
شروط وأحكام 

HSBC Personal Banking Account 
Campaign - Financial Inclusion

عرض الخدمات المصرفية الشخصية من 
HSBC– الشمول المالي

Terms & Conditions

1. What is the offer? Who can benefit from this 
offer?
Customers who open new to bank HSBC Personal 
banking account during the campaign period and 
do not have any accounts with HSBC Bank Egypt as 
at 31 August 2021 will be waived from:

• Account opening fees.
• Minimum account opening balance.
• Visa Debit card issuance fees for 1st year only.

All other fees & charges will apply as per the 
schedule of services and tariffs on HSBC public 
website.

من  ؟    HSBC من  الشخصية  المصرفية  الخدمات  عرض  ماهو   .1
يمكنه اإلستفادة من هذا العرض؟

شخصي  حساب  فتح  بطلب  يتقدمون  الذين  للعمالء  متاح  العرض 
الذين ليس لديهم حساب شخصي لدى  الحملة و  HSBC خالل فترة 
بنك HSBC مصر  في تاريخ  31 أغسطس 2021، بحيث يتم إعفائهم 

من الرسوم التالية:
مصاريف فتح الحساب.  •
مصاريف الحد األدني.  •

مصاريف إصدار بطاقة خصم فيزا للعام األول فقط.  •
يتم تطبيق جميع الرسوم و المصاريف  األخرى وفًقا لجدول رسوم الخدمات 

.HSBC والمصاريف المنشور على الموقع االلكتروني العام لبنك

2. What is the duration of the HSBC Personal 
Banking campaign?
From 1 until 15th  September 2021, both days 
included.

ما هي فترة الحملة لحسابات HSBC Personal Banking  ؟  .2
من 1 سبتمبر 2021 و حتي 15 سبتمبر 2021 شامله اليومين

3. Who is eligible for this campaign?
New customers who opens HSBC Personal Banking 
Account during the campaign period and do not 
have any accounts with HSBC Bank Egypt as at 31 
August 2021.
Notes: 

• No minimum balance required for personal banking 
accounts acquired during the campaign.

• In case the account remains without funds for three 
consecutive months, account will be automatically 
closed by the bank.

• The offer is not applicable for existing HSBC 
customers or any customer who hold any product 
from HSBC Bank Egypt.

من هو المؤهل للمشاركة في هذا العرض؟  .3
شخصي  حساب  فتح  بطلب  يتقدمون  الذين  للعمالء  متاح  العرض 
الذين ليس لديهم حساب شخصي لدى  الحملة و  HSBC خالل فترة 

بنك HSBC مصر  في تاريخ  31 أغسطس 2021
مالحظات:

الشمول  فترة  خالل  ذلك  و  الشخصية  للحسابات  أدنى  حد  يوجد  ال   •
المالي.

في حالة عدم وجود أي رصيد لمدة ثالث شهور متتالية سيتم غلق   •
الحساب تلقائيًا من قبل البنك.

ال ينطبق العرض علي عمالء HSBC  الحالين أو علي أي عميل لديه   •
.HSBC Bank Egypt أي منتج من

4. What else do I need to know about the 
Campaign?
These campaign terms and conditions apply only 
in the Arab Republic of Egypt. The bank reserves 
the right to extend the campaign period, terminate 
the campaign early subject to updating HSBC Bank 
Egypt public website ww.hsbc.com.eg with the 
same. HSBC decisions on all matters relating to the 
campaign shall be final and conclusive.
Please note that the offer terms and conditions, the 
HSBC Personal Banking general terms and conditions 
for Egypt and any separate terms and conditions as 
available on www.hsbc.com.eg shall continue to 
apply. For all rates, fees and charges as set out on 
the HSBC Schedule of Services and Tariffs, please 
visit our website at www.hsbc.com.eg.

4.  ما هي األمور األخرى التي يجب علي أن أعرفها حول هذا 
العرض؟

تطبق شروط و أحكام هذا العرض في جمهورية مصر العربية فقط. 
أو  أحكامها  و  شروطها  تعديل  أو  تغيير  بحق    HSBC يحتفظ   و 
البنك  يقوم  و  المطلق   HSBC الختيار  وفقًا  وقت  أي  في  إنهائها 
تكون  و  بذلك   www.hsbc.com.eg االلكتروني  الموقع  بتحديث 
قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذا العرض نهائيًة و ملزمًة.

و  العرض،  بهذا  الخاصة  واألحكام  الشروط  بأن  المالحظة  يرجى 
المصرفية   HSBC بالخدمات  الخاصة  العامة  األحكام  و  الشروط 
على  متوفرة  منفصلة  أحكام  و  شروط  وأي  مصر  في  الشخصية 
www.hsbc.com.eg سوف تستمر بالتطبيق. للحصول على كافة 
األسعار و الرسوم و المبالغ األخرى المفروضة على النحو الوارد في 
زيارة  يرجى   ،HSBC ب  الخاص  والمصاريف  الخدمات  رسوم  جدول 

 .www.hsbc.com.eg اإللكتروني  موقعنا 
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