ج) ماكينــات الصــراف اآللــي
.العمليــات المصرفيــة مــن خاللهــا بموجــب اســتخدام البطاقــة
. يقصد به بنك برقان وخلفاؤه والمحال إليهم:د) البنك
 يقصــد بــه أيــام العمــل الرســمية للبنــوك العاملــة فــي دولــة الكويــت وتبــدأ مــن األحــد إلــى الخميــس مــن كل أســبوع باســتثناء:هـ) يــوم العمــل
.أيــام اإلجــازات والعطــات الرســمية
، إن وجــدت، يقصــد بهــا البطاقــة االئتمانيــة (ماســتركارد) الصــادرة مــن البنــك – ســواء كانــت البطاقــة األساســية أو البطاقــات اإلضافيــة:و) البطاقــة
.بنــاء علــى طلــب حامــل البطاقــة األساســية
 يقصــد بــه الحســاب الــذي يفتــح باســم حامــل البطاقــة األساســية لــدى البنــك والــذي يســجل فيــه جميــع عمليــات الســحب:ز) حســاب البطاقــة
.والشــراء التــي تتــم بموجــب البطاقــة وتســجيل أيــة إيداعــات
.المدونة على متن البطاقة
 يقصد بها الفترة الزمنية التي تكون فيها البطاقة صالحة لالستخدام أو:ح) مدة البطاقة
ّ
. أو حامل البطاقة اإلضافية/ يقصد به حامل البطاقة األساسية و:ط) حامل البطاقة
 أو تجديــد البطاقــة/ أو اســتخدام و/ يقصــد بهــا جميــع المصاريــف والرســوم التــي يقررهــا البنــك بشــأن إصــدار و: الرســوم/ي) المصروفــات
ً والموضحــة تفصيــ
.) مــن هــذه االتفاقيــة وتعديالتهــا مــن وقــت آلخــر3( ا بالبنــد رقــم

 يقصــد بــه العمليــة التــي تتــم مــن قبــل حامــل البطاقــة عــن طريــق نقــر بطاقــة بنــك برقــان علــى أي جهــاز دفــع بــدون:الدفــع بــدون التمــاس
.نت-كي/ماســتركارد/تمــاس لفيزا
. يقصد به العملة السارية والمتداولة في دولة الكويت:الدينار الكويتي
 أو أيــة جهــة أخــرى تقبــل التعامــل بموجــب البطاقــة/ أو المحــات التجاريــة و/ أو المنشــآت و/ أو الشــركات و/ يقصــد بــه أي مــن المتاجــر و:التاجــر
. أو قبــول الســحوبات النقديــة علــى البطاقــة/ أو الخدمــات و/لســداد قيمــة البضائــع و
. تعني العملية التي تتم على االنترنت حيث ال يكون حامل البطاقة والبطاقة متواجدًا في نقطة البيع:استخدام االنترنت

)ك

. أو الرقم السري/ أو رقمها و/ يقصد بها أية عملية تتم بموجب استخدام البطاقة و:العملية
 يقصــد بــه رقــم التعريــف الســري الــذي يصــدره البنــك لحامــل البطاقــة والــذي يتــم بموجبــه تعريــف البطاقــة:)PIN( رقــم التعريــف الســري
.للتعامــل مــن خــال ماكينــات الصــرف اآللــي ونقــاط البيــع اإللكترونيــة
 يقصــد بهــا نقــاط البيــع التــي تعمــل إلكترونيــً وهــي عبــارة عــن آلــة تعمــل إلكترونيــً يمكــن مــن خاللهــا أن:)POS( نقــاط البيــع اإللكترونيــة
.يقــوم حامــل البطاقــة بســداد قيمــة مشــترياته مــن التاجــر مســتخدمًا البطاقــة
.) يقصد بها بطاقة االئتمان الصادرة لحامل البطاقة األساسية (عميل البنك:البطاقة األساسية
 يقصــد بــه مقــدم الطلــب للحصــول علــى بطاقــة ائتمــان (عميــل البنــك) ومســتخدم البطاقــة األساســية وصاحــب:حامــل البطاقــة األساســية
.حســاب البطاقــة
 يقصــد بــه يــوم العمــل المحــدد مــن قبــل البنــك لســداد الرصيــد المســتحق علــى حســاب البطاقــة أو ســداد الحــد األدنــى:تاريــخ التســوية
.الموضــح بكشــف الحســاب
 يقصــد بهــا أيــة بطاقــة ائتمــان إضافيــة يطلــب حامــل البطاقــة األساســية إصدارهــا ليتــم اســتخدامها مــن حامــل البطاقــة:البطاقــة اإلضافيــة
.اإلضافيــة
. يقصد به الشخص المخول من قبل حامل البطاقة األساسية الستخدام البطاقة اإلضافية:حامل البطاقة اإلضافية

)س
)ع

)ل
)م
)ن

)ف
)ص
)ق
)ر
)ش
)ت

: استعمال البطاقة.2
 ويقــر بالتزامــه كافــة التعليمــات الصــادرة مــن البنــك.أ) يلتــزم حامــل البطاقــة بــأن يوقــع عليهــا فــي المــكان المخصــص للتوقيــع فــور اســتالمها
.بشــأن اســتخدام البطاقــات والمحافظــة عليهــا
 والتــي تشــمل العمليــات التــي ســبقت إجازتهــا ولــم تقيــد.ب) يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدامها ضمــن الحــدود االئتمانيــة المحــددة مســبقًا
.بالحســاب
 بمــا فــي ذلــك كافــة.ج) يكــون حامــل البطاقــة األساســية مســؤوالً عــن ســداد كافــة مبالــغ العمليــات والرســوم المقيــدة علــى حســاب البطاقــة
.العمليــات التــي تتــم بموجــب البطاقــة اإلضافيــة
 ويتــم خصــم قيمــة المعامــات.د) مــن المتفــق عليــه أن كافــة اســتخدامات البطاقــة داخــل دولــة الكويــت يجــب أن تكــون بالدينــار الكويتــي
 أمــا بالنســبة الســتخدام البطاقــة خــارج دولــة الكويــت فيتــم.ًوالمصروفــات والرســوم المســتحقة مباشــرة مــن رصيــد حســاب البطاقــة تلقائيــ
تغييــر المبلــغ المســحوب بالعملــة األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي مــع التــزام حامــل البطاقــة األساســية بفــروق األســعار والعمــوالت التــي
. أو أيــة مصاريــف مطبقــة مــن قبــل مؤسســة ماســتركارد/يحددهــا البنــك و
ً وجــب عليــه إخطــار البنــك بذلــك كتابيــ، فــي حــال عــدم رغبــة حامــل البطاقــة بتجديدهــا.هـ) يتــم تجديــد البطاقــات تلقائيــً طبقــً لقناعــة البنــك
 (ســتين) يومــً قبــل تاريــخ انتهــاء صالحيــة البطاقــة حيــث أن البنــك لــن يقــوم بــرد رســوم التجديــد إذا أبلــغ حامــل60 مســبقًا بمــدة ال تقــل عــن
.البطاقــة البنــك بعــد تلــك المــدة
.و) يظل حامل البطاقة مسؤوالً عن كافة العمليات المنفذة قبل تاريخ انتهاء البطاقة حتى في حال صدور الفاتورة الحقًا
 كمــا يحظــر علــى حامــل البطاقــة اســتخدام بطاقتــه فــي شــراء،ز) يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم اســتخدامها فــي أيــة أغــراض غيــر قانونيــة
.البضائــع والخدمــات التــي يحظرهــا القانــون المحلــي المطبــق فــي واليــة االختصــاص القضائــي لحامــل البطاقــة
) تعــد مســؤولية حامــلATM(  أو ماكينــات الصــراف اآللــي/) وPOS( ح) إن كافــة العمليــات التــي تتــم مــن خــال ماكينــات نقــاط البيــع اإللكترونيــة
 كمــا إن البنــك ال يعــد مســؤوالً عــن عــدم تنفيــذ.البطاقــة وال يجــوز لــه الرجــوع علــى البنــك فــي هــذا الشــأن أو المطالبــة بقيمــة هــذه العمليــات
. أو الدفــع بموجــب ماكينــات الصــراف اآللــي أو نقــاط البيــع اإللكترونيــة/عمليــات الســحب و

 أو الخدمــات التــي يقدمهــا التاجــر/ط) ال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أو طرفــً فــي أيــة خالفــات قــد تنشــأ بيــن حامــل البطاقــة والتاجــر حيــال الســلع و
.لحامــل البطاقــة

3. Credit limit and charges:
A. The Bank will determine and notify the Credit Limit to the Cardholder from time to time.
B. The Bank shall have the right to deduct in advance the annual renewal non-refundable fees following the lapse of the first
year of free issuance of the Card(s). The Bank reserves the right to review and change the applicable fees and charges at any
time during the term of this agreement.
C. No interest or fee shall be charged (excluding the excess to Credit Limit fee) to any item of the Account Statement in the
event the Cardholder settles the total balance shown on the Account Statement on the settlement date shown in the
Account Statement. In case of partial settlement, interest and fees shall be charged to the Card Account on the remaining
outstanding balance.
D. A charge up to 4% with a minimum of KD 4 shall be debited on the Card Account for any Cash withdrawal transaction.
E. The Bank may change the fees at its sole discretion, and the Bank shall notify the Cardholder of this change.
F. Charges will apply on the Credit Limit Enhancement according to the announced rate at the Bank from time to time.
G. The following services will be subject to charges as per the announced rates by the Bank from time to time (Transaction Copy
Request/ Copy of the Account Statement/ Replacement of Card for any reason (damage, theft or loss).

: الحدود االئتمانية والرسوم.3
.أ) يقوم البنك بتحديد حدود االئتمان وإخطارها لحامل البطاقة من وقت آلخر
.ب) يحــق للبنــك خصــم رســوم التجديــد الســنوية غيــر القابلــة لالســترداد مســبقًا بعــد مــرور الســنة األولــى علــى اإلصــدار المجانــي للبطاقــة
.ويحتفــظ البنــك بمراجعــة وتغييــر الرســوم واألجــور المطبقــة فــي أي وقــت خــال هــذه االتفاقيــة
ج) لــن تفــرض أيــة فوائــد أو رســوم (باســتثناء رســوم تجــاوز حــدود االئتمــان الممنوحــة) علــى أي بنــد مــن بنــود كشــف الحســاب فــي حــال قيــام
 وفــي حــال الســداد الجزئــي.حامــل البطاقــة بســداد كامــل الرصيــد المبيــن بكشــف الحســاب فــي تاريــخ التســوية الموضــح بكشــف الحســاب
.يتــم قيــد الفوائــد والرســوم علــى حســاب البطاقــة علــى الرصيــد المتبقــي المســتحق
. وتقيد على حساب البطاقة،ك. د4  على أال تقل عن%4 د) تكون رسوم الخدمة ألية عملية سحب نقدي حتى
.هـ) يحق للبنك تغيير الرسوم طبقًا لتقديره المطلق وإرادته المنفردة ويتم إخطار العميل بهذه التغييرات
.و) تطبق رسوم زيادة الحد االئتماني بالسعر الذي يعلنه البنك من حين آلخر
 طلــب نســخة مــن/ز) تخضــع الخدمــات التاليــة للرســوم طبقــً للســعر الــذي يعلنــه البنــك مــن حيــن آلخــر (طلــب نســخة مــن قســيمة العمليــة
.)» طلــب اســتبدال البطاقــة ألي ســبب «تلــف أو ســرقة أو فقــدان/كشــف الحســاب

4. Repayment:
A. The Cardholder may pay the total outstanding amount due on the Card Account at any time. Such payments shall be made
by any method accepted by the Bank.
B. If the Cardholder does not wish to pay the total outstanding amount due on the Card as shown on the Account Statement,
the Cardholder shall be charged 8.33% of the due balance or KD 10 whichever is higher. However, the Cardholder may pay
partial payments exceeding this amount.
C. By virtue of this Agreement, the Cardholder authorizes the Bank to debit the minimum due payment on the settlement date
or on any other subsequent day by debiting any of the Principal Cardholder’s accounts with the Bank or with any other bank.
D. All the due amounts by virtue of this Agreement shall be payable in full if the Principal Cardholder dies, or if the Cardholder
breaches any of these Agreement terms. The Bank may take all legal procedures to collect any debt resulting from this
Agreement without prior notice to the Cardholder. Accordingly, the Bank may set off any account due under the Card
Account against any other credit balance available in the Principal Cardholder’s account or the Supplementary Cardholder’s
account with the Bank.
E. The Cardholder shall not have the right to request the Bank to provide him/her with the original and/or copies of the invoices
or dispute any transaction after the lapse of ninety (90) days from the date of the transaction.
F. By virtue of this Agreement the Cardholder authorizes the Bank to claim all the amounts due on the Card Account according
to the sole discretion of the Bank, from any other accounts owned by the Cardholder and kept with other banks. The
Cardholder further authorizes the Bank to provide other banks with a copy of this Agreement to remove the Cardholder’s
authorization to the Bank.
G. The Cardholder is obligated to maintain an adequate balance in his / her account with the Bank to be able to settle any
due amounts on the Card.
H. The Bank reserves the right to suspend the Card use if the Principal Cardholder does not pay the minimum amount due to
the Bank. In such event the Bank may suspend or cancel the Card without providing any prior notice to the Cardholder, and
the total outstanding due balance must be paid to the Bank. The Bank shall have the right to take all the appropriate legal
procedures to collect such outstanding balance from the Principal Cardholder.
I. The Bank shall have the right to appoint collection agencies and/or collectors to collect the Bank dues from the Principal
Cardholder, accordingly the Cardholder authorizes the Bank to disclose any and/or all the Cardholder’s data to such collection
agencies and/or collectors for the purpose of collecting the due amount to the Bank.

: التسديدات.4
.أ) يمكن لحامل البطاقة في أي وقت أن يدفع كامل الرصيد المستحق على حساب البطاقة بأية صورة تكون مقبولة لدى البنك
 فعليــه أن يســدد،ب) فــي حــال رغبــة حامــل البطاقــة عــدم ســداد كامــل الرصيــد المســتحق علــى حســاب البطاقــة المبيــن بكشــف الحســاب
 كمــا يمكــن لحامــل البطاقــة أن يســدد دفعــات جزئيــة تجــاوز هــذا. أيهمــا أعلــى،ك. د10  مــن الرصيــد المســتحق أو مبلــغ8.33% نســبة قدرهــا
.المبلــغ
ج) بموجــب هــذه االتفاقيــة يخــول حامــل البطاقــة البنــك فــي اســتقطاع الحــد األدنــى المســتحق علــى حســاب البطاقــة فــي تاريــخ التســوية أو فــي
.أي يــوم الحــق لــه خصمــً مــن أي حســاب دائــن لحامــل البطاقــة األساســية لــدى البنــك أو أي بنــك آخــر
د) تصبــح كافــة المبالــغ المســتحقة بموجــب هــذه االتفاقيــة واجبــة األداء بالكامــل فــي حالــة وفــاة حامــل البطاقــة األساســية أو فــي حــال عــدم
 ويحــق للبنــك اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتحصيــل الديــون الناشــئة عــن هــذه.التزامــه أو انتهاكــه ألي مــن بنــود هــذه االتفاقيــة
 وبنــاء علــى ذلــك يصــرح حامــل البطاقــة للبنــك بــأن يخصــم أيــة مبالــغ مســتحقة الســداد.االتفاقيــة ومــن دون ســابق إنــذار لحامــل البطاقــة
علــى حســاب البطاقــة مــن أيــة أرصــدة دائنــة تكــون متوفــرة فــي حســاب حامــل البطاقــة األساســية أو حســابات حاملــي البطاقــات اإلضافيــة لــدى
.البنــك
 أو أن يقــوم بأيــة مطالبــة متعلقــة بأيــة عمليــة تمــت علــى البطاقــة/ أو صــور فواتيــر و/هـ) ال يحــق لحامــل البطاقــة مطالبــة البنــك بأيــة أصــول و
. يومــً مــن تاريخهــا90 بعــد مضــي
،و) بموجــب هــذه االتفاقيــة يــوكل حامــل البطاقــة البنــك بالمطالبــة بكافــة المبالــغ المســتحقة علــى حســاب البطاقــة طبقــً لمــا يقــرره البنــك
 ويصــرح حامــل البطاقــة للبنــك أيضــً بموجــب هــذه االتفاقيــة بتزويــد.وذلــك مــن أيــة حســابات أخــرى لحامــل البطاقــة لــدى أيــة بنــوك أخــرى
.البنــوك األخــرى بنســخة مــن هــذه االتفاقيــة إلثبــات التوكيــل بالخصــم
.ز) يلتزم حامل البطاقة باالحتفاظ برصيد مناسب في حسابه البنكي يكفي لسداد المبالغ المستحقة على البطاقة
.ح) يحتفــظ البنــك بكامــل حقــه فــي تعليــق العمــل بالبطاقــة فــي حــال عــدم ســداد حامــل البطاقــة األساســية الحــد األدنــى المســتحق للبنــك
 وعندئــذ يصبــح إجمالــي الرصيــد،وفــي هــذه الحــال يجــوز للبنــك إيقــاف العمــل بالبطاقــة أو إلغاؤهــا مــن دون إشــعار مســبق لحامــل البطاقــة
.المديــن مســتحق األداء للبنــك ويحــق للبنــك اتخــاذ كافــة االجــراءات القانونيــة لتحصيــل الرصيــد المديــن مــن قبــل حامــل البطاقــة األساســية
 وبنــاء علــى مــا ســبق.ط) يحــق للبنــك أن يعيــن وكالء تحصيــل أو محصليــن نيابــة عنــه الســترداد مســتحقاته مــن حامــل البطاقــة األساســية
 أو المحصليــن وذلــك لتحصيــل المبالــغ/ أو كل بياناتــه لــدى البنــك لهــؤالء الــوكالء و/يوافــق ويصــرح حامــل البطاقــة للبنــك إفشــاء بعــض و
.المســتحقة للبنــك

5. Bank’s statements and records:
A. The Bank will send to the Principal Cardholder monthly an Account Statement which clarifies all the credit and debit amounts

: كشوف الحسابات ودفاتر وسجالت البنك.5
أ) يرســل البنــك لحامــل البطاقــة األساســية كشــف حســاب شــهريًا موضحــً بــه كافــة القيــود الدائنــة والمدينــة التــي تمــت علــى حســاب البطاقــة

that occurred on the Card Account during the previous month of issuing the Bank Statement including all the operation
that occurred by virtue of the Card.
B. The Principal Cardholder undertakes that Account Statements issued by the Bank and sent to the Principal Cardholder on
his/her address, as kept in the Bank’s records, are correct and considered to be conclusive evidence of all the amounts due
on the Principal Cardholder to the Bank, unless the Cardholder protests on any of such amounts fifteen days from the
date such statements were sent. Any protest shall only be limited to the amounts the Cardholder protested on, where any
remaining due amounts must be paid on the settlement date mentioned in the statement or otherwise applicable charges
will be accumulated.
C. If the Principal Cardholder does not receive the monthly Bank statement within fifteen days from the date it was agreed to
send such statement on, the Principal Cardholder must request the Account Statement within a week following the lapse
of such fifteen days. If the Principal Cardholder does not make such request, he/she shall not be entitled to claim nonreceiving such statement and/or protest what the Account Statement or Card Account contained and shall be responsible
for the payment of all amounts stated in the account in addition to any interest and charges applied in accordance with
this Agreement.
6. Withdrawal of facilities:
A. The Bank may at any time – without any responsibility on the Bank or providing prior notice to the Principal Cardholder –
cancel all the credit facilities given to the Principal Cardholder and request him/her to repay the outstanding amount due to
the Bank and return the Principal Card as well as any Supplementary Card(s).
B. The Bank shall not be liable if any authorization requests are declined, any transaction is not completed or if a Card is not
accepted for payment in a certain transaction, not for any loss or damage resulting from the use of the Card.
C. All Cards issued by virtue of the Agreement are the sole property of the Bank and if the Bank requests their return, the
Cardholder must return them immediately.
D. In the event the Bank suspends the facilities provided to the Cardholder by virtue of this Agreement, the liabilities and
obligations of the Cardholder as mentioned in Clause 9 of this Agreement shall continue to be binding.
7. Termination of this Agreement:
A. Either party may terminate this agreement by giving a written notice to the other party. This termination will only be effective
once all the cards issued to the Cardholder have been returned and all amounts incurred on the cards (whether by the use of
the card(s) or by adding the applicable fees and charges or any other amounts charged on the card(s) are paid.
B. Should the Bank offer the Cardholder the Principal Card as a promotion without any fees and/or charges for the issuance of
such Principal Card, the Cardholder shall be obliged to pay the issuance fees for such Principal Card if the Cardholder decides
to terminate or cancel the Card within the first year of its issuance.
8. Safeguarding the Card and the PIN:
A. The Cardholder is fully responsible for the Card and undertakes to safeguard the Card. If the Card is stolen or lost, the
Cardholder shall be liable and responsible for all consequences arising out of the misuse of the Card by third parties. In such
events, the Cardholder shall be obligated to inform the Bank immediately of stop the Card access.
B. The Cardholder must keep and safeguard the Card and the PIN separately in a safe and secured place.
C. The Cardholder should not allow any other person to use the Card.
D. The Cardholder should not write the PIN on the Card.
E. If the Cardholder discovers that the Card is (lost, stolen or being misused), he/she must inform the Bank immediately by
calling the Bank/ Cards Department on (+965 1804080) which is available 24/7 and during official holidays, the Cardholder
must within 7 days of the incident submit a written confirmation of the incident to the Bank or visit any of the Bank branches
during the business official time. In the event the Cardholder does not comply with the above mentioned procedures, he/
she will be fully responsible for all and any damages or losses that may occur for neglecting to inform the Bank, and the
Bank shall not be liable in this regard.
F. The Cardholder shall notify the Bank in case he or she changes his/her residential address. If the Bank is not notified of such
change of address, the Bank shall use the existing address as provided by the Cardholder and any served or sent notices to

such address will be considered legal and served.
G. The Cardholder must take all necessary precautions to keep safe and prevent any fraudulent and/or unauthorized use of the
Card(s) and the Personal Identification Number(s) (PIN) of the Card(s).
The Cardholder must:
1. Keep the Card(s) and the PIN in a secured place
2. Never allow any other person to use your Card(s)
3. Never write the PIN on the Card(s) or in any way or place that can be seen or understood by someone else.
4. Ensure that no one hears or sees the PIN when the Cardholder is using such PIN;
5. Never record the PIN on any software that retains information automatically.
6. Cardholder must notify the Bank immediately if the Card(s) or the PIN is lost, stolen or misused at any time during the Bank’s
business hours either by calling (+965 1804080) or by reporting the lost, theft or misuse to any of the Bank’s branches
otherwise the Bank shall not be responsible or liable for any losses or damages resulting directly or indirectly or in connection
with such loss, theft or misuse.
9. Liability:
A. If the Card is used by any person, whether he/she acquired its possession with or without the Cardholder’s consent,
the Principal Cardholder will remain liable for all transaction arising from the Card use. The Bank may request from the
Cardholder to report to the police and submit a copy of the police report to the Bank.
B. By virtue of this Agreement, the Cardholder’s liability will continue until the full settlement of the outstanding balance of the
Card Account and shall extend for 60 days from the date of returning the Card to the Bank or the expiry date of the Card.
C. The Cardholder will be obligated by all the instructions issued by the international MasterCard Organization, and their
amendments from time to time.
D. The Bank shall not be held liable for any damages that may arise as a result of any malfunction occurred to any electronic
device or any reason that may happen beyond the Bank’s control.
10. Modification:
A. The Bank may modify this Agreement at any time and may add or cancel any terms, services, charges and/or fees for any
service rendered under this Agreement, without any protest from the Cardholder.
B. The Bank makes no commitment to grant any additional facilities or services not included in this Agreement.
11. Supplementary Cardholder:
The terms and conditions of this Agreement shall be valid and binding on any Supplementary Cardholder.
12. General Terms:
A. This Agreement is governed by the Laws of the State of Kuwait. The courts of the State of Kuwait shall have the sole
jurisdiction to settle any dispute arising in connection with this Agreement.
B. I request the Bank to provide me with the SMS Service/The terms and conditions of the SMS Service and any amendments
thereof shall apply.
C. This Agreement is drafted in both Arabic and English languages. If there will be any conflict in interpreting any of the
provisions therein between the two used languages, the interpretation according to the Arabic language shall prevail.
D. Bonus Qmiles calculation will be rounded off to the nearest digit.
E. Card spend in any other currency will be converted to Kuwaiti Dinars on exchange rate defined by Burgan Bank for the
calculation of bonus Qmiles.
F. Qmiles earned will be updated on Burgan loyalty program which can be redeemed using online banking or contacting our
contact center at +965 1804080
G. One time complimentary Qmiles would be credited to your account post repayment of the annual card fees.
Upon my signature on this application form, I acknowledge and agree to all terms and conditions included in this Agreement as well
as to the rules governing the use of all Cards issued to me by Burgan Bank KSC.

.خــال الشــهر الســابق لكشــف الحســاب متضمنــً كافــة العمليــات التــي تمــت بموجــب البطاقــة
ب) يقــر حامــل البطاقــة األساســية بــأن كشــوف الحســابات المحــررة بمعرفــة البنــك والمرســلة إليــه علــى عنوانــه المســجل فــي دفاتــر البنــك تعتبــر
) (خمســة عشــر15  مــا لــم يعتــرض علــى أي مــن هــذه المبالــغ خــال،حجــة قاطعــة بجميــع المبالــغ المســتحقة علــى حامــل البطاقــة للبنــك
 ويكــون أي اعتــراض محــدودًا بالمبالــغ المعتــرض عليهــا لتكــون المبالــغ المســتحقة األخــرى واجبــة الســداد فــي تاريــخ.يومــً مــن تاريــخ إرســالها
.الســداد المحــدد بكشــف الحســاب وإال ســتتم إضافــة الرســوم المقــررة عليهــا
 (خمســة عشــر) يومــً مــن التاريــخ المحــدد15 ج) إذا لــم يصــل لحامــل البطاقــة األساســية كشــف الحســاب الشــهري وفقــً للمتفــق عليــه خــال
 فــإن لــم يفعــل ذلــك فــا يحــق لــه االحتجــاج علــى، فعليــه أن يتقــدم خــال أســبوع مــن التاريــخ ذاتــه بطلــب كشــف الحســاب مــن البنــك،إلرســاله
 أو االحتجــاج علــى مــا ورد بكشــف الحســاب وحســاب البطاقــة مــن بيانــات ويكــون ملتزمــً بســداد المبالــغ الــواردة/عــدم وصــول الكشــف إليــه و
.بكشــف الحســاب وأيــة فوائــد ورســوم تضــاف علــى هــذه المبالــغ بموجــب هــذه االتفاقيــة
: سحب الخدمة.6
أ) يجــوز للبنــك فــي أي وقــت – ومــن دون تحمــل أيــة مســؤولية أو ســابق إنــذار لحامــل البطاقــة األساســية – أن يلغــي كافــة التســهيالت الممنوحــة لحامــل
.البطاقــة األساســية ومطالبتــه بــرد البطاقــة األساســية والبطاقــات اإلضافيــة ومصادرتهــا وكذلــك مطالبتــه بســداد الرصيــد المســتحق للبنــك
 وكذلــك عــن أيــة. أو عــدم إنجــاز معاملــة أو عــدم قبــول البطاقــة إلجــراء عمليــة مــا،ب) لــن يكــون البنــك مســؤوالً فــي حــال رفــض إجــازة أيــة عمليــة
.خســائر أو أضــرار ناشــئة عــن اســتخدام البطاقــة
.ج) إن كافة البطاقات الصادرة بموجب هذه االتفاقية ملك للبنك ويجب على حامل البطاقة إعادتها للبنك فورًا متى طلب منه ذلك
) مــن هــذه9(  تظــل كافــة االلتزامــات المدرجــة فــي البنــد،د) فــي حــال إيقــاف البنــك للتســهيالت الممنوحــة لحامــل البطاقــة بموجــب هــذه االتفاقيــة
.االتفاقيــة ســارية المفعــول
: إلغاء هذه االتفاقية.7
 ويكــون هــذا اإللغــاء ســاري المفعــول بعــد إعــادة البطاقــات،أ) يحــق ألي مــن الطرفيــن إلغــاء هــذه االتفاقيــة بموجــب إشــعار خطــي للطــرف اآلخــر
.)وتســديد حامــل البطاقــة كافــة االلتزامــات المترتبــة علــى اســتخدامها (بمــا فــي ذلــك الرســوم واألجــور أو أيــة مبالــغ أخــرى مترتبــة علــى البطاقــة
 يكــون علــى حامــل البطاقــة. أو أجــور إلصدارهــا/ب) إذا منــح البنــك بطاقــات علــى ســبيل الدعايــة واإلعــان بإصدارهــا مــن دون دفــع أيــة رســوم و
.تســديد هــذه الرســوم واألجــور فــي حــال إنهائهــا أو إلغائهــا خــال الســنة األولــى مــن إصدارهــا
: المحافظة على البطاقة والرقم السري.8
ً أو فقــدت يعتبــر حامــل البطاقــة مســؤوال/ فــإذا ســرقت و،أ) حامــل البطاقــة مســؤول مســؤولية مطلقــة عــن البطاقــة ويتعهــد بالحفــاظ عليهــا
 ويتعهــد ويلتــزم حامــل البطاقــة بإخطــار البنــك فــورًا إليقــاف،عــن كافــة النتائــج المترتبــة علــى إســاءة اســتخدام البطاقــة بواســطة الغيــر
.التعامــل بموجبهــا
.ب) يجب على حامل البطاقة المحافظة على البطاقة والرقم السري ووضعهما في مكان آمن منفصلين
.ج) يجب على حامل البطاقة عدم السماح ألي شخص آخر باستخدامها
.د) يجب أال يقوم حامل البطاقة بكتابة الرقم السري عليها
هـ) يجــب علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورًا باكتشــافه (فقــدان البطاقــة أو تعرضهــا للســرقة أو االســتخدام غيــر الشــرعي لهــا) ويكــون
 وخــال، ســاعة علــى مــدار اليــوم24 ) المتــاح+965 1804080( : إدارة البطاقــات المصرفيــة علــى هاتــف رقــم/ذلــك عــن طريــق االتصــال بالبنــك
 أو زيــارة، موافــاة البنــك بتأكيــد خطــي-  ويجــب علــى حامــل البطاقــة بعــد ذلــك – بحــد أقصــاه ســبعة أيــام،ً أيضــ،األعيــاد والعطــات الرســمية
 إن لــم يلتــزم حامــل البطاقــة باتخــاذ أي مــن اإلجــراءات المذكــورة أعــاه فســيكون.أي فــرع مــن فــروع البنــك أئنــاء أوقــات الــدوام الرســمية لإلبــاغ
. وال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية فــي هــذا الشــأن. أو خســائر قــد تحــدث لــه نتيجــة إهمالــه فــي إبــاغ البنــك/مســؤوالً عــن أيــة أضــرار و
و) علــى حامــل البطاقــة إشــعار البنــك فــورًا عنــد تغييــر عنوانــه – وإن لــم يتــم إشــعار البنــك بهــذا التغييــر فســوف يعتــد البنــك بالعنــوان
.الموجــود لديــه والمصــرح بــه مــن قبــل حامــل البطاقــة وتعتبــر أي إشــعارات مرســلة إلــى هــذا العنــوان قانونيــة وقائمــة
 أو/ز) يجــب علــى حامــل البطاقــة اتخــاذ كل االحتياطــات للمحافظــة علــى البطاقــة والرقــم الســري الخــاص بهــا ومنــع أي اســتخدام غيــر شــرعي و
.غيــر مصــرح بــه لهمــا
:يجب على حامل البطاقة القيام بما يلي

.) المحافظة على البطاقة والرقم السري ووضعهما في مكان آمن1
.) عدم السماح ألي شخص آخر باستعمال بطاقته2
.) أال يقوم بكتابة الرقم السري على البطاقة أو في أي مكان آخر يمكن أن يظهر أو يفهم من قبل شخص آخر3
.) التأكد من أال يسمع أو يرى أي شخص آخر الرقم السري عند استخدام حامل البطاقة لهذا الرقم4
.) عدم تسجيل الرقم السري على أي جهاز يسجل المعلومات أوتوماتيكيًا5
) يجب على حامل البطاقة إشعار البنك فورًا عند اكتشافه فقدان البطاقة أو الرقم السري أو تعرضها للسرقة أو االستخدام غير6
) أو بإبــاغ أحــد فــروع البنــك+965 1804080( الشــرعي باالتصــال ببنــك برقــان خــال ســاعات العمــل الرســمي ســواء باالتصــال علــى الرقــم
 قــد تلحــق بحامــل البطاقــة وتكــون، ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة،وبخــاف ذلــك تنتفــي مســؤولية البنــك عــن أيــة خســارة أو أضــرار قائمــة
. أو االســتخدام غيــر الشــرعي، الســرقة،متعلقــة بهــذا الفقــدان
: االلتزامات المترتبة.9
 يظــل حامــل البطاقــة، ســواء بموافقــة أو عــدم موافقــة حامــل البطاقــة،أ) عندمــا يتــم اســتخدام البطاقــة مــن قبــل أي شــخص نــال حيازتهــا
 ويجــوز للبنــك أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة إبــاغ الشــرطة،األساســية مســؤوالً عــن كافــة االلتزامــات الناشــئة عــن عمليــات اســتخدام البطاقــة
.وتقديــم نســخة مــن البــاغ للبنــك
ً (ســتين) يومــ60 ب) تظــل مســؤولية حامــل البطاقــة بموجــب هــذه االتفاقيــة حتــى يتــم ســداد الرصيــد المســتحق لحســاب البطاقــة وتمتــد حتــى
.مــن تاريــخ تســليمه البطاقــة إلــى البنــك أو تاريــخ انتهــاء البطاقــة حســب األحــوال
.ج) يلتزم حامل البطاقة بكافة التعليمات التي تصدرها مؤسسة (ماستركارد) العالمية وكذلك ما يطرأ عليها من تعديالت من حين آلخر
.د) البنك غير مسؤول عن أية أضرار قد تنشأ نتيجة خلل أي جهاز آلي أو ألي سبب خارج عن سيطرة البنك
: التعديالت.10
أ) يجــوز للبنــك إجــراء تعديــات علــى هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت وكذلــك اســتحداث أو إلغــاء أيــة شــروط أو خدمــات أو مصروفــات إضافيــة أليــة
.خدمــة مقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن دون أي اعتــراض مــن حامــل البطاقــة
.ب) البنك غير ملزم بمنح تسهيالت أو خدمات إضافية أخرى غير الواردة ضمن هذه االتفاقية لحامل البطاقة
: حامل البطاقة اإلضافية.11
تسري الشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية على حامل البطاقة اإلضافية
: شروط عامة.12
.أ) تخضع هذه االتفاقية لقوانين دولة الكويت وتختص محاكم دولة الكويت بالنظر والفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه االتفاقية
 تطبــق شــروط وأحــكام خدمــة الرســائل الهاتفيــة وأيــة تعديــات عليهــا/ب) أطلــب مــن البنــك تزويــدك بخدمــة الرســائل الهاتفيــة علــى البطاقــة
.علــى هــذه االتفاقيــة
 وفــي حــال وجــود أي خــاف فــي التفســير ألي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة بيــن اللغتيــن،ج) تــم إعــداد هــذه االتفاقيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة
. يكــون التفســير بموجــب اللغــة العربيــة هــو المطبــق،المســتخدمتين
. ألقرب رقمQmiles د) سيتم تقريب أميال
هـ) ســيتم تحويــل المصاريــف المســتخدمة بالبطاقــة فــي أي عملــة أخــرى إلــى الدينــار الكويتــي علــى أســعار الصــرف التــي يحددهــا بنــك برقــان
.Qmiles لحســاب مكافــاة الـــ
 المكتســبة فــي برنامــج مكافــآت بنــك برقــان والــذي يمكــن اســتبداله باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر Qmilesالــ تحدي ـث يت ـم و)	ســوف
+965 1804080 اإلنترنــت أو االتصــال بمركــز االتصــال علــى
. الخاص مرة واحدة فقط حين دفع رسوم البطاقةQmiles ز) سيتم وضع أميال مجانية إلى حساب الـ
 أقــر باطالعــي والتزامــي بكافــة الشــروط واألحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة وكذلــك بالقواعــد المنظمــة الســتعمال كافــة،بتوقيعــي علــى هــذا الطلــب
.البطاقــات الصــادرة لــي مــن بنــك برقــان

