
International Murabaha Investment 
Account Application

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

Customer Name

               Please debit the following account number

Amount in numbers

Amount in words         

INTERNATIONAL MURABAHA INVESTMENT ACCOUNT PARTICULARS

International Murabaha Investment Account at a Profit Rate of .............%

Week (s)              Month (s)               One year

On Maturity, I would like to transfer the profit to

       My Account Number 

     
 Renew the International Murabaha profit along with
 the principal transition period in accordance with the
 profit schedule applicable then.

 Do not renew the International Murabaha on maturity
 date.

اسم العميل

المبلغ بالكلمات

حساب المرابحة الدولية بمعدل ربح و قدره .............. %

العملة

الرجاء خصم من الحساب التالي

المبلغ باألرقام

حساب المرابحة الدولية

عند االستحقاق الرجاء تحويل األرباح المحققة إلى

أسبوع/أسابيع شهر/أشهر سنة واحدة

الحساب رقم

 الرجاء تجديد حساب المرابحة الدولية لفترة أخرى مع
األرباح المتحققة حسب جدول األرباح المطبق في حينه.

الرجاء عدم تجديد حساب المرابحة الدولية بتاريخ االستحقاق

Currency

Date RIM No.التاريخ رقم الملف

I/We agree to KFH-Bahrain general banking terms and conditions and declare that all the particulars and information given in this application form (and all documents referred 
or provided therewith) are true, correct, complete and up-to-date in all respects and I/we have not withheld any information. I/We undertake to advise the Bank in writing about 
any change that may occur to such particulars and/or information.

أنا أعلن بأني موافق / إننا نعلن بأننا موافقون على جميع الشروط واألحكام العامة لفتح الحسابات لدى بيت التمويل الكويتي-البحرين وأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة في نموذج الطلب 
هذا (وفي جميع المستندات المشار إليها أو المنصوص عليها فيه) صحيحة ودقيقة وشاملة وحديثة من جميع اإلعتبارات والوجوه وأنني لم أقم/ وأننا لم نقم بحجب أية معلومات. وأتعهد بأن 

اشعر/ نتعهد بأن نشعر البنك كتابيًا بأي تغيير قد يحدث على هذه البيانات والمعلومات.

For Bank use only الستخدامات البنك فقط 
Approved by الموافقة

Customer Signature توقيع العميل Relationship Manager Signature توقيع مدير الحساب


