
 A. Credit Cards
Existing customer number or Credit Card number  .................................................................................................................................................................
I wish to apply for a new credit card             Primary Credit Card         Supplementary Credit Card

 Global Private Banking  Black  Premier  Advance

 Cash+  Max Rewards  Platinum Select  Cash Back  Zero

Name as it should appear on Card  .....................................................................................................................................................................................................
Minimum Payment Auto Debit Instruction:                     5%            100%             Other  ................................. %
If you are requesting to issue a supplementary credit card, please complete the below fields.

Lifestyle Expenses

Approximate amount for your lifestyle expenses

Includes all Annual and Monthly expenses other than lending related payments

Annual expenses

Annual rent, maintenance and property taxes AED

Education AED

Healthcare AED

Travel costs for yourself and dependents AED

Insurance (car, health, life, property) expenses AED
Monthly regular living expenses on yourself and 
dependents
Food and Groceries AED

Water, Electricity, Internet and Mobile Charges AED

Expenses on domestic workers AED
Expenses on supporting children, spouse or extended 
family AED

Any other expenses that you may be paying AED

Affordability Assessment
Please select on the relevant option under each section to identify the type of facility.
We’ll take your monthly instalment amounts from your credit bureau report. Variable rate instalments will be adjusted to 
reflect fluctuations.
HSBC Overdraft limit  Secured Overdraft  Unsecured Overdraft
Other Bank Overdraft limit  Secured Overdraft  Unsecured Overdraft
HSBC Home Loan Monthly Instalment  Fixed Rate  Variable Rate  Interest only    
HSBC Auto loan Monthly Instalment  Regular  Regular Balloon  Only Balloon
HSBC Personal Loan Monthly Instalment  Fixed Rate  Variable Rate
Other Bank Personal Loan Monthly Instalment  Fixed Rate  Variable Rate
Other Bank Auto loan Monthly Instalment  Regular  Regular Balloon  Only Balloon
Other Bank Home Loan Monthly Instalment  Fixed Rate  Variable Rate  Interest only     

Other Liabilities (Monthly Average)

Finance from Employer/Friends/Family AED
Court Order AED
Guarantor AED

HSBC Credit Card Application Form (UAE)



Supplementary Credit Card

We recommend that you to set appropriate limits in case the supplementary card is issued for a minor. To set a spend limit 
on your credit card just follow the following steps: (a) logon to your HSBC UAE Mobile banking app; (b) select the ‘Manage 
cards’ option in the card you’re setting the spend limit on; and (c) enter the desired amount and select ‘Set limit’. You can 
change your monthly spend limit through the HSBC UAE Mobile Banking app at any time.

First supplementary cardholder details:
      Mr.              Mrs.              Ms.            

Name as it should appear on the Card:  ....................................................................................................................................................................................................
Relationship:   Spouse              Child              Parent              Brother              Sister

Full name as mentioned in passport:  .........................................................................................................................................................................................................
Former names or alias (if any):  ........................................................................................................................................................................................................................
Does the person hold an account with HSBC in UAE? (Y/N)      Account Number (If applicable): ................................................................ 

Date of birth: (DD/MM/YYYY)  ....................................................................................  Country of Birth:  ...........................................................................................
Country of residence:  .............................................................................................................................................................................................................................................
Residential address:  ................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail address:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Telephone number: Mobile  .........................................................................................  Landline  ..............................................................................................................
Nationality/Citizenship:  ....................................................................  Country of Citizenship:  ............................................................................................................
Additional Country of Citizenship 1:  ......................................................................  Additional Country of Citizenship 2:  ...............................................

Second supplementary cardholder details:
      Mr.              Mrs.              Ms.            

Name as it should appear on the Card:  ....................................................................................................................................................................................................
Relationship:   Spouse              Child              Parent              Brother              Sister

Full name as mentioned in passport:  .........................................................................................................................................................................................................
Former names or alias (if any):  ........................................................................................................................................................................................................................
Does the person hold an account with HSBC in UAE? (Y/N)      Account Number (If applicable): ................................................................ 

Date of birth: (DD/MM/YYYY)  ......................  .............................................................  Country of Birth:  ...........................................................................................
Country of residence:  ......................................................................................................................................  City:  ........................................................................................
Residential address:  ................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail address:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Telephone number: Mobile  .........................................................................................  Landline  ..............................................................................................................
Nationality/Citizenship:  ....................................................................  Country of Citizenship:  ............................................................................................................
Additional Country of Citizenship 1:  ......................................................................  Additional Country of Citizenship 2:  ...............................................

Important notice, please read:

 If you are applying for a Supplementary Card for a minor, you must ensure to educate the minor Supplementary 
Cardholder on any and all risks pertaining to card usage including but not limited to the legal channels to use 
the card through, any fraud considerations and how to protect the card. It is your responsibility to ensure the 
Supplementary Cardholder is fully aware of these risks and understands the implications. 

 We also advise you to set appropriate limits to your minor Supplementary Cardholder and to continuously 
monitor the use of the card.

 I hereby confirm that I have the necessary consent from the Supplementary Cardholder(s) to share their personal 
information and that I have unequivocally explained to them that this information will be shared, used and processed 
with the Bank and that we may extend marketing offers to them directly.

 I hereby accept and agree that the Bank will send a notification e-mail to the Supplementary Cardholder(s) notifying 
them that a Supplementary Card has been requested for them.

 I acknowledge that Supplementary Card(s) for minors or anyone else is issued at my request and is linked to my card 
account(s). I approve and acknowledge my liability for any and all transactions carried through this card(s) and agree 
to be responsible and liable for all transactions, charges and other liabilities incurred as a result of the use of this 
Supplementary Card(s) by minors or anyone else, which will be charged to my card account. 



Please confirm if you in your individual capacity are opening and/or maintaining a banking relationship that is 
directly or indirectly related or connected to a Politically Exposed Person? (Please note: A Politically Exposed Person 
is defined as a senior official in the executive, legislative, administrative, military or judicial branches of a government, the 
head of a government agency, a member of ruling family, whether or not elected, a senior official of a major political party, 
or a senior executive of a government owned or government-funded corporation, institution or charity. This also includes the 
immediate family of a Politically Exposed Person and any close Associate or relative of a Politically Exposed Person)
First Supplementary Card Holder     Second Supplementary Card Holder:

 Yes                  No       Yes                   No
If yes please give details ................................................... If yes please give details ................................................................

 HSBC Credit Cards Opening Acknowledgment and Declaration

As part of the credit card application process, you are required to provide certain confirmations relating to the information 
you have provided to us, received from us and in particular, that you accept the relevant terms and conditions that apply. 
Please take time to review the below and sign the declaration only if you agree.

 You declare that the information provided in this application is true and correct and authorise us to verify this information 
from whatever sources that we may choose. You also accept that we are entitled in our absolute discretion to accept 
or reject an application without assigning any reason whatsoever.

 I confirm that I have received, read and understood the Key Facts Statement – Credit Cards (Global Private Banking, 
Premier, Advance and Platinum Select Credit Cards)  

 I confirm that I have received, read and understood the Key Facts Statement – Credit Cards (Black, Cash+, Max Rewards, 
Cashback and Zero Credit Cards).

Important: Terms and Conditions:

 You acknowledge that this application and the use of your HSBC Card and any Supplementary HSBC Card(s) issued on 
the card account will be subject to the following terms:

The relevant terms and conditions that apply (as 
amended from time to time) HSBC Credit Card 

HSBC Credit Card Agreement Terms Applies to all HSBC Credit Cards 

HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) Applies to all HSBC Credit Cards

HSBC Black Credit Card Terms and Conditions Applies only to HSBC Black and HSBC Global Private 
Banking

HSBC Cashback Terms and Conditions Applies only to HSBC Cashback Credit Cards 

HSBC Cash+ Terms and Conditions Applies only to HSBC Cash+ Credit Cards

HSBC Max Rewards Terms and Conditions Applies only to HSBC Max Rewards Credit Cards

 You confirm that applicable terms have been provided to you (by email using the details held in our records) and that 
we have advised you to read them in full. Following this, you expressly agree to be bound by these terms whether set 
out in English and/or Arabic, as updated from time to time and for any future Credit Cards you may hold with HSBC.

 You accept the Online Banking Terms and Conditions, which is available online at www.hsbc.ae, as amended or 
updated from time to time if you use HSBC’s Personal Internet Banking and/or Mobile Banking service. You confirm 
that you understand how to register for these services and that all statements and messages may be provided as 
e-statements/e-messages once you’ve registered.

It is important that you, and any Supplementary Cardholder, meets the terms applicable to your Credit Card 
before and during the term of your Credit Card. The following consequences may apply in case you do not:
(a) We may not approve your Credit Card;
(b) We may immediately block your Credit Card and/or suspend a transaction or payment;
(c) We may proceed to close your Credit Card Account, in which case the total outstanding balance is immediately due 

and payable in full;
(d) Any rewards, benefits, card features, accrued Air Miles or accrued cashback may no longer be available or provided;
(e) Please see section 10 of the Credit Card Agreement Terms for more information on what happens if you do not pay 

in full on time.
(f) We may charge you the relevant interest and fees that apply until you have fully repaid us. Please refer to the 

Schedule of Services and Tariffs; and/or
(g) You will be responsible for transactions where you have not exercised Vigilant Care. Please see section 13 of the 

Credit Card Agreement Terms for more information.



Fees and Charges: 

You understand and accept: 

 that in relation to the HSBC Cashback Credit Card or HSBC Black Credit Card or HSBC Cash+ Credit Card or HSBC Max 
Rewards Credit Card you’ve have applied for, an annual fee applies as set out in the Schedule of Services and Tariffs as 
available at www.hsbc.ae unless otherwise stated in case you are applying for a card under a promotional offer,

 Fees and charges may apply to Supplementary Cards as set out in the Schedule of Services and Tariffs at 
www.hsbc.ae.

 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.

Use of your data:

 If you do not comply with our terms and conditions, you may be subject to additional fees and charges, regulatory 
fines, Account/Card restrictions or we may even close your Account or end your relationship with us. Additionally, any 
outstanding balance on your Account/Credit Card may become immediately due, your plans cancelled, rewards and 
benefits may no longer be available and we may initiate debt recovery for overdue payments including legal action and 
reporting this to the Credit Bureau which may impact your credit rating and future borrowing ability. 

 In addition to Section 7 of the HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE), you agree that:

 we may disclose your information to any third party in order to verify the information that you’ve provided to us, 
including contacting your employer(s) to verify your employment status and any other information in connection with it;

 we can share information with credit reference agencies/bureaus and use information from public sources to verify 
your identity and suitability for a credit card; and

 when you apply for a credit card (or any other credit facility with us) then as part of your application, we may, on an 
ongoing basis, request reports from credit reference agencies/bureaus to assess your ability to meet your financial 
commitments without further consent from you. You understand that to request multiple reports from credit reference 
agencies/bureaus may negatively impact your credit score which may make it difficult for you to obtain credit in the 
future.

Your right to cancel:

 You have a 5 business day cooling-off period starting on the next business day after we have confirmed your Card is 
approved. This means that you may cancel the agreement applying to your Card during this period without penalty, 
we will refund any fees we have charged you and not charge you any interest which has accrued under during this 
period.  Before exercising your right to cancel, you must repay your Card balance and any other amounts outstanding 
in connection with your Card. This means that you will not be able to cancel the the agreement applying to your Card 
if the Card has an outstanding balance.

 If you chose to cancel the agreement applying to your Card after the expiry of the cooling-off period, you may do so as 
described in section 16.5 of the Credit Card Agreement Terms.

 Before deciding whether to enter into the relevant agreement you should consider seeking independent 
financial, taxation and legal advice.

Other declarations:

 You understand that you need to submit your UAE residency visa and Emirates ID within 90 days of opening your 
account and if you don’t, we may restrict your account on day 75 and may proceed to closing your account(s).

 We have made you aware of the current benefits that apply to the HSBC Credit Card you have applied for and have 
been referred to our website which contains more comprehensive information about these. These benefits may change 
in accordance with the applicable benefit and/or product terms and conditions. 

For Overseas Non Resident customers only:

 You confirm that you’ve approached us for this product and that this decision has been entirely your own choice; no 
prior solicitation has been made by us in relation to this product. 

For HSBC Zero Credit Card:

 Zero over limit fee: Generally, you may not exceed your credit limit. However in some cases, your credit limit may 
be exceeded by your outstanding balance due to either (a) charging of any interest and fees (b) transactions being 
authorised in excess of your credit limit or (c) any other valid reason. If this occurs, we will not charge you an over 
limit fee.

 Zero cash advance fee: We will not charge a fee for each cash withdrawal / advance as set out in the Schedule of 
Services and Tariffs. However, there is no interest free period for cash withdrawal/advance transactions and interest is 
calculated from the date the transaction is made.

 Zero interest on purchases for first 3 months: To benefit from the 3 months Interest free period, you must make the 
minimum payment by the due date. Otherwise, applicable interest rate as per our Schedule of Services and Tariffs will 
apply. The 3 months interest free period is only available for new HSBC credit cardholders.

http://www.hsbc.ae


 Documents Required Primary 
cardholder

Supplementary 
cardholder #1

Supplementary 
cardholder #2

Please provide clear colour scanned copies of the following documents in order to proceed with your request:

Passport 

UAE Residence Visa 

Emirates ID (both sides)

Government Issued ID (for non-UAE resident supplementary 
cardholders)

Income Proof (one of the following): NA

 Last two months Pay slips with company and customer 
name NA

 Last 2 months Bank statements showing the last two 
salary credits NA

 Latest Salary Certificate addressed to HSBC Bank Middle 
East Limited NA

Applicable for Supplementary cardholders 
Proof of Address (please provide any of the following) 

Supplementary 
cardholder #1

Supplementary 
cardholder #2

Utility Bill (dated within last 4 months)

Valid tenancy contract along with either Ejari or government attestation

Company-provided accommodation: Employer letter with full residential address 
and confirmation on providing this accommodation

Supplementary Credit Cards
 You understand that you are unconditionally liable for any amounts outstanding on both your HSBC Card and any 

Supplementary HSBC Card(s).

 It’s important to note that if you apply for a Supplementary Credit Card, you agree that we may share the credit card 
account information with the Supplementary Cardholder.

 In the event of a change of residential address, under any circumstances, I understand that a document(s) evidencing 
the new residential address or addresses (in case of different addresses) is required to be submitted to you for each 
supplementary cardholder.

 I hereby authorise HSBC to issue Supplementary HSBC Card(s) for use on my account to the person(s) named and 
agree that you can provide relevant information to the Supplementary HSBC Cardholder about the account.

Would you like to receive physical copies of your signed Documents?                     Yes*                     No
*Visit your nearest Branch or CSU to collect signed copies of your documents.

Primary Cardholder Signature ..........................................................................….….….….….……………….... Date: …………………………………

First Supplementary Cardholder Signature: ..........................................................................……………. Date: …………………………………

Second Supplementary Cardholder Signature: ..........................................................................……… Date: …………………………………

© Copyright. HSBC Bank Middle East Limited 2023 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: FRM062022. 
Effective date: 17 January 2023.



بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

طلب بطاقة HSBC االئتمانية )اإلمارات العربية المتحدة(
 أ. البطاقات االئتمانية

 ............................   ............................   ............................ رقم العميل الحالي أو رقم البطاقة االئتمانية ...............................  
أرغب في طلب الحصول على                بطاقة ائتمانية أساسية                  بطاقة ائتمانية إضافية

Global Private Banking Black Premier Advance 
Cash+ Max Rewards Platinum Select Cash Back Zero 

االسم الذي ينبغي أن يظهر على البطاقة .........................................................................................................
الحد األدنى للسداد عن طريق الخصم التلقائي:                    5%                    100%                    آخر ..........................  %

في حال رغبتك التقدم بطلب إلصدار بطاقة )بطاقات( إضافية، يرجى ملء الحقول أدناه:

نفقات أسلوب الحياة
المبلغ التقريبي لنفقات أسلوب حياتك

بما في ذلك جميع النفقات السنوية والشهرية األخرى غير تلك المتعلقة بدفعات القروض
النفقات السنوية

درهم إماراتيإيجار سنوية، تكاليف صيانة وضرائب عقارية
درهم إماراتيدراسة وتعليم

درهم إماراتيرعاية صحية
درهم إماراتينفقات سفر شخصية وألفراد األسرة

درهم إماراتينفقات تأمين )سيارة، صحي، حياة، عقاري(
النفقات الحياتية الشهرية المنتظمة لنفسك وألفراد األسرة

درهم إماراتيطعام وبقالة
درهم إماراتيرسوم استهالك مياه، كهرباء، انترنت وهاتف متحرك

درهم إماراتينفقات العمالة المنزلية
درهم إماراتينفقات دعم األطفال، الزوجة أو أفراد العائلة

درهم إماراتيأي نفقات أخرى تقوم بسدادها

تقييم القدرة على تحمل المصاريف
يرجى تحديد الخيار المناسب تحت كل قسم لتحديد نوع التسهيل.

سنأخذ بيانات مبالغ أقساطك الشهرية من تقرير مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية الخاص بك. وسيتم تعديل األقساط ذات الفائدة المتغيرة 
لتعكس أي تغييرات في المصاريف.

HSBC سحب على المكشوف غير مضمون  سحب على المكشوف مضمونحد السحب على المكشوف من 
 سحب على المكشوف غير مضمون  سحب على المكشوف مضمونحد السحب على المكشوف من بنك آخر

HSBC فائدة ثابتة  فائدة متغيرة   فائدة فقط    الدفعة الشهرية لقرض السكن من 
HSBC منتظمة  دفعة واحدة منتظمة  دفعة واحدة فقطالدفعة الشهرية لقرض السيارة من 

HSBC فائدة ثابتة  فائدة متغيرةالدفعة الشهرية للقرض الشخصي من 
 فائدة ثابتة  فائدة متغيرةالدفعة الشهرية للقرض الشخصي من بنك آخر

 منتظمة  دفعة واحدة منتظمة  دفعة واحدة فقطالدفعة الشهرية لقرض السيارة من بنك آخر
 فائدة ثابتة  فائدة متغيرة   فائدة فقط    الدفعة الشهرية لقرض السكن من بنك آخر

التزامات أخرى )المتوسط الشهري(

درهم إماراتيتمويل من جهة العمل/األصدقاء/العائلة
درهم إماراتيأوامر قضائية

درهم إماراتيكفالة



 ب. البطاقات االئتمانية اإلضافية
نوصيك بتعيين حدود ائتمانية مناسبة في حال إصدار البطاقة اإلضافية لقاصر. لتعيين حد اإلنفاق على بطاقتك االئتمانية، ما عليك سوى اتباع 
الخطوات التالية: )أ( تسجيل الدخول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك من HSBC الخاص بك؛ )ب( تحديد خيار “إدارة البطاقات” 
في البطاقة التي تود تعيين حد اإلنفاق عليها؛ و)ج( أدخل المبلغ المطلوب واختر “تعيين حد اإلنفاق”. ويمكنك تغيير حد اإلنفاق الشهري من 

خالل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك من HSBC في أي وقت.

بيانات حامل البطاقة اإلضافية األول
  السيد                         السيدة                         اآلنسة

االسم الذي ينبغي أن يظهر على البطاقة ................................................................................................................................................................................................... 
العالقة:             زوج/زوجة             ولد/ابنة             والد/والدة             أخ             أخت

االسم الكامل كما في جواز السفر ................................................................................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................................... األسماء/األلقاب السابقة )إن وجدت( 
هل يحتفظ الشخص بحساب لدى HSBC في اإلمارات العربية المتحدة؟ )نعم/ال( رقم الحساب )إذا كان ينطبق(: .......................................................... 
..........................................................................................  بلد الميالد .......................................................................................................  تاريخ الميالد: )يوم/شهر/سنة( 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................ بلد اإلقامة: 
عنوان اإلقامة: ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
عنوان البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................................................................................................................................... 
رقم الهاتف: المتحرك ............................................................................  الخط األرضي ................................................................................................................................. 
الجنسية/المواطنة: .................................................................................  بلد الجنسية: .................................................................................................................................. 
......................................................................  بلد الجنسية اإلضافية 2: ...........................................................................................................  بلد الجنسية اإلضافية 1: 

بيانات حامل البطاقة اإلضافية الثاني
  السيد                         السيدة                         اآلنسة

االسم الذي ينبغي أن يظهر على البطاقة ................................................................................................................................................................................................... 
العالقة:             زوج/زوجة             ولد/ابنة             والد/والدة             أخ             أخت

االسم الكامل كما في جواز السفر ................................................................................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................................... األسماء/األلقاب السابقة )إن وجدت( 
هل يحتفظ الشخص بحساب لدى HSBC في اإلمارات العربية المتحدة؟ )نعم/ال( رقم الحساب )إذا كان ينطبق(: .......................................................... 
..........................................................................................  بلد الميالد .......................................................................................................  تاريخ الميالد: )يوم/شهر/سنة( 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................ بلد اإلقامة: 
عنوان اإلقامة: ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
عنوان البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................................................................................................................................... 
رقم الهاتف: المتحرك ............................................................................  الخط األرضي ................................................................................................................................. 
الجنسية/المواطنة: .................................................................................  بلد الجنسية: .................................................................................................................................. 
......................................................................  بلد الجنسية اإلضافية 2: ...........................................................................................................  بلد الجنسية اإلضافية 1: 

مالحظة هامة، يرجى القراءة:
إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على بطاقة إضافية لقاصر، فيجب عليك التأكد من توعية حامل البطاقة اإلضافية القاصر بأي من وجميع 
المخاطر المتعلقة باستخدام البطاقة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر القنوات القانونية التي يمكن استخدام البطاقة من خاللها، 
وأي اعتبارات متعلقة باالحتيال وكيفية حماية البطاقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن حامل البطاقة اإلضافية على دراية 

كاملة بهذه المخاطر وفهم اآلثار المترتبة عليها.
كما ننصحك أيضًا بتعيين حدود ائتمانية مناسبة لحامل بطاقتك اإلضافية القاصر والمراقبة المستمرة الستخدام البطاقة.

أؤكد بموجب هذا أنه لدي الموافقة الالزمة من حامل )حاملي( البطاقة اإلضافية لمشاركة معلوماتهم الشخصية وبأنني قد أوضحت لهم   
بشكل ال لبس فيه أن هذه المعلومات ستتم مشاركتها واستخدامها ومعالجتها مع البنك وبأنه يجوز لنا إرسال عروض التسويق إليهم مباشرة.

أقبل بموجب هذا وأوافق على قيام البنك بإرسال إشعار عبر البريد اإللكتروني إلى حامل )حاملي( البطاقة اإلضافية إلخطارهم بأنه قد تم   
طلب بطاقة إضافية لهم.

أقر بأن البطاقة )البطاقات( اإلضافية للقصر أو أي شخص أخر يتم إصدارها بناًء على طلبي وبأنها مرتبطة بحساب )حسابات( بطاقتي. كما   
أوافق وأقر بمسؤوليتي عن أي من وجميع المعامالت التي يتم إجراؤها من خالل هذه البطاقة )البطاقات( وأوافق على أن أكون ملزمًا 
ومسؤواًل عن جميع المعامالت والرسوم االلتزامات األخرى التي يتم تحملها نتيجة الستخدام هذه البطاقة )البطاقات( اإلضافية من قبل 

القصر أو أي شخص أخر، والتي سيتم تحميلها على حساب بطاقتي.



يرجى تأكيد ما إذا كنت بصفتك الفردية تقوم بفتح و/أو تحتفظ بعالقة مصرفية متعلقة أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصية سياسية؟ 
ف الشخص المعرض لمخاطر سياسية بأنه مسؤول رسمي كبير يعمل في الفروع التنفيذية أو التشريعية أو اإلدارية  )يرجى مالحظة ما يلي: ُيعرَّ
أو العسكرية أو القضائية للحكومة، أو رئيس وكالة حكومية، أو فرد من أفراد األسرة الحاكمة، سواء كان منتخبًا أم ال، أو أحد كبار المسؤولين أو 
مسؤول في حزب سياسي كبير أو مسؤول تنفيذي كبير في شركة أو مؤسسة أو جمعية خيرية مملوكة أو ممولة من قبل الحكومة. ويشمل 

هذا أيضًا العائلة المباشرة للشخص المعرض لمخاطر سياسية وأي شريك أو قريب للشخص المعرض لمخاطر سياسية(
حامل البطاقة اإلضافية الثاني: حامل البطاقة اإلضافية األول:  

    نعم   ال   نعم   ال

 اإلقرار واإلفصاح االفتتاحي لبطاقات HSBC االئتمانية
كجزء من إجراءات طلب الحصول على البطاقة االئتمانية، يتعين عليك تقديم إقرارات معينة تتعلق بالمعلومات التي زودتنا بها، أو استلمتها من 
قبلنا، وعلى وجه الخصوص، قبولك للشروط واألحكام ذات الصلة المنطبقة. يرجى تخصيص بعض الوقت لمراجعة المعلومات أدناه والتوقيع على 

اإلقرار في حالة موافقتك فقط.
تقر بأن المعلومات المقدمة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة وتفوضنا بالتحقق من هذه المعلومات من أي مصادر قد نختارها. كما تقبل أيضًا 

أنه يحق لنا وفقًا لتقديرنا المطلق قبول أو رفض الطلب دون إبداء أي سبب مهما كان.
أؤكد بأنني تلقيت وقرأت وفهمت بيان الحقائق الرئيسية - للبطاقات االئتمانية )الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، وبطاقات Premier، و  

Advance، وPlatinum Select االئتمانية(
 Zeroو Cashbackو ،Max Rewardو ،+Cashو ،Black( أؤكد بأنني تلقيت وقرأت وفهمت بيان الحقائق الرئيسية - للبطاقات االئتمانية  

االئتمانية(.
هام: الشروط واألحكام

تقر بأن هذا الطلب واستخدام بطاقة HSBC الخاصة بك وأي بطاقة )بطاقات( إضافية من HSBC صادرة على حساب البطاقة سيكون خاضعًا 
للشروط التالية:

حين  )وتعديالتها من  الصلة  المطبقة ذات  واألحكام  الشروط 
آلخر(

بطاقة HSBC االئتمانية

تنطبق على جميع بطاقات HSBC االئتمانيةشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية
من  الشخصية  المصرفية  للخدمات  العامة  واألحكام  الشروط 

HSBC )اإلمارات العربية المتحدة(
تنطبق على جميع بطاقات HSBC االئتمانية

Global Private شروط وأحكام بطاقة HSBC Black االئتمانية بطاقات  و   HSBC Black بطاقات  على  فقط  تنطبق 
HSBC االئتمانية من Banking

HSBC Cashback االئتمانية فقطشروط وأحكام بطاقة Cashback HSBC تنطبق على بطاقات
+HSBC Cash االئتمانية فقطشروط وأحكام بطاقة+HSBC Cash تنطبق على بطاقات

HSBC Max Rewards االئتمانية فقطشروط وأحكام بطاقة HSBC Max Rewards تنطبق على بطاقات

تؤكد أن الشروط المطبقة قد تم توفيرها لك )عن طريق البريد اإللكتروني باستخدام البيانات الموجودة في سجالتنا( وبأنه تم نصحك بقراءتها 
بالكامل. وبناًء على ذلك، فإنك توافق صراحة على االلتزام بهذه الشروط سواًء وردت باللغة اإلنجليزية و/أو العربية، حسب ما يتم تحديثها من 

.HSBC وقت آلخر وألي بطاقات ائتمانية مستقبلية قد تحملها لدى
تقبل الشروط واألحكام الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والمتاحة عبر اإلنترنت 
على www.hsbc.ae، حسب ما يتم تعديلها أو تحديثها من وقت آلخر إذا كنت تستخدم خدمات HSBC المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت و/

أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. وتؤكد أنك تفهم كيفية التسجيل في هذه الخدمات وأن كافة البيانات والرسائل قد يتم تقديمها 
كشوفات إلكترونية/رسائل إلكترونية بمجرد التسجيل.

البطاقة  وأثناء مدة  االئتمانية قبل  المطبقة على بطاقتك  الشروط  إضافية  حامل بطاقة  أنت وأي  أن تستوفي  المهم  من 
االئتمانية الخاصة بك. وقد تنطبق العواقب التالية في حالة عدم قيامكم بذلك:

قد ال يتم الموافقة على بطاقتك االئتمانية؛)أ( 
قد نقوم بحظر بطاقتك االئتمانية على الفور و/أو تعليق أي معاملة أو دفعة؛)ب( 
للدفع )ت(  وواجبًا  الفور  المستحق مستحًقا على  الرصيد  إجمالي  الحالة سيكون  االئتمانية، وفي هذه  بطاقتك  بإغالق حساب  نقوم  قد 

بالكامل؛
قد ال يتم توفير أي مكافآت أو مزايا أو فوائد خاصة بالبطاقة أو كسب نقاط Air Miles أو الحصول على أي مبلغ استرداد نقدي )(( 

مستحقة؛
يرجى االطالع على القسم 10 من شروط اتفاقية البطاقة االئتمانية للحصول على المزيد من المعلومات حول ما الذي سيحد( إذا لم )ج( 

تدفع بالكامل في الوقت المحدد.
قد نفرض عليك الفوائد والرسوم ذات الصلة التي تنطبق حتى تقوم بسداد الدفعة المستحقة لنا بالكامل. يرجى العودة إلى جدول )(( 

رسوم الخدمات والتعرفات؛ و/أو
ستكون مسؤواًل عن المعامالت التي لم تمارس فيها أي عناية أو حذر. يرجى مراجعة القسم 13 من شروط اتفاقية البطاقة االئتمانية )خ( 

للمزيد من المعلومات.

http://www.hsbc.ae


الرسوم والمصاريف
تفهم وتقبل:

أنه فيما يتعلق ببطاقة HSBC Cashback االئتمانية أو بطاقة HSBC BLACK االئتمانية أو بطاقة HSBC Cash+ االئتمانية أو بطاقة   t
HSBC Max Rewards االئتمانية التي تقدمت بطلب الحصول عليها، يتم تطبيق رسوم سنوية على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات 
والتعرفات كما هو متا( على www.hsbc.ae ما لم ينص على خالف ذلك في حال كنت تقدمت بطلب الحصول على البطاقة بموجب أي 

عرض ترويجي،
.www.hsbc.ae قد تطبق الرسوم والمصاريف على البطاقات اإلضافية على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات والتعرفات على  t

أن تكون ملتزمًا بجدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة لدى HSBC وتعديالتها أو تحديثها من حين آلخر، والتي يتوفر أحد( إصدار منها   t
.www.hsbc.ae عبر اإلنترنت على

استخدام بياناتك
إذا لم تمتثل لشروطنا وأحكامنا، فقد تخضع لرسوم ومصاريف إضافية أو غرامات تنظيمية أو قيود على الحساب/ البطاقة أو قد نقوم بإغالق   t
حسابك أو إنهاء عالقتك معنا. وباإلضافة إلى ذلك، قد يصبح أي رصيد مترتب على حسابك/ بطاقتك االئتمانية مستحًقا للسداد على الفور، 
وقد يتم إلغاء خططك، وقد ال تصبح المكافآت والمزايا متاحة بعد اآلن، وقد نبدأ في تحصيل الديون المستحقة مقابل الدفعات المتأخرة 
بما في ذلك اإلجراءات القانونية وإبالغ مكتب المعلومات االئتمانية مما قد يؤثر على درجة تقييمك االئتماني وقدرتك على االقتراض في 

المستقبل.
باإلضافة إلى القسم 7 من الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة(، فإنك توافق على   t

أنه:
يجوز لنا الكشف عن معلوماتك ألي جهة أخرى من أجل التحقق من المعلومات التي زودتنا بها، بما في ذلك االتصال بجهة العمل )جهات   t

العمل( للتحقق من وضعك الوظيفي وأي معلومات أخرى متعلقة به؛
يمكننا مشاركة المعلومات مع وكاالت/مكاتب المراجع االئتمانية واستخدام المعلومات من المصادر العامة للتحقق من هويتك ومدى   t

مالءمتك للبطاقة االئتمانية؛ و
عندما تتقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمانية )أو أي تسهيل ائتماني آخر معنا(، كجزء من طلبك، فإنه يجوز لنا، على أساس مستمر، طلب   t
تقارير من وكاالت/مكاتب المراجع االئتمانية لتقييم قدرتك على الوفاء بالتزاماتك المالية دون طلب أي موافقة إضافية منك. وتدرك أن 
طلب تقارير متعددة من وكاالت/مكاتب المراجع االئتمانية قد يؤثر سلبًا على درجة تقييمك االئتماني مما قد يجعل من الصعب عليك 

الحصول على أي تسهيالت ائتمانية في المستقبل.
حقك في اإللغاء:

سيكون لديك فترة تراجع مدتها 5 أيام عمل تبدأ في يوم العمل التالي بعد قيامنا بتأكيد موافقتنا على طلب بطاقتك. وهذا يعني أنه بإمكانك 
إلغاء االتفاقية المطبقة على بطاقتك خالل هذه الفترة دون أي غرامة، وسنقوم بإعادة أي رسوم قمنا باحتسابها عليك ولن نفرض عليك أي 
فائدة مترتبة بموجب هذه الفترة. وقبل ممارسة حقك في اإللغاء، يتوجب عليك سداد رصيد بطاقتك وأي مبالغ أخرى متعلقة ببطاقتك. وهذا 

يعني أنك لن تكون قادرًا على إلغاء االتفاقية المطبقة على بطاقتك في حال وجود أي رصيد مستحق على البطاقة.
 إذا اخترت إلغاء االتفاقية المطبقة على بطاقتك بعد انتهاء فترة التراجع، فسيكون بإمكانك القيام بذلك على النحو الموضح في القسم 16.5 

من شروط اتفاقية البطاقة االئتمانية.
والضريبية  المالية  المشورة  على  الحصول  تفكر في طلب  أن  يجب  الصلة،  ذات  االتفاقية  الدخول في  بشأن  قرار  أي  اتخاذ  قبل 

والقانونية المستقلة.
إقرارات أخرى:

تدرك أنك بحاجة إلى تقديم تأشيرة إقامتك في اإلمارات العربية المتحدة وبطاقة الهوية اإلماراتية في غضون 90 يومًا من فتح حسابك، وإذا لم 
تقم بذلك، فقد نقوم بتقييد حسابك في اليوم 75 وقد نقوم بإغالق حسابك )حساباتك(.

أبلغناك بالمزايا الحالية التي تنطبق على بطاقة HSBC االئتمانية التي تقدمت بطلب الحصول عليها وتمت إحالتك إلى موقعنا اإللكتروني الذي 
يحتوي على معلومات أكثر شمواًل حول هذه المزايا. وقد تتغير هذه المزايا في أي وقت وفقًا للمزايا و/أو الشروط واألحكام المطبقة الخاصة 

بالمنتج.
بالنسبة للعمالء األجانب غير المقيمين حصرًا:

تؤكد أنك قد تواصلت معنا بشأن هذا المنتج وأن هذا القرار كان من اختيارك بشكل كامل؛ وبأنه لم يتم تقديم أي مشورة مسبقة من قبلنا فيما 
يتعلق بهذا المنتج.

بالنسبة لبطاقة HSBC Zero االئتمانية:
رسم تجاوز الحد االئتماني لبطاقة Zero: بشكل عام، ال يجوز لك تجاوز الحد االئتماني الخاص بك. إال أنه، في بعض الحاالت، قد يتم تجاوز الحد   t
االئتماني الخاص بك عن طريق رصيدك المستحق بسبب إما )أ( تحصيل أي فائدة ورسوم )ب( التفويض بإجراء معامالت تتجاوز الحد االئتماني 

الخاص بك أو )ج( أي سبب آخر. وفي حال حدو( ذلك، فإننا لن نفرض عليك أي رسم مقابل تجاوز الحد االئتماني.
رسوم السلفة النقدية لبطاقة Zero: لن نفرض أي رسوم مقابل كل معاملة سحب/سلفة نقدية على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات   t
والتعرفات. إال أنه لن يكون هناك فترة إعفاء من الفائدة لمعامالت السحب النقدي/ السلف النقدية وسيتم احتساب الفائدة اعتبارًا من تاريخ 

إجراء المعاملة.
فائدة 0% على المشتريات ألول 3 أشهر: لالستفادة من فترة اإلعفاء من الفائدة لمدة 3 أشهر، ينبغي عليك سداد الحد األدنى للدفع بحلول   t
تاريخ االستحقاق. وخالًفا لذلك، سيتم تطبيق سعر الفائدة المطبق وفقًا لجدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة لدينا. وستتوفر فترة 

اإلعفاء من الفائدة لمدة 3 أشهر لحاملي بطاقات HSBC االئتمانية الجدد فقط.
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حامل البطاقة المستندات المطلوبة
األساسية

حامل البطاقة 
اإلضافية 1

حامل البطاقة 
اإلضافية 2

يرجى تزويدنا بنسخ ملونة واضحة مصورة ضوئيًا من المستندات التالية من أجل متابعة طلبك:
جواز السفر

تأشيرة اإلقامة في اإلمارات العربية المتحدة
بطاقة الهوية اإلماراتية )كال الوجهين(

بطاقة الهوية الحكومية )لحاملي البطاقات اإلضافية غير المقيمين في 
اإلمارات العربية المتحدة

ال ينطبقإثبات الدخل )واحد مما يلي(:
ال ينطبققسائم دفع الراتب آلخر شهرين مع اسم الشركة والعميل
ال ينطبقكشف حساب مصرفي آلخر شهرين يوضح إيداع آخر راتبين

شهادة بيان راتب صادرة حديثًا موجهة إلى بنك HSBC الشرق األوسط 
ال ينطبقالمحدود.

تنطبق على حاملي البطاقة اإلضافية
إثبات العنوان )يرجى تزويدنا بأي من ما يلي(

حامل البطاقة 
اإلضافية 1

حامل البطاقة 
اإلضافية 2

فاتورة خدمات ومرافق )مؤرخة خالل األشهر األربعة الماضية(
عقد إيجار ساري المفعول مع ختم إيجاري أو تصديق حكومي

عنوان  مع  العمل  جهة  من  خطاب  الشركة:  قبل  من  المقدم  السكن 
السكن الكامل وإثبات تقديم هذا السكن

البطاقات االئتمانية اإلضافية
 HSBC )الخاصة بك وأي بطاقة )بطاقات HSBC تدرك أنك مسؤول بدون أي قيد أو شرط عن أي مبالغ مستحقة على كل من بطاقة  t

إضافية.
من المهم المالحظة أنه إذا تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية إضافية، فإنك توافق على أنه يجوز لنا مشاركة معلومات حساب   t

البطاقة االئتمانية مع حامل البطاقة اإلضافية.
في حال تغيير عنوان السكن، تحت أي ظرف كان، فيجب عليك فهم أنه يتعين تقديم مستند )مستندات( يثبت عنوان أو عناوين السكن الجديدة   t

)في حال وجود عناوين مختلفة( لك ولكل حامل بطاقة إضافية.
أفوض بموجب هذا HSBC بإصدار بطاقة )بطاقات( HSBC إضافية الستخدامها على حسابي إلى الشخص )األشخاص( المذكور اسمه وأوافق   t

على أنه يمكنكم تزويد حامل بطاقة HSBC اإلضافية بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالحساب.
هل ترغب في الحصول على نسخ ورقية من المستندات الموقعة الخاصة بك؟                       نعم*                           ال

* قم بزيارة الفرع أو مركز خدمة العمالء األقرب إليك للحصول على نسخ موقعة من مستنداتك.

توقيع حامل البطاقة األساسية ................................................................ التاريخ: .......................................

توقيع حامل البطاقة اإلضافية األولى: ................................................................... التاريخ: .......................................

توقيع حامل البطاقة اإلضافية الثانية: ................................................................... التاريخ: .......................................
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من بنك HSBC الشرق األوسط المحدود.
صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب. 66، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الخاضع 
للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة لغرض هذا العرض الترويجي، وإلى التنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. 
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