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We set out below a list of key changes to your General Terms and Conditions for Investment and Insurance Products 
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 made.  Please read the enclosed copy of the updated Terms and if you have any 
question on these Terms, please reach out to your Relationship Manager.  

All capitalized terms used in the document have the meaning given to them in the updated Terms.

Summary of Change

New Section 10 
provides details.

We are introducing Structured Products onto our product shelf and have added a new Section 
(Structured Products) in the updated Terms which contains specific terms and conditions relating to 
any Transactions in respect of Structured Products.
Our Wealth Services relating to Structured Products may only be provided to professional investors 
classified as per the prevailing SCA Rules.  
We are a Distributor of Structured Products and our distribution of such products will be regulated by 
the Central Bank of the UAE and the UAE Securities and Commodities Authority. 
The Structured Products are created and issued by third parties.  The third party issuer will be the 
counterparty to the Structured Product, subject to its terms and conditions.  The Structured Products 
will not be offered by the issuer within the UAE and such products will not be regulated by the Central 
Bank of the UAE and the UAE Securities and Commodities Authority. 
The terms and conditions, risks, selling restrictions and other relevant aspects of any particular 
Structured Product are set out in its Product Documentation prepared by the Product Provider.  Such 
documents are available from us on request.
We will arrange the purchase of the Structured Products with the issuer/dealer, and the products will 
then, following settlement arrangements by us, be transferred to your Investment Account with PCI. 
We will charge a Transaction Fee in accordance with our Schedule of Services and Tariffs available 
at our website www.hsbc.ae. 
You have the right to a cooling-off period of 5 UAE Business Days after you have instructed us 
to purchase a particular Structured Product, and the cooling-off period will start on the next UAE 
Business Day after the date of your instruction. 
If you exercise this right, you will need to submit an order to reverse the original buy transaction. We 
will contact the issuer of the Structured Product(s) and obtain a price for the product. 
There is a settlement period to settle the original buy transaction in relation to a Structured Product.  
Your order to reverse the original buy transaction will have its own settlement period.  During such 
settlement period, you will not be able to withdraw any related funds. No interest will be accrued on 
any funds.  If you exercise your cooling-off right, we will refund to your Nominated Cash Account our 
Transaction Fees (plus the applicable VAT), if any, in respect of the original buy transaction and the 
subsequent reversal transaction.
You may choose to redeem your Structured Product prior to its maturity date (buy-back/unwind of the 
product), subject to the Product Documentation.   If you choose to redeem your Structured Product 
prior to its maturity date, you will need to submit an Application Form to us.  We will then contact the 
issuer of the product and obtain from them a buy-back price and you will be able to choose to accept 
or reject such price.
We will send you a Transaction Confirmation within 5 UAE Business Days for each transaction 
relating to a Structured Product.  You will receive a valuation of your Structured Products held in your 
Investment Account on a quarterly basis. 
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

ملخص التغييرات للشروط واألحكام الخاصة بالمنتجات االستثمارية والتأمين
اإلمارات العربية المتحدة

تاريخ السريان: ٣٠ يناير ٢٠٢٣

نعرض أدناه قائمة بالتغييرات الرئيسية للشروط واألحكام العامة الخاصة بالمنتجات االستثمارية والتأمين جنًبا إلى جنب مع أرقام األقسام 
المقابلة لقراءة البنود الجديدة. يرجى مالحظة أن ما يلي ليس قائمة شاملة لجميع التغييرات التي تم إجراؤها. يرجى قراءة النسخة المرفقة 

من الشروط المحدثة وإذا كان لديك أي سؤال حول هذه الشروط ، فيرجى التواصل مع مدير العالقات الخاص بك.

ملخص التغيير
رقم القسم في 

الشروط المحدثة: 
يوفر القسم 10 
الجديد التفاصيل.

الثروات المقدمة من البنك وأضفنا قسًما جديًدا )المنتجات  لقد قمنا بإضافة المنتجات المهيكلة إلى خدمات إدارة 
بالمنتجات  تتعلق  معامالت  بأي  تتعلق  محددة  وأحكام  على شروط  يحتوي  والذي  المحدثة  الشروط  في  المهيكلة( 

المهيكلة.

يجوز تقديم خدمات إدارة الثروات الخاصة بنا المرتبطة بالمنتجات المهيكلة إلى المستثمرين المحترفين وفًقا لقواعد 
هيئة األوراق المالية والسلع.

نعمل كموزع للمنتجات المهيكلة وسيتم تنظيم توزيع هذه المنتجات المهيكلة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتم إعداد وإصدار المنتجات المهيكلة من قبل أطراف أخري. سيكون المصدر الطرف المقابل لك في المنتج المهيكل، 
وفقًا لشروطها وأحكامها. لن يتم عرض المنتجات المهيكلة أو بيعها بواسطة جهة اإلصدار داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ولن تخضع المنتجات المهيكلة لتنظيم مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة األوراق المالية 

والسلع في دولة اإلمارات. 

يتم تحديد الشروط واألحكام والمخاطر وقيود البيع والجوانب األخرى ذات الصلة بالمنتجات المهيكلة في وثائق المنتج 
التي أعدها موفر المنتج. هذه الوثائق متوفرة منا عند الطلب.

سنقوم بترتيب شراء المنتجات المهيكلة مع جهة اإلصدار / التاجر، وبعد ذلك، بعد ترتيبات التسوية من جانبنا، سيتم 
نقلها إلى حساب االستثمار الخاص بك لدى بيرشينج. 

www. سنقوم بخصم رسوم المعامالت وفًقا لجدول الخدمات والتعريفات الخاص بنا والمتوفر على موقعنا اإللكتروني
.hsbc.ae

لديك الحق في فترة تراجع لمدة 5 أيام تبدأ اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ إعطائك التعليمات إلينا لشراء المنتج 
المهيكل ذي الصلة. تيدأ فترة التراجع يوم العمل التالي لتاريخ إعطاءك التعليمات إلينا.  

المنتج  إصدار  بجهة  األصلية. وسنتصل  الشراء  تقديم طلب لعكس قيد معاملة  يجب عليك  الحق،  إذا مارست هذا 
المهيكل )المنتجات المهيكلة( والحصول على سعر للمنتج. سيعتمد السعر على سعر السوق الحالي للمنتج المهيكل، 
على النحو الذي تحدده جهة اإلصدار / التاجر. جهة اإلصدار/التاجر تكون قادرة فقط على االلتزام على هذا السعر في 
حال تم تقديم طلب عكس قيد معاملة الشراء األصلية نفذت في نفس اليوم عرض السعر و ظروف السوق لم تؤثر 

سلبًا على سعر المنتج.  

سنرسل إليك تأكيدًا للمعاملة في غضون خمسة )5( أيام عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة لكل معاملة تتعلق 
بمنتج مهيكل.
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