
Please attach a copy of the Smart Card/Identification Card in addition to 
a valid document confirming the address of your current residence (Smart 
card Data, certified Bank’s account statement, utility bill, phone bill, driver’s 
license or lease agreement revealing your residence address)

�لرجاء �إرفاق ن�ضخة من �لبطاقة �لذكية/بطاقة �له�ية �ضارية �ملفع�ل بالإ�ضافة �إىل وثيقة ت�ؤكد 

عن��ن �لإقامة )قر�ءة بيانات �لبطاقة �لذكية/�له�ية, ك�ضف ح�ضاب معتمد من قبل �أحد �لبن�ك, 

فات�رة �لكهرباء, فات�رة �لهاتف, رخ�ضة �لقيادة �أو عقد �إيجار يظهر عن��ن �لإقامة( 

ت�قيع �ضاحب 

�حل�ضاب:

Account Holder’s 
Signature:

اإ�سم العميل:

رقم احل�ساب:

Account Details تفا�ضيل �حل�ضاب

Account Number:

Account Name:

Branch: Date::الفرع التاريخ:

Customer Information Update Form (Personal Accounts)
إستمارة تحديث بيانات العميل )للحسابات الشخصية(

Personal Details �لبيانات �ل�ضخ�ضية

ID No.: :رقم الهوية Expiry Date: :تاريخ الإنتهاء

Passport No. (Non-Bahraini): :(رقم اجلواز )لغري البحرينيني Expiry Date: :تاريخ الإنتهاء

Date of Birth: :تاريخ امليالد Nationality: :اجلن�سية

Residence Address: :عنوان الإقامة

Mailing Address: :عنوان املرا�سالت

Mobile (1): :(1( النقال Mobile (2): :(2( النقال

Tel. (Residence): :هاتف املنزل Tel. (Office): :هاتف املكتب

Fax No.: :رقم الفاك�س Email: :الربيد الإلكرتوين

Employment / Business Details بيانات �لعمل

Name of Employer: :اإ�سم �ساحب العمل

Profession: :املهنة

For Bank’s Use Only لإ�ضتعمال �لبنك فقط

Signature Verified by: Initial: Date:

Processed by: Initial: Date:

Approved by: Initial: Date:

Source of Income or Fund or Wealth م�ضادر �لدخل و�لأم��ل و�لرثو�ت

  Salary   Personal Saving   الراتب  اإدخارات �سخ�سية

  Investments   Inheritance  Other:
 

 اأخرى:
  اإ�ستثمارات  مرياث  

Monthly Gross Income/Turnover: :لدخل �ل�ضهري �لإجمايل�

  Below BD 500   BD 500 - BD 999  اأقل من 500 د.ب. 500 د.ب.-999 د.ب.

  BD 1000 - BD 2999   BD 3000 - BD 5999  1000 د.ب.-2999 د.ب. 3000 د.ب.-5999 د.ب.

  Above 6000  اأكرث من 6000 د.ب.

I, the undersigned, hereby declare, on my full responsibility, that all the 
information provided in this application are true and accurate.

بهذا اأقر اأنا املوقع اأدناه باأن كافة البيانات الواردة يف هذا الطلب وامل�ستندات املرفقة حقيقية 

و�سحيحة وذلك على م�سئوليتي التامة.


