Date: ................ / ................ / .....................................
Tel:
19007
E-mail:
hbmedisputes@hsbc.com

نموذج اعتراض حلامل البطاقة

Cardholder Dispute Form
Card Number:

:رقم البطاقة

Account Number:

:رقم احلساب
:اسم حامل البطاقة

Cardholder Name: ...................................................................................................................................................................................................................
Transaction Date

Merchant Name (as appears in Cardholder Statement)

تاريخ العملية

)اسم التاجر (كما هو مبين يف كشف احلساب

Amount املبلغ

1
2
3
4
5
Total اجملموع
I dispute the above transaction(s) appearing in my HSBC credit card /
account statement dated ______________ (Date) for the following reason(s):
(Note: disputes should be reported to the bank within 30 days from the
transaction date that appears in the statement)

/انا اعترض على العمليات املبينة اعاله و الظاهرة على كشف حساب بطاقة االئتمان
 (برجاء:احلساب اخلاص بي بتاريخ _______________(التاريخ) لألسباب التاليه
 يوم من تاريخ العملية٣٠ اإلحاطة أن االعتراضات يجب أن تبلغ للبنك فى خالل
)املبين فى كشف احلساب

The billed amount is incorrect. I have signed for _______________ (Amount)
(Please provide copy of sales slip)

___________________ املبلغ اخملصوم غير صحيح حيث أننى قمت بالتوقيع على مبلغ
)(املبلغ) (برجاء تقديم نسخة من قسيمة البيع

I have already been billed for the above transaction on ________ (Date)

)لقد تم خصم املبلغ على بطاقتى من قبل فى تاريخ ____________________(التاريخ

I have paid for the above transaction by other means. (Please provide proof
of alternate payment)
I have not received goods / services for this transaction. (Please provide
a copy of the merchant’s delivery terms and your correspondants with the
merchant if any)

) (برجاء تقديم ما يثبت قيامك بالدفع.لقد قمت بدفع مبلغ العملية املبين أعاله بطريقة أخرى
 (برجاء تقديم نسخة من شروط التسليم. اخلدمة اخلاصه بهذة العملية/ مل اتسلم السلعة
)اخلاصة بالتاجر و أى مراسالت بينكما

I did not receive the requested cash at the ATM.

.مل احصل على املبلغ املطلوب من ماكينة الصراف االَىل

This is a recurring transaction / Subscription which I have cancelled on
___________ (Date) (Please provide proof of cancellation)

هذه عملية مكررة و لقد قمت بإلغائها فى تاريخ ____________________(التاريخ) (برجاء
)تقديم ما يثبت اإللغاء

Credit is still not processed by the merchant. (Please provide copy of your
credit voucher)

)(برجاء تقديم قسيمة اإليداع.مل يتم ايداع املبلغ إىل حسابى من التاجر

I agree to the transaction for _____________________________
(Amount) dated __________________________ (Date) at
_____________________________ (Merchant), but do not agree to the above
transaction by the same merchant.

______________ أوافق على أن العملية بمبلغ ______________________(املبلغ) بتاريخ
(التاريخ) لدى التاجر ________________________(التاجر) و لكنى ال أوافق علي العملية املبينه
.أعاله لدى نفس التاجر

I have neither participated in nor authorised the above transactions. The
Card and PIN were in my possession at all times. I authorise the bank to
block my card and re-issue a new card.
Dispute related
comments (if
any)

 و أؤكد أن البطاقة و،مل أقم باإلشترك فى أو املوافقة على القيام بالعمليات املوضحه أعاله
 كما أفوض البنك يف إغالق البطاقه و إعاده.الرقم السرى كانا فى حوزتي فى جميع األوقات
.اصدار بطاقه جديدة

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

I agree, (if the disputed transaction proves to be genuine), to a dispute investigation fee /copy of transaction
slip of EGP 50.00 for each disputed transaction. Further I endorse that I shall stand by the truth of this
statement for subsequent legal enquiries by the bank/Law enforcement authorities (if any)
I understand that the investigation may take a period ranging from 14 days to 180 days or more depending on the
nature of the dispute and the time frame set by international schemes (Visa / MasterCard ) or the investigation
team to resolve and that the bank reserves the right to reverse any interim credit given in this regard.
I declare that none of the transactions listed above were done by me or anyone acting upon my authority
or with my consent or knowledge. Neither I nor any of the additional cardholders assigned to the account
authorised or participated in all transactions disputed or received any benefit directly or indirectly from
disputed transaction. I confirm that at the time of the disputed transaction(s) the originally issued card and
PIN where in my possession.
I authorise you to disclose to the police, details of any of the disputed transactions carried out on my
account in order to allow them to purse their investigations. I understand that any statements made by me
may be used in court or as part of litigation proceedings.

التحقــق مــن نســخة/أوافــق علــى (إذا كانــت املعاملــة املتنــازع عليهــا ثبــت أنهــا حقيقيــة) دفــع رســوم االعتراض
 كذلــك أؤكــد صحــة أقــوايل فــى هــذا البيــان. جنيــه مصــري لــكل معاملــة معتــرض عليهــا٥٠ قســيمة العمليــة و التــى تبلــغ
.) الســلطات القانونيــة (إن وجــد/ ألى استفســارات قانونيــة الحقــة مــن قبــل البنــك
 يومـ ًـا أو أكثــر للتســوية طبقـ ًـا لطبيعــة االعتــراض و املــدى180  يــوم إىل14 أتفهــم أن مــدة هــذا التحقيــق تتــراوح بيــن
الزمنــي املطبــق مــن قبــل املنظمــات العامليــه (فيــزا أو ماســتركارد) أو اجلهــات املعنيــه ببحــث االعتــراض وأن البنــك
.يحتفــظ بحقــه يف إلغــاء أي ائتمــان مؤقــت بالنظــر يف هــذا الصــدد
 ال أنــا و ال، وأقــر أننــي مل أقــم بــأي مــن املعامــات املذكــورة أعــاه بشــخصي أو بتفويــض منــى أو برضائــي أو بعلمــي
أي مــن حاملــي البطاقــات اإلضافيــة علــى حســابي قــام باالشــتراك فــى املعامــات املذكــورة أعــاه ومل أقــم باحلصــول
علــى أي منفعــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن الصفقــة املثيــرة للجــدل و أؤكــد أن البطاقــة و الرقــم الســرى كانــا فــى
.حيازتــي فــى وقــت املعاملــة
أفوضكــم يف إطــاع الشــرطة علــى تفاصيــل أي مــن املعامــات املتنــازع عليهــا التــي أجريــت علــى حســابي مــن أجــل
 أو، وأتفهــم أنــه يمكــن أن تســتخدم أي التصريحــات التــي أدىل بهــا يف احملكمــة.الســماح لهــم بالقيــام بتحقيقاتهــم
.كجــزء مــن إجــراءات التقاضــي

Address
Office
Contact

Mobile
E-Mail

مكتب
موبايل
البريد اإللكتروين
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مالحظات خاصة
)باالعتراض (إن وجد

العنوان
االتصال

Cardholder
Signature

توقيع
حامل
البطاقة
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، الــتس ـج ـيــل، الــتصــوير، م ـي ـك ــانيكية، يف أي شكل أو وسيلة إلكترونية،تخزينه يف أي جهاز خلزن املعلومات أو حتويله
.م.م. ش. دون ال ـحــصول عــلى إذن خــطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر،أو غـيــر ذل ـ ــك

، الـ ـم ـع ــادي،124 .ب. ص، كـ ــورنـ ـي ــش الـ ـنـ ـي ــل306 .م.م. ش.ص ــدر عـ ــن ب ـ ـنـ ــك إت ــش إس ب ــي س ــي مـ ـصـ ــر
CRN 18341 . مصر،القاهرة

