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یرد أدناه اإلفصاحات التي تكمل مستندات العالقة المنطبقة والمبرمة بین البنك والعمیل. تعتبر 
المستند الماثلة  ھذه مستند داعمة ویجب قراءتھا مع شروط دولة مصر وجمیع مستندات 

العالقة األخرى. یجوز تحدیث ھذه اإلفصاحات من وقت آلخر، وستتوفر أحدث نسخة على:
https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/download-centre

1 كیفیة تقدیم الشكاوى 

1.1 عند تقدیم إشعار من العمیل بأن البنك لم یقدم مستوى الخدمة الذي یتوقعھ العمیل 
أو أن العمیل یعتقد بوجود خطأً فیما یتعلق بأي حساب، یقوم البنك بالتحقیق في 

األمور المثارة في ذلك اإلشعار المرسل من العمیل، وعند االقتضاء، اتخاذ 
الخطوات الالزمة لحل ھذه المشكالت ومنع تكرارھا. 

1.2 یجب توجیھ أي إشعار مشار إلیھ في البند أعاله إلى مدیر العالقة بالبنك في 
المقام األول. إذا لم یرتض العمیل بالرد الذي تلقاه، یجوز للعمیل إرسال شكوى 
إلى البنك عبر قسم الشكاوى والمالحظات على الموقع اإللكتروني للبنك على: 

https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/contact-
us

2 الرسوم والمصروفات 
 الرسوم والمصروفات القیاسیة للبنك متاحة على: 

 https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg 

3 كشوف الحساب 
 یقدم البنك كشوف حساب توضح المدفوعات من وإلى كل حساب من خالل 
القنوات اإللكترونیة، أو إلى العنوان الموجود لدینا في سجالتنا عنك. تتحمل 

المسؤولیة عن تحدیث تفاصیل االتصال الخاصة بك لضمان أنك تتلقى الكشوف 
منا.

4 معدالت الفائدة القیاسیة 
  أسعار الفائدة القیاسیة للبنك متاحة على: 

https://www.business.hsbc.com.eg/en-gb/eg/generic/ 
standard-credit-interest-rates

5 سیاسة استخدام الحساب 
 وفقاً لتعلیمات البنك المركزي المصري، سیتم تطبیق الخطوات التالیة فیما یتعلق

باستخدام الحسابات في الدولة: 

 (أ)     في حالة عدم تنفیذ أي عملیات سحب أو إیداع أو مدفوعات أو استعالم 
عن الرصید (سواء إلكترونیاً أو غیر ذلك) (یشار إلى كل منھا بلفظ 
"نشاط على الحساب") على الحساب لمدة 12 شھراً متتالیاً، سوف 

یصنف البنك أي حساب من ھذا القبیل على أنھ خامل ("حساب خامل"). 

ال تعتبر االعتمادات الواردة إلى الحساب، أو أي نشاط ینفذه البنك على 
الحساب، مثل خصم الرسوم والتكالیف الخاصة بنا، نشاطاً على الحساب 

ولن یمنع الحساب من أن یصبح حساباً خامالً. یرجى العلم أن سیاسة 
استخدام الحساب المذكورة ال تنطبق على التسھیالت االئتمانیة أیاً كان 

نوعھا بما في ذلك بطاقات االئتمان أو أدوات االدخار مثل حسابات 
الودائع ألجل. 

 (ب)   یقوم البنك بإغالق الحساب الخامل إذا كان رصید الحساب الخامل صفراً 
لمدة عام واحد منذ تصنیفھ كحساب خامل ولم یقم العمیل بإعادة تنشیطھ 

خالل ذلك العام.

6 إخطار العمیل 
(ج)    یقوم البنك بإخطار العمیل في كل شھر من األشھر الثالثة السابقة لتاریخ 

تصنیف الحساب على أنھ حساب خامل، وعند االقتضاء، عندما یتم 
تصنیف الحساب بالفعل على أنھ حساب خامل. ستتضمن اإلخطارات 

بیان أي رسوم غیر مسددة وتفاصیل كیفیة إعادة تنشیط الحساب. 

7 حمایة حقوق العمیل 
 (د)      في حالة تصنیف الحساب على أنھ حساب خامل، یقوم البنك بما یلي: 

         •  االستمرار في الوفاء بأي شیكات مسحوبة على الحساب؛ 

          •  معالجة أي تعلیمات مقدمة في السابق؛ و 

          •  دفع أي فائدة مستحقة (محسوبة ومضافة حسب نوع الحساب وفترة 
احتساب الفائدة)، 

 لن یترتب على أي إجراءات من ھذا القبیل من قبل البنك إعادة تنشیط الحساب 
الخامل. 

 (ھـ)    في حالة كان رصید الحساب الخامل صفراً، لن یقوم البنك بخصم أي 
رسوم أو مصاریف أو تكالیف. 

8 إعادة تفعیل الحسابات الخاملة 
(و)     إلعادة تنشیط الحساب الخامل، یجب على العمیل: 

         •  تقدیم طلب كتابي إلى البنك إلعادة تنشیط الحساب؛ و 

          •  اتخاذ أي خطوات أخرى یطلبھا البنك في وقت تقدیم أي طلب إلعادة 
تنشیط الحساب على النحو الذي یبلغ بھ البنك العمیل كتابیاً من وقت 

آلخر. 

 (ز)     إذا كان للعمیل حسابات نشطة أخرى في البنك، یمكن إعادة تنشیط أي 
حسابات خاملة عن طریق االتصال بالبنك عبر فروعھ أو مراكز 

االتصال أو الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت أو أجھزة الصراف اآللي 
أو قنوات االتصال اإللكترونیة األخرى واتباع أي خطوات یطلبھا البنك 

في وقت أي طلب إلعادة تنشیط الحساب.

9 اإلفصاح التنظیمي 
 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. صندوق برید 124، المعادي، القاھرة، 

مصر، وھو بنك منظم من قبل البنك المركزي المصري.
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