
HSBC Phone Banking map 

1لالستمرار باللغة العربية اضغط   

To continue in English, Press 2 

Identification based on Number dialed from 

Hit *  No Hit 

1 

3 

4 

To access limited information about your 

account, Press 1 

To create a Phone Banking PIN, Press 2 

If you are a HSBC Customer, Press 1  

If you wish to enquire about HSBC products & 

services, Press 2 

For currency and term deposit rates, Press 3 

For Internet Banking support, Press 4 

To enquire about new products & services, Press 1 

To enquire about your accounts, Press 2 

For exchange rates, Press 1 

For Term Deposit interest rates, Press 2 

For Secure Key enquiries, Press 1 

For all other Internet enquiries, Press 2 

We've identified from your phone number that 

your (Primary Account)(Card)(Personal Banking) 

number ends in (Last 4 digits). 

For account transactions, Press 1 

For payment & transfers, Press 2 

To apply for an additional account, 

Credit Card or Term Deposit, Press 3 

For other services, Press 4 

To switch to another account, Press 5 

To speak to  a Customer Service 

Representative, Press 0 

For cards transactions, Press 1  

For HSBC Credit Card and bill 

payments, Press 2 

For other services, Press 3 

For more information on HSBC 

Credit Cards, Press 4 

To switch to another account, 

Press 5 

To speak to  a Customer Service 

Representative, Press 0 

For loans transactions, Press 1 

For loan services, Press 2 

For information on loans, Press 3 

To switch to another account, 

Press 4 

To speak to  a Customer Service 

Representative, Press 0 

To repeat balance, Press 1 

To renew or change Maturity 

Instructions, Press 2 

To open a new Term Deposit 

account, Press 3 

To switch to another account, 

Press 4 

To speak to  a Customer Service 

Representative, Press 0 

For Debit Card PINs,  

Press 1 

For Credit Card PINs, 

Press 2 

To change your existing 

Phone Banking PIN,  

Press 3 

To speak to  a Customer 

Service Representative, 

Press 0 

If you are interested in this 

product , Press 1 

For information on bank 

accounts, Press 2 

For information on HSBC Credit 

Cards, Press 3 

For HSBC lending products, 

Press 4 

For HSBC Wealth 

Management, Press 5 

To speak to  a Customer 

Service Representative, Press 0 

  س بي سيإتش إبك في الخدمات المصرفية الهاتفية من  ا  مرحب
Welcome to HSBC Phone Banking Service 

To access your Phone Banking service, please enter your 

Personal Banking Number, account number or card number 

Now. If you do not have these available, Press the Star key 

To confirm, Press 1.  To 

enter other account details, 

Press 2  

Please enter your Phone Banking PIN. 

If you do not have a Phone Banking 

PIN, Press the Star key. 

1 

2 * 

* 

For lost, stolen or damaged card, Cheque Book or 

Secure Key, Press the Star key 

1 

2 

4 

2 

3 

2 

For account transactions 

For payment & Transfers 

To apply for an additional account, Credit Card or Term Deposit 

For other services 

To switch to another account 

To speak to  a Customer Service Representative 

Press 1 

Press 2 

Press 3 

Press 4 

Press 5 

Press 0 

To repeat your balance  

For your debits and credits 

To dispute a transaction 

Press 1 

Press 2 

Press 3 

For HSBC credit card payments 

To transfer money between your HSBC Egypt Accounts 

To transfer money to another HSBC Egypt Account 

For other transfer enquiry 

Press 1 

Press 2 

Press 3 

Press 4 

For your last 5 Debits 

For your last 5 Credits 

Press 1 

Press 2 

To request a limit increase 

For Flexible Installment Plan requests 

For internet banking Support 

Press 1 

Press 2 

Press 3 For Internet Banking support 

For Cheque book services 

For Rate Enquiries 

To Speak to  a Customer Service Representative 

Press 1 

Press 2 

Press 3 

Press 0 

2 

To order a cheque book 
To check the status of a cheque 
To stop payment on a cheque 
To report a cheque book lost or stolen 

Press 1 
Press 2 
Press 3 
Press 4 

Press 1 
Press 2 

For Secure key enquiries 
For all other internet enquiries 

1 

Press 1 
Press 2 

For Exchange rates   

For Term Deposit interest rates 

3 

For cards transactions 

For HSBC Credit Card payment 

For other services 

For more information on HSBC Credit Card products 

To switch to another account 

To speak to  a Customer Service Representative 

Press 1 

Press 2 

Press 3 

Press 4 

Press 5 

Press 0 

1 
To repeat your balance  

For your debits and credits 

To dispute a transaction 

Press 1 

Press 2 

Press 3 

For your last 5 Debits 

For your last 5 Credits 

Press 1 

Press 2 

2 

To pay your HSBC credit card  

To create or amend a standing instruction 

Press 1 

Press 2 

Main menu is based on 

customers’ accounts 

For Term Deposits  

Services, Press 4 
For PIN Services, Press 5 For products information & 

promotions, Press 6 
For Loans, Press 3 For Card Services, Press 2 

For Bank Account 

Services, Press 1 

Product offer 

Bank Account Services menu Credit Cards Services menu 

Balance Information of 

the account 

Balance Information of 

the account 

* Based on Mobile phone number maintained only 

Balance Information of the main account or the account gained access with 

To speak to a Premier 

Service Representative, 

Press 0 



 ١لالستمرار باللغة العربية اضغط 

To continue in English, Press 2 

١ 

3 

4 
 ١للوصول إلى معلومات محدودة حول حسابك  اضغط  

  ٢للحصول على رقم تعريف سري للخدمات المصرفية عبر الهاتف اضغط 

   ١س بي سي اضغط إتش إإذا كنت أحد عمالء  

 تش إإذا كنت ترغب في االستفسار عن منتجات وخدمات 

   ٢اضغط س بي سي إ

   ۳لمعرفة أسعار العمالت والودائع اآلجلة اضغط 

 ٤ن الخدمات المصرفية عبر االنترنت  اضغط أللحصول على مساعدة بش

 ١لالستفسار حول المنتجات والخدمات الجديدة اضغط 

 ٢لالستفسار حول حسابك اضغط 

   1ألسعار صرف العملة اضغط 

 ٢لمعدالت فائدة الوديعة اآلجلة اضغط 

   ١اضغط  Secure Keyلالستفسار عن 

 ٢لكافة االستفسارات األخرى عن الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت اضغط 

رقم )تبين من رقم هاتفك أن رقم بطاقتك الرئيسية رقم   خدماتك المصرفية الشخصية 

 (اخر اربعة ارقام... )ينتهي بـ  ( رقم حسابك الرئيسي() بطاقتك الرئيسية

 ١لمعامالت حسابك اضغط 

 ٢للتحويالت والدفعات اضغط 

جديدة أو وديعة  HSBC لطلب حساب جديد أو بطاقة 

 ۳جلة جديدة اضغط آ

 ٤لخدمات أخرى اضغط 

 ٥لالنتقال إلى حساب آخر اضغط 
 ٠للتحدث إلى موظف خدمة العمالء اضغط 

 ١لمعامالت البطاقة االئتمانية اضغط 

س بي سي  االئتمانية والفواتير إتش إلمدفوعات بطاقة 

 ٢اضغط 

 ۳لخدمات أخرى اضغط 

 ٤س بي سي اضغط إتش إضافية عن بطاقات إلمعلومات 

 ٥لالنتقال إلى حساب آخر اضغط 
 ٠للتحدث إلى موظف خدمة العمالء اضغط 

 ١لمعامالت القروض الشخصية اضغط 

 ٢لخدمات القروض الشخصية اضغط 

 ۳اضغط لمعلومات حول عروض القروض الشخصية 

 ٤لالنتقال إلى حساب آخر اضغط 
 ٠للتحدث إلى موظف خدمة العمالء اضغط 

 ١خري اضغط ألسماع رصيدك مرة 

 لتجديد أو تغيير تعليمات االستحقاق

   ٢اضغط 

 ۳حساب وديعة ألجل جديد اضغط لفتح 

 ٤لالنتقال إلى حساب آخر اضغط 
 ٠للتحدث إلى موظف خدمة العمالء اضغط 

ألرقام التعريف السرية الخاصة ببطاقات 

 ١الخصم اضغط 

ألرقام التعريف السرية الخاصة ببطاقات 

 ٢االئتمان اضغط 

لتغيير رقم تعريفك السري الحالي للخدمات 

 ۳المصرفية عبر الهاتف اضغط 
 ٠للتحدث إلى موظف خدمة العمالء اضغط 

 ١ن كنت مهتما  بهذا المنتج اضغط إ

 ٢للمعلومات حول الحسابات المصرفية اضغط 

 ۳س بي سي اضغط إتش إضافية عن بطاقات إلمعلومات 

 ٤س بي سي اضغط إتش إالقروض من لمنتجات 

 ٥س بي سي اضغط إتش إإلدارة الثروات من 
 ٠للتحدث إلى موظف خدمة العمالء اضغط 

  س بي سيإتش إة من يبك في الخدمات المصرفية الهاتف ا  مرحب
Welcome to HSBC Phone Banking Service 

للوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف، يرجى إدخال رقم تعريفك الشخصي أو رقم حسابك أو 

 ان لم يكن لديك أيا  منها، اضغط عالمة النجمة( توقف مؤقت لمدة ثانيتين. )رقم بطاقتك اآلن

   ١للتأكيد اضغط 

إلدخال رقم حسابك المصرفي أو رقم بطاقتك 
  ٢اضغط 

 يرجى إدخال رقم تعريفك السري للخدمات

 .أرقام اآلن ٦المصرفية الهاتفية والمكون من 

 وإذا لم يكن لديك رقم تعريف سري ، اضغط

 عالمة النجمة

١ 

٢ * 

* 

  Secure Key للبطاقات المفقودة أو المسروقة أو التالفة أو دفاتر الشيكات أو

 اضغط عالمة النجمة

 التعرف علي المتصل عن طريق الرقم المتصل منه

 لم يتم التعرف تم التعرف *

١ 

٢ 

٤ 

٢ 

 لعامالت حسابك

 للتحويالت والدفعات 

 جلة جديدةآلطلب حساب جديد أو بطاقة جديدة أو وديعة 

 لخدمات أخرى 

 لالنتقال إلى حساب آخر 

 للتحدث إلى موظف خدمة العمالء

 ١اضغط  

 ٢اضغط  
 ۳اضغط  

 ٤اضغط  

 ٥اضغط  
 ٠اضغط  

 خريألسماع رصيدك مرة 

 يداع والخصملمعامالت اإل

 لى موظف خدمة العمالء بخصوص معاملةإللتحدث 

 ١اضغط 

   ٢اضغط 
  ۳اضغط  

 للحصول على أخر خمس معامالت خصم

 للحصول على أخر خمس معامالت إيداع

 ١اضغط 

 ٢اضغط 

٢ 

 ١اضغط 

 ٢اضغط 

   Secure Keyلالستفسار عن  

 لكافة االستفسارات األخرى عن الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

١ 

۳ 

 لدفعات بطاقات اتش اس بي سي

 لتحويل األموال بين حسابات اتش اس بي سي الخاصة بك داخل مصر

 لتحويل األموال إلى حسابات اتش اس بي سي أخرى داخل مصر

 ١اضغط 

اضغط  ٢اضغط 
۳ 

٢ 

۳ 

١ 

٢ 

 لطلب دفتر شيكات

 للتحقق من حالة شيك

 إليقاف شيك

 لإلبالغ عن فقدان أو سرقة دفتر شيكات

 ١اضغط 

 ٢اضغط 
 ۳اضغط 

 ٤اضغط 

 ن الخدمات المصرفية عبر االنترنت أللحصول على مساعدة بش

 لخدمات دفتر الشيكات

 الستفسارات األسعار

 للتحدث إلى موظف خدمة العمالء

 ١اضغط 

 ٢اضغط 
 ۳اضغط 

 0اضغط  

 لطلب زيادة حد بطاقتك االئتمانية

 لخطة القسط المرن

 ن الخدمات المصرفية عبر االنترنت أللحصول على مساعدة بش

 ١اضغط 

 ٢اضغط 
 ۳اضغط 

 س بي سيإتش إلدفع بطاقتك االئتمانية من 

 إلنشاء أو تعديل تعليمات دائمة

 ١اضغط 

 ٢اضغط 

 ألسعار صرف العملة

 لمعدالت فائدة الوديعة اآلجلة

 ١اضغط 

 ٢اضغط 

 لمعامالت البطاقة االئتمانية

 س بي سي االئتمانيةإتش إلمدفوعات بطاقة 

 لخدمات أخرى

 س بي سيإتش إضافية عن بطاقات إلمعلومات 

 لالنتقال إلى حساب آخر 

 للتحدث إلى موظف خدمة العمالء

 ١اضغط  

 ٢اضغط  
 ۳اضغط  

 ٤اضغط  

 ٥اضغط  
 ٠اضغط  

 خريألسماع رصيدك مرة 

 يداع والخصملمعامالت اإل

 لى موظف خدمة العمالء بخصوص معاملةإللتحدث 

  ١اضغط 

   ٢اضغط 
  ۳اضغط 

 خر خمس معامالت خصمآللحصول على 

 خر خمس معامالت إيداعآللحصول على 

  ١اضغط 

 ٢اضغط 

 للتليفون البنكي HSBCخريطة 

يتم التعرف عن طريق المحمول فقط*  

القائمة الرئيسية تعتمد علي حسابات 

 العميل

 لخدمات الحساب المصرفي

   ١ط اضغ

 لخدمات البطاقات

 ٢ اضغطاالئتمانية 
  ۳  اضغطللقروض 

  

 لخدمات الودائع اآلجلة

 ٤ اضغط 

 السري الشخصي لخدمات رقم التعريف

 ٥ ضغط ا

   لمعلومات حول المنتجات 

 ٦  اضغط والعروض الترويجية 

 خدمات الحساب المصرفي خدمات البطاقات االئتمانية

 معلومات عن الرصيد المتوفر عرض منتج

 معلومات عن الرصيد المتوفر معلومات عن الرصيد المتوفر

للتحدث إلى موظف خدمة عمالء 

0البريميير اضغط   


