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Branch الفرع Date التاريخ

Please complete all sections in English and tick  in the appropriate box يرجى ملء جميع األقسام بالعربية ووضع عالمة  في المربع المناسب

Card Type نوع البطاقة

HSBC Debit Card HSBC بطاقة خصم

HSBC Advance Debit Card HSBC Advance بطاقة خصم

HSBC Premier Debit Card  HSBC Premier بطاقة خصم

Request Type  New Card             Replacement card نوع الطلب بطاقة جديدة                بطاقة بديلة

Your Current or Savings Account No. |____|____|____|  |____|____|____|____|____|____|  |____|____|____| رقم الحساب الجاري أو التوفير الخاص بكم

الحسابات الجارية أو حسابات التوفير األخرى المفتوحة بإسمكم والتي ترغبون في التعامل عليها ببطاقتكم

Other current or savings accounts in your name which you would like to access with your card

|____|____|____|  |____|____|____|____|____|____|  |____|____|____| |____|____|____|  |____|____|____|____|____|____|  |____|____|____|

Name in English letters as you wish it to appear on the card with a maximum 19 characters including spaces and no special characters 
(Mr./Mrs./Miss)

االسم باألحرف اإلنجليزية كما ترغب أن يظهر على البطاقة مع ١٩ حرفًا كحد أقصى بما في ذلك المسافات وبدون أحرف خاصة )السيد/السيدة/اآلنسة(

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

The language you would like your 
screen instructions to appear in  Arabic         English اللغة التي ترغبون في أن تظهر بها  اللغة العربية               اإلنجليزية

تعليماتكم على الشاشة

Debit Card to be delivered by courier to mailing address. يتم تسليم بطاقة الخصم عن طريق البريد إلى عنوان المراسالت

Contact Telephone Number |____|____|____|  |____|____|____|____|____|____|____|____| رقم التليفون الذي يمكن االتصال به

The applicant hereby agrees and authorises HSBC Bank Egypt 
to issue an HSBC Visa Debit Card. Further confirms that the 
information given above is true and complete.

Moreover, had read and accepted all Terms and Conditions 
governing the use of the debit card. The applicant hereby authorises 
the bank to debit the above account for the card’s annual fee each 
year in advance and for any transaction charges determined by the 
bank from time to time without objection or being prior noticed. 
The applicant confirms having read and accepted the terms and 
conditions governing the use of the card.

Usage of the card is deemed the applicant’s acceptance of said 
terms and conditions (which may be amended from time to time 
according to the bank’s sole discretion) available on the bank’s 
general website www.hsbc.com.eg constituting an integral part 
of the this application and complementary thereto.

ــي ســي مصــر فــي  ــش إس ب ــك إت ــول بن ــب يوافــق ويخ بموجــب هــذا مقــدم الطل
أعــاله صحيحــة  المدونــة  المعلومــات  بــأن  العميــل  ويقــر  بطاقــة خصــم  إصــداره 

وكاملــة وأنــه قــد قــرأ وقبــل ووافــق علــى كافــة الشــروط واألحــكام.

كمــا يخــول العميــل البنــك بــأن يقيــد علــى حســابه المذكــور أعــاله قيمــة الرســم 
الســنوي للبطاقــة كل ســنة مقدمــًا  وكذلــك رســوم أي عمليــة وفقــًا لمــا يحــدده 
البنــك مــن وقــت آلخــر دون أدنــى اعتــراض منــه أو ســابق إخطــار لــه يقــر العميــل بأنــه 

قــد اطلــع ووافــق علــى الشــروط واألحــكام التــي تحكــم اســتخدام البطاقــة.

كمــا يعــد اســتخدام البطاقــة وأيــة بطاقــات إضافيــة صــادرة علــى حســابه بمثابــة 
موافقتــه علــى الشــروط واألحــكام والتــي تحكــم اســتخدام البطاقــة )والتــي يجــوز 
ــى الموقــع  ــك( والموجــودة عل ــر البن ــق تقدي ــًا لمطل ــر وفق ــا مــن وقــت آلخ تعديله
اإللكترونــي العــام لبنــك إتــش إس بــي ســي مصــر www.hsbc.com.eg والتــي 

ــل إليهــا. ــه ونحي ــة ل ــزًء ال يتجــزأ مــن هــذا الطلــب ومكمل ــر ج تعتب

Signature
التوقيع


