
HSBC Premier Upgrade  Form

HSBC Bank Egypt S.A.E.

HSBC Premier طلب تحويل لحساب

بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.

Name: االسم:

ID Type  Passport       National ID       Military 
ID

نوع تحقيق  بطاقة رقم قومي  جواز سفر  البطاقة العسكرية
الشخصية

Passport/ID Number رقم جواز السفر/تحقيق الشخصية

Passport/ID Expiry Date تاريخ انتهاء جواز السفر/تحقيق 
الشخصية

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

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

Existing Account No.: رقم الحساب الحالي:

Account Type:            Sole Account           Joint Account نوع الحساب:         حساب فردي     حساب مشترك

Telephone Number
Work العمل

أرقام الهاتف
Home المنزل

Mobile E-mail: رقم المحمول

E-mail البريد اإللكتروني

Please provide me with an HSBC Premier Account: HSBC Premier رجاء موافاتي بحساب

 Salary Based (with salary transfer)
 Balance Based
 Annual Income Based
 International HSBC Account

نظام المرتب )مع تحويل المرتب(  
نظام الرصيد  

نظام الدخل السنوي    
  HSBC Premier حساب قائم على أساس أن العميل يتمتع بخدمة  

في بلد أخر
Please provide me with an HSBC Premier Debit Card:  
□ New card    □ Replacement card 
Account(s) to be accessed through the card 
1----------------------------------------------------------  1----------------------------------------------------------

 HSBC Premier: رجاء موافاتي ببطاقة خصم
□ بطاقة بديلة □ بطاقة جديدة  

الحساب/الحسابات التي  ترغبون التعامل عليها من خالل البطاقة 
---------------------------------------------------٢  ---------------------------------------------------1

Name in (English letters) as it will appear on the card (maximum 19 characters including spaces with no special characters)

االسم )باألحرف اإلنجليزية( كما ترغب أن تظهر على البطاقة )بما ال يتجاوز 1٩ حرفًا ومسافة( بدون عالمات خاصة.

| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ| ـــــــــــــ|

Customer 
Signature 2

توقيع
العميل	٢

Customer 
Signature 1

توقيع
العميل	١



صدر	عن	بنك	إتش	إس	بي	سي	مصر.	ش.م.م.	٣06	كورنيش	النيل،	ص.ب.	١٢4،	المعادي،	
.CRN: 20124	.مصر	القاهرة،

©	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: 20124.

© 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.

HSBC Premier Declaration

• I/ We the undersigned request the Bank to convert my / our existing account(s) number …………………………………………………………………. to HSBC 
premier account. I declare that all information in this application is true and correct and I acknowledge and accept HSBC Bank Egypt 
General Terms and Conditions for the Operations of Account and Electronic Banking Services as well as tariff of charges available on 
HSBC Bank Egypt public website www.hsbc.com.eg which I read, understand and expressly agree to be bound by. I 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 sole discretion), which constitutes an integral and complimentary part of 
this application which we refer into.

• I/We the undersigned hereby agree to bear all service fees and tariffs that might occur on my/our HSBC Premier account. Such 
charges are clearly defined in the HSBC Schedule of Tariffs, which I have reviewed, read and agreed upon. I/We further agree on 
any amendments that might be made to the service charges at the sole discretion of the Bank. I/We further undertake that in case a 
Personal Finance is granted, I/we declare that I/we will maintain the Premier account until the full settlement of the Finance amount, 
otherwise the Bank will have the full right to request the difference between the normal interest rate/commissions and the discounted 
interest rate/commissions offered to HSBC Premier customers that I/we declare to pay upon the first demand from the Bank or 
debiting them from any other account maintained with HSBC Bank Egypt.

• I/We the undersigned hereby agree that if I/we did not meet HSBC Premier account eligibility requirements then the bank reserve the 
right, at its sole discretion, either to charge you additional service fees or convert your account into a Personal Banking Account after 
the grace period determined by the bank.

Declaration

 I hereby agree to transfer my full monthly salary & annual entitlements, if any, to my account maintained with HSBC Bank Egypt 
and I abide to formally notify the Bank in 15 days prior to suspending salary transfer or upon my resignation/contract termination 
with my employer. 

 HSBC Premier  تعهد حساب

أنا/نحــن الموقع/الموقعيــن أدنــاه أطلب/نطلــب مــن البنــك تحويــل حسابي/حســابنا لديكــم رقــم ...........................................................................................................................   إلــى   •
حســاب HSBC Premier.  أقــر بــأن كافــة البيانــات الــواردة فــي هــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وأوافــق علــى الشــروط واألحــكام العامــة إلدارة الحســابات والخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة وكــذا تعريفــة الرســوم الموجوديــن علــى الموقــع اإللكترونــي العــام لبنــك إتــش إس بــي ســي مصــر    www.hsbc.com.eg والتــي اطلعــت 
عليهــا وأوافــق علــى االلتــزام بهــا كمــا إننــي علــى درايــة تامــة بــأن تلــك األحــكام والشــروط المشــار إليهــا ســوف تطبــق علــى أي حســاب شــخصي أمتلكــه لــدى البنــك (

والتــي يجــوز تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وفقــًا لمطلــق تقديــر البنــك) والتــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا الطلــب ومكملــة لــه ونحيــل إليهــا.

أنا/نحــن الموقع/الموقعيــن أدنــاه أتعهد/نتعهــد بــأن أتحمل/نتحمــل كل المصاريــف التــي قــد تنتــج عــن خدمــة حســاب / حســابات  HSBC Premier والموضحــة بتعريفــة   •
الرســوم والتــي أقــر بأنني/بأننــا قــد أطلعت/اطلعنــا عليهــا وقرأتها/قرأناهــا وأوافق/نوافــق عليهــا وعلــى أيــة تعديــالت تطــرأ عليهــا مــن حيــن آلخــر وفــق مطلــق تقديــر 
البنــك. كمــا أتعهد/نتعهــد بــأن فــي حالــة منحي/منحنــا تمويــل شــخصي بــأن ألتزم/نلتــزم باالحتفــاظ بحســابات HSBC Premier وعــدم إلغائهــا إال بعــد ســداد كامــل قيمــة 
ــد وعمــوالت HSBC Premier  المخفضــة مــع التزامــي/  ــد والعمــوالت المطبقــة عامــة وســعر عائ التمويــل وإال حــق للبنــك احتســاب كافــة الفــروق بيــن ســعر العائ

التزامنــا الكامــل بســدادها عنــد أول مطالبــة للبنــك بهــا أو خصمهــا مــن أي حساب/حســابات لي/لنــا لــدى بنــك إتــش إس بــي ســي مصــر.

أنا/نحــن الموقع/الموقعيــن أدنــاه أتعهد/نتعهــد إذا لــم نلتــزم بمعاييــر االســتحقاق و التأهــل لحســاب HSBC Premier ، فــأن للبنــك الحــق وفقــًا لتقديــره أن يطبــق علــى   •
الحســاب رســوم خدمــة إضافيــة أو تحويــل الحســاب لحســاب الخدمــات البنكيــة الشــخصية بعــد انتهــاء فتــرة الســماح المحــددة مــن قبــل البنــك.  

إقــــــــرار:

أقــر بموجــب هــذا بتحويــل كامــل راتبــي الشــهرى و مســتحقاتي الســنوية إن وجــدت لحســابي طــرف بنــك إتــش إس بــي ســي مصــر وألتــزم بإشــعار البنــك رســميًا 15 يومــًا   
ــا. ــة مــع رب عملــي/ عملن ــا التعاقدي ــل الراتــب أو اســتقالتي/انتهاء  عالقتــي / عالقتن قبــل وقــف تحوي

 
 I/we confirm receiving Account Key Feature Document which 

I read and understand and accept without any objection made 
from my side.

 Date: 

أقــــر أنـــا/نــحــــن اسـتــــالم وثـيـقـــة الـخـصـائـص الـرئـيـسـيـــة لـلـحـسـاب والـتـي   
أطـلـعـــت عـلـيـهـــا و علــى درايــة بهــا و التــي أوافــق عليهــا دون أدنــى 

اعتــراض.
التاريخ:  

Customer 
Signature 2

توقيع
العميل	٢

Customer 
Signature 1

توقيع
العميل	١

For Bank Use                                                                                                                          الستخدام البنك فقط

Black List Checked Account service Charge  
Exempted:

 Master Level
 Suffix Level

Reason for exemption:
 Salary
 International Premier

Information Updated  Yes 
 NO (KYC to be filled)

Date of information 
updated ___/____/_____

 Authorized Stamp

Signature verified Branch Stamp; Authorized Signature


