
HSBC Bank Middle East Limited

Summary of changes to HSBC Flexi Account Terms and Conditions

We’ve updated our HSBC Flexi Account Terms and Conditions. A summary of the changes is below and will be 
effective 29 June 2022. We recommend you read this and the updated HSBC Flexi Account Terms and Conditions 
(as sent to you and available on our website) to understand these changes. Defined terms used in this summary 
shall have the same meaning as set out in the HSBC Flexi Account Terms and Conditions. If you have any 
questions, please contact us.  

Section Changing Summary of Change

General We have made some changes to the way that we may change the HSBC Flexi Account 
Terms and Conditions in the future. 

We have clarified that we may make changes to the HSBC Flexi Account Terms and 
Conditions in the same way and for the reasons described in section 2 of the HSBC 
Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) (the latest version is available 
on our website at www.hsbc.ae). We remind you that we have also changed the 
HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE), including section 2, and 
recommend you read the Summary of Changes that has been sent to you in respect of 
those changes in addition to the amended HSBC Personal Banking General Terms and 
Conditions (UAE) themselves. 

In addition, we have clarified that your non objection or continued use of your Flexi 
Account will constitute your acceptance of such change but that if you do notify us 
of your objection, this may impact our ability to continue to provide you with the 
Flexi Account. We remind you that at any time during your Flexi Account, if you are 
unhappy with any changes made by us you have the option to close your Flexi Account 
in accordance with the terms set out in the section headed How Can I Close my Flexi 
Account.

Does the Flexi 
Account provide 
Credit Interest 
Rates?

We may change the interest rate, the method we use to calculate interest or the 
balance caps, by providing you with 60 days’ notice in advance.

We’re providing you with a longer notice period of 60 days for any changes to interest 
rates or balance caps. We’ll also provide you with 60 days’ advance notice if we 
change the method we use to calculate interest.
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

 HSBC FLEXI ملخص التغييرات على شروط وأحكام حساب

لـقـد قـمـنـا بـتـحـديـث شـروط وأحـكـام حـسـاب HSBC Flexi. ونـبـيـن لك أدناه ملخصًا بالتغييرات والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من  
 Flexi 2٩ يونيو 2022. ومن أجل فهم هذه التغييرات، نوصيك بقراءة هذا الملخص مع الشروط واألحكام المحدثة الخاصة بحساب

(التي تم إرسالها إليك والمتاحة على موقعنا على اإلنترنت).

وتحمل المصطلحات المعرفة في هذا الملخص نفس المعاني المبينة في شروط وأحكام حساب HSBC Flexi. يرجى االتصال بنا في 
حال كان لديك أية استفسارات. 

ملخص التغييرقسم التغيير

أجرينا بعض التغييرات على الطريقة التي قد نغير فيها شروط وأحكام حساب HSBC Flexi مستقباًل. عام 

ولنفس  الطريقة  بنفس   ,HSBC Flexi حساب  وأحكام  شروط  على  التغييرات  بعض  نجري  قد  أنه  وأوضحنا 
األسباب المبينة في القسم 2 من الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من HSBC (اإلمارات 
العربية المتحدة) (والتي توفر النسخة األحدث منها على موقعنا أإللكتروني www.hsbc.ae). وتود تذكيرك 
أيضًا بأننا أجرينا تغييرًا على الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من HSBC (اإلمارات العربية 
المتحدة)، بما في ذلك القسم 2، ونوصيك بقراءة ملخص التغييرات الذي تم إرسالها إليك والمتعلق بهذه 
العربية  (اإلمارات   HSBC الشخصية من  المصرفية  للخدمات  العامة  واألحكام  الشروط  إلى  إضافة  التغييرات 

المتحدة) نفسها. 

وإضافًة إلى ذلك، أوضحنا لك أن عدم اعتراضك أو استمرارك باستخدام حساب Flexi الخاص بك يشكل قبواًل 
منك لهذه التغييرات، ولكن إن لم تقدم بإبالغنا باعتراضك، فقد يؤثر ذلك على قردتنا في االستمرار بتزويدك 
بحساب Flexi. ونذكرك أنه في أي وقت خالل قيامك بتشغيل حساب Flexi, إذا لم تكن راضيًا عن أية تغييرات 
المعنون  القسم  المبينة في  للشروط  الخاص بك وفقًا   Flexi بإغالق حساب  الخيار  أجريناها، فسيكون لديك 

»كيف يمكنني إغالق حساب Flexi الخاص بي«. 
 Flexi حساب  يوفر  هل 
معدالت فائدة ائتمانية؟ 

قد نجري تغيرًا على معدل الفائدة، والطريقة التي نستخدمها الحتساب الفائدة أو حدود الرصيد، وذلك من 
خالل تزويدك بإشعار مسبق بذلك مدته 60 يومًا. 

ونقدم لك إشعارًا بمدة أطول من 60 يومًا بخصوص أية تغييرات تجري على معدالت الفائدة أو حدود الرصيد. 
وسوف نقدم لك أيضًا إشعارًا مسبقًا بذلك بمدة 60 يومًا إذا قمنا بإجراء تغيير على الطريقة التي نستخدمها 

الحتساب الفائدة. 
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