Designated Contact Form
To,
The Relationship Manager
HSBC Bank Middle East Limited
Commercial Banking
P O Box 57, Doha Qatar
Date:
Company Account Number:
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Company Name:
We conﬁrm the company’s authorised persons (as set out below) can be contacted by HSBC Bank Middle East Limited, Qatar
to obtain any conﬁrmation, clariﬁcation or additional information required relating to any payment instructions submitted by us.
Company Telephone Number (Board):
1. Name of Company’s Authorised Person:

Telephone Number:
Mobile Number:
Email:
2. Name of Company’s Authorised Person:

Telephone Number:
Mobile Number:
Email:
We conﬁrm the above information is correct and that the above instructions are in addition to and do not amend or supersede
all of our previous instructions relating to persons authorised to operate or otherwise give instructions in connection with our
above mentioned accounts.
For and on behalf of the Company
Authorised
Signatory(ies)

Authorised
Signatory(ies)
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استمارة بيانات االتصال الخاصة باألشخاص المفوضين
إلى،
مدير العالقات المصرفية
بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود
الخدمات المصرفية التجارية
ص.ب ،57 :الدوحة ،قطر
التاريخ:
رقم حساب الشركة:

يوم يوم

شهر شهر

–

سنة

سنة

سنة

سنة

–

اسم الشركة:
نؤكد بأنه يمكن لبنك  HSBCالشرق األوسط المحدود ،قطر االتصال باألشخاص المفوضين لدى الشركة (على النحو المبين أدناه) للحصول على أي
تأكيد أو إيضاح أو معلومات إضافية مطلوبة بشأن أي تعليمات دفع مقدمة من جانبنا.
رقم هاتف الشركة:
1.1اسم الشخص المفوض لدى الشركة:

رقم الهاتف:
رقم الهاتف المتحرك:
البريد اإللكتروني:
2.2اسم الشخص المفوض لدى الشركة:

رقم الهاتف:
رقم الهاتف المتحرك:
البريد اإللكتروني:
نؤكد بأن المعلومات أعاله صحيحة وبأن التعليمات أعاله هي باإلضافة وال تعدل أو تحل محل كافة تعليماتنا السابقة بشأن األشخاص المفوضين
بتشغيل أو خالف ذلك بمنح التعليمات المتعلقة بحساباتنا المذكورة أعاله.
بالنيابة عن الشركة
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المفوض (المفوضين)
بالتوقيع

المفوض (المفوضين)
بالتوقيع

© حقوق النشر .بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود ـ  2015جميع الحقوق محفوظة.
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