دليلك إىل تقديم الشكاوى

إن آراءك ومالحظاتك مهمة جداً لنا يف  ،HSBCفإذا كان لديك أي شكاوى تتعلق
باخلدمات التي تتلقاها ،فيرجى استخدام إحدى القنوات التالية إلطالعنا على أي
مالحظات أو اقتراحات قد تكون لديك .إن لدى بنك  HSBCالشرق األوسط احملدود
نظام ًا خاص ًا للتعامل مع شكاوى املتعاملين ،ونبين لك أدناه تفاصيل ذلك النظام.
•

اتصل بنا أو قم بزيارة أقرب فرع أو مركز خلدمة عمالء HSBC
اخلدمات املصرفية الهاتفية :داخل البحرين  ٨٠٠٠ ١٩٠٠أو 1756 9999
خارج البحرين +٩٧١ ٤٢٢٨ ٨٠٠٧
خلدمات Premier

داخل البحرين
خارج البحرين

خلدمات Advance

داخل البحرين
خارج البحرين

٨٠٠٠ ١٢٨٨
+٩٧١ ٤٢٢٤١٠٠٠

١٧٥٦ ٩٥٦٩
+٩٧٣ ١٧٥٦ ٩٥٦٩

قم بزيارة املوقع  www.hsbc.com.bh/waystobankمن أجل حتديد موقع أقرب
فرع أو مركز خلدمة العمالء.
•

للتواصل معنا عن طريق اإلنترنت أو مراسلتنا:

قم بزيارة  www.hsbc.com.bhواضغط على “”Complaints & Feedback
سوف تتلقى إشعاراً بتأكيد استالم شكواك وسيتم االتصال بك خالل يومي عمل
من استالمها.

ويف حال مل نتمكن من توفير احلل الفوري لشكواك ،فسنقوم بتزويدك برقم
مرجعي للشكوى باإلضافة إىل املدة الزمنية التقريبية املطلوبة حللها .وسيتم
االتصال بك يف املوعد احملدد لتزويدك بالرد الكامل.
•

قنوات تصعيد الشكاوى

يف حال عدم رضاك عن الرد النهائي الذي تلقيته عبر أي من القنوات املذكورة
أعاله ،أو إذا مل تتلقّ رداً خالل الفترة الزمنية احملددة حلل الشكوى ،فبإمكانك
تصعيد الشكوى إىل القنوات التالية:
عن طريق البريد اإللكتروين:
customerexperiencebh@hsbc.com

عن طريق الكتابة إىل:
مسؤول تلقي الشكاوى ،ص.ب ،٥٧ .السيف ،املنامة ،البحرين
سنقوم باالتصال بك خالل يومين من تلقي رسالتك.
•

عدم رضا العميل برد البنك

يف حال عدم رضاك عن كل احللول املقترحة خالل  ٤أسابيع ،يمكنك التواصل
مع دائرة االمتثال يف مصرف البحرين املركزي يف غضون  ٣٠يوم ًا من تاريخ
استالم الرد من بنك  HSBCويمكنك أن تقدّم طلبك من خالل «طلب الشكوى» على
موقع مصرف البحرين املركزي www.cbb.gov.bh

صدر عن بنك  HSBCالشرق األوسط احملدود فرع البحرين ،ص .ب ،٥٧ .املنامة ،مملكة البحرين ،مرخَّ ص ويخضع لقوانين مصرف البحرين
املركزي باعتباره مصرف جتزئة تقليدي يف مملكة البحرين ،ويخضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات املاليةCRN160523/BAH .
© جميع احلقوق حمفوظة  .٢٠١٧ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف أي نظام السترجاع املعلومات أو نقله بأي شكل أو
وسيلة كانت سواء الكترونياً ،أو ميكانيكياً ،أو فوتوغرافياً ،أو تسجيلياً ،أو خالف ذلك ،دون احلصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي
سي الشرق األوسط احملدود.

