طلب �شهادة ت�أمين ال�سفر

Request for Travel Insurance Certificates

:يرجى اختيار نوع البطاقة االئتمانية التي ترغب في الح�صول عليها

Please choose the type of card you would like to apply for:

Mastercard Titanium
Mastercard Platinum
Mastercard World
Mastercard Titanium Cashback

ما�ستركارد تيتانيوم
ما�ستركارد بالتينيوم
ما�ستركارد ورلد
ما�ستركارد تيتانيوم لال�سترداد النقدي

Visa Platinum
Visa Signaturev
Visa Infinite
Visa Internet
Visa Platinum Cashback

ڤيزا بالتينيوم
ڤيزا �سيغنت�شر
ڤيزا �إنفينيت
ڤيزا �إنترنت
فيزا بالتينوم لال�سترداد النقدي
:)ا�سم حامل البطاقة (كما يف جواز ال�سفر

Cardholder Name (as per passport):

:رقم البطاقة املدنية

Civil ID No.:

:رقم جواز ال�سفر

Passport No.:
D.O.B.:

-

-

:تاريخ امليالد

-

:العنوان يف الكويت

Address in Kuwait:

:)ا�سم الزوج (الزوجة

Spouse Name:
Spouse D.O.B.:

-

-

:تاريخ امليالد

-

تاريخ امليالد

�أ�سماء الأبناء

Children Names

Date of Birth

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

6

-

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

Note: Please attach the following documents:
1. Passport Copy for all travelers
2. Civil ID Copy
3. Proof of Air Ticket Purchase
4. Proof of Air Ticket Booking through Gulf Points program

: الرجاء �إرفاق الأوراق التالية:مالحظة
 �صورة جواز ال�سفر جلميع امل�سافرين.1
 �صورة البطاقة املدنية.2
 �إثبات �شراء تذكرة ال�سفر.3
 �إثبات حجز التذاكر عن طريق برنامج نقاط اخلليج.4
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