Complain Procedure Guide
At HSBC, your opinion matters. Should you have a complain about
the service you have received, please use one of the following
channels to provide us with your feedback. HSBC Bank middle
East Limited has a Complain Handing process in place, details of
which are provided below.
• Call us or Visit the nearest HSBC Branch or Customer Service
Center;
Payment related issue
• Within HSBC Bahrain 17569878
• Outside Bahrain +973 17569878 (Option 1)
HSBCnet issues:
• Within HSBC Bahrain 17569878
• Outside Bahrain +973 17569878 (Option 2)
Corporate credit card issues:
• Within HSBC Bahrain 800088010
• Outside Bahrain +973 17569878 (Option 3)
• Corporate Banking:
If you have any complaint or query kindly arrange to contact your
relationship Manager.
Visit www.hsbc.com.bh/waystobank in order to locate the
nearest branch of Customer Service Center.
• Email or Write to us
If you are not satisfied with the response you have received by
lodging your complain through the channels provided above. If you
do not receive a response within the time frame communicated,
you may escalate the issue to the Complains Handling officer:
Email: cust.exp.corp.bh@hsbc.com
Letter, please write to:
Complain Handling Office. P.O Box 57,
Seef, Manama, Kingdom of Bahrain
We will contact you within two working days following the receipt
of your correspondence.
• Customer not satisfied with the bank’s response
If you do not receive a reply from the Bank’s Customer Complaints
Officer within 4 weeks, or you are not satisfied with the Bank’s
final decision, you have the right to refer the case to the Central
Bank of Bahrain (CBB) within 30 calendar days from the date of
receiving the Bank’s letter. You can also submit the case through
the ‘Complaint Form’ on the CBB’s website www.cbb.gov.bh.
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دليلك إىل تقدمي الشاكوى
إن آراءك ومالحظات ــك مهمــة ج ـدًا لن ــا يف  ،HSBCف ــإذا اكن لدي ــك أي ش ــاوى تتعل ــق
باخلدمــات الــي تتلقاهــا ،فــرىج اســتخدام إحــدى القنــوات التاليــة إلطالعنــا عــى
أي مالحظــات أو اقرتاحــات قــد تكــون لديــك .إن لــدى بنــك  HSBCالــرق األوســط
احمل ــدود نظام ــا خاص ــا للتعام ــل م ــع ش ــاوى املتعامل ــن ،ونب ــن ل ــك أدن ــاه تفاصي ــل
ذل ــك النظ ــام.
• اتصل بنا أو مق بزيارة أقرب فرع أو مركز خلدمة معالء HSBC
األمور املتعلقة باملدفوعات
• داخل البحرين ١٧٥٦٩٨٧٨

• خارج البحرين ( +٩٧٣ ١٧٥٦٩٨٧٨االختيار )١
األمور املتعلقة بــ HSBCnet
• داخل البحرين ١٧٥٦٩٨٧٨

• خارج البحرين ( +٩٧٣ ١٧٥٦٩٨٧٨االختيار )٢
األمور املتعلقة ببطاقة الرشاكت االئمتانية
• داخل البحرين ٨٠٠٠٨٨٠١٠

• خارج البحرين ( +٩٧٣ ١٧٥٦٩٨٧٨االختيار )٣
للتواصل معنا عن طريق االنرتنت أو مراسلتنا
• اخلدمات املرصفية التجارية

إذا اكن لديك أي شكوى أو استفسار يرىج االتصال مبدير العالقات اخلاص بك.
مق بزي ــارة املوق ــع  www.hsbc.com.bh/waystobankم ــن أج ــل حتدي ــد موق ــع أقرب
ف ــرع خلدمــة العمالء.
• قنوات تصعيد الشاكوى
يف ح ــال ع ــدم رض ــاك ع ــن ال ــرد الهن ــايئ ال ــذي تلقيتــه ع ــر أي م ــن القن ــوات املذك ــورة
أعــاه ،أو إذا مل تتلــقّ ردًا خــال الفــرة الزمنيــة احملــددة حلــل الشــكوى ،فبإماكنــك
تصعيــد الشــكوى إىل القنــوات التاليــة:
عن طريق الربيد اإللكرتوينcust.exp.corp.bh@hsbc.com :
عن طريق الكتابة إىل:

مسؤول تليق الشاكوى ،ص.ب،٥٧ .
السيف ،املنامة ،مملكة البحرين.

سنقوم باالتصال بك خالل يومني من تليق رسالتك.
• عدم رضا العميل برد البنك
يف ح ــال ع ــدم رض ــاك ع ــن لك احلل ــول املقرتحــة خ ــال  ٤أس ــابيع ،ميكن ــك التواص ــل م ــع
دائ ــرة االمتث ــال يف م ــرف البحري ــن املرك ــزي يف غض ــون  ٣٠يوم ــا م ــن ت ــارخي اس ــتالم
الــرد مــن بنــك  HSBCوميكنــك أن تقــ ّدم طلبــك مــن خــال "طلــب الشــكوى" عــى
موق ــع م ــرف البحري ــن املرك ــزي .www.cbb.gov.bh

صــدر عــن بنــك  HSBCالــرق األوســط احملــدود فــرع البحريــن ،ص .ب ، ٥٧ .املنامــة ،مملكــة البحريــنَّ ،
مرخ ــص وخيضــع لقوانــن مــرف البحريــن املركــزي
باعتبــاره مــرف جتزئــة تقليــدي يف مملكــة البحريــن ،وخيضــع للتنظــم الرئيــي مــن قبــل ســلطة ديب للخدمــات املاليــة CRN000000 / BAH
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