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:الفرع

Branch:

Date:

/

/

:التاريخ

 نظام التمویل-١

1- Finance Scheme

 القسط/النظام الخاص للموظفين بتحويل الراتب

Scheme for Employees with Salary/Installment Transfer

 القسط/النظام الخاص للموظفين بدون تحويل الراتب

Scheme for Employees without Salary/ Installment Transfer
Scheme for HSBC Premier Customers

HSBC Premier النظام الخاص لعمالء

Scheme for HSBC Advance Customers

HSBC Advance النظام الخاص لعمالء
النظام الخاص بتمويل شـراء السيارة

Scheme for Car Finance

النظام الخاص بأصحاب األعمال الحرة

Scheme for Self-Employed Customers

)النظام الخاص بأصحاب المهن الحرة( األطباء

Scheme for Professionals (Doctors)

زيادة مبلغ تمويل سابق (برجاء ملىء بيانات التمويل و البيانات الشخصية و بيانات
) فقطHSBC العالقة مع

Top-up your existing loan (Please fill in the finance details, Personal
details and Banking relationship with HSBC details only)

أخرى

Others

 معدل العائد-٢

2- Interest Rate
Finance Rate (Fixed rate / Variable rate):

:)عائد متغير/ معدل العائد (عائد ثابت

 بيانات التمويل-٣

3- Finance Details
Required Finance Amount

المبلغ المطلوب

جنيه مصرى

EGP

إستثمار

Investment

تعليم

Education
Finance purpose

زواج

Marriage

 عطلة/ سفر

Travel/ Vacation
I hereby acknowledge my consent and full knowledge that HSBC Bank
Egypt has the right to grant me a finance amount less than the amount I
and
want to borrow with a value up to EGP
in any form of credit finance according to the bank’s internal process and
credit policy, also I hereby acknowledge and confirm my full knowledge
that the Bank is not committed to announce any reasons or justifications
for granting the finance or not , as this solely is subject to the bank’s
internal process and credit policy and the bank’s sole discretion.
Tenure

أقر أنا بعلمى ودرايتى التامة و موافقتى بأن بنك إتش إس بى سى مصر لديه الحق فى
منحى مبلغ أقل من المبلغ المراد إقتراضه حتى مبلغ
جنيه مصرى وذلك فى أى شكل من أشكال التمويل االئتمانى وذلك وفقا
إلجراءات البنك الداخلية أو سياسة البنك االئتمانية و كذا أقر بعلمى درايتى التامة بعدم
إلتزام البنك بإبداء أية أسباب أو مبررات نظرا الن منح التمويل من عدمه يرجع لسياسة البنك
.الداخلية و االئتمانية ووفقا لمطلق تقديره

and

فترة السداد

أشهر/شهر

month/ months

Installment Date
Bimonthly installment dates in
each month.

الغرض من التمويل

تجهيز منزل

House Decoration

من

of each month Or
of

دفع األقساط الشهرية فى موعد أقصاه
كل شهر أو األقساط النصف شهرية في
.من كل شهر
و
سحب على المكشوف بضمان المرتب فقط

Unsecured overdraft against salary transfer only
I would like to apply for an a unsecured overdraft on my
account number
with a finance limit of
EGP

أود أن أتقدم بطلب تسهيل سحب على المكشوف تحت حساب رقم
بحد إئتمانى
جنيه مصرى

 البيانات الشخصية-٤

4- Personal Details

 أو جواز السفر/ االسم كامال كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومى للمصريين
لألجانب

Name As on National ID for Egyptians / Passport for
Non-Egyptians
Name

إسم األب

Father’s Name

االسم

Family Name

إسم العائلة

HSBC  بيانات العالقة مع-٥

5- Banking Relationship with HSBC

:رقم حساب العميل

Customer account No.:
Account Type:

Premier

Advance
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Personal Banking

:نوع الحساب

 بيانات أي قريب في مصر-6

6- Relative in Egypt details

:االسم

Name:
Relative degree:

:درجه القرابة

Home address:

: عنوان المنزل

Office address:

:عنوان المكتب

Telephone Number

Home:

:منزل

Office:

:مكتب

أرقام التليفون

:محمول

Mobile:

إقــــــرار إعـــــــرف عـــمـــيـــلـــك

Know Your Customer Declaration

....../..../.... أقر انني قد قمت بمراجعة بيناتي المدونة في استمارة اعرف عميلك بتاريخ
و أنها صحيحة و لم يتم تغيرها حتي تاريخه

I hereby declare that I reviewed my data maintained in last KYC update
dated. ....... /....../........... Whereby is valid & have not been changed till date.

Declaration and Signature

اإلقــــــــرار والــتــوقــيــع

I hereby confirm that the above information provided by me is complete and
correct and the Bank shall have the right to verify any data or all of the above
information in any way that shall deem appropriate to the Bank.

أقر بأن المعلومات الصادرة منى كاملة وصحيحة على أن يكون للبنك الحق فى التحقق
.من أية بيانات أو كافة البيانات المذكورة أعاله بأية طريقة يراها البنك مناسبة

Any Finance application shall be subject to the Bank’s approval and the Bank
reserves the right to refuse any Finance application without giving reasons.

يخضع اى تمويل لموافقة البنك و يحتفظ البنك بالحق فى رفض أى طلب يقدم
للحصول على تمويل دون إبداء األسباب

توقيع مقدم الطلب

Applicant Signature
ختم صحة التوقيع

Signature Verification
Stamp

 إقرار واتفاق منح التمويل الشخصي-7

7- Declarations and Personal Finance Agreement
In accordance with my request to HSBC Bank Egypt to grant me
Personal Cash Finance I approve, agree on the following:

،بموجب هذا الطلب المقدم لبنك إتش إس بي سي مصر لمنح تمويل شخصى
:أتعهد وأقر بما يلى

According to HSBC Bank Egypt (hereinafter called the ‘Bank’) approval

)م ( ويشار اليه فيما يلى بالبنك.م.مقابل موافقة بنك إتش إس بي سي مصر ش

to grant the undersigned Personal Cash Finance with the amount
EGP (only
I

(فقط

Egyptian pound),

على منحى (الموقع ادناه) تمويل نهائى بمبلغ وقدره جم

جنيها مصريا ال غير) بموجب هذا اقر

(ويشار إليه فيما يلى

(hereinafter called the “Debtor(s)”)

.

/واتعهد انا

 المدينين) إقرارا نهائيا غير قابل لإللغاء بموافقتي على كافة شروط وأحكام هذا/ بالمدين

declare that this is to be a final attestation not to be reversed to state
the following general condition:

: الطلب والتزامي بها على النحو التالي

First: Agreed Interest Rate:

: معدل العائد اإلتفاقى:أوال
ً

Variable Interest Rate Personal Finance Granting:

:في حالة منح تمويل شخصي ذو عائد متغير

The finance shall bear the agreed return at annual rate of
%,
and any other fees that have been agreed upon with the Bank at any time,
whereby the agreed annual return shall be calculated based on the Central
Bank of Egypt overnight finance rate of return upon granting the facility
in addition to the Bank’s profit margin, The Finance agreed annual rate of
return may change as determined by the bank on a regular basis every three
months , and the new agreed annual rate of return shall be announced by
the first week of each month on a quarterly basis, and the customer may
review any changes in the finance annual rate of return at any time in any
of the bank’s branches or the bank’s electronic website www.hsbc.com.eg,
and it’s the customer’s responsibility to review the changes of the annual
rate of return, The finance rate of return will be calculated on the basis of
a 365 day calendar year and accrues daily on the outstanding remaining
finance amount and paid monthly with the finance installment.
In the event of a change in the agreed finance rate of return, Either the
number of the monthly payments will change or the value of the monthly
payment, subject to the bank’s sole discretion.
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 علــى التمويــل و أي٪
يتــم ســداد عائــد ســنوي إتفاقــى بمعــدل
رســم آخــر يتفــق بشــأنه مــع البنــك فــي أي وقــت و يتــم إحتســاب العائــد الســنوي علــى
أســاس الســعر المحــدد ليــوم اإلقــراض لــدى البنــك المركــزي المصــري مضافــا إليهــا هامــش
 و يتــم تغييــر ســعر العائــد ســالف الذكــر حســبما يحــدده البنــك بصفــة دوريــة،ربــح البنــك
 بحيــث يتحــدد ســعر العائــد فــي األســبوع األول مــن كل شــهر بصفــة ربــع،كل ثالثــة أشــهر
 و يجــوز للعميــل مراجعــة أي تغيــرات فــي ســعر العائــد فــي أي وقــت مــن خــال أي,ســنوية
www.hsbc.com.eg مــن فــروع البنــك أو مــن خــال موقــع البنــك علــي شــبكة اإلنترنــت
وتكــون مراجعــة التغييــرات فــي ســعر العائــد مســئولية العميــل و سيحســب ســعر العائــد
 يومـ ًـا و يســتحق يوميـ ًـا علــى المبلــغ365 علــى التمويــل علــي أســاس ســنة تقويميــة مــن
.المتبقــي و يســدد شــهريا مــع قســط التمويــل
 ســيتم تغيــر إمــا قيمــة القســط الشــهري أو فتــرة,فــي حالــة حــدوث تغيــر فــي ســعر العائــد
.ســداد التمويــل وفقــا لمطلــق تقديــر البنــك

Fixed Interest Rate Personal Finance Granting:

:فى حالة منح تمويل شخصى ذو عائد ثابت
The finance shall bear the agreed return at annual rate of
يســـرى علــى التمويــل عائــدا اتفاقــى بمعــدل
% determined by the bank from time to time  ســنوى يتقــرر مــن٪
and announced within the branches without my prior notice or acceptance جانــب البنــك مــن حيــن ألخــر ويفصــح عنــه باإلعــان داخــل الفــروع دون إخطــارى أو قبولــى
and I hereby agree on that now.
.و أوافق على ذلك من اآلن
And the rate of return shall be calculated on basis of a 365 day calendar
year and accrues daily on the remaining amount and paid monthly along  يومـ ًـا و يســتحق365 ويحســب معــدل العائــد علــى التمويــل علــى أســاس ســنة تقويميــة مــن
with the finance installment.
 ويخصــم مــن حســابى.يوميـ ًـا علــى المبلــغ المتبقــى و يســدد شــهريا مــع قســط التمويــل
And deducted all from my account or at any intervals determined by the كل أو فــى المــدد التــى يقررهــا البنــك حســب إختيــاره و يســتمر إحتســاب هــذا العائــد حتــى
Bank at its own discretion and the interest continues to be calculated until تمــام ســداد كافــة مديونيــات البنــك ســواء كان حســاب مفتوحــا أو تــم غلقــه ألى ســبب
full settlement of the bank’s facility whether the account has been closed
.مــن األســباب
or not for any reason.
Unsecured Overdraft Granting:

:في حالة السحب على المكشوف
يســـرى علــى الســحب علــى المكشــوف أو أي تســهيل مصرفــي آخــر عائــدا إتفاقــى بمعــدل
 ســنوي يتقــرر مــن جانــب البنــك مــن حيــن آلخــر و يفصــح عنــه٪
 المدينيــن علــى/ باإلعــان داخــل الفــروع دون اخطــار المديــن أو قبولــه و يوافــق المديــن
 يخصــم، و يســحب علــى أســاس أرصــدة الســحب علــى المكشــوف اليوميــة،ذلــك مــن اآلن
 المدينيــن كل شــهر أو فــي المــدد التــي يقررهــا البنــك حســب إختيــاره/ مــن حســاب المديــن
و يســتمر إحتســاب هــذا العائــد حتــى تمــام ســداد كافــة مديونيــات البنــك ســواء كان
.الحســاب مفتوحــا أو تــم غلقــه ألى ســبب مــن األســباب

The Overdraft facility shall bear the agreed return at annual rate of
% per annum decided by the bank every now and
then and announced in the bank’s branches without prior notification to the
debtor and the debtor/debtors agree and accept this from now on, shall be
calculated on the outstanding daily overdrawn balances and debited from
the Debtor(s)’ account every month or at any intervals determined by the
Bank at its own discretion and the interest continues to be calculated until
full settlement of the bank’s facility whether the account has been closed
or not for any reason.

 قســط التمويــل فــي حالــة معــدل العائــد الثابــت و معــدل:ثانيــا
:العائــد المتغيــر

Second: Finance Installments in case of Fixed Interest
Rate Finance and Variable Interest Rate Finance:
I /
the undersigned hereby
authorize the HSBC Bank Egypt SAE unconditional and irrevocable
authorization to fill the installment amount and the date of the first
installment deduction of the granted finance as well as filling the final
finance amount decided by the bank in accordance to the set limits by the
parties of this agreement.

الموقــع أدنــاه بأننــي
/ أقــر أنــا
م تفويضــا غيــر مشــروط و غيــر.م.أفــوض بموجــب هــذا بنــك إتــش إس بــي ســي مصــر ش
قابــل لإللغــاء فــي ملــيء مبلــغ قســط التمويــل الممنــوح لــي و تاريــخ أول خصــم و كذلــك
فــي ملــيء مبلــغ التمويــل النهائــي الــذى يحــدده البنــك و ذلــك طبقــا للحــدود المصرحــة مــن
.طرفــي فــي هــذه االتفاقيــة

I hereby declare to agree on paying all the bank dues upon the first
claiming in addition to the revenues and expenses , and any other fees or
charges may be collected in accordance with the applicable requirements
at the bank from time to time and in accordance to the bank’s rules and
regulations from time to time , and the Bank has the option to claim
settlements of all obligations toward the bank do from time to time, as
well as to modify or cancel the overdraft facility and / or any other facilities
granted in accordance to the bank’s sole discretion (whether due to
a breach of the terms and conditions of the facilities or otherwise) and
without any obligation by the Bank to give reasons or justifications.

أقــر بموافقتــي بســداد كافــة مســتحقات البنــك عنــد أول مطالبــة لكافــة المبالــغ
المســتحقة باإلضافــة للعوائــد و المصروفــات و أي رســوم أو أعبــاء أخــرى قــد يتــم تحصيلهــا
وفقــا لمــا يســرى لــدى البنــك مــن حيــن آلخــر مــن اشــتراطات و لوائــح و قواعــد و أنظمــة
البنــك الســارية مــن وقــت ألخــر و يكــون للبنــك الخيــار فــي القيــام مــن حيــن ألخــر بالمطالبــة
بتســوية كل االلتزامــات تجــاه البنــك وكذلــك القيــام بتعديــل أو إلغــاء تســهيل الســحب علــى
أو أي تســهيالت أخــرى ممنوحــة و ذلــك حســب مطلــق إختيــار البنــك (ســواء/المكشــوف و
كان ذلــك بســبب إخــال بشــروط و أحــكام التســهيالت أو خالفــه) و دون أي إلتــزام مــن
.جانــب البنــك بإبــداء أســباب أو مبــررات

I hereby commit and pledge to repay the finance amount in addition to
fixed
the finance return amount to the bank with a number of
(only
monthly/bimonthly with a fixed value of EGP
EGP) per installment starts on
/
/
and ends on
/
/
in addition to a final installment(s) that represents any returns or expenses
due for repayment on the finance amount whether it is due to the delay in
repaying any of the installments or for any other reason whatsoever, with
the possibility that the number of agreed installments may change in case
of granting a Variable Interest Rate Cash Finance and the agreed above
set-out number of installments may increase / decrease in case of granting
a Variable Interest rate cash finance.

ألتــزم و أتعهــد بالســداد إلــى البنــك مبلــغ التمويــل و العائــد بموجــب عــدد
 أقســاط نصــف شــهرية ثابتــة قيمــة كل قســط/ قســط شــهري ثابــت
/
/
) يبــدأ مــن
(فقــط
باإلضافــة إلــى قســط
/
/
و ينتهــى فــي
 أقســاط أخيــرة يمثــل ايــة عوائــد أو مصروفــات قــد تســتحق علــى مبلــغ التمويــل ســواء/ أخيــر
للتأخــر فــي ســداد قيمــة أيــة قســط أو ألى ســبب أخــر مهمــا كان مــع إمكانيــة أن يتغيــر
عــدد االقســاط المتفــق عليهــا فــي حالــة حصولــي علــى التمويــل ذو العائــد المتغيــر و أن
 تقــل عــدد األقســاط المبينــة أعــاه فــي حالــة حصولــي علــى التمويــل الشــخصى ذو/تزيــد
.العائــد المتغيــر

shall always maintain
I declare that my Account No.
كافيـ ًـا لتغطيــة اقســاط التمويــل
أتعهــد بــأن يظــل رصيــد حســابي رقــم
enough balance to cover the monthly / bi-monthly payments, and its
ـداد
ـ
س
ـرة
ـ
فت
ـوال
ـ
ط
ـه
ـ
وملحقات
ـاب
ـ
الحس
ـات
ـ
مصروف
و
النصــف شــهريه و عائــده/ الشــهرية
agreed rate of return value and the account fees and charges throughout
.التمويــل و لحيــن تمــام الســداد
the finance repayment period and until the finance full settlement.

 العمولة: ًثالثا

Third: Administration fees

In case of Fixed Interest Rate Finance & Variable Rate Finance:
I agree to Pay an administration fee of
% of the value
:في حالة معدل العائد الثابت و معدل العائد المتغير
of the finance that shall be deducted in advance from any of my / our مقدما
ً
 مــن قيمــة التمويــل تخصم٪
دفــع عمولــة التمويــل بواقــع
accounts (taking into consideration the minimum amount set in the tariff
 بنــا (مــع مراعــاة الحــد األدنــى للعمولــة المبينــة بتعريفــة/ مــن أي حســابات خاصــة بــي
and charges received copy).
.)الخدمــات التــي تســلمتها
In case of Unsecured Overdraft:

:في حالة السحب على المكشوف

% calculated on the
I agree to pay a commission of
highest debit balance during the month and deducted monthly.

 على أعلى رصيد مدين خالل الشهر٪
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دفع عمولة بقيمة
ً
.شهريا
و تخصم

ً
رابعا :شـروط عامة:
أ .تعتبــر كافــه مبالــغ العائــد والعمــوالت والمصروفــات والرســوم التــي يتــم خصمهــا مــن
حســاب المديــن /المدينيــن بمثابــة جــزء مــن إلتــزام المديــن  /المدينيــن تجــاه البنــك وإن
تجــاوزت عمليــه الخصــم الخاصــة بالمبالــغ المذكــورة مــن حســاب المديــن /المدينيــن الحــد
(المبيــن باالتفــاق) أو أي حــد يتقــرر حســب اختيــاره فيتعيــن علــى المديــن  /المدينيــن
ســداد مبلــغ الزيــادة بأثــر فــورى.
ب .يوافــق المديــن  /المدينيــن علــى أن يكــون للبنــك الحــق فــي اجــراء مقاصــة ,حوالــة حــق
التمويــل الشــخصي الخــاص بــي(أو مــا شــابه ذلــك مــن حقــوق) مــع أي حقــوق ملكيــه
او عوائــد تخــص المديــن  /المدينيــن وتكــون فــي حيــازة البنــك وتحــت نطــاق ســيطرته
ويجــوز للبنــك ممارســه هــذه الحقــوق فــي أي حيــن ودون الحاجــه لإلخطــار بذلــك ولــه
الحــق فــي القيــام بدمــج وجمــع أي و كافــه الحســابات المقيــدة باســم المديــن  /المدينين
بغــض النظــر عــن ســندات الملكيــة الداخلــة فــي نطاقهــا وبغــض النظــر عــن عناوينهــا او
مســمياتها واعتبارهــا حســابا واحــدا بــل ويجــوز للبنــك اجــراء مقاصــه بشــأن أي حســابات
متجــاوزه لحــد االئتمــان مــع كافــه أو أي مبالــغ ماليــه أيــا كانــت ،ســواء كانــت كائنــه ضمن
حســابات جاريــه او حســابات ادخــار او حســابات ايــداع او حســابات شــهادات ادخــار او أي
حســابات أيــا كان نوعهــا وأيــا كانــت عملتهــا ،وكانــت هــذه الحســابات فــي حيــازة البنــك
لــدى أي مــن فروعــه فــي أي حيــن وتخــص المديــن  /المدينيــن.
ج .أقــر بمعرفتــي أن االطــاع علــى كشــوف الحســاب يكــون متاحــا علــى مــدار الســاعة
مــن خــال االنترنــت البنكــي ،و فــي حالــه عــدم االشــتراك فــي خدمــة االنترنــت البنكــي
فإننــي التــزم بإخطــار البنــك بإرســالها إلــي عنوانــي الــذي أتخــذه للمراســات .كمــا ألتــزم
فــي حالــه عــدم اســتالمي لكشــف الحســاب بــأن أقــوم باالطــاع عليــه و اســتالمه
مــن أي فــرع مــن فــروع بنــك إتــش إس بــي ســي مصــر أو االســتعالم عنــه مــن خــال
التليفــون البنكــي  ،وعليــه يســقط حقــي فــي االعتــراض بأننــي لــم أقــم باســتالمه،
وتعتبــر مفــردات الحســاب حجــة علــى فيمــا ورد بهــا ومصادقــة بصحــة االرصــدة.

Fourth: General Conditions
All amounts of return , commission, expenses or changes debited to
the Debtor/ Debtors account shall become part of the Debtor/ Debtors
liability to the Bank and if the debiting of such amounts to the Debtor/
Debtors account exceeds the limit (stated in the agreement) or any
other limit that may be set at the sole discretion of the Bank, the
Debtor/ Debtors undertake to repay the excess amount immediately.

A.

The debtor(s) agrees that the Bank shall have the right of set off,
assignment of right of my Personal Cash Finance (or similar right) over
any of his/her rights and return which are in the Bank’s custody and
control which rights may be exercised by the Bank and the bank may at
any time and without prior notice combine and consolidate all or any of
the accounts held in the Debtor/ Debtors name irrespective of the title
they come under and consider them as one account, and/or set off any
overdrawn accounts against all/or any monies kept whatsoever
and whether it’s kept in current account, savings account or deposit
account or saving certificate account, whatever the type or the currency
of the account which the Bank at any time may maintain the debtor/
debtors account at any of its branches.

B.

I declare that I know that access to statements is available all the time
through internet banking ,and in case I did not register for internet
banking, I will be responsible to notify the bank to send the statements
to my correspondence address. And if I did not receive them , I am
obliged to visit any of HSBC Bank Egypt branches to read and receive
them or inquire about them through phone banking, hence, the contents
of the statement will be deemed to be correct and accepted and the
bank should consider this a final confirmation from me to its contents.

C.

د .يقــر المديــن بــأن دفاتــر البنــك وحســاباته هــي بمثابــة الدليــل الحصــري الدامــغ بشــأن The Debtor (s)acknowledge and concedes the Banks book and accounts
المبالــغ المســتحقة او المبالــغ التــي يلتــزم المديــن /المدينيــن بســدادها فــي مقابــل shall be sole evidence of the sum due or which the Debtor(S) is bound
التســهيالت المصرفيــة الممنوحــة له/لهــم و يقــر المديــن  /المدينيــن بتنازلــه بوجــه خــاص to pay in respect of the Bank facilities and the Debtor(S) also specifically
عــن أي حــق بالطعــن فــي صحــة هــذه الدفاتــر والســجالت.
waive any right to challenge the correctness of these records.
هـ .أي مطالبــة أو طلــب حضــور أو إشــعار أو إخطــار قــد يرغــب البنــك فــي إرســاله الــى
المديــن /المدينيــن ســيعتبر قــد ورد إلــي أن أرســل كتابــة فــي صــورة خطــاب مســجل
علــى اخــر عنــوان للمديــن مســجل لــدى البنــك او مــن خــال رســائل نصيــه أو مــن خــال
إرســاله إلــى البريــد اإللكترونــي طبقـ ًـا لتفاصيــل بيانــات االتصــال التــي قــام المديــن /
المدينيــن بملئهــا فــي اســتمارة طلــب التمويــل او مــن خــال أي اســتمارة او طلــب اخــر
قــام المديــن  /المدينيــن بملئــه فــي بنــك إتــش إس بــي ســي وبالنســبة لإلخطــارات
المعنيــة بالتغييــر فــي أســعار العائــد فيجــوز أيضــا اإلعــان عنهــا فــي الصحــف المحليــة
و/أو عرضهــا بمقــر البنــك أو فــروع البنــك دون الحاجــة إلــى إخطــاري أو قبولــي لذلــك و
أوافــق علــى ذلــك مــن اآلن.

D.

Any claim ,summons, advice or notice which the Bank may desire to
convey to the Debtor(S) shall be deemed to have been duly given to the
Debtor(S) if given in writing by registered letter to the last address of
the Debtor(S) registered with the Bank. Or send it by SMS or through
personal email according to contact details that Debtor(S) mentioned in
)his Personal Cash Finance application or any Bank forms that Debtor(S
fill it within HSBC offices or branches notice of changes in return rates
may also be given by announcement inserted in the local press and/
or displayed on the Bank’s premises or at any of the Bank’s branches
without notice to the Debtor(S) or acceptance and the Debtor(S) agrees
to this from now.

E.

و .يوافــق المديــن  /المدينيــن علــى ان يخصــم مــن حســابه قيمــه أي رســوم او ضرائــب The debtor(S) agrees to debit his/her account with any fees/charges/
او دمغــات او أي مبالــغ اخــرى تســتحق بموجــب هــذا االتفــاق وذلــك دونمــا الحاجــه taxes/stamps/amounts, accrued relating to this agreement without
having to obtain his/her consent at the time of debiting.
للحصــول علــى موافقــة منــه  /منهــم حيــن اجــراء الخصــم.

F.

In case of the Debtor(S) failure In paying three consecutive monthly
installments on time, the Debtor(S) irrevocably agree that the Bank shall
have the right at its sole discretion to cancel the agreement and proceed
to recover the finance amount as well as all other finance charges from
the security funds held by the Bank without any prior notification Or
legal action in the absence of any collateral or amounts payable to cover
all or some of the finance amount.

G.

The Debtor(S) acknowledge that the Bank has the right to institute
ح .يقــر المديــن  /المدينيــن بأنــه يحــق للبنــك اتخــاذ كافــه االجــراءات القانونيــة التــي مــن
legal proceeding for recovery of the debt and that any legal costs,
شــأنها اســترداد المديونيــة وان أي تكاليــف قانونيــة او مصروفــات قضائيــة او اتعــاب
)court fees and lawyers’ fees incurred shall be added to the Debtor(S
محامــاه يتحملهــا البنــك ســيتم اضافتهــا الــى مديونيــة المديــن  /المدينيــن.
indebtedness.

H.

This agreement shall be construed, interpreted and executed in
ط .يفســر هــذا االتفــاق ويــؤول وينفــذ بمــا يتوافــق واحــكام قوانيــن جمهوريــه مصــر
accordance with the laws of the Arab Republic of Egypt. Any dispute
العربيــة وأي نــزاع ينشــأ مــن واقــع تفســير او تأويــل او تنفيــذ االتفــاق المذكــور ســيخضع
arises in the interpretation or execution of the said agreement shall be
الختصــاص محاكــم القاهــرة االقتصاديــة والتقاضــي محــل مــا يريــد الدائــن.
subject to the jurisdiction of the Cairo Economic Courts.

I.

ى .تســـرى شـــروط وأحــكام هــذا االتفــاق علــى كل مــن الخلــف العــام والخــاص للمديــن The terms of this agreement will be valid for both the Debtor(S) general /
and private successors.
المدينيــن.

J.

ز .فــي حالــه اخفــاق المديــن  /المدينيــن فــي ســداد ثالثــة اقســاط متعاقبــة فــي مواعيــد
اســتحقاقها فيوافــق المديــن  /المدينيــن حينئــذ علــى ان يكــون للبنــك الحــق وحســبما
يتــراءى لــه فــي الغــاء هــذا االتفــاق والعمــل علــى اســترداد مبلــغ التمويــل وكل مــا
يتعلــق بــه مــن رســوم وذلــك مــن خــال مبالــغ الضمــان الكائنــة فــي حيــازة البنــك
ودون الحاجــه إلخطــار مســبق بذلــك أو اإلجــراءات القانونيــة فــي حالــة عــدم وجــود أي
ضمانــات أو مبالــغ دائنــة تغطــى كل أو بعــض مبلــغ التمويــل القائــم.

ً
خامسا :تفاصيل خاصه بالتمويل:

Fifth: Details Related to the Personal Finance

في حالة منح التمويل بضمان تحويل المرتب:
أ.

In case of granting the Personal Finance against Salary Transfer:

(company name) are committed to
I Declare that
(اسم الجهة) بتحويل راتبي
أوافق على ما جاء بتعهد
الشهري شامال الحوافز والبدالت واالرباح وكافة مستحقاتي طرفها الى حسابي رقم transfer my monthly salary including allowances and incentives, profits
and all my receivables to my Bank account
لدى بنك إتش إس بي سي مصر لسداد with
التمويل الممنوح لي.
HSBC Bank Egypt to repay my Finance amount.
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A.

B.

I acknowledge and agree to delegate HSBC Bank Egypt unconditional
and irrevocable delegation to notify
.
My work with my Finance details without any rejection from my side.

 اقر واوافق بموجب هذا بتفويض بنك إتش إس بي سي مصر تفويضا غير مشـروط.ب
جهة عملي ببيانات
وغير قابل لإللغاء بإخطار
.حسابات التمويل الممنوح لي بدون ابداء أي اعتراض منى
:في حالة منح تمويل بضمان تحويل القسط

In case of granting the Personal Finance against Installment Transfer:
A.

I Declare that
(Company name) are committed
to transfer monthly/Bimonthly Finance installment including interest
rate to my Bank account
with
HSBC Bank Egypt to repay my Finance amount.

(اسم الجهة) بتحويل القسط
أوافق على ما جاء بتعهد
االقساط النصف شهرية المتفق عليها مع البنك متضمنا عائده الى/ الشهري
لدى بنك إتش إس بي
حسابي رقم
.سي مصر لسداد التمويل الممنوح لي

B.

I acknowledge and agree to delegate HSBC Bank Egypt unconditional
and irrevocable delegation to notify
my
work with my finance details without any rejection from my side.

 اقر واوافق بموجب هذا بتفويض بنك إتش إس بي سي مصر تفويضا غير مشروط.ب
جهة عملي ببيانات
وغير قابل لإللغاء بإخطار
.حسابات التمويل الممنوح لي بدون ابداء أي اعتراض منى

In case of increasing your existing finance amount:
A. It’s the bank sole discretion to perform partial/full settlement of
the debtor’s remaining previous finance balance or increasing the
outstanding balance based on my request and I hereby acknowledged
and confirm the correctness of these debit balances till date.And also
the Bank has the right according to its sole discretion to create an
account / Other subaccounts under our main account in order to serve
the debit accounts subject to all terms and conditions of the Bank.
B.

.أ

:في حالة طلبي زيادة مبلغ التمويل السابق

 الجزئي للرصيد المدين/فإنه يجوز وفقا لمطلق تقدير البنك أن يقوم بالسداد الكلى
ً
تنفيذا لطلبي و بالتالي فإنني
المتبقي من التمويل السابق أو زيادة الرصيد القائم
 و أيضا يحق.بموجب هذا أقر بمصادقتي على صحة االرصدة المدينة حتى تاريخه
حسابات فرعية أخرى تحت الحساب/للبنك وفقا لمطلق تقديره أن ينشئ حساب
الرئيسي الخاص بنا و ذلك لخدمة الحسابات المدينة و يسرى عليها كافة األحكام و
.الشـروط الخاصة بالبنك

.أ

In all of these cases or in any of them, in case the transfer has stopped
ً  ففي كافة هذه األحوال أو في.ب
أيا منها إذا توقف التحويل سواء كان راتب أو قسط
whether it was salary transfer, installment transfer for any reason, then
ً
نظرا لفقد هذا
-  فإنه من حق البنك وحده في هذه الحالة،ألي سبب من األسباب
the Bank has the right solely in this case - since the guarantee will no
 اعتبار التمويل مستحق األداء ويحق للبنك إجراء المقاصة من أي أرصدة- الضمان
longer exist - to consider the finance due, and the Bank will have the
فضال عن احقية البنك
دائنة توجد في أي حساب لديكم دون إخطارنا أو التنبيه علينا
ً
right toff set from any of the credit balances available at the Bank’s end
في اتخاذ كافة اإلجراءات األخرى بكافة أنواعها وأسبابها التي تكفل له استيفاء كافة
in any account without the needto notify us or in addition to the Bank’s
.ديونه بكافة الطرق
right to take any other kinds of actions whatever their reasons which
grants the Bank the right to collect its debts by any means.

ً
 إقرار على أرصدة مديونيات التمويالت الممنوحة من جهات أخرى:سادسا

Sixth: Confirmation of other outstanding balances:

أقر بموجب هذا بأنى مدين لجهات أخرى

I hereby declare that I have debits with other entities

أقر بموجب هذا بأنى لست مدينا ألى جهات أخرى

I hereby declare that I have no debits with other entities

لدى البنوك و شـركات التأجير التمويلي

:إقرار على أرصدة مديونيات التمويالت الممنوحة من جهات أخرى

/

/

الشـركة/ البنك
الشـركة/ البنك
الشـركة/ البنك

 حساباتنا المدينة حتى تاريخ/ نقر أن أرصدة حساباتي/أقر

:و شـركات التمويل العقاري التي أتعامل معها هي كالتالي
الشـركة/ المسمى لدى البنك

)الرصيد (باألحرف و األرقام/ حجم التعامل
الشـركة/ المسمى لدى البنك

)الرصيد (باألحرف و األرقام/ حجم التعامل
الشـركة/ المسمى لدى البنك

)الرصيد (باألحرف و األرقام/ حجم التعامل

 الحسابات المذكورة أعاله بخالف العوائد و العموالت/ منا بذلك و مصادقة نهائية على صحة أرصدة الحساب/ ويعد هذا إقرار منى
.و المصروفات المستحقة

.ندرك أن إغفال هذا اإلقرار عن بعض األرصدة أو اإلقرار ببيانات غير صحيحة قد يترتب عليه عدم الحصول على التمويل المطلوب/ كما أدرك

Confirmation of other outstanding balances:
I / we declare that my/ our outstanding balances / facilities until the date
/
/
held with other
Banks, financial Leasing & Mortgage companies that I / We deal with, are as follow:
Account name at the bank / company
name of the bank / company
account
balance/ portfolio (letters and numbers)
Account name at the bank / company
name of the bank / company
account
balance/ portfolio (letters and numbers)
Account name at the bank / company
name of the bank / company
account
balance/ portfolio (letters and numbers)
I / we hereby confirm and acknowledge the above outstanding balances/ accounts, not withstanding any interests,
commissions or expenses thereof.
I further confirm my awareness that providence of any misleading or incorrect balances pertaining to the data included
herein shall void procession of the facility. In addition, the Bank has the right to claim the facility after being granted if
other than the aforementioned was revealed.
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ً
 اقرار االطراف المرتبطة:سابعا

Seventh: Related Parties Declaration

 والمنشآت الفردية التي،األطراف المرتبطة بالعميل و تشمل أقاربه حتى الدرجة الرابعة
.يمتلكها وضامنيه و كفالئه

Related parties to the client including relatives till the fourth degree and
sole proprietorships that he/she owns and their guarantor

االسم
Name

العنوان
Address

النشاط/المهنة
Profession

الشكل القانوني
Legal Type

طبيعة االرتباط
Nature of Relation

المستند
Documents

يحق للبنك طلب أي ضمان او مستندات اخرى

The Bank has the right to request any guarantees or other documents

ً
 االقرار النهائي:ثامنا

Eighth: Final declaration

أقر بأن كافه البيانات الواردة في هذا الطلب حقيقيه وصحيحة واصرح لبنك إتش
.إس بي سي مصر بالقيام بأي استعالمات للتحقق من ذلك من أي مصادر يختارها

A. I declare that all information provided by me in this application is true
and correct, I authorized HSBC Bank Egypt to seek verification of the
data given from whatever sources it may so select.

.أ

 اقر بأنني قد اطلعت ووافقت على الشـروط الواردة بهذا الطلب وبموافقتي على.ب
الشـروط واالحكام العامة لمنح التمويل الشخصي (والتي يجوز تعديلها من وقت
ألخر وفقاً لمطلق تقدير البنك) والموجودة على الموقع اإللكتروني العام لبنك
 والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من هذاwww.hsbc.com.eg إتش إس بي سي مصر
.الطلب ومكملة له وتحيل اليها

B. I hereby declare that I have read and accepted the conditions stated
herein and I acknowledge and accept the Bank’s General Terms and
Conditions for the personal finance (which may be amended from
time to time according to the bank’s sole discretion) which is available
on the Bank ‘s general website www.hsbc.com.eg constituting an
integral part of this application and complementary thereto which we
refer into.
C. I hereby declare that I have read and accepted the general terms &
conditions for banking transacting available in branch.

 أقر بأنني قد اطلعت على الشـروط واالحكام العامة للتعامالت البنكية الشخصية.ج
.بالفرع ووافقت عليها

D. The customer has the right to request from the branch a printed copy
of the terms and conditions.

 يحق للعميل ان يطلب من الفرع طباعة نسخة من الشـروط واالحكام لتكون تحت.د
.يده

إقرار العميل للحصول على تمويل شخصي ذو معدل ثابت

Customer declaration applying for Fixed rate Finance

اقر اننى ارغب في الحصول على التمويل الشخصي ذو العائد الثابت بدال من التمويل
.الشخصي ذو العائد المتغير بناءا على استيعابي وإدراكي التام بخصائص كل منتج

I confirm that I decided to apply for personal finance with fixed rate
instead of the personal Finance with variable rate based on my full
understanding of the features of each product.

:توقيع العميل

Customer Signature:

إقرار العميل للحصول على تمويل شخصي ذو معدل متغير

Customer declaration applying for Variable rate Finance
I confirm that I decided to apply for personal finance with variable rate
instead of the personal Finance with fixed rate based on my
full understanding of the features of each product.

اقر اننى ارغب في الحصول على التمويل الشخصي ذو العائد المتغير بدال من التمويل
.الشخصي ذو العائد الثابت بناءا على استيعابي وإدراكي التام بخصائص كل منتج

Customer Signature:

:توقيع العميل

Customer Full name:

:اسم العميل بالكامل

Debtor signature:
Date:
/

/

/

Signature Verification
Stamp

/

:توقيع المدين
:التاريخ

ختم صحة التوقيع

 ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في. جميع الحقوق محفوظة.)2018( م.م. ©حقوق الطبع والنشـر محفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر شCRN 18459 .م.م.صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش
ً
ً
ً
ً
.م.م. دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر ش،تسجيليا أو خالف ذلك
فوتوغرافيا أو
،ميكانيكيا
،سواءالكترونيا
أي أجهزة أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأية شكل أو وسيلة كانت
Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E. CRN 18459 ©Copyright HSBC Bank Egypt S.A.E (2018). All Rights Reserved. N
 o 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.

7

تفويض

Authorization

.م.م. بنك إتش إس بي سي مصر ش:إلى

To: HSBC Bank Egypt S.A.E. (the Bank)

أنا الموقع أدناه

I the undersigned

hereby irrevocably and unconditionally authorise
the Bank to fill in all the information of all
Promissory Note(s) signed by me in blank as
security for the amounts indebted or which will
be indebted to the Bank pursuant to my signed
credit card application form and/or Personal
Finance application form and/or Application
Form & Agreement for Granting Bank Credit
Facilities.

ً
تفويضا غير مشروط
أفوضكم بموجب هذا
و غير قابل لإللغاء في ملء جميع البيانات الخاصة
بكل السندات ألمر الموقعة مني على بياض
ً
ضمانا لسداد المبالغ المستحقة أو التي
وذلك
ستستحق للبنك و المترتبة على توقيع نموذج
أو نموذج طلب/طلب إصدار بطاقة ائتمان و
أو نموذج/التمويل الشخصي واتفاقية التمويل و
.طلب واتفاقية منح تسهيالت مصرفية

It is understood that the Bank shall fill in
the said blanks in the Promissory Note(s)
in accordance with the books and records
which I accept as conclusive evidence of my
indebtedness without any contestation.

ومن المتفق عليه أن البنك سيقوم بملء البيانات
المذكورة أعاله في الفراغات بالسندات ألمر
ً
طبقا لدفاتره و سجالته التي أقبلها كدليل قاطع
.على مديونياتي دون أية منازعات

Signature:

:التوقيع

Address:

:العنوان
:الرقم القومي

National ID:

:التاريخ

Date:
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سند ألمر

Promissory Note
Date:

/

/

/

:التاريخ

أنا الموقع أدناه

I the undersigned

:العنوان

Address:

أتعهد بموجب هذا بأن ندفع ألمر بنك إتش إس
 في يوم.م.م.بي سي مصر ش
/
/

I hereby undertake to pay to the order of
HSBC Bank Egypt S.A.E. on
/
/
The sum of
(Only

/

)

)

for value received.

مبلغ و قدره
(فقط
.والقيمة وصلتنا
ويدفع المبلغ بمقر بنك إتش إس بي سي مصر

This sum is payable to HSBC Bank Egypt
S.A.E at

 في.م.م.ش

والرجوع بال مصاريف
.والتقاضي محل ما يريد الدائن

Without protest litigation
Jurisdiction as per Creditor’s request.

:التوقيع المعتمد

Authorized Signature:
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