
Promissory Note

For my use of the Credit Card(s), which has / have been issued to me 
by CrediMax B.S.C (c). upon my request, I, the undersigned, by virtue of 
this Promissory Note, hereby irrevocably and unconditionally promise to 
pay on demand to CrediMax B.S.C (c)., Commercial Registration No. 42787, 
the sum of Bahraini Dinars _____________________________ (BHD 
__________).

All payments made under this Promissory Note shall be made in Bahraini 
Dinars and shall be free and clear of and without any deduction for or 
on account of any set-off or counterclaim and any taxes, levies, duties, 
charges or fees of any kind whatsoever.

I hereby waive any procedure, presentment, demand for payment, notice 
of dishonor, protest and any and all other notices or demands of any 
kind in connection with the delivery, acceptance, performance, default or 
enforcement of this Promissory Note, and agree to reimburse CrediMax 
for all reasonable costs incurred in the collection and enforcement of this 
Promissory Note, including without limitation reasonable legal fees.

This Promissory Note shall be governed by and construed in accordance 
with the law of the Kingdom of Bahrain, and the courts of the Kingdom of 
Bahrain shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim arising 
out of or in connection with this Promissory Note. However, I acknowledge 
that nothing in this Promissory Note shall prevent CrediMax from enforcing 
any judgment against any moneys or assets held by me in any other 
country or jurisdiction. 

CrediMax B.S.C.(closed) - A Financing Company Licensed by Central Bank of Bahrain

(the Credit Cards)

االسم : 

رقم السجل التجاري : 

اسم المخول بالتوقيع : 

صفة المخول بالتوقيع : 

رقم بطاقة هوية المخول بالتوقيع :

Name :

CR Number :

Signatory Name :

Signatory Capacity :

Signatory ID Card Number :

المركزي البحرين  تمويل مرخصة من قبل مصرف  - شركة  )مقفلة(  كريدي مكس ش. م. ب. 

Place :

Date :

Card No. :

: المكــــان 

: التاريخ 

 : رقم البطاقة 

سنــــد ألمــــر

)البطاقة / البطاقات االئتمانية(

ــاه، ونظيــر اســتخدامي لبطاقــة / بطاقــات االئتمــان التــي أصدرتهــا شــركة  ــا، الموقــع أدن أن
كريــدي مكــس ش.م.ب )م(. بنــاء علــى طلبــي، أتعهــد بموجــب ســند األمــر، هــذا تعهــد غيــر 
ــار  ــأن أدفــع مبلــغ وقــدره __________________________ دين قابــل لإللغــاء وغيــر مشــروط ب
بحرينــي )_______د.ب.( ألمــر شــركة كريــدى مكــس ش.م.ب )م(.، ســجل تجــاري رقــم 42787، 

عنــد الطلــب.

تكــون جميــع المبالــغ المدفوعــة بموجــب الســند ألمــر بالدينــار البحرينــي وخاليــة مــن أي 
خصومــات أو مقاصــة أو مطالبــة متقابلــة أو ضرائــب أو رســوم جمركيــة أو مصاريــف أو أي 

ــوع كانــت. رســوم أخــرى مــن أي ن

وأتنــازل بموجــب هــذا عــن أي إجــراء مقابــل تقديــم أو طلــب دفــع المبلــغ محــل الســند، أو 
أي إشــعار بعــدم الوفــاء أو أي اعتــراض وجميــع اإلشــعارات أو المطالبــات األخــرى أيــًا كانــت 
وذلــك فيمــا يتعلــق بتســليم أو قبــول أو أداء أو مخالفــة أو تنفيــذ هــذا الســند ألمــر، وأوافــق 
علــى ســداد المعقــول مــن التكاليــف والمصاريــف لشــركة كريــدي مكــس والمتكبــدة فــي 
تحصيــل المبالــغ وتنفيــذ هــذا الســند ألمــر والتــي تشــمل دون حصــر مــا هــو معقــول مــن 

الرســوم القانونيــة.

يخضــع الســند ألمــر ويفســر وفقــًا لقوانيــن مملكــة البحريــن ويكــون لمحاكــم مملكــة البحريــن 
االختصــاص الحصــري ألي نــزاع أو مطالبــة ناشــئة عــن أو فيمــا يتعلــق بالســند ألمــر. ومــع 
ذلــك، أقــر بــأن ليــس هنالــك مــا يمنــع شــركة كريــدي مكــس بموجــب الســند ألمــر هــذا مــن 
ــا  تنفيــذ أي حكــم صــادر فــي مواجهتــي ضــد أي مــن األمــوال أو األصــول التــي املكهــا أن

فــي أي دولــة أو واليــة أخــرى.

االسم : 

رقم الهوية :

Name :

CPR No. :

Personal Card بطاقة األفراد

I confirm that the information herein is correct and valid at the time of 
submission. I acknowledge that I have read the abovementioned guide and 
fully understood the purposes for which CrediMax collects, processes and 
retains my information. I provide consent to CrediMax to collect, retain, 
process, and transfer this information for service provisioning, record keeping, 
and compliance purposes.

I confirm that the information herein is correct and valid at the time of 
submission. I acknowledge that I have read the abovementioned guide and 
fully understood the purposes for which CrediMax collects, processes and 
retains my information. I provide consent to CrediMax to collect, retain, 
process, and transfer this information for service provisioning, record keeping, 
and compliance purposes.

أقــر بــأن المعلومــات الــواردة هنــا صحيحــة وســارية فــي وقــت تقديــم الطلــب. كمــا أقــر بأننــي 
قــرأت اإلرشــادات أعــاه، وفهمــت الغــرض مــن قيــام كريــدي مكــس بجمــع بياناتــي والتعامــل 
المعلومــات  هــذه  بجمــع  مكــس  كريــدي  قيــام  علــى  وأوافــق  بهــا.  واالحتفــاظ  معهــا 
واالحتفــاظ بهــا والتعامــل معهــا وتحويلهــا بغــرض تقديــم الخدمــة، واالحتفــاظ بالســجات، 

وألغــراض االمتثــال.

أقــر بــأن المعلومــات الــواردة هنــا صحيحــة وســارية فــي وقــت تقديــم الطلــب. كمــا أقــر بأننــي 
قــرأت اإلرشــادات أعــاه، وفهمــت الغــرض مــن قيــام كريــدي مكــس بجمــع بياناتــي والتعامــل 
المعلومــات  هــذه  بجمــع  مكــس  كريــدي  قيــام  علــى  وأوافــق  بهــا.  واالحتفــاظ  معهــا 
واالحتفــاظ بهــا والتعامــل معهــا وتحويلهــا بغــرض تقديــم الخدمــة، واالحتفــاظ بالســجات، 

وألغــراض االمتثــال.

: Signatureالتوقيع : 

: Signatureالتوقيع : 

Corporate Card بطاقة الشركات
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