Tel: 19007

نـ ـ ـم ـ ــوذج إلـ ـ ـغ ـ ــاء بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات

Cards Cancellation Form
Date: ...................... / ................ / ..................................... :الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ

Branch:

Name
اإلس ـ ـ ــم

Card #
رق ــم البطاقة

....................................................................................

ت ــاريخ انـ ـت ـه ــاء
صالحية البطاقة
Expiry Date

:الـ ـ ـف ـ ــرع

Mobile #
رقم احملمول

Primary Card

البطاقة األساسية

Supplementary Card 1

1 البطاقة األضافيه

Supplementary Card 2

2 البطاقة األضافيه

Please cancel the above-mentioned Card(s). I hereby declare that no
charges are incurred on the above card account(s) other than the ones
told to me at the time of cancellation. I further indemnify the bank for a
period of 30 days for any other charges on the above card account(s),
which I may have incurred prior to the above cancellation date.

 أقر أنا بأنه التوجد اي.برجاء إلغاء البطاقة (البطاقات) املذكوره اعاله
رسوم مستحقه علي حساب البطاقة (البطاقات) بخالف تلك التي ذكرت
 يوم للتأكد من30  كذلك افوض و أعطى البنك مهله ملدة.يف وقت اإللغاء
عدم وجود أي رسوم اخرى مستحقه قد أكون تكبدتها على حساب البطاقة
(البطاقات) املذكوره قبل تاريخ اإللغاء

Primary Cardholder Signature ()توقيع حامل البطاقة األساسية

Reason For Cancellation:
Migrating

Signature Verified (Staff #) ٫)التحقق من التوقيع (رقم املوظف

Details

تفاصيل

:سـ ـ ـ ـبـ ـ ــب اإللـ ـ ـغ ـ ــاء

Forwarding address:

:عنوان إعاده التوجيه

HSBC لديك بطاقة اخرى من

Has another HSBC Card?
Card #:
Closing of HSBC A/C

:رقم البطاقة

A/C #:

:رقم احلساب

Lien A/C #:
Withdrawal of Lien

Branch Offer to
change Card to
Clean:

HSBC إغالق حسابك لدى

:رقم حساب احلجز

نعم

Yes

Annual Fees
Excessive charges

هجره

Interest Rates
Other Charges

Unfavourable credit limit
Unattractive card benefits
Dissatisfied with service
Excess Liabilities
Customer existing proposition
Switching to other HSBC product
Switching to other bank
NIL Usage
Deceased
Supplementary Card
Commercial Card
Other Reasons

ال

No

هل تم عرض حتويل
البطاقة إىل بطاقة بدون
: ضمان
مصاريف سنويه
اسعار عائد
مصاريف اخرى

سحب احلجز

مصاريف مرتفعة
حد إئتماين غير مفضل
مزايا البطاقة غير جذابة
غير راضي عن اخلدمة
كثرة اإللتزامات
تغيير فئه احلساب
التحول ايل منتج آخر لدى البنك
التحول ايل بنك آخر
عدم استخدام البطاقة
الوفاة
بطاقة إضافية
بطاقة جتارية
أسباب أخرى

Branch use only:
Card surrendered and destroyed on date:
/
/
Outstanding including finance charge/ pipeline transactions paid EGP __________________________ (Amount)
Retention efforts by branch: ______________________________________________________________________________
Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E, 306 Corniche El Nil Street, PO Box 124, Maadi, Cairo,
Egypt. CRN 18298.
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