
Account Opening Form for 
existing Customer

HSBC Bank Egypt S.A.E.

نـمـوذج طـلـب فـتـح حـسـاب
لعمالء لديهم حسابات

بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.

Date التاريخ For Bank Use only الستخدام البنك فقط
Branch الفرع Allocated Account No. Bank Authorized Signature/Stamp

نرجو وضع عالمة √ في المكان المالئم وإكمال هذا الطلب بخط واضح ختم / توقيع البنك المفوض

Please tick √ where applicable and complete this form in 
CAPITAL letters

Please delete whichever is not 
appropriate نرجو شطب ما هو غير مالئم Signature Verified by:

Please open an account in my/our name(s) as detailed رجاء فتج حساب باسمي/بأسمائنا بالتفاصيل التالية

 Business Account  حساب شركات         Personal Joint Account  حساب شخصي مشترك         Personal Sole Account  حساب شخصي فردي
Customer number رقم العميل
Customer(s) name(s) as stated in existing account(s) اسم العميل/العمالء كما هو مذكور في الحساب/الحسابات األخرى

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 ١

Nationality 1 الجنسية ١

Nationality 2 الجنسية ٢

Nationality 3 الجنسية ٣
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 ٣ سنوات، يرجى تحديد العنوان 
السابق

Type of Account required نوع الحساب المطلوب
Savings Account  حساب توفير    Current Account  حساب جاري

Youth and Premier Children Savings Account
(Only offered for Premier Children Account and in EGP)

 Premier Children حساب توفير الشباب و
)متوفر فقط لـ Premier Children Account وبالجنيه المصري(

Currency of account  GBP جنيه إسترليني       USD دوالر أمريكي       EGP جنيه مصري عملة الحساب

Other Please specify أخرى )يرجى تحديدها(

I/We acknowledge and accept HSBC Bank Egypt General Terms and Conditions for Personal Banking Services as well as Tariff of Charges available on HSBC Bank 
Egypt website www.hsbc.com.eg which I/we read, understand and expressly agree to be bound by. I/We understand that the mentioned Terms and Conditions 
shall apply to any personal account(s) that I may hold with the Bank from time to time (which the Bank may amend from time to time according to Bank’s sole 
discretion), which constitutes an integral and complimentary part of this application which we refer into.

أقـر/نـقـر بـأنـنـي/بـأنـنـا أوافـق/نـوافـق عـلـى الـشـروط واألحكام العامة للحسابات البنكية الشخصية وكذا تعريفة الرسوم الموجودين على الموقع اإللكتروني العام لبنك إتش إس بي سي مصر 
www.hsbc.com.eg والتي اطلعت/اطلعنا عليها وأوافق/نوافق على االلتزام بها كما أنني/أننا على دراية تامة بأن تلك الشروط واألحكام المشار إليها تنطبق على أي حساب شخصي أمتلكه 

لدى البنك من وقت آلخر )والتي يجوز للبنك تعديلها من وقت آلخر وفقًا لمطلق تقدير البنك( والتي تعتبر جزًء ال يتجزأ من هذا الطلب ومكملة له ونحيل إليها.

Signature (1) التوقيع رقم ١ Signature (2) التوقيع رقم ٢ Signature (3) التوقيع رقم ٣ Signature (4) التوقيع رقم ٤

This form should be signed by Personal Joint Accounts holders or Business accounts holders together in accordance with mandate.

يحب توقيع هذا النموذج بواسطة حاملي الحسابات الشخصية المشتركة أو حسابات الشركة معًا طبقًا للتفويض.

صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م. ٣06 كورنيش النيل، ص.ب. ١٢4، المعادي، 
.CRN: 20239 .القاهرة، مصر

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م. ٢0٢0. جميع الحقوق 
محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لخزن المعلومات 

أو تحويله، في أي شكل أو وسيلة إلكترونية، ميكانيكية، التصوير، التسجيل، أو غير ذلك، دون 
الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.

Issued by HSBC Bank Egypt S.A.E, 306 Corniche El Nil Street, PO Box 124, Maadi, 
Cairo, Egypt. CRN: 20239.
© Copyright. HSBC Bank Egypt S.A.E. 2020 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.


