
 

 

HSBC Bank Egypt S.A.E 

 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م

 

 Statement Request 
 طلب كشف حساب

   
 
Branch: 

 
……………………………… 

 
:عرالف  

  
Date: 

 
………………………………. 

 
 التاريخ:

 
 
Kindly provide me with bank statements 
reprint for: 
 
Account Holder Name: 
 
............................................................................... 
 
Account Number: 
 
............................................................................... 
 
Period: From ……………….…To:………………… 
 
To be: 
□ Issued/collected from branch: ………………………….. 
 
□ Sent to address: 
…….…………………………………………………….. 
 
Total Charges: EGP ……………………………. 
□ To be deducted from my account 
□ To be paid in cash over the counter 
 
I declare and acknowledge my awareness and 
understanding that it is my sole responsibility to keep safe 
my Personal Internet Banking credentials and to make sure 
that my account details are not revealed to any third party  
 
Signature: ………………………………………. 
 

  
 

 المصرفية الحسابات شوفك من بصورة موافاتي أرجو
 :بي الخاصة

 
 :الحساب صاحب إسم
 

................................................................................ 
 

 :الحساب رقم
 

................................................................................. 
 

 ................................... إلي ........................... من :المدة
 

 :والتي
 ......................................... فرع  من تحصل/تصدر □
 
  :العنوان على ترسل □

.............................................................................. 
 

 جم............................................ :الرسوم إجمالي
  حسابي من تخصم □
  نقدا   يسدد □
 

 االنترنت بخدمة الخاصة بياناتي على الحفاظ تجاه مسئوليتي بكامل واقر اتعهد
 التام علمي و بمعرفتي اقر وكذا الشخصي حسابي علي المتوفرة البنكي

 رأخ طرف أي إلى حسابي تفاصيل عن اإلفصاح عدم بوجوبية
 
 

 .................................................................... التوقيع: 
 

Maintenance  المتابعة 

Signature Verified    التوقيع من التحقق 

Data Input By    بيد البيانات إدخال تم 

Authorized Signature    المعتمد التوقيع 

Date    التاريخ 
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