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Branch الفرع Date التاريخ

Kindly fully withdraw my/our Time Deposit with the 
following details

أرجـو/نـرجـو إجـراء سـحـب كـلـي لـلـوديعة ألجل الخاصة 
بي/بنا وبيانها كالتالي

Account number حساب رقم

Account Holder Name اسم صاحب الحساب

Do you have multiple nationalities?  Yes        No هل تحمل جنسيات متعددة؟ نعم    ال

If yes, please provide your multiple nationalities. If not, please 
provide only nationality 1

إذا كنت تحمل جنسيات متعددة، يرجى تحديد الجنسيات 
المختلفة. إذا كنت تحمل جنسية واحدة، يرجى تحديد الجنسية 1

Nationality 1 الجنسية 1

Nationality 2 الجنسية 2

Nationality 3 الجنسية 3

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

عنوان اإلقامة الدائم
)أو وفقًا لجواز السفر لغير المصريين إن ذكر فيه(

Address العنوان

Residing at this address since مقيم في هذا العنوان منذ

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

إذا كانت إقامتك في هذا العنوان أقل من 3 سنوات، يرجى 
تحديد العنوان السابق

Time Deposit Number وديعة ألجل رقم

Time Deposit Amount مبلغ الوديعة

Penalty amount in case of 
Monthly Interest Time Deposits

مبلغ الغرامة في حالة الودائع 
األخرى ذات العائد الشهري

Credit Account Number حساب دائن رقم

Signature التوقيع

I/We declare my/our full awareness and acceptance that no interest will be paid to me/us resulting from breaking the Time Deposit. And 
in case interest was already credited to my/our account, I/We hereby delegate and authorize HSBC Bank Egypt to deduct the paid interest 
from the principle amount of the Term Deposit. I/We acknowledge that I/We have read the HSBC Bank Egypt S.A.E General Terms and 
Conditions for Opening and Operating Term Deposit account(s) available on the Bank website www.hsbc.com.eg which constitutes an 
integral part of this request and complementary thereto which we refer into hereof and agree to comply with them.
أقر بموافقتي/موافقتنا وعلمي/علمنا بأنه بكسر / تسييل / سحب الوديعة لن يحق لي/لنا أي عائد وكذا نقر ونفوض بنك إتش إس بي سي مصر بخصم أي عائد قد 
يتم إيداعه في حساباتي/حساباتنا وذلك من أصل مبلغ الوديعة. أنا/نحن أقر/نقر بأنني/بأننا قد قرأت/قرأنا الشروط العامة واألحكام الخاصة ببنك إتش إس بي سي مصر 
ش.م.م. لفتح وتشغيل حساب/حسابات الوديعة ألجل والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من شروط هذا الطلب ومتممًا له وأوافق على االلتزام بهذه الشروط وكذا تعريفة الرسوم 

الموجودين على الموقع اإللكتروني للبنك www.hsbc.com.eg ونحيل إليها.

Maintenance الـــمـــتـــابـــعـــة

Signature Verified التحقق من التوقيع

Authorized 
Signature Date التاريخ التوقيع

المعتمد

نــمــوذج سـحـب الــوديــعــة ألجــل

بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.


