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  1  PUBLIC 

Account Opening Form for  
Existing Corporate Customer 

 نموذج طلب فتح حساب
 لديهم حسابات شركات لعمالء

 

Date  التاريخ For Bank Use only  فقطالستخدام البنك 

Branch  الفرع Allocated Account No. Bank Authorized Signature/Stamp 

 في المكان المالئم وإكمال هذا الطلب بخط واضح √وضع عالمة  نرجو

 

 ختم / توقيع البنك المفوض

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

Please delete whichever is not appropriate نرجو شطب ما هو غير مالئم Signature Verified by:  

Please open an account as detailed رجاء فتج حساب بالتفاصيل التالية 

Business Account     حساب شركات 

Customer number  رقم العميل 

Customer(s) name(s) as stated in existing account(s) اسم العميل/العمالء كما هو مذكور في الحساب/الحسابات األخرى 

 

Currency of account   GBP   جنيه إسترليني   USD   دوالر أمريكي   EGP   عملة الحساب جنيه مصري 

Other Please specify   يرجى تحدي(أخرى( 

I/We agree that HSBC’s Corporate Banking General Terms and Conditions for the operation of accounts in Egypt (or such other terms as otherwise 
agreed in writing between the Customer and HSBC) shall apply to the account opened in accordance with this form. 
The interest rates that apply to accounts in Egypt are available at: https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/standard-credit-interest-rates 

(أو أي شروط أخري علي النحو المتفق عليه كتابيا بين لتشغيل حسابات الشركات فى جمهورية مصر العربية للخدمات  الشروط العامةاألحكام و أقر/نقر بأنني/بأننا أوافق/نوافق على
 . تنطبق علي الحساب المفتوح وفقا لهذا النموذجوالتى العميل و أتش أس بي سي ) 

  https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/standard-credit-interest-rates أسعار الفائدة المطبقة علي الحسابات في مصر متوفرة علي 

Signature (1) ١رقم  التوقيع Signature (2) ٢رقم  التوقيع Signature (3) ٣رقم  التوقيع Signature (4) ٤رقم  التوقيع 

    

 

 المشتركة أو حسابات الشركة معًا طبقًا للتفويض.يحب توقيع هذا النموذج بواسطة حاملي الحسابات الشخصية 
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