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Access to Credit Information from the 
Bahrain Credit Reference Bureau (BENEFIT)

I the undersigned, hereby authorize CrediMax B.S.C (c) 
To access my personal information and credit records 
and other relevant personal Information from the Bahrain 
Credit Reference Bureau of The Benefit Company B.S.C 
(c) (BENEFIT) operating under the trade name BENEFIT 
to obtain my credit information, including, but not limited 
to, my personal information, and details and information 
of any debts and credit facilities, sales on credit, 
installments, other claims that may be payable against 
me, the due date and maturity date of debt and credit 
facilities, their terms & conditions, collaterals, guarantees 
and payment method; my compliance with payments to 
Government entities including fees, installments, fines 
or any possible claims against me for such entities; any 
legal cases of credit nature filed against me and any other 
information of credit nature that may affect my credit 
worthiness registered with BENEFIT. I understand that 
all my personal and credit Information will be accessed 
by CrediMax throughout the tenure of the granted credit 
facilities. 

I further authorize CrediMax to use my credit information 
obtained from BENEFIT and to share my Account data 
and information and any personal data and information 
with BENEFIT, the relevant Card Association(s) and any 
third party service providers, and as may be required 
by the law, a court of competent jurisdiction or any 
governmental or regulatory authority. 

بشأن المعلومات االئتمانية لدى مركز البحرين 
للمعلومات االئتمانية )ِبِنِفت(

أفــوض أنــا الموقــع أدنــاه، شــركة كريــدي مكــس ش.م.ب )م( وامنحهــا 
الحــق فــي الحصــول علــى كافــة معلوماتــي الشــخصية واإلئتمانيــة مــن 
مركــز البحريــن للمعلومــات اإلئتمانيــة التابعــة لشــركة بنفــت ش.م.ب 
ــة( )ِبِنِفــت( والتــي تعمــل تحــت االســم التجــاري ِبِنِفــت للحصــول  )مقفل
علــى معلوماتــي الشــخصية، ومعلوماتــي االئتمانيــة والتــي تشــمل 
المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالتزاماتــي الماليــة منهــا مديونياتــي 
المبرمــة  باألجــل  والبيــوع  لــي  الممنوحــة  االئتمانيــة  والتســهيالت 
علــي،  مســتحقة  أخــرى  مطالبــات  وأيــة  باألقســاط،  والبيــوع  معــي، 
ــات المتعلقــة بهــا  وتواريــخ اســتحقاقها واالحــكام والشــروط والضمان
ــات  وآليــة تســديدها ومــدى التزامــي بهــا، وكذلــك المعلومــات والبيان
وأقســاط  رســوم  مــن  الحكوميــة  الجهــات  بمســتحقات  المتعلقــة 
الجهــات  لهــذه  علــي  مســتحقة  أخــرى  مطالبــات  وأيــة  وغرامــات، 
وكذلــك التصنيــف االئتمانــي لــي وأي معلومــات أخــرى ذات طبيعــة 
ــر علــى المــالءة االئتمانيــة المســجلة لــدى ِبِنِفــت، وذلــك  ائتمانيــة تؤث

طــوال مــدة التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة.

كمــا أمنــح شــركة كريــدي مكــس الحــق فــي اســتخدام المعلومــات 
ــات الخاصــة بــي والمتحصلــة مــن قبــل ِبِنِفــت، وأيضــًا  االئتمانيــة والبيان
بــي وأيــة  الخــاص  بيانــات ومعلومــات الحســاب  الحــق فــي مشــاركة 
التــي  والشــركات  ِبِنِفــت،  مــع  أخــرى  شــخصية  ومعلومــات  بيانــات 
تتبعهــا البطاقــات، وأي طــرف ثالــث مــن مــزودي الخدمــات، أو كمــا 
هــو قــد يكــون مطلــوب بحســب القانــون، أو مطلــوب مــن قبــل القضــاء 

المختــص، أو أيــة ســلطة حكوميــة أو تنظيميــة.
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Customer Details معلومات الزبون

Customer Consent Form إستمارة تفويض الزبون
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