
 

Activation of Dormant/Unclaimed Account Request 
 متحرك غير/خامل حساب تنشيط طلب

 

Branch: ………………………………………. :الفرع  Date: ...........………………………………. :التاريخ 
 
Kindly reactivate Dormant/Unclaimed Account: 

 
 إعادة تنشيط حساب راكد/غير متحرك: الرجاء

Account Number  قمرب حسا 

Account Holder Name  الحساب صاحب إسم 

Do you have multiple 
nationalities? 
If yes, please provide 
multiple nationalities. 
If no, please provide 
only nationality 1 

□ Yes □ No □ هل تحمل جنسيات متعددة؟  نعم □ ال 
إذا كنت تحمل جنسيات 

متعددة، برجاء تحديد 
 الجنسيات المختلفة.

إذا كنت تحمل جنسية 
واحدة، برجاء تحديد 

 1الجنسية 

Nationality 1    ---------------------    Nationality 2   ----------------------     Nationality 3   --------
---------- 

 
-------------------     3الجنسية       ------------------------ 2الجنسية            ----------------------    1الجنسية 

--------- 

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

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

 
………………………………………………………………… 

 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………… 
 

 
 العنوان

 
 

 العنوان منذمقيم في هذا 
 
 

إذا كانت مدة إقامتك في 
 3هذا العنوان أقل من 

سنوات، برجاء تحديد 
 العنوان السابق

 عنوان اإلقامة الدائم
)أو وفقاً لجواز السفر لغير 

 المصريين إن ذكر فيه(

Attached: 
 
• Copy of ID/Passport/Updated Commercial Register 
• KYC update form (Personal accounts)  
• New Signature Card (for unclaimed accounts) 
Signature “1”: .................................................................................. 
 
Signature “2”: ................................................................................. 

 ق:مرف

 صورة من بطاقة الهوية / جواز السفر / نسخة محدثة من السجل التجاري 
 

  نموذج تحديثKYC )الحسابات الشخصية( 
 

 

 )بطاقة توقيع جديدة )للحسابات غير المتحركة 
 ......": .............................................................................1التوقيع"

 ..................................................................................": 2التوقيع "
By virtue of this request I hereby acknowledge my acceptance and declare my 
undertaking to complete/provide my KYC update form(s)/all related documents 
that - I am fully aware of- within 60 days, otherwise, I do authorize HSBC Bank 
Egypt to close my accounts(s) without providing me with any notices if I failed 
to fulfill what is stated herein after 60 days from the date of this request. 

استمارة/استمارات تحديث البيانات الخاصة بتعهدي باستكمال بموجب هذا الطلب أقر بدرايتي و موافقتي 
بحسابي / حسباتي و تزويد البنك بكافة المستندات المطلوبة مني و المتعلقة بهذا الطلب في خالل مدة 

يوم، و في حالة عدم إستيفاء لكافة المستندات و االستمارات فأنني بموجب هذا الطلب  60أقصاها 
إس بي سي مصر بدون سابق انذار أو إعذار بغلق حسابي / حساباتي بعد أصرح / أفوض بنك إتش 

يوم من تاريخ هذا الطلب. 60  
Maintenance المتابعة 

Signature Verified   التوقيع من التحقق 

Data Input By   بيد البيانات إدخال تم 

Authorized Signature   المعتمد التوقيع 

Date   التاريخ 
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© 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 
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 .م.م.ش مصر سي بي إس إتش بنك عن صدر
. (2018) .م.م.ش مصر سي بي إس إتش لبنك محفوظة النشر و الطبع حقوق©

 في تخزينه أو المنشور هذا من جزء أي استنساخ يجوز ال.محفوظة الحقوق جميع
 سواء وسيلة كانت، أو شكل بأي نقله أو المعلومات لخزن نظم أو أجهزة أي

 لىع الحصول دون ذلك، خالف أو تسجيلياً  أو فوتوغرافياً  ميكانيكياً، إلكترونياً،
 .م.م.ش مصر سي بي إس إتش بنك من كتابي مسبق إذن

 
 

HSBC Bank Egypt S.A.E. 

 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.


