Application for HSBC Savings Certificates in Egyptian Pounds
طلب شهادة إدخار إتش إس بي سي بالجنيه المصري
Issuing Branch: ……………...………………………. :الفرع المصدر
نرجو وضع عالمة √ في المكان المالئم و استكمال هذا الطلب بخط واضح
Please tick √ where applicable and complete this form in BLOCK
letters
*Please delete whichever is not appropriate
*نرجو إلغاء ما هو غير مالئم
Account Name
إسم العميل

Do you have multiple
nationalities?
If yes, please provide
multiple nationalities.
If no, please provide
only nationality 1
Permanent Residential
Address
(or as in passport for nonEgyptians if mentioned
therein)

□ Yes

Date: …………………………………………….…….. :التاريخ
For Bank Use Only
الستخدام البنك فقط
Branch Stamp and Authorised Signature

رقم الحساب

Account No.

□ No

ال

□

نعم

□

Nationality 1 ------------------- Nationality 2 ----------------- Nationality 3 -----------------------------------Address
Residing at this
address since
If residing at the
stated address for
less than 3 years,
please provide your
previous residence
address details

مدة الشهادة

Certificate Period

٣  الجنسية------------------------ ٢ الجنسية

---------------------- ١ الجنسية

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

العنوان
مقيم في هذا العنوان منذ

هل تحمل جنسيات متعددة؟
إذا كنت تحمل جنسيات
 برجاء تحديد،متعددة
.الجنسيات المختلفة
،إذا كنت تحمل جنسية واحدة
١ برجاء تحديد الجنسية
عنوان اإلقامة الدائم

(أو وفقا ً لجواز السفر لغير
)المصريين إن ذكر فيه

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

إذا كانت مدة إقامتك في هذا
، سنوات٣ العنوان أقل من
برجاء تحديد العنوان السابق

…………………………………………………………………

Amount

المبلغ

سعر العائد الثابت

Fixed Interest Rate

□ 3 years
 سنوات٣
:يتم إضافة العائد كل

Interest to be credited:

□Monthly
شهر
I will pay the value of the certificate:

□In cash
□By debiting account number …………………………..…..

:سوف أقوم بدفع قيمة الشهادة

□
....................................................... □ بالخصم من حساب رقم
نقدا

:دفع العائد

Interest payment instructions:

□Credit account number ……………………………............
Maturity Instructions:

□Principle to be credited to account number
……………………………………………………………..

Correspondence Address: (Please complete only if it’s different
from the one you specified on the Customer Information Form)

........................................................... بالتحويل لحساب رقم

:عند نهاية فترة الشهادة
دفع األصل باإلضافة لحساب رقم

□

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

) (نرجو إكماله إذا كان يختلف عما ذكر في نموذج معلومات العميل:عنوان المراسالت
:رقم التليفون

Telephone No.:

Customer(s) Signature(s) and/or Chop(s)

□

األختام/أو الختم/ العمالء و/ توقيع العميل

Together we thrive

Savings Certificate Terms and Conditions
General Savings Certificate Terms:
1) Savings Certificates are issued only in Egyptian Pounds
2) Each Savings Certificate shall be issued for a period of 3 years as specified by
the customer in the Certificate application

شروط و أحكام شهادات اإلدخار
:البنود العامة لشهادات اإلدخار
) تصدر شهادات االدخار بالجنيه المصري فقط١(
) سنوات حسبما يحدد العميل في طلب إصدار٣( ) تصدر كل شهادة من شهادات االدخار لمدة ثالث٢(
الشهادة

3) Each Savings Certificate will be issued in the multiples of One Thousands
Egyptian Pounds (EGP 1,000) with a minimum of Ten Thousand Egyptian Pounds
(EGP 10,000)
4) Full / Partial withdrawals are possible after 6 months of payment.
Interest on the withdrawn amount will be paid as per the following redemption
schedules:
3 years Savings Certificate Redemption Schedule:
Redemption Period
Deduction
During 1st year
3% from contracted interest rate
During 2nd year
2% from contracted interest rate
During 3rd year
1% from contracted interest rate

 جنيه مصري) بحد أدنى عشرة١٠٠٠( ) تصدر كل شهادة ادخار من مضاعفات فئة األلف جنيه مصري٣(
.)جنيه مصري١٠٠٠٠( آالف جنيه مصري
) أشهر من السداد٦( ) يجوز إجراء عمليات سحب كلية أو جزئية بعد مرور ستة٤(
:يتم دفع عائد على المبلغ المسحوب وفقا لنسب العائد المحددة في جداول اإلسترداد التالي
: سنوات٣ جدول االسترداد لشهادات اإلدخار لفترة
الخصم
فترة اإلسترداد
خالل العام األول
 من سعر العائد األصلي المتفق عليه%٣
خالل العام الثاني
 من سعر العائد األصلي المتفق عليه%٢
 من سعر العائد األصلي المتفق عليه%١
خالل العام الثالث

5) Where partial withdrawals are conducted in accordance with clause 4 above,
the minimum amount redeemed should be EGP 1,000 (One Thousand Egyptian
Pounds) and in multiples

 ينبغي أن يكون الحد األدنى للمبلغ المسترد بقيمة،) بعالية٤( ) في حالة إجراء عمليات سحب جزئية طبقا للبند٥(
 جنيه (ألف جنيه) و مضاعفاتها١٠٠٠

6) Where partial withdrawals are conducted in accordance with clause 4 above,
the remaining value of the certificate should not be less than EGP 10,000 (Ten
Thousand Egyptian Pounds)

) بعالية فال يجوز أن تكون باقي قيمة الشهادة بمبلغ يقل عن٤( ) في حالة إجراء عمليات سحب جزئية طبقا للبند٦(
) جنيه مصري١٠٠٠٠( عشرة أالف جنيه مصري

7) Where partial withdrawals are conducted in accordance with clause 4 above,
sums remaining as a continuing Savings Certificate will earn the contracted
interest rate. The sums remaining will be confirmed by a new advice in
replacement for any original advice
8) The interest rate is calculated effective the next working day and automatically
credited to your account for the 3 years Certificate, as specified by the customer in
the Certificate application
9) You can apply for a Credit Card* against the Certificate free from the annual
fees for the first year
10) If the Saving Certificate is securing a facility or upon maturity, the Bank will
have the right to carry out one of the following procedures without notifying the
customer:
a) To renew the certificate at the prevailing interest rates at the time of
renewal whether for the same period or any other period determined by the
Bank.
b) To break the certificate to settle the facility and deposit the remaining amount
in the customer’s current account
c) To deposit the certificate’s amount in the customer’s current account and
place a hold until receipt of further instructions from the customer
I / we agree that the information given in the application is true and complete and
that I/we have read and accepted the Bank’s General Terms and Conditions for
the Operation of Accounts and Electronic Banking Services available on the
Bank’s public website and that I/we have read the Terms and Conditions stated
above which I/we understand and expressly agree and accept to be bound by.

) بعالية فسيُحتسب للمبالغ المتبقية في شهادة االدخار عائدة٤( ) في حالة إجراء عمليات سحب جزئية طبقا للبند٧(
 وسيتم التأكيد على المبالغ المتبقية بإشعار جديد بدال من اإلشعار األصلي للشهادة،بالسعر التعاقدي

) يحتسب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء و يضاف تلقائيا على الحساب الشهري بالنسبة لشهادات االدخار٨(
 سنوات حسب اختيار العميل في طلب الشهادة٣ لفترة

. وستكون معفاة من الرسوم السنوية في العام األول،) يمكنكم تقديم طلب باستصدار بطاقة ائتمان* مقابل الشهادة٩(
 يحق للبنك في أتخاذ أي من االجراءات،) في حالة االقتراض بضمان الشهادة أو عند تاريخ انتهاء مدة الشهادة١٠(
:التالية دون أخطار العميل
. تجديد الشهادة بسعر الفائدة وقت تاريخ التجديد سواء لنفس المدة المتفق عليها أو أي مدة أخرى يحددها البنك-أ

. كسر الشهادة لتسوية التسهيل الذى تم الحصول عليه وايداع المبلغ المتبقي في حساب العميل الجاري-ب
 إيداع مبلغ الشهادة في حساب العميل الجاري مع عدم إمكانية العميل في التصرف في ذلك المبلغ لحين الحصول-ج
.علي تعليمات جديدة
 اطلعنا و/ أننا قد اطلعت/نقر أنني/نقر أن كافة البيانات المذكورة في هذا الطلب صحيحة و كاملة كما أقر/أقر
وافقنا على الشروط و األحكام العامة إلدارة الحسابات و الخدمات المصرفية اإللكترونية المصدرة من بنك إتش/وافقت
قرأنا الشروط و األحكام الموضحة أعاله و/أننا قرت/إس بي سي مصر و الموجودة على الموقع العام للبنك و أنني
.نلتزم بكافة الشروط و األحكام المشار إليها/نوافق و ألتزم/أننا أوافق/أنني

Customer Signature
توقيع العميل

*Approval of credit facilities and Credit Cards is subject to the Bank’s Terms and
Conditions.
Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E CMP 19124
© Copyright HSBC Bank Egypt S.A.E 2019. 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.

.*الموافقة على إصدار البطاقات و التسهيالت اإلئتمانية تخضع لشروط و أحكام البنك
CRN 19124 .م.م.ﺻدر ﻋن ﺑﻧك إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﺻر ش
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق.٢٠١۹ م.م.© ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ و اﻟﻧﺷر ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺑﻧك إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻣﺻر ش
.ﻣﺣﻔوظﺔ
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي أجهزة أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو
 دون الحصول على إذن خطي مسبق، فوتوغرافيا أو تسجيليا أو خالف ذلك، ميكانيكيا، سواء إلكترونيا،وسيلة كانت
.م.م.من بنك إتش إس بي سي مصر ش

