
Authorization

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

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 and agreement for 
granting bank facilities.

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 now 
and in future.

Signature: …...…………………………………..

Address: ……..…………………………………..

National ID: …..………………………………….

Date: ………….………………………………….

Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E, 306 Corniche El Nil, Maadi, Cairo Egypt - PO Box 124, Maadi. CRN WPB21008
© HSBC Bank Egypt S.A.E. (2021) 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. 

إىل: بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. (البنك)

أنا املوقع أدناه .................................................................................

أفوضكــم بموجــب ھــذا تفويضــًا غيــر مشــروط و غيــر قابــل لإللغــاء

يف مــلء جميــع البيانــات اخلاصــة بــكل الســندات ألمــر املوقعــة منــي

التــي أو  املســتحقة  املبالــغ  لســداد  ضمانــًا  وذلــك  بيــاض  علــى 

ستســتحق للبنــك و املترتبــة علــى توقيــع نمــوذج طلــب إصــدار بطاقــة

ائتمــان و/أو نمــوذج طلــب و إتفاقيــة تمويــل شــخصي و/أو نمــوذج

طلب و إتفاقية منح تسھيالت مصرفية.

املذكــورة البيانــات  بمــلء  ســيقوم  البنــك  أن  عليــه  املتفــق  مــن  و 

ســجالته و  لدفاتــره  طبقــا  ألمــر  بالســندات  الفراغــات  يف  أعــاله 

منازعــات أيــة  دون  مديونياتــي  علــى  قاطــع  كدليــل  أقبلھــا  التــي 

حاالًُ و مستقبالً.

صدر عن بنك إتش أس بي سي مصر ش.م.م.، 306 كورنيش النيل، املعادي، القاهرة، مصر – ص.ب. 124 ، املعادي  . 
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