
 الشروط و األحكام لخطة تحويل
الرصيد لبطاقة االئتمان

Credit Card Balance Transfer 
Terms and Conditions

What is Balance Transfer?

Balance Transfer is a feature on your HSBC Credit Card 
whereby you can get part of your unused HSBC Credit 
Card limit to pay off your outstanding balance on credit 
cards issued in Egypt that you may hold with other banks 
by transferring the balance into your other bank card 
account via a transfer. You are to pay back the Balance 
Transfer in equal monthly installments over a fixed term 
of your choice (6, 12, 18 and 24 months) at a discounted 
interest rate.

The minimum and maximum Balance Transfer amount 
that can be transferred will be based on your individual 
circumstances and we have complete discretion when 
determining the Balance Transfer amounts we offer.

We will communicate the applicable interest rate, 
processing fee and the tenure of your Balance Transfer 
before you proceed with the Balance Transfer application.

The Balance Transfer will not occur if there is insufficient 
credit available on your credit card.

When do these terms apply?

These terms apply to you when you apply for and accept 
our Balance Transfer facility through the contact center 
or through HSBC branch.

How do I show that I agree to these terms?

By verbally agreeing with our contact center representative 
that you accept these terms or by signing an application 
form at the branch or by using the Balance Transfer 
facility (your use of the Balance Transfer facility is deemed 
acceptance of these terms).

What do I need to submit to apply for a Balance 
Transfer?

You are required to hold a valid credit card issued in 
Egypt by a bank (other than HSBC) in order to apply for 
a Balance Transfer facility.

We do not usually require you to submit any 
documentation, but we retain the right to request 
documentation from you. If your application for a 
Balance Transfer facility is rejected we shall be under no 
obligation to provide reasons.

What other documents do I need to read?

These terms apply along with our accounts general terms 
and conditions, HSBC Credit Card terms and conditions 
and Schedule of Services and Tariffs, which can be found 
on our website www.hsbc.com.eg.

ما هو تحويل الرصيد؟

ــة مــن  ــى بطاقتكــم االئتماني ــد تســهيل عل ــل الرصي ــر خطــة تحوي تعتب
الغيــر  االئتمانــي  الحــد  مــن  جــزء  اســتخدام  يمكنكــم  حيــث   HSBC
علــى  المســتحق  رصيدكــم  لســداد   HSBC بطاقــة  فــي  مســتخدم 
البطاقــات االئتمانيــة الصــادرة فــي مصــر والتــي تكــون فــي حوزتكــم 
لــدى بنــوك أخــرى وذلــك عــن طريــق تحويــل الرصيــد إلــى حســاب 
أقســاط  علــى  بســدادها  وســتقوم  اآلخــر.  البنــك  لــدى  بطاقتكــم 
ــارك )6 و 12 و 18 و 24  ــة مــن اختي ــة ثابت ــرة زمني ــى مــدى فت ثابتةعل

شــهر( بمعــدل عائــد مخفــض.

الــذي  الرصيــد  تحويــل  لمبلــغ  األقصــى  والحــد  األدنــى  الحــد  يحــدد 
ــا  ــه علــى أســاس ظروفكــم و أحوالكــم الخاصــة ولدين يمكنكــم تحويل
الــرصــيــــد  تــحــويــــل  مــبــلــــغ  تــحــديــــد  فــي  الكامــل  االختيــار  حــق 

الــتــــي نــوفــرهــــا لــكــــم. 

ســنعلمكم بمعــدل العائــد المطبــق و رســم التنفيــذ ومــدة خطــة 
الخاصــة بكــم قبــل اســتكمالكم لعمليــة الحصــول علــى  األقســاط 

خطــة تحويــل الرصيــد. 

لــن يتــم تحويــل الرصيــد إذا لــم يكــن هنــاك رصيــد كافــي فــي حســاب 
بطاقتكــم االئتمانيــة.

متى سيتم تطبيق هذه الشروط؟

ســتطبق هــذه الشــروط عليكــم عنــد تقدمكــم بطلــب وقبــول الحصــول 
علــى تســهيل تحويــل الرصيــد مــن خــال مركــز االتصــال لدينــا او مــن خــال 

تقديــم طلــب حصــول علــى خطــة تحويــل الرصيــد فــي فــرع البنــك.

كيف يمكنني أن أظهر موافقتي على هذه الشروط؟

ــز االتصــاالت  ــل مرك ــى ممث ــداء موافقتكــم الشــفهية إل ــال إب مــن خ
لدينــا أو عــن طريــق تقديــم طلــب الحصــول علــى خطــة تحويــل الرصيــد 
فــي فــرع البنــك وذلــك للتأكيــد علــى قبولكــم لهــذه الشــروط أو عــن 
طريــق اســتخدام خطــة تحويــل الرصيــد) إن اســتخدامكم لخطــة تحويــل 

الرصيــد يعتبــر قبــواًل منكــم لهــذه الشــروط(.

مــا الــذي ينبغــي علــي تقديمــه لطلــب الحصــول علــى ميــزة تحويــل 
الرصيد؟

ينبغــي أن يكــون بحوزتكــم بطاقــة ائتمانيــة صــادرة و ســارية مــن قبــل 
بنك)غيــر بنــك HSBC ( داخــل مصــر للتقــدم بطلــب للحصــول علــى 

ــد.  ــل الرصي ــزة تحوي مي

وال ينبغــي عليكــم عــادًة تقديــم أي مســتندات ووثائــق، ولكننــا نحتفــظ 
ــم  ــة منكــم. فــي حــال ت ــق ذات الصل بحــق طلــب أي مســتندات ووثائ
رفــض طلبكــم للحصــول علــى ميــزة تحويــل الرصيــد، فلــن نكــون ملزميــن 

بإبــداء أي أســباب لتبريــر هــذا الرفــض.

ما هي المستندات والوثائق األخرى التي ينبغي علي قراءتها؟

تطبــق هــذه الشــروط جنبــًا إلــى جنــب شــروط اتفاقيــة بطاقــات البنــك 
االئتمانيــة والشــروط األحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة الشــخصية 
علــى  عليهــا  العثــور  يمكــن  والتــي  والتعريفــات،  الخدمــات  وجــدول 

.www.hsbc.com.eg اإللكترونــي  موقعنــا 



Will I be charged a processing fee?

There is no processing fees for credit card Balance 
Transfer requests.

How long will the transfer of money take?

We will process your Balance Transfer within 3 working 
days of your Balance Transfer facility approval.

We accept no liability arising out of any delay in 
processing the Balance Transfer.

Can the Bank vary these terms and conditions?

Yes, we may vary these terms from time to time in 
accordance with our credit cards terms and conditions 
and general terms and conditions which are available on 
our website at www.hsbc.com.eg. The latest version of 
the terms and conditions will be available for you at all 
times on our website.

What happens if we have a dispute?

Any dispute we may have under these terms and 
conditions will be governed in all respects by the laws 
of Egypt. All claims and disputes relating to this facility 
terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
competent Egyptian courts.

Can I cancel the Balance Transfer? Will I be charged 
any cancellation or early payment fees?

Yes, You can pre-close the Balance Transfer and make 
the full payment towards your Balance Transfer. You 
must call the Bank within 3 working days of making 
the full repayment. If you did not call within this time, 
your payment will remain as a credit balance on the 
credit card account and you will continue to be billed 
the instalment amount each month until the end of your 
Balance Transfer term. It is not possible to partially prepay 
the Balance Transfer. You need to pay off the entire 
outstanding (Principles) if you wish to settle the Balance 
Transfer. We will not charge you an early settlement or 
cancellation fee in case you requested to early settle or 
cancel the Balance Transfer.

How much of my credit limit will be used as part of 
the Balance Transfer?

The Balance Transfer amount, the total interest payable 
(whether or not this has been billed) and the Balance 
Transfer processing fee as part of this feature will be 
deducted from your available credit limit. This means 
that at any time during the term of Balance Transfer 
your available credit limit must be enough to cover both 
the outstanding Balance Transfer amount and the total 
interest payable.

What if I miss a payment?

If you fail to pay the minimum amount by the due date in 
two successive months at any point during the term of 
Balance Transfer, the Balance Transfer outstanding amount 
will become due in the following month’s card statement. 
Moreover, the entire Balance Transfer outstanding amount 
at that time will be converted and treated and priced like 
cash advance and cannot be converted back to Balance 
Transfer. Interest will also be calculated based on your 

هل سيتم فرض أي رسم تنفيذ علي؟

ال يوجد رسوم تنفيذ لطلبات تحويل الرصيد لبطاقات االئتمان.

كم يستغرق األمر لتنفيذ تحويل الرصيد؟

ســنقوم بتنفيــذ طلبكــم بالحصــول علــى تســهيل تحويــل الرصيــد فــي 
خــال ثاثــة أيــام عمــل اعتبــاًرا مــن تاريــخ الحصــول علــى الموافقــة 

لمنحكــم هــذا التســهيل. 

ولــن نقبــل أي مطالبــة ناشــئة عــن أي تأخيــر فــي تنفيذ طلــب الحصول 
علــى تحويــل الرصيد.

هل يمكن للبنك تغيير هذه الشروط واألحكام؟

وفقــًا  واآلخــر  الحيــن  بيــن  الشــروط  هــذه  تغييــر  يمكننــا  نعــم. 
لشــروط وأحــكام بطاقاتنــا االئتمانيــة و الشــروط واألحــكام العامــة 
النســخة  وتتوفــر  اإللكترونــي.  موقعنــا  علــى  تتوفــر  التــي  للبنــك 
األخيــرة مــن الشــروط واألحــكام فــي كافــة األوقــات علــى موقعنــا 

اإللكترونــي.

ماذا سيحدث إذا حدث بيننا نزاع؟

واألحــكام  الشــروط  هــذه  بشــأن  بيننــا  فيمــا  ينشــأ  قــد  نــزاع  أي 
وأي  الجوانــب.  كافــة  فــي  المصريــة  القوانيــن  إلــى  ســيخضع 
الخطــة  نزاعــات متعلقــة بشــروط هــذه  أو  أو دعــاوى  مطالبــات 
ســتكون خاضعــة لاختصــاص القضائــي الحصــري للمحاكــم المصريــة 

لمختصــة. ا

هــل يمكننــي إلغــاء تحويــل الرصيــد؟ هــل ســيتم فــرض أي رســوم 
إلغــاء أو ســداد مبكــر علــي؟

نعــم، يمكنكــم إلغــاء او تســوية خطــة تحويــل الرصيــد مبكــًرا، و ســداد 
الدفعــة كاملــًة لتســوية الرصيــد المســتحق لخطــة تحويــل الرصيــد. 
ومــن المهــم الماحظــة بأنــه ينبغــي عليــك االتصــال بالرقــم )األرقــام( 
ــا  ــة إلباغن ــب الخلفــي مــن البطاقــة  االئتماني ــى الجان الظاهــر)ة( عل
أيــام مــن ســداد  الرصيــد خــال 3  بخصــوص تســوية خطــة تحويــل 
الدفعــة كاملــًة للتأكــد مــن قيدهــا إلغــاق خطــة تحويــل الرصيــد. وإذا 
ــل  ــة، فســتبقى خطــة تحوي ــرة الزمني ــا خــال هــذه الفت ــوا بن ــم تتصل ل
الرصيــد بمثابــة رصيــد ائتمانــي علــى حســاب بطاقتكــم االئتمانيــة 
وســيتم مواصلــة فــرض مبلــغ القســط عليكــم كل شــهر حتــى نهايــة 
فتــرة خطــة تحويــل الرصيــد. وليــس مــن الممكــن تســوية خطــة تحويــل 
الرصيــد جزئيــًا. فعليــك ســداد كامــل )أصــل المبلــغ (المســتحق إذا 
كنــت ترغــب فــي تســوية خطــة تحويــل الرصيــد. ال توجــد رســوم إلغــاء 

أو ســداد مبكــر لخطــة تحويــل الرصيــد.

كــم ســيتم االســتخدام مــن الحــد االئتمانــي الخــاص بــي كجــزء مــن 
خطــة تحويــل الرصيد؟

ــد وكامــل  ــل الرصي ــغ خطــة تحوي ــن مـبـلـ ــًا مـ ــاع كـ ــم اقـتـطـ ســيـتـ
العوائــد المســتحقة الدفــع )ســواء تــم إدراجهــا فــي كشــف الحســاب 
أم ال( و رســم التنفيــذ كجــزء مــن هــذه الميــزة مــن الحــد االئتمانــي 
الخــاص بكــم المتوفــر. وهــذا يعنــي بــأن الحــد االئتمانــي الخــاص بكــم 
ــرة خطــة  ــاء فت ــًا فــي أي وقــت أثن ــر ينبغــي أن يكــون كافي المتوف
تحويــل الرصيــد كــي يغطــي كًا مــن مبلــغ خطــة تحويــل الرصيــد 

ــد المســتحقة الدفــع. ــي العوائ المســتحق وإجمال

ماذا لو لم أقم بسداد دفعًة ما؟

يرجــى العلــم بأنــه فــي حــال عجزكــم عــن ســداد الحــد األدنــى مــن 
المبلــغ فــي تاريــخ االســتحقاق فــي شــهرين متتالييــن فــي أي مرحلــة 
أثنــاء فتــرة خطــة تحويــل الرصيــد، فســيصبح الرصيــد المســتحق لخطــة 
تحويــل الرصيــد مســتحقًا فــي كشــف حســاب البطاقــة للشــهر التالــي. 
ــك  ــد فــي ذل ــل الرصي ــد المســتحق لخطــة تحوي كمــا أن كامــل الرصي
ــة  ــل الســلفة النقدي ــه وتســعيره مث ــه ومعاملت الوقــت ســيتم تحويل
المقدمــة وال يمكــن تحويلهــا ثانيــة إلــى خطــة تحويــل الرصيــد. ســيتم 
احتســاب العائــد علــى أســاس متوســط رصيدكــم اليومــي. ويجــوز 



average daily balance. You may also be charged a late 
payment fee as set out in our Schedule of Services and 
Tariffs which is available at www.hsbc.com.eg.

How will my payments be allocated?

Payments made by you will only take effect when received 
by us in clear funds. Payments received from you are 
applied to pay off (i) the minimum payment shown on your 
statement of accounts (which would include installment 
amount for the Balance Transfer) (ii) then the remaining 
balance on your statement of accounts and (iii) then items 
not yet included in your statement of accounts.

We apply your payment to categories of balance in the 
following order from highest interest to lowest interest 
plan after clearing the minimum repayment amount:

a. Fee and charges

b. Finance charge/interest

c. Outstanding principle balance (comprising of different 
categories of balance (e.g. retail purchases and cash 
advances). Please note that any excess payments will not 
be off-set against unbilled future installments.
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الحصول على إذن كتابي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م.

صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر. ش.م.م. 3٠6 كورنيش النيل، ص.ب. 124، 
.CRN WPB22019  .المعادي، القاهرة، مصر

ــر كمــا هــو وارد فــي جــدول  ــا نفــرض عليكــم أي رســم دفــع متأخ لن
.www.hsbc.com.eg الخدمــات والتعريفــة المتوفــر علــى موقعنــا

كيف سيتم تخصيص دفعاتي؟

يســري مفعــول أي دفعــات تقومــون بســدادها عنــد اســتامها مــن 
قبلنــا علــى شــكل أمــوال خاليــة مــن أي اعبــاء. وســيتم اســتخدام 
الدفعــات المســتلمة منكــم لدفــع )1( الحــد األدنــى مــن الدفعــة 
الظاهــرة فــي كشــف حســاباتكم) والتــي تشــتمل علــى مبلــغ القســط 
الخــاص بخطــة تحويــل الرصيــد و )2( مــن ثــم الرصيــد المتبقــي مــن 
ــزال غيــر مشــمولة  كشــف حســاباتكم و)3( مــن ثــم المــواد التــي ال ت

فــي كشــف حســاباتكم.

وسنســتخدم الدفعــة المســتلمة منكــم لفئــات الرصيــد فــي الترتيــب 
التالــي مــن خطــة أعلــى عائــد إلــى خطــة أقــل عائــد بعــد ســداد الحــد 

األدنــى مــن مبلــغ الســداد:

 أ. الرسوم واألتعاب 

ب. رسوم التمويل و العائد

ج. الرصيــد األصلــي المســتحق )المؤلــف مــن فئــات مختلفــة مــن 
حســب  النقديه...الــخ  الســلف  و  التجزئــه  مشــتريات  مثــل  الرصيــد 
ترتيــب أعلــى عائــد إلــى أقــل عائــد. يرجــى العلــم بــأن أي دفعــات زائــدة 
لــن يتــم مقاصتهــا مقابــل األقســاط المســتقبلية غيــر المدرجــة فــي 

كشــف الحســاب.


