
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

طلب إعادة تفعيل العميل
Effective Date: 29 December 2021

التاريخ: ______________________
_______________________________________________________________________________________________ الفرع:  اسم 
رقم العميل: ___________________________ رقم جواز السفر أو الهوية اإلماراتية ________________________________________
______________________________________________________________________________________________ العميل:  اسم 
_____________________________________________________________________________________________ السكن:  عنوان 
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ المنزل:  هاتف  رقم 
رقم الهاتف المتحرك: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ البريدي:  العنوان 
__________________________________________________________________________________________ العمل:  جهة  عنوان 
رقم هاتف المكتب: _______________________ البريد اإللكتروني: ____________________________________________________
في  عالقتي/عالقتنا  على  التالية  التعليمات  بتنفيذ  وأفوضكم/نفوضكم  أعاله.  المذكورة  الخاملة  عالقتي/عالقتنا  تفعيل  إعادة  يرجى 

______________________________
إغالق حسابي )حساباتي( و/أو البطاقة )البطاقات( االئتمانية وإعطائي الرصيد نقدًا. 	·

الخصم من حسابي/حسابنا رقم _________________ مبلغ __________________ درهم إماراتي/دوالر أمريكي/جنيه إسترليني/ 	·
يورو وتحويل المبلغ إلى حسابي/حسابنا رقم _________________________ وتجديد مبلغ الرصيد لمدة _______________________ شهرًا 

حسب معدل الفائدة السائد لدى البنك/المعدل المتفق عليه بنسبة _______________________________
الخصم من حسابي/حسابنا رقم _________________ مبلغ __________________ درهم إماراتي/دوالر أمريكي/جنيه إسترليني/ 	·

يورو وتحويل المبلغ عن طريق حوالة برقية، أو الخصم المباشر أو التحويل عن طريق البنك المركزي إلى العنوان التالي:
______________________________________________________________________________________________ البنك:  اسم 
____________________________________________________________________________________________ الحساب:  اسم 
___________________________________________________ آيبان:  __________________________________رقم  الحساب:  رقم 
______________________________________________________________________________________________ البنك:  عنوان 

توقيع العميل: _______________________

الستخدام البنك فقط – المستندات المرفقة
	 غير مطالب به	 خامل

بطاقات هوية أخرى )يرجى التحديد(بطاقة توقيع جديدةصورة جواز السفر

اسم الموظف، توقيعه وختمه
___________________________________________________

اسم الموافق، توقيعه وختمه
________________________________________________

مالحظات

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 ٢٠٢٢، 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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