
Future Correspondence Address  عنوان املراسلة مستقبًل

Reason for Account Closure  سبب إقفال احلساب

The Manager 
HSBC Bank Middle East Limited

Office  مكتب

On 

Please close my/our Account Number

The balance is to be (Please  where 
applicable)
 Drawn in Cash/Travellers Cheques/

Cashier’s Order/Bank Draft
 Used to open a new Current/Saving 

Account in my/our name(s)
 Credited to Current/Savings Account 

Number  
in the name of 

 Transferred to the bank below, by 
Airmail/Telegraphic Transfer

CLOSE ACCOUNT REQUEST FORMنموذج طلب إقفال احلساب

 إىل: السيد / املدير

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود

Date: D D / MM / Y Y  Y Y :التاريخ

بتاريخ 

يرجى إقفال حسابي / حسابنا رقم

بالنسبة للرصيد )يرجى وضع عالمة  حسب الالزم(

	 يتم سحبه نقًدا / بشيكات سياحية / بشيكات أمين 
الصندوق / بحوالة مصرفية

	 يتم استخدامه لفتح حساب جاري / توفير جديد 

باسمي / باسمنا / بأسمائنا

يضاف إلى الحساب الجاري / حساب التوفير رقم  	
 

باسم 

	 يحول إلى البنك المذكور أدناه بالبريد الجوي / 
بحوالة برقية

Please tick and complete as 
appropriate

Yes نعم No ال يرجى التأشير والتعبئة حسب اللزم

*Unpresented Cheque(s)
*الشيك / الشيكات التي مل تقدم

Instructions التعليمات

*Unused Cheques enclosed
*مرفق الشيكات غير املستعملة

Cheque Nos. from  to 
أرقام الشيكات من:  إىل 

Standing Instruction(s) 
التعليمات الدائمة

 Cancel with immediate effect يتم إلغاؤها فوًرا 

 Transfer to A/C  حتول للحساب رقم  

ETC 
بطاقة الصراف االلكتروين

 Card(s) enclosed herewith
مرفق لكم عدد  بطاقة / بطاقات

HSBC Credit Card(s)
بطاقة / بطاقات إعتماد إتش إس بي سي

 VISA فيزا

 JCB جي سي بي

 MasterCard ماستركارد

 Card(s) enclosed herewith

مرفق لكم عدد  بطاقة / بطاقات

I/We will give separate instructions to your Autopay section. 
سوف أقوم / نقوم بإرسال تعليمات منفصلة إىل قسم الدفع التلقائي التابع لكم

Autopay
الدفع التلقائي

I/We will give separate instructions to your Credit department.
سوف أقوم / نقوم بإرسال تعليمات منفصلة إىل قسم االئتمان النقائي التابع لكم

Loan Account Number(s)
رقم حساب القرض / أرقام حسابات القروض

	Remain open  يبقى مفتوًحا		To be closed يقفل

If to be closed, please advise arrangements for settlement: 
إذا توجب قفله، يرجى إفادتنا عن كيفية الدفع                                         

*Applicable to current Accounts only *ينطبق على احلسابات اجلارية فقط



Other Accounts حسابات أخرى Account Numbers
أرقام احلسابات

Remain Open*
يظل مفتوًحا

Close*
يقفل

If to be closed, advise disposal 
instructions
إذا كان سيقفل، يرجى ذكر التعليمات

BHD Savings A/C 
حساب توفير بالدينار

USD Savings A/C 
حساب توفير بالدوالر األمريكي

Time Deposits A/C
حساب ودائع ألجل

Int’l Deposits A/C
حساب ودائع عاملية

Foreign Currency Current A/C
حساب جاري بالعملة األجنبية

Securities A/C
حساب أوراق مالية

Others Instructions (e.g. Safe Deposits, Imports/Exports) (تعليمات أخرى )مثًل: ودائع األمانة، اإلستيراد / التصدير
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for the purposes of this promotion and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority. © Copyright. HSBC Bank Middle East Limited 2016 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this 
publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior 
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*Please tick where applicable

Name(s) (in Block Letters) اإلسم )األسماء) بخط واضح

Signature(s) التوقيع / التواقيع

*يرجى التأشير حسب الالزم


