
Branch: :

Card Type

Personal Details  

Card holder name:

Customer card number:   :

Account number:  :

Card / PIN Replacement 

 : إسم

Tick appropriate box to indicate the type of maintenance request      

Replace damaged card تغيير الرقم الشخصي 

Change product   OR no limit change    

  

Write name here (max 20 characters) (  20 )   

Deliver to:

Update Data / Instructions    /
Tick appropriate box to indicate the type of maintenance request      

Address: :

O�ice: :

بريد إلكتروين:      

الهاتف احملمول :      

Settlement account 

Account # :  :

Link additional accounts (Triple Access)

Statement cycle change

New cycle date :    :

EGP

  

Fund Transfer 

*A new signed letter of pledge must be provided

Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E, 306 Corniche El Nil, Maadi, Cairo Egypt - PO Box 124, Maadi. CRN WPB21007
© 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. 

Authorized signatureSignature verifiedCardholder signature

From : : To : :

استبدال البطاقة / الرقم الشخصي

استبدال بطاقة تالفة

يتم توصيله ايل:

ربط حسابات أخرى (االستخدام الثالثي)

 حتويل االموال

( برجاء العلم أن احلساب املذكور يجب أن يكون حساب شخصي أو مشترك ذو تعليمات توقيع منفردة للطرفين )

تاريخ كشف احلساب احلايل:

جنيه مصري تغيير احلد االئتماين للبطاقة إىل

Declaration

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

© حقوق الطبع والنشر حمفوظة لبنك إتش أس بي سي مصر ش.م.م (2021) جميع احلقوق حمفوظة.ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف أي أجهزة 

أو نظم خلزن املعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت، سواًء إلكترونيًا، ميكانيكيًا، فوتوغرافيًا أو تسجيليًا أو خالف ذلك، دون احلصول على إذن كتابي مسبق 

من بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. 

CRN WPB21007

Transfer credit balance from card to card حتويل الرصيد الدائن من بطاقه ايل اخري  
from card     to card 

Transfer credit balance from card to account تحویل الرصید الدائن من بطاقھ الي رقم حساب 
From card                   to Account 

Date: :

Credit Card   

 Card reactivationإعاده تفعيل البطاقة

New embossing name

PIN replacement

Authorized by:  :

  Update correspondance address

Mobile:

e-mail:

Telephone: :

  
Home
Othere-statement

Work

 

 with a percentage: % :

رقم احلساب الثاين :

   :

Second account # :

Third account # :

(Please note that the account you nominate must be your sole or joint account with any / either signing mandates)

   

Current cycle date:

Change card limit to

Permanent

Temporary  / /To: :From:  / / :

Change card security

Secured by number:

 Unsecured

    :

*    

I confirm that the information given above is true, complete and I have read and accepted the Bank's terms and conditions governing the use of the Card (which may be amended from time to time according to the 
Bank’s sole discretion) which is available on the Bank’s public website www.hsbc.com.eg constituting an integral and complementary part of this application which we refer into. I hereby agree (in case of credit card) that 
HSBC Bank Egypt shall always have the right to replace my existing credit card with a new one according to its own discretion and to roll out my outstanding balance to that new card. 

أقر بأن كافة البيانات الواردة يف هذا الطلب صحيحة و كاملة و إنني قمت باالطالع و املوافقة على الشروط و األحكام اخلاصة بالبنك و التي حتكم استخدام البطاقة (و التي يجوز تعديلها من وقت آلخر وفقًا ملطلق تقدير البنك) و املوجودة على املوقع اإللكتروين العام لبنك إتش إس بي سي مصر 

www.hsbc.com.eg و التي تعتبر جزء ال يتجزأ من هذا الطلب و مكملة و نحيل إليها. كما أوافق (يف حالة بطاقة اإلئتمان) أن للبنك كامل احلق حسبما يتراءى له يف استبدال بطاقة اإلئتمان اخلاصة بي بأخرى جديدة و كذلك نقل املديونية املستحقة إليها.

 Debit Card

Card Maintenance Form
   

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


