
Miles Service Membership No. 1

(For Primary Credit Card holder)

Airline Company: شركة الطيران:

Your full name as in passport and Smartcard ID

  Mr   Mrs   Ms

Full Name:

Credit Card Number 

(Primary Credit Card No.)

CPR / ID No.

االسم الكامل حسب ما هو مذكور في جواز السفر والبطاقة الذكية

  سيد      سيدة      آنسة  

 االسم الكامل:

رقم البطاقة االئتمانية
)رقم البطاقة االئتمانية الرئيسية(

الرقم الشخصي

رقم عضوية خدمة أميال السفر ¹
)لحامل البطاقة االئتمانية الرئيسية(

Miles Service Link Application Form
إستـمــارة طـلــب خـدمــة امــيــال السفــر

1 Kindly provide a copy of the air miles service membership card for the primary Credit 
Card holder.

1 يرجى إرفاق نسخة من عضوية برنامج أميال الطيران التابع لصاحب البطاقة اإلئتمانية الرئيسية.

Signature: التوقيع:

* Subject to KFH-Bahrain Terms & Conditions.
* Subject to the Airline Company terms & conditions.

* خاضعة لشروط وأحكام بيت التمويل الكويتي - البحرين.
* خاضعة لشروط وأحكام شركة الطيران.

نوع البطاقة
Card Type

الصرف
Spend

األميال المكتسبة
Miles Earned

الكالسيكية
Classic

BD 1.500 1

SmartPay الذهبية و
Gold & SmartPay

BD 1000 1

السيغنتشر
Signature

BD 0.750 1

Earn air miles on your preferred Air Lines Company 
with KFH-Bahrain credit card: 

احصل على أميال سفر من شركة الطيران المفضلة لديك 
مع بطاقة بيتك - البحرين االئتمانية:

I, the undersigned, declare that the information I have submitted in 
this application is true and correct and shall bear the responsibility 
for the above information. In the event that the details submitted 
change, I agree to notify KFH-Bahrain of such change.

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات التي قدمتها في هذه اإلستمارة صحيحة 
وحقيقية، وأتحمل المسؤولية عن المعلومات المذكورة أعاله. وكما أوافق على 
ابلغ بيت التمويل الكويتي - البحرين بشأن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات.
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