
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

استمارة تحويل حساب عميل غير مقيم
Effective Date: 29 December 2021

التاريخ: ____________________
يرجى إغالق حسابي/ حسابنا الجاري رقم:

______________________________________ -2 ______________________________________________ -1
______________________________________ -4 ______________________________________________ -3

بالنسبة لصافي الرصيد في حسابي الجاري:
تحويل األموال إلى حساب التوفير الخاص بي لدى HSBC )درهم إماراتي / دوالر أمريكي / جنيه إسترليني / يورو / أخرى _____________(

يرجى المالحظة:
سيتم إلغاء ربط أية بطاقات خصم مرتبطة بالحسابات المغلقة وإلغائها تلقائيًا  

سيتم إلغاء أي تسهيالت سحب على المكشوف1 أو تعليمات دائمة على حساباتك المغلقة تلقائيًا  
إذا كان حسابك غير نشط فسنقوم بإعادة تفعيله قبل اإلغالق عن طريق المعامالت المدينة والدائنة على الحساب  

لن يتم تنفيذ أي شيك )شيكات( صادر من / مسحوب على حسابي )حساباتي( لدى HSBC بتاريخ إغالقها أو بعد ذلك. لذا يرجى   
استبدال أي شيك )شيكات( تم إصداره ألي طرف آخر قد يتم تقديمها للصرف بتاريخ إغالق الحساب أو بعد ذلك )بما في ذلك أي شيك 

)شيكات( آجل و/أو شيك )شيكات( ضمان بأي طريقة دفع بديلة. ولن يكون بنك HSBC مسؤواًل عن أية خسائر ناتجة عن عدم تنفيذ الشيك 
.HSBC الشيكات( الخاصة بك بعد إغالق الحساب. كما أنك مسؤول أيضًا عن إتالف أي شيك )شيكات( غير مستخدمة من(

1 يرجى مراجعة الشروط واألحكام الخاصة بالسحب على المكشوف حيث قد يلزم السداد الفوري ألي مبلغ مستحق قبل إغالق حسابك 

الجاري.

يرجى تحديث بياناتي الشخصية
صاحب الحساب )2(صاحب الحساب )1(

رقم جواز السفر
اسم جهة العمل

عنوان جهة العمل
بلد الميالد

عنوان المراسلة
عنوان السكن

مقيم في هذا العنوان منذ
إذا كنت تقيم في العنوان المذكور 
فيرجى  سنوات   3 عن  تقل  لمدة 
إقامتك  عنوان  بيانات  تقديم 

السابق

أو  متعددة  جنسيات  لديك  هل 
بطاقة خضراء؟

فيرجى  “نعم”  الجواب  كان  إذا 
إذا  الجنسيات.  بجميع  تزويدنا 
تزويدنا  فيرجى  “ال”  الجواب  كان 

بالجنسية )1( فقط.

الجنسية )1(الجنسية )1(
الجنسية )2(الجنسية )2(
الجنسية )3(الجنسية )3(
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رقم الهاتف )المكتب(

رقم الهاتف )السكن(

صاحب الحساب )2(صاحب الحساب )1(

الحالة الوظيفية
براتب / طالب / ربة منزل /يدير عمله الخاص/ 

غير موظف / غير مقيم _______
غير  الخاص/  عمله  /يدير  منزل  ربة   / طالب   / براتب 

موظف / غير مقيم _______
الدخل الشهري

تفاصيل المبالغ المراد إيداعها خالل فترة 12 نشاط الحساب
شهرًا القادمة

شهرًا   12 فترة  خالل  إيداعها  المراد  المبالغ  تفاصيل 
القادمة

الراتب / مصدر األموال / توفير من  إيجاري  بيع عقار / دخل 
عائدات استثمار / غير ذلك

عائدات   / الراتب  توفير من   / إيجاري  / دخل  بيع عقار 
استثمار / غير ذلك

عملك  تدير   / راتبًا  تتلقى  كنت  إذا 
الخاص

اسم الشركة / جهة العملاسم الشركة / جهة العمل

عدد سنوات العمل مع الشركة الحاليةعدد سنوات العمل مع الشركة الحاليةمجال العمل والمهنة
عنوان المكتب____________________________________________________

معدل عائد األعمال السنوي العمل الخاص
بالدوالر األمريكي

معدل عائد األعمال السنوي 
بالدوالر األمريكي

معدل العائد االئتماني 
السنوي بالدوالر األمريكي

معدل العائد االئتماني 
السنوي بالدوالر األمريكي

معدل العائد الشهري بالدوالر 
األمريكي

معدل العائد الشهري 
بالدوالر األمريكي

صافي الربح السنويصافي الربح السنوي
يرجى فتح حساب توفير جديد )درهم إماراتي/دوالر أمريكي/جنيه إسترليني/يورو/غير ذلك ......................(   

يرجى إصدار بطاقة سحب لحساب التوفير   
يرجى تحديث حساب التسوية لحساب التوفير من أجل   

* قرضي. غير ذلك )..................................(
)Jade عمالء/Premier بطاقتي االئتمانية )لعمالء *

سيطلب البنك منك ضمن إجراءات فتح الحساب إقرارًا بتلقيك المعلومات المقدمة لك وفهمك الكامل لها وإقرارك بقبول الشروط 
واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية وأية شروط وأحكام أخرى قد تنطبق على حسابك.

تؤكد اتصالك ببنك HSBC للتقدم بطلب الحصول على منتج )منتجات( و/أو خدمة )خدمات(. كما تؤكد بناًء عليه أن أي قرار يتم اتخاذه   
لالستفادة من هذا المنتج )المنتجات( و/أو الخدمة )الخدمات( يكون وفقًا لتقديرك الخاص. وتؤكد قراءتك وفهمك وموافقتك صراحًة على 

الشروط واألحكام المعمول بها إلى جانب المنشورات المتعلقة بالمنتج وأن HSBC لم يؤثر مسبقًا على قراراتك بشأن هذا المنتج )المنتجات( 
و/أو الخدمة )الخدمات(.

لقد تقدمت بطلب للحصول على حساب HSBC وأنت موافق على الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية من   
. www.hsbc.ae اإلمارات العربية المتحدة( )حسبما يقوم البنك بتعديلها من وقت آلخر( المتوفرة عبر اإلنترنت على( HSBC

توافق على أن المعلومات التي قدمتها إلى بنك HSBC الشرق األوسط المحدود )اإلمارات العربية المتحدة( )HSBC( عند فتح   
الحساب صحيحة وكاملة، وأنه قد تم تزويدك بتفاصيل الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية من HSBC )اإلمارات 

http://www.hsbc.ae
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العربية المتحدة( )ويشار إليها باسم الشروط واألحكام، اإلصدار الحالي منها متاح على www.hsbc.ae. وتوافق على االلتزام بالشروط 
واألحكام سواًء وردت باللغة اإلنجليزية و/أو العربية وحسبما يتم تعديلها أو تحديثها من وقت آلخر وتقبل بها صراحًة. كما تدرك أن الشروط 

واألحكام تسري على أي حساب )حسابات( شخصية قد تمتلكها لدى HSBC في اإلمارات العربية المتحدة من وقت آلخر.
توافق على االلتزام بجدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبق لدى بنك HSBC بصيغتها المعدلة أو المحدثة من وقت آلخر وتقبلون   

 .www.hsbc.ae بها، وأحدث إصدار منها متاح على اإلنترنت على
تقر بأنه في حال استخدامك للخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت و/أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف من HSBC فإنك توافق   

بذلك على شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت المتوفرة عبر اإلنترنت علىwww.hsbc.ae ، بصيغتها المعدلة أو المحدثة 
من وقت آلخر. وتدرك أنك في حال استخدامك للخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت فسيتم اعتبارك موافقًا على شروط وأحكام  

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت المطبقة لدى البنك )حسبما يقوم البنك بتعديلها من وقت آلخر( والمتاحة على الخدمات المصرفية 
 .www.hsbc.ae الشخصية عبر اإلنترنت، ويمكن الوصول إليها عبر

تفهم معايير األهلية الخاصة بخدمات Premier و Advance والخدمات المصرفية الشخصية )حسب االقتضاء(، وهي متاحة عبر اإلنترنت   
على www.hsbc.ae ، وكذلك متطلبات الحد األدنى للرصيد ورسوم الخدمة ذات الصلة على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات 

 .www.hsbc.ae والتعرفات المتاح عبر اإلنترنت على
تدرك أنه في حال عدم استيفاء معايير األهلية الخاصة بخدمات Premier أو Advance أو الخدمات المصرفية الشخصية )حسب   

االقتضاء( فسيتم تطبيق رسوم الخدمة وقد يتم تخفيض تصنيف حسابك.
تدرك أن مزايا حسابك )حساباتك( وخدمات HSBC متاحة عبر اإلنترنت على www.hsbc.ae وقد تخضع للتغيير في أي وقت وفقًا   

.HSBC لتقدير

الحسابات المشتركة فقط
نقر ونوافق على أحكام الحسابات المشتركة على النحو المنصوص عليه في الشروط واألحكام.  

نقر بأن األحكام الخاصة بتفويضات الحساب المشترك منصوص عليها في الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية   
الشخصية، حيث توافق على تعويض البنك مقابل أية إجراءات و / أو تصرفات و / أو مطالبات و / أو مطالب قد تنشأ فيما يتعلق بأي خسارة 

أو تأخير أو خطأ أو سهو أو سوء تفسير. وتتعهد بدفع القيمة الكاملة للبنك عند الطلب مقابل أية معامالت تتم على بطاقة االئتمان / 
الخصم الخاصة بك التي لم يتم تنفيذها بعد إضافة ألية رسوم و/أو فائدة مطبقة.

إقرار العميل:
أؤكد / نؤكد تواصلي/ تواصلنا مع HSBC الشرق األوسط المحدود )»البنك«( فيما يتعلق بالمنتج )المنتجات(. وأرغب / نرغب في إغالق 

الحساب الجاري وفتح حساب توفير جديد بناًء على اختياري / اختيارنا بعد قراءة وفهم جميع مطبوعات المنتجات ذات الصلة دون أي طلب 
مسبق من البنك.

أقر وأوافق بالتوقيع أدناه على أن أي طريقة إلكترونية للقبول يستخدمها بنك HSBC فيما يتعلق بمنتجاته وخدماته المصرفية الشخصية 
)بما فيها وليس الحصر استخدام التوقيعات الرقمية أو اإللكترونية وإشارات القبول عن طريق وضع عالمة في خانة االختيار على االستمارات 
اإللكترونية أو المنصات الرقمية )»الموافقة اإللكترونية«( تعتبر قبواًل قانونيًا كاماًل وملزمًا مني للشروط واألحكام وأية شروط وأحكام أخرى 
سارية باإلضافة إلى أية تغييرات أو تعديالت أو إضافات مستقبلية لهذه الشروط واألحكام تكون قابلة للتطبيق من وقت آلخر، كما لو كنت 
قد قبلت هذه الشروط واألحكام خطيًا. وستطبق جميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تسري على قبول العقود عبر الطرق اإللكترونية، 

وأقر بأن سجالت HSBC المتعلقة بأية صيغة من صيغ الموافقة اإللكترونية ستكون ملزمة لي وال يحق لي الطعن فيها على أساس أنها 
متوفرة بصيغة إلكترونية أو رقمية فقط. وأوافق على عدم الحادة ألي مصادقة أو تحقق من قبل أي جهة خارجية أخرى إلثبات موافقتي 

اإللكترونية، وأن عدم وجود هذه المصادقة أو التحقق من قبل أي جهة أخرى لن يؤثر بأية طريقة على قابلية تنفيذ موافقتي اإللكترونية أو 
.HSBC صحة الشروط واألحكام بيني وبين

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

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

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 

خطي مسبق من بنك HSBC الشرق األوسط المحدود. CRN: FRM051921 تاريخ السريان: 2٩ ديسمبر 2٠21
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