
CONTACT DETAILS UPDATE

تحــــديــــث تفــــاصيــــل اإلتصــــال

Client Signature

Date

توقيع العميل

التاريخ

Name االسم

RIM No.:

(ID / CR) No.: رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري

Home No. هاتف المنزل

Work No. هاتف العمل

Fax No. رقم الفاكس

Email البريد اإللكتروني

I/we hareby confirm that the above information is true 
and accurate and undertake to inform the Bank of any 
change that may occur on such information.

أؤكد أنا الموقع أدناه/ نؤكد نحن الموقعين أدناه بأن المعلومات أعاله 
صحيحة ودقيقة وأتعهد/ نتعهد بإخطار البنك عن أي تعديالت تطرأ 

على هذه المعلومات.

For Official Use Only لالستعمال الرسمي فقط

RM Name        Sign    Date

Branch Manager       Sign    Date

Processed By       Sign    Date

Mailing Address عنوان المراسالت

Mobile No. رقم الهاتف النقال
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Dear Client,

KFH-Bahrain would like you to conveniently keep track of your bank accounts transactions 
by receiving our free of charge SMS notifications. Additionally, SMS notifications will help 
you in identifying any unauthorized transactions. If you are currently not receiving our instant 
SMS notifications, then kindly update your contact details at the earliest.

Moreover, you may also receive updates on our products and services by updating your 
email. To update your contact details, please fill in the form found on the back of this letter 
and submit it to your nearest KFH-Bahrain branch.

Thank you for banking with us.

عزيزي العميل،

يحرص بيت التمويل الكويتي – البحرين على متابعتك لحساباتك المصرفية بكل أريحية عن طريق استالم 
اإلخطارات المجانية عبر الرسائل النصية القصيرة )SMS( عند قيامك بأية معاملة مصرفية. باإلضافة إلى 
ذلك، إشعارات الرسائل القصيرة تساعد أيضًا في تحديد أي معاملة غير مصرح بها. في حال عدم إستالمك 
ألية رسائل نصية قصيرة )SMS( في الوقت الحالي، يرجى التكرم بتحديث بيانات اإلتصال الخاصة بك في 

أقرب وقت.

بإمكانك أيضًا إستالم أحدث األخبار عن منتجاتنا وخدماتنا عبر تحديث بيانات البريد اإللكتروني الخاص بك. 
لتحديث بيانات اإلتصال يرجى التكرم بملئ اإلستمارة خلف هذه الرسالة وتسليمها ألقرب فرع من فروع 

بيتك - البحرين.

شاكرين لك تعاملك معنا.


