
Time Deposit Request

HSBC Bank Egypt S.A.E.

طــلــب ربــــط وديــعــة ألجــل

بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.

Date التاريخ For Bank Use only الستخدام البنك فقط
Branch الفرع ختم البنك / الفرع والتوقيع المفوض
نرجو وضع عالمة √ في المكان المالئم وإكمال هذا الطلب بخط واضح

Bank / Branch Stamp and 
Authorized Signature

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

Please delete whichever is 
not appropriate نرجو شطب ما هو غير مالئم

Account name اسم الحساب
Account number رقم الحساب

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

Deposit Currency  EGP جنيه مصري       USD دوالر أمريكي       GBP جنيه إسترليني       EUR يــــورو عملة الوديعة

Other Please specify غيرها )يرجى تحديدها(

Interest rate سعر الفائدة Deposit Amount مبلغ الوديعة

Deposit period  7D       1M       2M       3M       6M       12M فترة الوديعة

Only available for US Dollar Time Deposit  18M فقط للودائع بالدوالر األمريكي

Only available for US Dollar / EUR Time Deposit  24M فقط للودائع بالدوالر / يورو

Only available for US Dollar Time Deposit  36M فقط للودائع بالدوالر األمريكي

In payment

Debit my/our Account no. بخصم حسابي/حسابنا رقم

.Receive cheque noيرجى السداد
drawn on (Bank name)

استالم شيك رقم
مسحوب على )اسم البنك(

Maturity Instructions:
Unless you instruct us otherwise, it is the Bank’s normal practice to 
automatically renew the deposit + accrued interest for the same period on 
maturity with the prevailing rates at then.

تعليمات االستحقاق:
ما لم تخطرونا بخالف ذلك، فإن البنك عادة يجدد الوديعة والفوائد المتراكمة 

في تاريخ استحقاق الوديعة وذلك وفقًا لألسعار المعلنة حينها.

On Maturity date:  Renew Principal plus interest for ........................ 
day(s)/weeks(s)/month(s) at the interest rate 
prevailing at that time or

 Renew Principal only at prevailing interest for 
........................ day(s)/weeks(s)/month(s) and 
pay interest to Account no. ........................... or

 Pay Principal and interest to Account no. ...........
........................................

تجديد األصل باإلضافة إلى العائد لمدة ............  
أيام/أسابيع/شهور بمعدل العائد السائد في ذلك 

الوقت. أو
تجديد األصل فقط بمعد العائد السائد لمدة .........  
أيام/أسابيع/شهور وإضافة العائد إلى حساب رقم 

................................................... أو
دفع األصل باإلضافة إلى العائد لحساب رقم  

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

في تاريخ االستحقاق

I/We undertake not to withdraw any amount from my/our fixed deposit before maturity 
and I/we do so, I/we am/are fully aware that no interest will be paid for breaking the 
fixed deposit and if interest has been paid, it will be deducted from the principle. I/
We have read the HSBC Bank Egypt S.A.E. Personal Banking General Terms and 
Conditions which constitutes an integral part of this request and complementary 
thereto which we refer into hereof and agree to comply with them as well as tariff of 
charges available on the Bank’s public website.

أتعهد/نتعهد بعدم سحب أية مبالغ من وديعتي/وديعتنا الثابتة قبل االستحقاق وإال 
فسوف أحرم/نحرم من أية فوائد عند كسر الوديعة وفي حالة الحصول على فوائد سيتم 

خصمها من أصل المبلغ. أنا/نحن أقر/نقر بأنني/بأننا قرات/قرأنا الشروط واألحكام العامة 
للتعامالت البنكية الشخصية لبنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. والتي تعتبر جزء ال 

يتجزأ من شروط هذا الطلب ومتممًا له وأوافق/نوافق على االلتزام بهذه الشروط وكذا 
بتعرفة الرسوم الموجودين على الموقع اإللكتروني للبنك ونحيل إليها.

Signing Instructions توقيع/توقيعات العميل/العمالء و/أو 
الختم / األختام

تعليمات التوقيع Customer Signature(s) and/or 
Chop(s)
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