
Third Party Funds Transfer* - Application Form

Name: 

Account No.:   –    –  

Personal Banking No.:    

I hereby request and authorise the Bank to grant me 
the ability to make Third Party Funds Transfers* to 
the extent (as per the daily amount specified below) 
from time to time permitted by the Bank when 
using Personal Internet Banking and Phone Banking 
Services, or any other relevant service (as such 
service may be amended, replaced or varied from 
time to time).

I acknowledge that I have received the General Terms 
and Conditions for the Operation of Accounts and 
Electronic Banking Services, and I am governed by 
the relevant terms and conditions of use in force at 
the relevant time.

I note that if I elect to use Personal Internet Banking 
service, I will be required to accept the relevant 
Personal Internet Banking service terms and 
conditions online. I agree that where I accept the 
Personal Internet Banking terms and conditions on-
line, I will be agreeing to accept and be bound by 
them and any subsequent amendments whether set 
out in English and / or Arabic.

The Third Party Funds Transfer Limit is required is:

*BHD 
(Not to exceed BHD 30,000 limit per day)

*Third Party Funds Transfer – defined as any funds 
transfer other than transfers between my own 
accounts held with HSBC Bahrain or to effect bill 
payments.

Signature: 

Date: D D / MM / Y Y  Y Y 

In order to provide you with higher online security, we kindly 
request you to update your contact information (mobile number 
must be International format “00”) through logging into your online 
banking service or visiting your nearest branch in order to allow us 
to communicate your banking transaction via SMS

حتويل األموال ألطراف أخرى* - نموذج طلب

اإلسم: 

رقم احلساب:     –    –  

الرقم املصريف:                       

بهــذا أطلــب وأفــوض البنــك ملنحــي إمكانيــة حتويــل األمــوال ألطــراف 

أخــرى* يف حــدود أو )وفًقــا للمبلــغ احملــدد أدنــاه( حســبما يســمح بــه 

البنــك مــن وقــت آلخــر عنــد اســتعمال اخلدمــة املصرفيــة الشــخصية 

أخــرى  أي خدمــة  أو  الهاتفيــة،  االنترنــت، اخلدمــة املصرفيــة  عبــر 

هــذه  تغييــر  أو  إســتبدال  أو  تعديــل  يتــم  قــد  )حســبما  بهــا  متصلــة 

اخلدمــة  مــن وقــت آلخــر(.

وأقــر بأننــي قــد تســلمت البنــود والشــروط العامــة اخلاصــة بــإدارة 

ملتــزم  وإننــي  اإللكترونيــة،  املصرفيــة  واخلدمــات  احلســابات 

بتطبيــق البنــود والشــروط اخلاصــة باإلســتخدام النافــذة واملعمــول 

بهــا يف حينــه. 

إننــي أدرك أنــه إذا إختــرت إســتعمال اخلدمــة املصرفيــة الشــخصية 

واالحــكام  الشــروط  بقبــول  مطالبــا  أكــون  فســوف  اإلنترنــت  عبــر 

املوقــع  خــال  مــن  االنترنــت  عبــر  الشــخصية  البنكيــة  للتعامــات 

وأوافــق علــى أن قبــويل لتلــك الشــروط واالحــكام يعنــي قبــويل لهــا 

باللغــة  ســواء  عليهــا  تطــرأ  تعديــات الحقــة  وبــأي  بهــا  وإلتزامــي 

باللغــة اإلجنليزيــة. أو  العربيــة و/ 

حد التمويل الذي أريده الجراء دفعات ألطراف أخرى:

* دينار بحريني
)احلد اليومي ال يتجاوز ٣٠،٠٠٠ دينار بحريني(

*حتويــل األمــوال ألطــراف أخــرى - أي حتويــل لألمــوال بخــال 
لــدى  واملوجــودة  اخلاصــة  حســاباتي  بيــن  تتــم  التــي  التحويــات 

فواتيــر  لســداد  تســتخدم  التــي  أو  البحريــن،  ســي  بــي  إس  إتــش 

العامــة: اخلدمــات 

التوقيع: 

يـــوم      شــــهر           سنـــــــــة
التاريخ: 

منــك  نرجــو  فإننــا  اإللكترونيــة،  احلمايــة  مــن  أعلــى  مســتوى  لــك  لنوفــر  منــا  ســعًيا 

حتديــث بيانــات االتصــال )مــع إدخــال رقــم اجلــوال بالصيغــة الدوليــة )"٠٠"( مــن 

خــال الدخــول إىل حســاب اخلدمــات املصرفيــة اإللكترونيــة اخلــاص بــك، أو زيــارة 

أقــرب فروعنــا إليــك ليكــون بإمكاننــا إباغــك بعملياتــك اإللكترونيــة أواًل بــأول عــن 

الهاتفيــة. الرســائل  طريــق 
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