طلب عضوية لبطاقة إئتمان
فيزا وماستر كارد إحدى خدمات بنك برقان

ش
م
ك

طلب بطاقة
رقم المرجع:
الرجاء كتابة االسم
باللغتين العربية واالنجليزية
الجنسية

الجنس

تاريخ الميالد

رقم البطاقة المدنية

ذكر

رقم الحساب في بنك برقان
اسم اإلدارة

جهة العمل
الوظيفة

الدخل  /الراتب بالدينار

البريد اإللكتروني الشخصي

البريد اإللكتروني للعمل أو ثانوي

شقة

أي دخل آخر

رقم الهاتف

إسم صديق قد يهمه األمر
عنوان السكن

أنثى

منزل  /فيال

المنطقة

رقم المنزل
رقم القطعة

رقم هاتف السكن

اسم الشارع

رقم النقال

العنوان الخارجي
البلد

رقم الهاتف

الرمز البريدي

)

(+

)

(+

عنوان العمل
الرمز البريدي

المنطقة

ص.ب

رقم هاتف العمل

الداخلي

عنوان المراسالت المفضل

السكن

رقم الفاكس

العمل

كيف ترغب أن يظهر اسمك على البطاقة
الحد المقترح للبطاقة

نوع البطاقة

فيزا

ماستر كارد

طريقة السداد

السداد الكامل

السداد المرن

التوقيع :

التاريخ :

بطاقة إضافية  :1اذا أردت أن تصدر بطاقة إضافية لشخص آخر (زوجتك مث ً
ال أو أي فرد آخر( الستعمالها على حسابك لدينا الرجاء تزويدنا باآلتي :
اسم صاحب البطاقة االضافية
الرقم المدني
الحد المقترح للبطاقة
عنوان السكن

شقة

نوع البطاقة
منزل  /فيال

رقم المنزل

فيزا

ماستر كارد

المنطقة

اسم الشارع

طريقة السداد

السداد الكامل

السداد المرن

رقم القطعة

رقم هاتف السكن

رقم النقال

التوقيع :
بطاقة إضافية  :2اذا أردت أن تصدر بطاقة إضافية لشخص آخر (زوجتك مث ً
ال أو أي فرد آخر( الستعمالها على حسابك لدينا الرجاء تزويدنا باآلتي :
اسم صاحب البطاقة االضافية
الرقم المدني
الحد المقترح للبطاقة
عنوان السكن

شقة

نوع البطاقة
منزل  /فيال

رقم المنزل

فيزا

ماستر كارد

المنطقة

اسم الشارع

رقم هاتف السكن

طريقة السداد

السداد الكامل

رقم القطعة
رقم النقال

التوقيع :
لضمان مستوى األمان والسرية خالل التعامالت مع بنك برقان من خالل الهاتف المصرفي يرجى ملئ ثالثة من األسئلة التالية الخاصة بالسرية.
ماهو فريقك المفضل؟
ماهي سيارتك المفضلة؟
ماهي المدينة المفضلة لديك؟
ماهو التاريخ الذي تتذكره دائمًا؟
ماهي مدرستك األولى؟
بمجرد التوقيع على طلب البطاقات االئتمانية ،فإنني أقر بأن جميع البيانات الموضحة في النموذج
صحيحة وحقيقية وأتعهد بأن أبلغ البنك فورًا بأية تعديالت تطرأ عليها .كما أني أوافق على أن حساب
البطاقة يخضع لألحكام والشروط المعمول بها لدى البنك وعلى وجه الخصوص تلك األحكام
والشروط الخاصة بالبطاقات االئتمانية .وأقر بأنني قرأت وقبلت األحكام والشروط الخاصة باالنتساب إلى
عضوية البطاقات االئتمانية لدى بنك برقان ،والتي تم تقديم نسخة منها لي والتي قرأتها وفهمتها،
وأقر بحق بنك برقان في إجراء التعديالت على هذه األحكام والشروط من حين آلخر.

التاريخ :

التوقيع :

السداد المرن

