
 A. Card Details

I wish to apply for a new primary credit card

 HSBC Visa Platinum Cash Back

 B. Personal Details

Title   Mr.  Mrs.  Ms.  Others ..................................................................................

Full Name (as per passport)  ....................................................................................................................................................................................................................................
Date of birth ................................ Gender             Male              Female                        No. of Dependents  .................... 

Country of birth (as per passport)  ..........................................................................................................  Passport number  ................................................................
Country of issue:  ..................................................................................  Issue date  .................................................................. Expiry date  ...............................................
UAE Residence Visa Number ......................................................  Issue date  .................................................................. Expiry date  ...............................................
Emirates ID no.:  .................................................................................................................................................. Emirates ID expiry date  ...................................................
Do you have multiple nationalities?  Yes  No            If Yes, please list them:

1.   ..................................................................................... 2.  .....................................................................................   3.  ...................................................................................................  

Country of residence  .......................................... Residence visa number  .................................................................. Expiry date ...................................

 C. Mailing Address / Correspondence Address

Flat no./ Villa no. ...................... Building name  ........................  Street Name  ........................................................................................... Area .................................

City .................................................... Postal / Zip Code ...................................................  Country .......................................................................................................................  

 D. Residence Address

Flat no./ Villa no ....................................................... Building name ........................................................  Street Name ............................................................................

Area .................................................. City ...................................................  Postal / Zip Code ....................  Country .......................................................................................  

Time living in current address ...................... Years ...................... Months        Contact number  ............................................................................................  

If residing at the stated address for less than 3 years, please provide your previous residence address details

Previous residence address ......................................................................................................................................................................................................................................

Flat no./ Villa no ........................ Building name .........................................................  Street Name ............................................................. Area .................................

City .................................................... Postal / Zip Code ...................................................  Country .......................................................................................................................  

 E. Home Country Address

Flat no./ Villa no ........................ Building name  ......................................................................................  Street Name ............................................................................

Area .................................................. City ...................................................  Postal / Zip Code .................................................... Country ........................................................  

 F. Contact Details

Preferred Language:  English  Arabic 

Mobile number (Country Code / Area Code / Number)  ......................................................................................................................................................................
Residence number (Country Code / Area Code / Number)  ..............................................................................................................................................................  

Home Country number (Country Code / Area Code / Number)  ....................................................................................................................................................
Email address  ....................................................................................................................................................................................................................................................................
From time to time, HSBC may wish to send you details of new products and services, promotions and special offers. Please 
select your preferred method of contact. You may select more than one method of contact.

Telephone:   Yes   No  Email:  Yes  No

Direct mail:  Yes  No  SMS:  Yes  No 

HSBC Bank Middle East Limited Credit Card 
Application Form (UAE)



 G. Employment Details

Employment status

 Salaried    .
What is your regular monthly income (AED)?  ..............................................................................................................
If Salaried

Name of the Company  ...............................................................................................................................................................................................................................................
Occupation  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 H. Supplementary Cards

I want to apply for a supplementary card on my new credit card

Supplementary Cardholder Applicant 1:

    Mr.  Mrs.  Ms.  Others ..................................................................................

Relationship:  Spouse  Child  Parent  Brother  Sister  Other ........................................

Name on Card:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Full Name (as per passport)  ....................................................................................................................................................................................................................................
Date of birth  ............................... Email:  .......................................................................................................................................... Mobile No  .................................................
Passport Number  .................................................  Country of Issue  ...................................................................................Issue date  ...................................................  

Passport expiry date  ........................................... Emirates ID Number  .........................................................................Emirates ID Expiry Date  ...................  

Supplementary Cardholder Applicant 2:

    Mr.  Mrs.  Ms.  Others ..................................................................................

Relationship:  Spouse  Child  Parent  Brother  Sister  Other ........................................

Name on Card:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Full Name (as per passport)  ....................................................................................................................................................................................................................................
Date of birth  ............................... Email:  .......................................................................................................................................... Mobile No  .................................................
Passport Number  .................................................  Country of Issue  ...................................................................................Issue date  ...................................................  

Passport expiry date  ........................................... Emirates ID Number  .........................................................................Emirates ID Expiry Date  ...................  

 HSBC Credit Cards Opening Acknowledgement and Declaration

As part of the Credit Card opening process, the bank requires my/our acknowledgment that I/We have received and fully understood 
the information provided to me/us and my/our declaration that I/We accept the Bank’s terms and conditions. 

• I/We have applied for an HSBC Credit Card (“HSBC Card”) and I/We agree to the HSBC Credit Card Agreement Terms (as amended 
from time to time) available online at www.hsbc.ae. 

• I/We declare that the information provided in this application is true and correct and authorise HSBC to verify this information from 
whatever sources that it may choose. I/We accept that HSBC is entitled in its absolute discretion to accept or reject an application 
without assigning any reason whatsoever. 

• I/We acknowledge that the use of my/Our HSBC Card and any Supplementary HSBC Card(s) issued on the card account will 
be subject to the HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) and the HSBC Credit Card Agreement Terms 
(“the Card Terms”) available on www.hsbc.ae (which may be amended from time to time at HSBC’s sole discretion). I/We have 
been provided with details of the Card Terms which are available online at www.hsbc.ae and emailed to me/us (using the email 
address held for me/us on HSBC’s records) and have been advised to read them in full.  I/We understand that by using the HSBC 
Card or Supplementary HSBC Card(s) I/we accept the HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) and the 
HSBC Credit Card Agreement Terms and that I/we shall be liable, unconditionally, for any amounts outstanding on both my/our 
HSBC Card and any Supplementary HSBC Card(s). I/We expressly agree and accept to be bound by the Card Terms whether set 
out in English and/or Arabic and as amended or updated from time-to-time. I/We understand that the Card Terms shall apply to 
any credit card account(s) that I/we may hold with HSBC in the UAE from-time to-time.

• Where an application is made now or in the future, I hereby authorise HSBC to issue Supplementary HSBC Card(s) for use on 
my account to the person(s) named who is/are over 16 years of age and agree that you can provide relevant information to the 
Supplementary HSBC Cardholder about the account. I/We accept that any account(s) operated in conjunction with the HSBC 
Card(s) will be subject to the HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) and the HSBC Credit Card Agreement 
Terms which govern the ATM facility as stated in the HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) and the HSBC 
Credit Card Agreement Terms available on www.hsbc.ae

• I/We agree and accept to be bound by the HSBC’s Schedule of Services and Tariffs as amended or updated from time to time, the 
latest version of which is available online at www.hsbc.ae.

http://www.hsbc.ae
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• I/We acknowledge that if I/we use HSBC’s Personal Internet Banking and/or Mobile Banking service, I/we accept the Personal 
Internet Banking and Mobile Banking Terms and Conditions, which is available online at www.hsbc.ae, as amended or updated 
from time to time. I/We understand how to register for Personal Internet Banking and Telephone Banking and understand that by 
registering for Personal Internet Banking, all statements and messages may be provided as e-statements/e-messages. 

• By signing below I/we acknowledge and agree that any electronic method of acceptance used by the Bank in connection with 
its personal banking products and services (including, without limitation, use of digital or electronic signatures, indications of 
acceptance by ticking a check box on electronic forms or digital platforms) (“Electronic Consent”) shall constitute full and binding 
legal acceptance by me/us of any applicable terms and conditions as well as any future changes, amendments or supplements to 
such terms and conditions as may be applicable from time to time, as if I/we had accepted such terms and conditions in writing. 
All relevant laws and regulations applicable to acceptance of contracts via electronic methods will apply and I/we acknowledge 
that the Bank’s records as to any such form of Electronic Consent shall be binding and shall not be challenged on the basis that 
they are available only in electronic or digital format. I/We agree that no certification authority or other third party verification is 
necessary to validate my Electronic Consent and that the lack of such certification or third party verification will not in any way 
affect the enforceability of my/our Electronic Consent or the validity of terms and conditions between me/us and the Bank.

• I/We understand that I/We need to submit my/our UAE residency visa and Emirates ID within the next 90 days. If I/We fail to 
submit my/our residency visa(s) or Emirates IDs within this time, I am/we are aware that HSBC may restrict my/our account 
operations on day 75 and may proceed to close my/our account(s).

• In addition to Section 7 of the HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE), I/we agree that HSBC may disclose 
my/our information to any third party in order to verify the information that I/we have provided to HSBC, including contacting my/
our employer to verify my/our employment status and any other information in connection with my/our employment. I/We agree 
that HSBC can share information with credit reference agencies/bureaus and use information available from public sources to 
verify my/our identity and suitability for a Credit Card. I/We agree that when I/we apply for a Credit Card (or any other credit facility 
with HSBC) then as part of my/our application, HSBC may, on an ongoing basis, request reports from credit reference agencies/
bureaus to assess my/our ability to meet my financial commitments without further consent from me. I/We understand that to 
request multiple reports from credit reference agencies/bureaus may negatively impact my/our credit score which may make it 
difficult for me/us to obtain credit in the future.

• I/We confirm that I/we have been made aware of the current benefits available in respect of my/our HSBC Card, including any free 
insurance benefits, and have been referred to the website www.hsbc.ae/1/2/personal/banking/cred-cards for more information on 
such benefits, which may be amended from time to time at HSBC’s discretion. I/We understand that the benefits and features of 
my/our account(s) and HSBC’s services are available online at www.hsbc.ae and may be subject to change at any time at HSBC’s 
discretion.

For Overseas Non Resident customers only: 

• I/We confirm that I/we have approached HSBC in order to apply for a product(s) and/or Service(s). Accordingly, I/we further 
confirm that any decision taken thereof to benefit from those product(s) and/or Service(s) has been made at my/our own discretion. 
I/We confirm that I/we have read, understood and expressly agree to the applicable terms and conditions along with the relevant 
product literature and that no prior solicitation has been made by HSBC in relation to these product(s) and/or Service(s).

  (Tick) If you have applied for HSBC Visa Platinum Cash Back 

•  I/We confirm that I/we have been informed that by signing this application I/we accept will be bound by the HSBC Visa Platinum 
Cash Back (as applicable) Terms and Conditions (as applicable), as amended from time to time, the latest version of which can be 
found at www.hsbc.ae.  

•  I/We understand and accept that in relation to the HSBC Visa Platinum Cash Back Credit Card I/we have applied for, an annual fee 
applies as set out in the Schedule of Services and Tariffs as available at www.hsbc.ae.

Primary Card Applicant
 
Signature  ...................................................................................................  Date ................................................

© Copyright. HSBC Bank Middle East Limited 2019 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank 
Middle East Limited.
Issued by HSBC Bank Middle East Limited U.A.E Branch, PO Box 66, Dubai, U.A.E, regulated by the Central Bank of the U.A.E for the purposes of this promotion 
and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority. CRN: FRM121818. Effective date: 25 April 2019.
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود )اإلمارات العربية المتحدة(

استمارة طلب بطاقة ائتمانية
Effective Date: 15 December 2021

أ – بيانات البطاقة
أرغب في التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان أساسية جديدة 

 بطاقة HSBC فيزا البالتينية لالسترداد النقدي

ب– البيانات الشخصية
 غير ذلك ...........................................................................  اآلنسة   السيدة   السيد  اللقب 

االسم الكامل )حسب جواز السفر( ...........................................................................................................................
عدد المعالين  ....................  أنثى   ذكر  تاريخ الميالد................................الجنس 

بلد الميالد )حسب جواز السفر( .......................................  رقم جواز السفر ................................................................
بلد اإلصدار ............................................ تاريخ اإلصدار ................................تاريخ انتهاء الصالحية ................................

رقم تأشيرة اإلقامة اإلماراتية ......................تاريخ اإلصدار ............................... تاريخ انتهاء الصالحية ................................
رقم بطاقة الهوية اإلماراتية: ........................................................ تاريخ انتهاء بطاقة الهوية اإلماراتية ...............................

 ال             إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكرها: هل يوجد لديك جنسيات متعددة؟     نعم 
..................................................... .3 ................................................... .2 ...................................................  .1

بلد اإلقامة ................................ رقم تأشيرة اإلقامة ............................... تاريخ انتهاء الصالحية ....................................

ج– العنوان البريدي/ عنوان المراسلة
رقم الشقة / رقم الفيال ................ اسم المبنى ................... اسم الشارع ............................ المنطقة..........................
المدينة ..................................... الرمز / الرقم البريدي........................................... البلد............................................

د– عنوان السكن
رقم الشقة / رقم الفيال................اسم المبنى ...................................  اسم الشارع ...................................................
المنطقة ................................... المدينة................................ الرمز / الرقم البريدي....................  البلد .......................

رقم االتصال  ................................................ مدة السكن في العنوان الحالي ............. السنوات ......................األشهر 
إذا كانت اإلقامة في العنوان المذكور لمدة تقل عن 3 سنوات، يرجى تزويدنا بتفاصيل عنوان إقامتك السابقة

عنوان اإلقامة السابقة.............................................................................................................................................
رقم الشقة / رقم الفيال................اسم المبنى ...................................  اسم الشارع ...................................................
المنطقة ................................... المدينة................................ الرمز / الرقم البريدي....................  البلد .......................

هـ– العنوان في البلد األصلي 
رقم الشقة / رقم الفيال................اسم المبنى ...................................  اسم الشارع ...................................................
المنطقة ................................... المدينة................................ الرمز / الرقم البريدي....................  البلد .......................

و– بيانات االتصال
 العربية  اإلنجليزية  اللغة المفّضلة: 

رقم الهاتف المتحرك )الرقم / رمز المنطقة / رمز البلد( .................................................................................................
رقم السكن )الرقم / رمز المنطقة / رمز البلد( ............................................................................................................
رقم البلد األصلي )الرقم / رمز المنطقة / رمز البلد( .....................................................................................................
عنوان البريد اإللكتروني ..........................................................................................................................................



بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - استمارة طلب بطاقة ائتمانية 

قد يرغب بنك HSBC من وقت آلخر أن يرسل إليك تفاصيل المنتجات والخدمات والعروض الترويجية الجديدة والعروض األخرى. يرجى اختيار 
طريقة االتصال المفضلة لديك. ويمكنك اختيار أكثر من طريقة اتصال واحدة.

 ال نعمالبريد اإللكتروني: ال نعمالهاتف:
 

 ال نعمالرسائل النصية القصيرة: ال نعمالبريد المباشر:

ز– بيانات العمل
الوضع الوظيفي

 موظف بأجر
ما هو دخلك الشهري المنتظم )بالدرهم اإلماراتي(؟ ......................................................................................................

إذا كنت موظفًا بأجر
 اسم الشركة .......................................................................................................................................................
المهنة ................................................................................................................................................................

ح– البطاقات اإلضافية
أرغب في التقدم بطلب الحصول على بطاقة إضافية لبطاقتي االئتمانية الجديدة

مقدم طلب حامل البطاقة اإلضافية 1:
 غير ذلك ........................................................  اآلنسة   السيدة   السيد 

 غير ذلك ...................  أخت   أخ   والد/والدة   ابن/ابنة   زوج/زوجة  العالقة/الصلة: 
االسم على البطاقة: ..........................................................................................................................................

االسم الكامل )حسب جواز السفر(........................................................................................................................... تاريخ الميالد 
........................ بريد إلكتروني: ................................................. رقم الهاتف المتحرك ..............................

رقم جواز السفر ..................................بلد اإلصدار .........................................تاريخ اإلصدار ........................................
تاريخ انتهاء جواز السفر .........................رقم بطاقة الهوية اإلماراتية ....................تاريخ انتهاء بطاقة الهوية اإلماراتية .............

مقدم طلب صاحب البطاقة اإلضافية 2:
 غير ذلك ........................................................  اآلنسة   السيدة   السيد 

 غير ذلك ...................  أخت   أخ   والد/والدة   ابن/ابنة   زوج/زوجة  العالقة/الصلة: 
االسم على البطاقة: ..........................................................................................................................................

االسم الكامل )حسب جواز السفر(........................................................................................................................... تاريخ الميالد 
........................ بريد إلكتروني: ................................................. رقم الهاتف المتحرك ..............................

رقم جواز السفر ..................................بلد اإلصدار .........................................تاريخ اإلصدار ........................................
تاريخ انتهاء جواز السفر .........................رقم بطاقة الهوية اإلماراتية ....................تاريخ انتهاء بطاقة الهوية اإلماراتية .............

إقرار وتأكيد فتح بطاقات HSBC االئتمانية
كجزء من إجراءات فتح بطاقة االئتمان، يطلب البنك اإلقرار باستالمي/استالمنا وفهمي/فهمنا للمعلومات المقدمة لي/لنا والتأكيد على 

قبولي/قبولنا لشروط وأحكام البنك.
لقد تقدمت/ تقدمنا بطلب للحصول على بطاقة HSBC ائتمانية )»بطاقة HSBC«( وأوافق/نوافق على شروط اتفاقية بطاقة   •  

.www.hsbc.ae :االئتمانية )وتعديالتها من وقت آلخر( المتاحة على الموقع اإللكتروني HSBC
أؤكد/نؤكد على أن المعلومات المقدمة في هذا الطلب هي معلومات حقيقية وصحيحة وأفوض بنك HSBC للتحقق من هذه   •  

المعلومات من أي مصادر قد يختارها مهما كانت. أقبل/نقبل أنه يحق لبنك HSBC حسب تقديره المطلق قبول أو رفض أي طلب دون 
إبداء أي سبب مهما كان.

أقر/نقر أن استخدام بطاقة HSBC الخاص بي/بنا وأي بطاقة )بطاقات( HSBC إضافية صادرة على حساب البطاقة سيخضع   •  
للشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية HSBC )اإلمارات العربية المتحدة( وشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية 

)»شروط البطاقة«( المتاحة على الموقع اإللكتروني www.hsbc.ae  )التي يجوز تعديلها من وقت آلخر حسب تقدير بنك HSBC(. لقد 
تم منحي/منحنا تفاصيل شروط البطاقة المتاحة على الموقع اإللكتروني www.hsbc.ae  وإرسالها لي/لنا عبر البريد اإللكتروني )باستخدام 
عنوان البريد اإللكتروني المحتفظ به لي/لنا في سجالت بنك HSBC(، وإبالغي/إبالغنا بضرورة قراءتها بالكامل. أدرك/ندرك أنه باستخدام 
 HSBC اإلضافية، أقبل/نقبل الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية HSBC )أو بطاقة )بطاقات HSBC بطاقة
)اإلمارات العربية المتحدة( وشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية، وسأكون مسؤواًل/سنكون مسؤولين، بشكل غير مشروط، عن أي 
مبالغ مستحقة على كل من بطاقة HSBC الخاصة بي/بنا وأي بطاقة )بطاقات( HSBC إضافية. أوافق/نوافق على، وأقبل/نقبل بشكل 

صريح، االلتزام بشروط البطاقة سواء كانت مكتوبة باللغة اإلنجليزية و/أو اللغة العربية وتعديالتها وتحديثها من وقت آلخر. أدرك/ندرك أن 
شروط البطاقة تطبق على أي حساب )حسابات( بطاقة ائتمان لدي/لدينا من بنك HSBC في اإلمارات العربية المتحدة من وقت آلخر.

في حال تقديم طلب اآلن أو في المستقبل، أفوض بموجبه بنك HSBC إلصدار بطاقة )بطاقات( HSBC إضافية لالستخدام على   •  
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - استمارة طلب بطاقة ائتمانية 

حسابي للشخص )األشخاص( المذكورين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا وأوافق/نوافق على أنه يمكنكم تقديم المعلومات ذات الصلة 
إلى صاحب بطاقة HSBC اإلضافية بشأن الحساب. أقبل/نقبل أن أي حساب )حسابات( يتم تشغيله مع بطاقة )بطاقات( HSBC سيخضع/

 HSBC اإلمارات العربية المتحدة( وشروط اتفاقية بطاقة( HSBC ستخضع للشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية
 HSBC االئتمانية التي تحكم تسهيالت الصّراف اآللي كما هي مذكورة في الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية

.www.hsbc.ae االئتمانية المتاحة على الموقع اإللكتروني HSBC اإلمارات العربية المتحدة( وشروط اتفاقية بطاقة(
أوافق/نوافق، وأقبل/نقبل، على االلتزام بجدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة لدى HSBC وتعديالته أو تحديثه من وقت   •  

.www.hsbc.ae آلخر، المتاح على الموقع اإللكتروني
أقر/نقر أنه في حال استخدمت/استخدمنا الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت و/أو الخدمات المصرفية الشخصية عبر الهاتف   •  
المتحرك لبنك HSBC، فإني أقبل/فإننا نقبل شروط وأحكام الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت وعبر الهاتف المتحرك، المتاحة على 

الموقع اإللكتروني www.hsbc.ae، وتعديالتها وتحديثها من وقت آلخر. أدرك/ندرك طريقة التسجيل على الخدمات المصرفية الشخصية عبر 
اإلنترنت والخدمات المصرفية الشخصية عبر الهاتف، وأدرك/ندرك أنه بالتسجيل على الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت، فإن كافة 

كشوفات الحساب والرسائل قد يتم تقديمها على شكل كشوفات حساب/رسائل إلكترونية.
من خالل التوقيع أدناه، أقر/نقر وأوافق/نوافق على أن أي طريقة قبول إلكترونية يستخدمها البنك فيما يتعلق بمنتجاته وخدماته   •  

المصرفية الشخصية )بما في ذلك، وليس الحصر، استخدام التواقيع الرقمية أو اإللكترونية، واإلشارات إلى القبول عن طريق وضع عالمة 
في خانة االختيار على االستمارات اإللكترونية أو المنصات الرقمية )»الموافقة اإللكترونية«(( تشكل قبواًل قانونيًا كاماًل وملزمًا من جانبي/

جانبنا ألي شروط وأحكام مطبقة باإلضافة إلى أي تغييرات أو تعديالت أو إضافات الحقة لهذه الشروط واألحكام حسبما ينطبق من وقت 
آلخر، كما لو قبلت/قبلنا هذه الشروط واألحكام خطيًا. تطبق كافة القوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها لقبول العقود من خالل 

الطرق اإللكترونية، وأقر/نقر بأن سجالت البنك بالنسبة إلى أي شكل من أشكال الموافقة اإللكترونية تعتبر ملزمة وال يجوز االعتراض عليها 
على أساس أنها متاحة بصيغة إلكترونية أو رقمية فقط. أوافق/نوافق على أنه ال داعي ألي مصادقة أو تحقق من قبل أي جهة خارجية 

للتحقق من صحة موافقتي اإللكترونية، وأن عدم وجود هذه المصادقة أو التحقق من قبل أي جهة أخرى ال يؤثر بأي شكل من األشكال على 
قابلية إنفاذ موافقتي/موافقتنا اإللكترونية أو صحة الشروط واألحكام بيني/بيننا وبين البنك.

أدرك/ندرك أنه يجب أن أقدم/نقدم تأشيرة إقامتي/تأشيرات إقامتنا في اإلمارات العربية المتحدة وبطاقة هويتي/بطاقات هويتنا   •  
اإلماراتية خالل فترة 90 يوم التالية. إذا أخفقت/أخفقنا في تقديم تأشيرة إقامتي/تأشيرات إقامتنا أو بطاقات الهوية اإلماراتية خالل هذه 

المدة، أدرك/ندرك أنه قد يقوم بنك HSBC بتقييد معامالت حسابي/حسابنا في اليوم 75 ويجوز له المضي قدمًا في إغالق حسابي 
)حساباتي(/حسابنا )حساباتنا(.

باإلضافة إلى المادة 7 من الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية HSBC )اإلمارات العربية المتحدة(،   •  
أوافق/نوافق على أنه يجوز لبنك HSBC اإلفصاح عن معلوماتي/معلوماتنا إلى أي طرف ثالث من أجل التحقق من المعلومات التي قمت/

قمنا بتقديمها إلى بنك HSBC بما في ذلك االتصال بجهة العمل لدي/لدينا للتحقق من وضعي الوظيفي/أوضاعنا الوظيفية وأي معلومات 
أخرى فيما يتعلق بعملي/عملنا. أوافق/نوافق على أنه يمكن لبنك HSBC مشاركة المعلومات مع وكاالت/المكاتب المرجعية االئتمانية 
واستخدام المعلومات المتاحة من مصادر عامة للتحقق من هويتي/هويتنا ومدى المالءمة والجدارة للحصول على بطاقة ائتمان. أوافق/
نوافق على أنه عندما أتقدم/نتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان )أو أي تسهيالت ائتمانية أخرى لدى بنك HSBC(، فإنه كجزء من 

طلبي/طلبنا، يجوز لبنك HSBC، على أساس مستمر، طلب تقارير من وكاالت/المكاتب المرجعية االئتمانية لتقييم قدرتي/قدرتنا على الوفاء 
بالتزاماتي المالية دون موافقة أخرى مني. أدرك/ندرك أن طلب العديد من التقارير من وكاالت/المكاتب المرجعية االئتمانية قد يؤثر سلبًا 

على درجة التقييم االئتماني الخاصة بي/بنا مما يجعل من الصعب بالنسبة لي/لنا الحصول على أي تسهيالت ائتمانية في المستقبل.
أؤكد/نؤكد على إدراكي/إدراكنا للمزايا الحالية المتاحة بخصوص بطاقة HSBC الخاصة بي/بنا، بما في ذلك أي مزايا تأمين مجانية،   •  

وتمت إحالتي إلى الموقع اإللكتروني personal/banking/cred-cards/2/1/www.hsbc.ae  للحصول على المزيد من المعلومات حول 
هذه المزايا، التي قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب تقدير بنك HSBC. أدرك/ندرك أن مزايا وميزات حسابي )حساباتي(/حسابنا )حساباتنا( 

.HSBC وهي عرضة للتغيير في أي وقت حسب تقدير بنك www.hsbc.ae متاحة على الموقع اإللكتروني HSBC وخدمات
للعمالء في الخارج غير المقيمين فقط:

أؤكد/نؤكد أني تواصلت/أننا تواصلنا مع بنك HSBC من أجل التقدم بطلب للحصول على منتج )منتجات( و/أو خدمة )خدمات(.   •  
وبناًء عليه، أؤكد/نؤكد أيضًا على أن أي قرار تم اتخاذه لالستفادة من ذلك المنتج )المنتجات( و/أو تلك الخدمة )الخدمات(، قد تم القيام به 
بناًء على تقديري/تقديرنا الخاص. أؤكد/نؤكد على قراءتي/فراءتنا وفهمي/فهمنا وموافقتي/موافقتنا بشكل صريح على الشروط واألحكام 

المطبقة باإلضافة إلى نشرة المنتج ذو الصلة، ولم يتم القيام بأي طلبات مسبقة من قبل بنك HSBC فيما يتعلق بهذا المنتج )هذه 
المنتجات( و/أو هذه الخدمة )الخدمات(.

 )ضع عالمة( إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على االسترداد النقدي HSBC فيزا البالتينية
أؤكد/نؤكد أنه تم إبالغي/إبالغنا أنه بالتوقيع على هذا الطلب، أقبل/نقبل االلتزام بشروط وأحكام االسترداد النقدي HSBC فيزا   •  

.www.hsbc.ae  البالتينية )حسبما ينطبق(، وتعديالتها من وقت آلخر، ويمكن االطالع على اإلصدار األخير على الموقع اإللكتروني
أدرك/ندرك وأقبل/نقبل أنه فيما يتعلق ببطاقة ائتمان االسترداد النقدي HSBC فيزا البالتينية التي تقدمت بطلب الحصول   •  

.www.hsbc.ae  عليها، تطبق رسوم سنوية كما هي محددة في جدول الخدمات واألجور المتاح على الموقع اإللكتروني
مقدم طلب البطاقة األساسية
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