HSBC Bank Egypt S.A.E.
.م.م.بنك إتش إس بي سي مصر ش

HSBC Premier Upgrade Form
HSBC Premier طلب تحويل لحساب
:اإلسم

Name:
ID Type

□ Passport □ National ID □ Military ID

□بطاقة رقم قومي □جواز سفر □البطاقة العسكرية

Passport/ID Number
Passport/ID Expiry
Date
Do you have multiple
nationalities?
If yes, please provide
multiple nationalities.
If no, please provide
only nationality 1

□ Yes

Nationality 1

□ No

---------------------

----------------------Permanent
Residential Address
(or as in passport for
non-Egyptians if
mentioned therein)

□ ال

3 الجنسية

Address
Residing at this address
since
If residing at the stated
address for less than 3
years, please provide
your previous residence
address details

□ نعم

Nationality 2 ------------------- Nationality 3 --------------------------------------- 2 الجنسية
-----

----------------------

1 الجنسية

……………………………………
………….…………………………
..…………………..………………

العنوان
مقيم في هذا العنوان منذ

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

إذا كانت مدة إقامتك في هذا
 برجاء، سنوات3 العنوان أقل من
تحديد العنوان السابق

Please provide me with an HSBC Premier Debit Card:
□ New card □ Replacement card
Account(s) to be accessed through the card
1------------------------------------- 2-------------------------------

تحقيق/رقم جواز السفر
الشخصية
تاريخ انتهاء جواز
تحقيق الشخصية/السفر
هل تحمل جنسيات
متعددة؟
إذا كنت تحمل جنسيات
 برجاء تحديد،متعددة
.الجنسيات المختلفة
إذا كنت تحمل جنسية
 برجاء تحديد،واحدة
1 الجنسية
عنوان اإلقامة الدائم
(أو وفقا لجواز السفر لغير
)المصريين إن ذكر فيه

:رقم الحساب الحالي

Existing Account No:.
Account Type:
□ Sole Account
□ Joint Account
Telephone Number
Work ………………….
Home…………...........
Mobile :
E-mail:
Please provide me with an HSBC Premier Account:
□ Salary Based (with salary transfer) □ Balance Based
□ Annual Income Based

نوع تحقيق الشخصية

□ حساب فردي □ حساب مشترك
....................................العمل
................................. المنزل

□ نظام الوديعة

:نوع الحساب
:أرقام الهاتف

:رقم المحمول
:البريد االلكتروني
HSBC Premier رجاء موافاتي بحساب
)□ نظام المرتب (مع تحويل المرتب
□ نظام الدخل السنوى

:HSBC Premier رجاء موافاتي ببطاقة خصم
□ بطاقة جديدة □ بطاقة بديلة
الحسابات التي ترغبون التعامل عليها من خالل البطاقة/الحساب
---------------------------------- 2
--------------------------- 1

HSBC Premier Declaration
• I/ We the undersigned request the Bank to convert my / our existing account(s) number …………………………. to HSBC premier
account. I declare that all information in this application is true and correct and I acknowledge and accept HSBC Bank Egypt General
Terms and Conditions for the Operations of Account and Electronic Banking Services as well as tariff of charges available on HSBC
Bank Egypt public website www.hsbc.com.eg which I read, understand and expressly agree to be bound by. I understand that the
mentioned Terms and Conditions shall apply to any personal account(s) that I may hold with the Bank from time to time (which the
Bank may amend from time to time according to bank sole discretion), which constitutes an integral and complimentary part of this
application which we refer into

Customer Signature(1): ………………………………………………
Customer Signature(2): ………………………………………………

…….............................................................. :التوقيع
…….............................................................. :التوقيع

• I/We the undersigned hereby agree to bear all service fees and tariffs that might occur on my/our HSBC Premier account. Such
charges are clearly defined in the HSBC Schedule of Tariffs, which I have reviewed, read and agreed upon. I/We further agree on any
amendments that might be made to the service charges at the sole discretion of the Bank. I/We further undertake that in case a
Personal Finance is granted, I/we declare that I/we will maintain the Premier account until the full settlement of the Finance amount,
otherwise the Bank will have the full right to request the difference between the normal interest rate/commissions and the discounted
interest rate/commissions offered to HSBC Premier customers that I/we declare to pay upon the first demand from the Bank or debiting
them from any other account maintained with HSBC Bank Egypt.
• I/We the undersigned hereby agree that if I/we did not meet HSBC Premier account eligibility requirements then the bank reserve the
right, at its sole discretion, either to charge you additional service fees or convert your account into a Personal Banking Account after
the grace period determined by the bank.
Declaration
I hereby agree to transfer my full monthly salary & annual entitlements, if any, to my account maintained with HSBC Bank Egypt and I
abide to formally notify the Bank in 15 days prior to suspending salary transfer or upon my resignation/contract termination with my
employer. Also, I understand that I have to maintain an average monthly balance EGP 500,000 or equivalent in deposits and/or
investments within 12 months from the date of account opening. Otherwise HSBC Premier will be discontinued.

HSBC Premier تعهد حساب
 اقر بأن.HSBC Premier  إلى حساب............................................. حسابنا لديكم رقم/نطلب من البنك تحويل حسابي/الموقعين أدناه أطلب/نحن الموقع/• أنا
كافة البيانات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة وأوافق على الشروط واألحكام العامة إلدارة الحسابات والخدمات المصرفية اإللكترونية وكذا تعريفة الرسوم
 والتي اطلعت عليها وأوافق على االلتزام بها كما إنني على دراية تامةwww.hsbc.com.egالموجودين على الموقع اإللكتروني العام لبنك إتش إس بي سي مصر
بأن تلك األحكام والشروط المشار إليها سوف تطبق على أى حساب شخصي أمتلكه لدى البنك) والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر وفقا لمطلق تقدير البنك (والتي تعتبر
.جزء ال يتجزأ من هذا الطلب ومكملة له ونحيل إليها
 والموضحة بتعريفة الرسومHSBC Premier  حسابات/ نتحمل كل المصاريف التي قد تنتج عن خدمة حساب/نتعهد بأن أتحمل/الموقعين أدناه أتعهد/نحن الموقع/•أنا
نتعهد بأن/كما أتعهد. نوافق عليها وعلى أية تعديالت تطرأ عليها من حين آلخر وفق مطلق تقدير البنك/قرأناها وأوافق/اطلعنا عليها وقرأتها/بأننا قد أطلعت/والتي أقر بأنني
 وعدم إلغائها إال بعد سداد كامل قيمة التمويل وإال حق للبنك احتساب كافةHSBC Premier نلتزم باالحتفاظ بحسابات/منحنا تمويل شخصي بأن ألتزم/في حالة منحي
 التزامنا الكامل بسدادها عند أول مطالبة للبنك بها أو/ المخفضة مع التزاميHSBC Premier الفروق بين سعر العائد والعموالت المطبقة عامة وسعر عائد وعموالت
.لنا لدى بنك إتش إس بي سي مصر/حسابات لي/خصمها من أي حساب
 فأن للبنك الحق و فقا لتقديره ان يطبق على الحساب رسوم،HSBC Premier نتعهد إذا لم نلتزم بمعايير االستحقاق و التأهل لحساب/الموقعين أدناه أتعهد/نحن الموقع/• أنا
.خدمة إضافية أو تحويل الحساب لحساب الخدمات البنكية الشخصية بعد انتهاء فترة السماح المحددة من قبل البنك
:إقرار
 يوما قبل وقف15 أقر بموجب هذا بتحويل كامل راتبى الشهرى و مستحقاتى السنوية ان وجدت لحسابي طرف بنك إتش إس بي سي مصر وألتزم بإشعار البنك رسميا
 شهر من تاريخ فتح12  كما أنني على دراية كاملة أنه يجب أن أحتفظ في حسابي في خالل. عملنا/ عالقتنا التعاقدية مع رب عملي/ انتهاء عالقتي/تحويل الراتب أو استقالتي
.HSBC Premier  مصر وإال سيتم إلغاء خدمةHSBC جنيه مصري) أو ما يعادله (على شكل ودائع لدى بنك500.000 الحساب بمتوسط رصيد

□ I/we confirm receiving Account Key Feature Document
which I read and understand and accept without any
objection made from my side.
Date:
Customer Signature(1):………………………………………
Customer Signature(2):………………………………………

نحن استالم وثيقة الخصائص الرئيسية للحساب والتي أطلعت عليها و على/□اقر أنا
.دراية بها و التي أوافق عليها دون أدنى اعتراض
:التاريخ
................................................................................... )1( توقيع العميل
...................................................................................) 2( توقيع العميل

:الستخدام البنك فقط

For Bank Use:
Black List Checked

Information Updated




Yes
NO (KYC to be
filled)

Signature verified

Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E. / CMP 18264
© Copyright HSBC Bank Egypt S.A.E 2018. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Egypt S.A.E.

Account service Charge
Exempted:
 Master Level
 Suffix Level

Reason for exemption:
 Salary
 International Premier

Date of information
updated ___/____/_____

Authorized Stamp

Branch Stamp;

Authorized Signature

18264.م.م.صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش
. جميع الحقوق محفوظة2018 م.م.© حقوق الطبع و النشر محفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر ش
،ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي أجهزة أو نظم لتخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت
 دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي، فوتوغرافيا أو تسجيليا أو خالف ذلك، ميكانيكيا،سواء إلكترونيا
.م.م.مصر ش

