
HSBC Bank Middle East Limited 

Summary of key changes to HSBC Personal Banking General Terms & 
Conditions (the Terms) Effective Date: 4 March 2023

We are making changes to your HSBC Personal Banking General Terms & Conditions.

We set out below a list of key changes to your HSBC Personal Banking General Terms & Conditions along 
with the corresponding Section numbers for you to read the new clauses. Please note the below is not an 
exhaustive list of all the changes which will take effect on 4 March 2023. Please read the updated Terms 
on our website with the title Personal Banking General Terms & Conditions for customers on or after 23 
December 2022. 

In addition to the above, HSBC Jade customers will be aware that we are demising the HSBC Jade 
proposition at the end of this year, to reflect this change we have removed all references to the HSBC Jade 
account and services from the Terms.  

Capitalized terms used in this document have the meaning given to them in the updated Terms.

If you have any questions, please visit your nearest branch or customer service unit.

Section number in 
the updated Terms  Summary of Change
3. Contacting You We have changed the way we may contact you with important information about your Account 

by adding our Push Notification Alert Service which you may opt in to via our Mobile Banking 
app (when the service becomes available). We have set a few relevant terms in case you do 
opt in for the Push Notifications Alert Service under section 3 of the Terms. Please make sure 
to review the section in full. 

6.2 In what 
circumstances 
would you close 
my Account?

We have changed the way we notify you when the Bank decides to close your Account. 

We will now give you at least 60 days’ notice in writing and a reason before we close your 
Account except when: -

u	 we are acting in accordance with the UAE’s Financial Crime Compliance requirements,
u	 we are directed to close your Account by a Court or Regulator,
u	 we have concerns we may breach the law or regulation or applicable international financial 

sanctions by keeping your Account open, 
u	 you give us incorrect information, act fraudulently, dishonestly or you are convicted of a 

crime; 
u	 you do not provide us with required information and/or documentation, for example, to 

establish the source of funds or the purpose of a transaction when asked.
6.6 When will you 
freeze or block or 
put a hold on my 
Account?

We have made changes to this section to reflect regulatory requirements.

We will no longer block or place a hold on your Account due solely to your KYC documentation 
or your EID being out of date, but we may temporarily block your debit card for all types of 
transactions and restrict your Account, for example restricting your right to transact via digital 
channels, if you fail to update us after due notice. See also sections 7.9 and 14.7.

If you have an outstanding balance on a loan or other credit facility with us and you are no 
longer a resident of the UAE or you lost your primary source of income or stop transferring 
your salary to us, we may block your Account or place a hold on your Account balance, for 
amounts owed to us. 

We have added the right to place a hold or to block your Account if there is evidence you have 
acted dishonestly, fraudulently, or you are convicted of a crime.

We will advise you in writing if we freeze your Account or if we apply a block or a hold, except 
for the scenarios where we reasonably suspect your Account is being used in connection with 
a Financial Crime or where we are prohibited by law.
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7.7 Will you use 
Credit Bureaus?

In this section we document the ways we can use information about you which we have 
obtained from public sources and credit reference agencies/ bureaus. In addition to the 
already documented uses in this section, we may now use your information to investigate 
any complaint or dispute relating to your credit bureau information, your transactions, any 
information we hold on you, or any products or Services with us.

We have also clarified that when we share your information with credit reference agencies/
bureaus, they may in turn make this information available to other companies, including 
banks, and this information may therefore impact your eligibility and/or access to products or 
services.  

14.3 When will 
you not make 
payments from my 
Account or when 
may a payment be 
delayed?

In this section we document the scenarios in which we will not make a payment from your 
Account when you ask us to. Now, in addition to the already documented reasons, we will 
not make a payment if payment information is missing in accordance with UAE Central Bank 
requirements.

17.4 Can I use 
my Debit Card to 
make payments?

In this section we have clarified that if we believe that you have used your Debit Card for any 
purchases that would not be permitted under UAE law or for any purposes that would involve 
a breach of international financial sanctions, and we block your transactions, or your Debit 
Card or we close your Account, we will provide you with notice where we are required to by 
applicable Laws or regulation.

25. HSBC Flexi 
Account

We have added a new section 25 to your General Terms. The new section describes our Flexi 
Account savings product. The remaining clauses in your General Terms have been renumbered 
accordingly.

Glossary We have added a new definition: -

Push Notification Alert Service means the HSBC push notification alert service which 
you can opt in to via your Mobile Banking app to receive marketing and/or servicing and/or 
transactional messages.
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

ملخص التغييرات الرئيسية للشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية 
من إتش إس بي سي )الشروط( تاريخ السريان: 4 مارس 2023

قمنا بإجراء تغييرات على الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من إتش إس بي سي.

سي  بي  إس  إتش  من  الشخصية  المصرفية  للخدمات  العامة  واألحكام  للشروط  الرئيسية  بالتغييرات  قائمة  يلي  فيما  نعرض 
شاملة  قائمة  يشكل  ال  أدناه  ورد  ما  أن  المالحظة  يرجى  الجديدة.  البنود  لتقرؤوا  أجلكم  من  المقابلة  الفقرات  أرقام  إلى  باإلضافة 
عنوان  تحت  اإللكتروني  موقعنا  على  المحّدثة  الشروط  قراءة  يرجى   .2023 مارس   ٤ بتاريخ  التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  التغييرات   لجميع 

الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية للعمالء اعتبارًا من تاريخ 23 ديسمبر 2022 وما بعد.

باإلضافة إلى ما سبق يدرك عمالء Jade لدى إتش إس بي سي أننا نقوم بإيقاف فئة حسابات Jade من إتش إس بي سي بحلول نهاية هذا 
العام، ولعكس هذا التغيير أزلنا جميع اإلشارات إلى حساب Jade من إتش إس بي سي وخدماته من الشروط.

تحمل المصطلحات الموضوع تحتها خط في هذا المستند المعنى المحدد لها في الشروط المحدثة.

إذا كان لديكم أي أسئلة يرجى زيارة أقرب فرع أو وحدة خدمة العمالء.

رقم الفقرة في 
ملخص التغييرالشروط المحدثة
لقد غّيرنا الطريقة التي قد نتواصل بها معكم لتزويدكم بمعلومات مهمة حول حسابكم عن طريق إضافة خدمة 3- االتصال بكم

التنبيه باإلشعارات الفورية التي يمكنك االشتراك فيها عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك )عندما 
تصبح الخدمة متاحة(. لقد وضعنا بعض الشروط ذات الصلة في حالة االشتراك في خدمة التنبيهات باإلشعارات 

الفورية بموجب الفقرة 3 من الشروط. يرجى التأكد من مراجعة الفقرة بالكامل.
6-2 ضمن أية ظروف 

ستغلقون حسابي؟
لقد قمنا بتغيير الطريقة التي نخطركم بها عندما يقرر البنك إغالق حسابكم.

سنقدم لكم اآلن إشعاًرا خطًيا مدته 60 يوًما على األقل وسبًبا قبل إغالق حسابكم إال في الحاالت التالية: 

إذا كنا نتصرف وفًقا لمتطلبات االمتثال للجرائم المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  t
إذا تم توجيهنا إلغالق حسابكم من قبل المحكمة أو الهيئة المنظمة.  t

إذا كانت لدينا مخاوف من أننا قد نخرق القانون أو اللوائح أو العقوبات المالية الدولية السارية من خالل اإلبقاء   t
على حسابكم مفتوًحا.

إذا كنتم تزودوننا بمعلومات غير صحيحة أو تتصرفون بطريقة احتيالية أو غير شريفة أو تمت إدانتكم بارتكاب   t
جريمة.

إذا كنتم ال تزودوننا بالمعلومات و/ أو الوثائق المطلوبة لتحديد مصدر األموال على سبيل المثال أو الغرض   t
من المعاملة عندما ُيطلب منكم ذلك.

6-6 متى سيتم تجميد 
حسابي أو تجميده أو 

تعليقه؟

لقد أجرينا تغييرات على هذا الفقرة لنعكس المتطلبات التنظيمية.

لن نقوم بعد اآلن بحظر حسابكم أو تعليقه في حال انتهاء صالحية وثائق إعرف عميلك الخاصة بكم أو هويتكم 
اإلماراتية، لكننا قد نحظر استخدام بطاقة الخصم الخاصة بكم مؤقًتا لجميع أنواع المعامالت ونقّيد حقكم في 
إجراء المعامالت على حسابكم عبر القنوات الرقمية إذا أخفقتم في إطالعنا على التحديثات بعد اإلشعار. يرجى 

االطالع أيًضا على الفقرتين 7-9 و 7-1٤.

اإلمارات  تعودوا مقيمين في دولة  آخر معنا ولم  ائتماني  أو تسهيل  لديكم رصيد مستحق على قرض  إذا كان 
العربية المتحدة أو فقدتم مصدر الدخل األساسي أو توقفتم عن تحويل راتبكم إلينا فقد نقوم بحظر حسابكم أو 

قد نحجز على رصيد حسابكم لقاء المبالغ المستحقة لنا.

كما أننا أضفنا الحق في الحجز على حسابكم أو تعليقه إذا كان هناك دليل على أنكم تصرفتم بطريقة غير شريفة 
أو بطريقة احتيالية أو تمت إدانتكم بارتكاب جريمة.

سنخطركم خطًيا إذا قمنا بتجميد حسابكم أو قمنا بتعليقه أو الحجز عليه، إال في الحاالت التي نشك فيها بشكل 
معقول في استخدام حسابكم فيما يتعلق بجريمة مالية أو إذا تم منعنا بموجب القانون.

7-7 هل ستستخدمون 
مكاتب االئتمان؟

في هذه الفقرة نوثق الطرق التي يمكننا بها استخدام المعلومات المتعلقة بكم والتي حصلنا عليها من المصادر 
العامة ووكاالت/ مكاتب مراجع االئتمان. باإلضافة إلى االستخدامات الموثقة سابًقا في هذه الفقرة، قد نستخدم 
اآلن معلوماتكم للتحقيق في أية شكوى أو نزاع يتعلقان بمعلومات مكتب االئتمان الخاصة بكم أو معامالتكم 

أو أية معلومات نحتفظ بها عنكم أو أية منتجات أو خدمات معنا.

لقد أوضحنا أيًضا أنه عندما نشارك معلوماتكم مع وكاالت/ مكاتب مراجع االئتمان فإنها بدورها قد تجعل هذه 
المعلومات متاحة لشركات أخرى، بما في ذلك البنوك، وبالتالي قد تؤثر هذه المعلومات على أهليتكم و/ أو 

وصولكم إلى المنتجات أو الخدمات.
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رقم الفقرة في 
ملخص التغييرالشروط المحدثة

14-3 متى لن تقوموا 
بالدفع من حسابي أو 
متى قد يتأخر الدفع؟

في هذه الفقرة نوثق الحاالت التي لن نقوم فيها بالدفع من حسابكم عندما تطلبون منا ذلك. حالًيا، باإلضافة إلى 
األسباب الموثقة سابًقا، لن نقوم بالدفع إذا كانت معلومات الدفع مفقودة وفًقا لمتطلبات مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي.
17-4 هل يمكنني 

استخدام بطاقة 
الخصم الخاصة بي 

للدفع؟

في هذه الفقرة أوضحنا أنه إذا اعتقدنا أنكم استخدمتم بطاقة الخصم الخاصة بكم في أية مشتريات غير مسموح 
بها بموجب قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة أو ألية أغراض قد تنطوي على خرق للعقوبات المالية الدولية، 
وقمنا بحظر معامالتكم أو بطاقة الخصم الخاصة بكم أو أعلقنا حسابكم، فسنقدم لكم إشعاًرا حيثما ُطلب منا 

ذلك بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها.
25- حساب 

)فليكسي( من إتش 
إس بي سي 

لقد أضفنا قسم جديد 25 إلى الشروط العامة الخاصة بكم، ويصف القسم الجديد منتج حساب التوفير )فليكسي(. 
تمت إعادة ترقيم البنود المتبقية في الشروط العامة وفًقا لذلك.

لقد أضفنا تعريًفا جديًدا: قائمة المصطلحات

الفورية من إتش إس بي سي والتي  التنبيه باإلشعارات  بها خدمة  الفورية ُيقصد  التنبيه باإلشعارات  خدمة 
يمكنك االشتراك فيها عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتلقي رسائل التسويق و/ أو الخدمة 

و/ أو المعامالت.
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