
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

استمارة طلب خدمات حساب أمانة
Effective Date: 29 December 2021

التاريخ: اليوم/الشهر/السنة
            الفرع: ________________

بياناتي/ بياناتنا الشخصية

أحطت/ أحطنا علمًا بقرار بنك HSBC الشرق األوسط المحدود )»HSBC« أو »أنتم«( بأنكم لن تقدموا أي منتجات أو خدمات متوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية بعد اآلن. وبناًء عليه أكتب/ نكتب إليكم بطلب إغالق حسابات أمانة الحالية التالية:

اسم الحسابرقم الحساب الحالياسم الحساب
-1-1-1
-2-2-2

وعلى الرغم مما ورد أعاله، وحيث أنني أرغب/أننا نرغب في استمرار عالقتي/عالقتنا مع HSBC، وأؤكد/ نؤكد رغبتي/ رغبتنا بفتح حسابات 
مصرفية تقليدية لدى، فإننا أطلب/ نطلب منكم بموجبه تخصيص أرقام حسابات أمانة الحالية للحسابات التقليدية الجديدة التي سيتم فتحها. 

وأؤكد / نؤكد أن المفوضين بالتوقيع وتعليمات توقيع الحسابات التقليدية الجديدة ستبقى كما هي في حسابات أمانة الحالية.

 ادخار في حال طلب حساب جديد   جاري 

دفتر شيكات )إن وجد(: الكمية:.........  بطاقة خصم    يرجى تزويدي بما يلي  

إقرار

بالشروط  االلتزام  /نوافق صراحة على  / نفهم وأوافق  أفهم  المقدمة أعاله صحيحة وكاملة وبأنني  المعلومات  أن  نوافق على  أوافق/ 
الخاصة  العامة  واألحكام  الشروط  من  نسخة  تتوفر  وبأنه  البنك.  لدى  المطبقة  الشخصية  المصرفية  بالخدمات  الخاصة  العامة  واألحكام 
بالخدمات المصرفية الشخصية المطبقة لدى البنك على ae.hsbc.www . وبأن شروط وأحكام حساب أمانة ال تنطبق على حسابي الجديد 
الذي ال يندرج ضمن باقة أمانة. وأؤكد / نؤكد على أن جميع التعليمات وبيانات التوقيع والمستندات المرتبطة بمعامالت الحساب هي ذاتها 
المطبقة في حساب أمانة الحالي الخاص بي المذكور أعاله ما لم يرد نص بخالف ذلك. كما أؤكد / نؤكد أن معلوماتي الشخصية لم تتغير 
منذ فتحت / فتحنا حساب أمانة أو منذ آخر مرة قمت/ قمنا فيها بإخطار البنك بأية تغييرات على معلوماتي/ معلوماتنا الشخصية. وأدرك 
/ ندرك أن حسابي )حساباتي( / حسابنا )حساباتنا( أمانة القديم سيتم إغالقه وأن أي رصيد مدين أو رصيد دائن سيتم تحويله إلى حسابي 

)حساباتي( / حسابنا )حساباتنا( الجديد غير أمانة، وأن أية معامالت تجرى بعد إغالق الحساب القديم ستقيد على الحساب الجديد.

أوافق/ نوافق على االلتزام بجدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة لدى البنك )»جدول التعرفات«( بصيغته المعدلة من وقت آلخر 
. ae.hsbc.www وأقبل/ نقبل بها. وتتوفر نسخة من جدول التعرفات الحالية على

أفهم / نفهم أن HSBC قد يعدل معايير األهلية ألي نوع من الحسابات من وقت آلخر وأوافق/ نوافق على ذلك، وأنه إذا أخفقت / أخفقنا 
في استيفاء معايير األهلية فإن HSBC قد يعيد تصنيف حسابي / حسابنا في أي وقت. كما أدرك / ندرك أنه في حال انخفض رصيد حسابي 

/ حسابنا دون الحد األدنى المطلوب من قبل HSBC فقد يتم فرض رسوم خدمة وأوافق/ نوافق على ذلك.

يمكن العثور على تفاصيل تغيير الخدمة في جدول التعرفات.

http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.ae
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وأؤكد / نؤكد أنه ال توجد أي تغييرات على تعليماتي / تعليماتنا إلى البنك فيما يتعلق بحدود التحويالت المالية اليومية إلى الغير عن الحدود 
المطبقة على حساب أمانة القديم الخاص بي.

توقيع العميل

اليوم/ الشهر/ السنةالتاريخ: 

تعليمات التوقيع

 منفردًا    مجتمعين  )و(      إما / أو شخصيًا

االسم 1 ....................................................................... التوقيع 1 ................................................................

االسم 2 ....................................................................... التوقيع 2 ................................................................

لالستخدام المصرفي فقط

المفوض بالتوقيع

صدر عن بنك HSBC الشرق األوسط المحدود فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب. 66 دبي، اإلمارات العربة المتحدة، الخاضع للتنظيم من قبل مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي لغرض هذه العرض الترويجي وإلى التنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

© حقوق الطبع والنشر: بنك HSBC الشرق األوسط المحدود 2٠22، جميع الحقوق محفوظة. ال تجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في 
أي نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو وسيلة، سواًء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو غير ذلك دون الحصول على إذن 
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