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یرد أدناه اإلفصاحات التي تكمل مستندات العالقة المنطبقة والمبرمة بین البنك والعمیل. تعتبر
العالقة مستندات  وجمیع  الكویت  دولة  شروط  مع  قراءتھا  ویجب  داعمة  وثیقة  الماثلة  الوثیقة 

األخرى. یجوز تحدیث ھذه اإلفصاحات من وقت آلخر، وستتوفر أحدث نسخة على: 
https://www.business.hsbc.com.kw/en-gb/kw/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.kw/en-gb/kw/
 contact-us generic/

1.3 وفقاً لمتطلبات بنك الكویت المركزي، إذا لم تكن راضیاً عن الحل المقدم لشكواك
بعد االستفسار الواجب من قبل البنك وفقاً لإلجراءات المبینة أعاله، یمكنك تقدیم 

شكوى إلى وحدة حمایة العمالء في بنك الكویت المركزي.

2 الرسوم والمصروفات 
 الرسوم والمصروفات القیاسیة للبنك متاحة على: 

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

3 معدالت الفائدة القیاسیة 
 أسعار الفائدة القیاسیة للبنك متاحة على: 

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

4 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.

5 عدم كفایة الرصید للوفاء بقیمة الشیك 
 في حالة عدم صرف الشیك بسبب عدم كفایة الرصید في الحساب ("الشیك 

المرتجع") وعند ارتجاع شیكات أكثر من ثالث (3) مرات خالل سنة تقویمیة 
واحدة، فباإلضافة إلى العقوبات الجزائیة، التي تشمل الحبس، التي یجوز إیقاعھا

بموجب القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون العقوبات لدولة الكویت، 
یجوز للبنك، وفقاً لتقدیره الخاص، إغالق حساب العمیل وتبلیغ بنك الكویت 

المركزي بالعمیل بصفتھ شخصاً تم إغالق الحسابات بسبب شیك مرتجع.

6 اإلفصاح التنظیمي 
 بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط (فرع الكویت)، صندوق برید 1683 

الصفاة 13017، ھو بنك منظم من قبل بنك الكویت المركزي، وھیئة أسواق 
المال ألنشطة األوراق المالیة المرخصة ویخضع للتنظیم الرئیسي من قبل سلطة

دبي للخدمات المالیة.

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



