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IMPORTANT NOTICE
13 June, 2018

بمناسبة عيد الفطـر املبارك ،يود بنك إتش إس بي سي الشرق
األوسط احملدود ،أن يعلن لعمالئه وجمهوره الكرام بأن
البـنك ،وفروعه ومـراكـز خدمة العمالء التابعة له يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة سوف تـغـلـق أبـوابـها ابتداءً من األول
من شهر شوال لغاية الثالث منه.

On the occasion of Eid Al Fitr, HSBC Bank Middle East
Limited wishes to inform its customers and the general
public that the Bank, its branches, and all its Customer
Service Units operating in UAE will be closed on the
first, second and third day of Shawwal.

يمكن للعمالء إجراء السحب النقدي وإيداع النقد أو الشيكات
عن طريق أجهزة اخلدمات املصرفية الذاتية التابعة لـ على
مدار الساعة خالل تلك الفترة .يرجى املالحظة بأنه لن يتم
تنفيذ أي شيكات خالل الفترة ما بين األول والثالث من
شهر شوّال.

You may withdraw cash and make cash or cheque
deposits at our self-service terminals 24 hours a
day during this period. Please note that cheques
will not be processed from the first to the third
day of Shawwal.

كما سيتوفر للعمالء إمكانية االستفادة من اخلدمات التالية:

• اخلدمات املصرفية الهاتفية 600 55 4722 -
• اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت www.hsbc.ae -
• اخلدمات املصرفية للمؤسسات  ،HSBCnetاملدفوعات
املؤسساتية وبطاقات الشركات ( 800 4407من داخل اإلمارات)
( +971 4 366 9001من خارج اإلمارات)
			
• لالستفسارات املتعلقة بالتجارة:
)800 4722 87233( 800 HSBC TRADE
هـ ــذا وس ــيس ـتــأنــف ال ـب ـنــك وكــافــة مــراكــز خــدم ــة العمالء
التابعة له عملها االعتيادي مباشرة يف اليـوم الرابع من
شوال حسب التقويم الهجري.

The following services will also be available:
• HSBC Phone Banking Service - 600 55 4722
• HSBC Internet Banking - www.hsbc.ae
• For Corporate HSBCnet, Corporate payments
)and Corporate Cards: 800 4407 (within UAE
		
)+9714 366 9001 (outside UAE
• For Trade related queries:
)800 HSBC TRADE (800 4722 87233
The Bank and all its Customer Service Units will
resume its normal business hours on the fourth
day of Shawwal as per Hijri calendar.

مع خالص تهانينا بعيد الفطر املبارك.

Wishing you all a happy Eid Al Fitr.
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