
HSBC Bank Middle East Limited

Key Facts Statement – Flexi Instalment Plan

This document is for information purposes, summarising key product features, and is not intended to 
replace any terms and conditions.

Product description and key features

Description

A Flexi Instalment Plan (FIP) is a facility that allows credit cardholders to convert eligible card purchase 
transaction(s) into a fixed term repayment arrangement with a fixed rate of interest and equal monthly instalments.

Key Features

General: Credit cardholders may apply to convert a single or up to 10 purchase transactions into a single 
instalment plan with repayments over a fixed tenure of between 3 and 36 months. Applications can be made, using 
the mobile banking app or by calling the number on the back of your card, after the purchase transaction(s) has 
(have) been completed. 

We will endeavor to process the Flexi Instalment Plan within 5 Business Days of your FIP being approved by us. 

Eligibility: Your eligibility will be determined according to your financial history and current circumstances 
including data available on the Al Etihad Credit Bureau where applicable.  The minimum transaction amount eligible 
for conversion into a FIP varies from merchant to merchant. To find out the minimum eligible amount for a specific 
merchant, you may refer to www.hsbc.ae/FIP. On the mobile banking app, you may convert a minimum of AED 
1,000 into a FIP (either with one transaction or a combination of transactions).

The flexi instalment amount, any applicable fees and the total interest payable on your plan, will be deducted from 
your available credit card limit, therefore your available card limit must be sufficient to cover these amounts.

Rates and Terms: We will confirm to you the applicable interest rate and the amount and number of your Equal 
Monthly Instalments (EMI), which will depend upon the FIP tenure you have selected, before you proceed with the 
Flexi Instalment Plan. Your EMI will become part of your monthly minimum credit card repayment. 

Your FIP balance will be included as part of your credit card statement. 

For full details refer to the Flexi Instalment Plan terms and conditions at www.hsbc.ae/terms. In addition, FIP offers 
can be found on our web site at www.hsbc.ae/FIP. Rates and terms, including the minimum purchase amount, vary 
from merchant to merchant.

What you pay - interest/profit rates, fees and charges

Interest Rate/ Annual Percentage Rate (APR)

Flexi Instalment Plans have an annual Interest Rate (fixed)/Annual Percentage Rate starting from 
0.00% to 29.88%. The actual rate you pay will be dependent on the tenure / term of your plan, your individual 
circumstances, promotional offers available from the Bank and partnership offers from our merchants. The 
applicable interest rate is fixed for the duration of the Flexi Instalment Plan. 

If an interest rate applies to your FIP, we will charge this for the subsequent number of statement cycles for which 
it has been approved. For example, if you have taken a FIP for 6 months, the FIP interest rate applies on your 
outstanding FIP amount for the 6 subsequent statement cycles post approval. The interest rate will remain fixed for 
the period of your FIP. We will apply the interest rate on a monthly basis to your outstanding Flexi Instalment Plan 
balance as it reduces each month (i.e. as you pay each scheduled Equal Monthly Instalment). This means that the 
amount of interest that you pay, as a proportion of your Equal Monthly Instalment, will decrease over the period of 
the Flexi Instalment Plan as your outstanding balance reduces. This is known as a reducing balance method.

We calculate and accrue interest on the basis of your FIP tenor in months at the FIP interest rate communicated to 
you. The interest charge is applied to your FIP balance on each statement date of your credit card during the FIP 
term and is included, as part of your EMI in your monthly payment due for the relevant statement cycle.
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Fees and Charges
The following is a summary of some of the applicable fees and charges (for all other applicable fees and charges, 
please refer to the HSBC Schedule of Services and Tariffs, available on our website www.hsbc.ae):-
- A Processing Fee of 2.00% (2.10% inclusive of VAT) of the purchase amount will apply for instalment 

conversions of education related purchases. This is a one-time fee which is non-refundable (subject to your 
cooling-off right). No Processing Fee will apply on other instalment conversions.

- A Late Payment Fee of AED 230 (AED 241.5 inclusive of VAT), per instance of a late or missed EMI. 

Fees will be treated as a regular retail purchase, added to your card balance and will accrue interest at the 
purchase interest rate for your card if not paid in full by your next payment due date.

What if you repay your flexi instalment plan early? 
A FIP can be cancelled at any time by calling the number on the back of your card, no early settlement fee will be 
charged, but the outstanding balance will be added to your credit card balance and unless it is paid in full at next 
statement date, interest at the card rate for purchases will apply.

Your right to cancel
You have a 5 Business Day cooling-off period starting on the Business Day after you enter into the Terms. This 
means that whilst we will immediately process your Flexi Instalment Plan request as soon as we approve your 
application, you may cancel the Flexi Instalment Plan during this period and without penalty. We will refund any 
fees we have charged you, for example any processing fee, and we will not charge you any interest due from you 
under the Flexi Instalment Plan terms. We will not be able to refund you any third party fees. When we cancel your 
plan, the amount of the plan will be treated as retail spend going forward, as if the Flexi Instalment Plan did not 
apply, and different interest rates, fees and charges will apply. 

Ending your agreement early
You can fully repay the Flexi Instalment Plan before the end of your plan by calling the number(s) at the back of 
your Card and making full payment towards your Flexi Instalment Plan outstanding balance. You may be subject to 
early settlement fees. Please visit our Schedule of Services and Tariffs on www.hsbc.ae for all applicable fees and 
finance charges. We will not be able to refund any third party fees charged as a result of your Flexi Instalment Plan 
or any fees you have paid to us.

What are your primary obligations?
The Terms and Conditions applicable to your Agreement with us, which will be provided to you for review before 
you sign, set out the terms of the contract between us including your obligations to us and ours to you, including 
but not limited to the following:
·	 pay your Equal Monthly Instalment on or before the due date throughout the FIP term,
·	 do not exceed your credit limit,
·	 ensure HSBC continues to have updated contact information in case HSBC wants to contact you for any missed 

payments but not able to get through.

Your Credit Card debt is repayable on demand; we can choose to demand repayment of the entire amount, 
including your FIP balance, at any time.

This is not a comprehensive list of your obligations, for fuller details refer to your HSBC Personal Banking Terms 
and Conditions, HSBC Credit Card Terms and Conditions and the Flexi Instalment Plan Terms and Conditions. 
You will be expected to meet all of your obligations throughout the duration of your Agreement and there will be 
consequences if you do not (see Fees and Charges and Key Risks sections).

Security/guarantees/collateral/co-signatory – what do we require?
No security/guarantee/collateral/co-signatory is required for booking a Flexi Instalment Plan. Any existing security 
you may have provided for your Credit Card will apply to this product. 

Changes to your terms and conditions
We reserve the right to make changes to your Flexi Instalment Plan Terms and Conditions after you have signed 
them immediately where we are required to do so under Laws or applicable Regulations or by providing you with 
60 days’ advance notice if the change is for one of the specified reasons set out in the Flexi Instalment Plan terms, 
for example, a change to the method we use to calculate fees, charges and interest, a change to make the terms 
and conditions clearer to you; or a change for your benefit.
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We may also change any applicable fees and charges included in the Schedule of Services and Tariffs (or introduce 
new fees and charges, or remove them) by providing you with 60 days’ notice.

We’ll treat your non objection or continued use of your FIP as your acceptance of the changes. At any time during 
the term of your FIP, if you are unhappy with any changes made by us you have the option to end the FIP in 
accordance with the early settlement conditions set out in section 12.2 of the Flexi Instalment Plan terms.

What are the key terms? 

Key Limitations / Exclusions

You will not be able to convert a transaction into a Flexi Instalment Plan if you have insufficient 
available credit limit to cover the total transaction amount, plus total interest to be charged for the full 
duration of the FIP term, plus any applicable fee. 

You may only convert purchase transactions made with participating merchants. Minimum transaction 
thresholds apply.

Throughout the term of your FIP, your available credit limit will be reduced by the flexi instalment 
amount outstanding, plus total interest payable (whether billed or not), plus any fees. Your credit limit 
will be restored as each Equal Monthly Instalment is successfully paid.

The ability to book a Flexi Instalment Plan with more than one transaction at a time may or may not be 
provided and customers might only see this option available on some occasions and not on others. This 
is depending on the Bank’s internal criteria and assessment.

You cannot partially pre-pay the Flexi Instalment Plan or make overpayments. If you want to early settle 
your FIP you need to pay off the entire Flexi Instalment Plan balance (see ENDING YOUR AGREEMENT 
EARLY). Any overpayments will be allocated to your Credit Card in accordance with the Credit Card 
Agreement Terms. 

Key risks
What if I miss a payment? 
You must pay your EMI every month throughout the FIP term. If you miss a payment, the outstanding 
instalment amount will become part of the retail balance outstanding on your card and it will fall due 
for payment in the subsequent monthly statement. If you fail to pay your EMI on two consecutive 
occasions, the total outstanding plan amount will be added into the total outstanding of your card and 
will be due in the subsequent monthly statement. The interest rate will also switch to the applicable 
purchase rate and interest will be charged using your daily average balance. We will not charge you 
interest on accrued interest. Additional interest and Late payment fees may also be charged if you miss 
a payment (see WHAT YOU PAY).

It’s important you meet the FIP Terms and Conditions before and during your Flexi Instalment Plan, the 
following may apply in case you do not: -
- We will not be able to process your Flexi Instalment Plan;
- If you miss a repayment – please see ‘what if I miss a payment’ above for more information; 
- We may demand immediate repayment of your Flexi Instalment Plan. Interest, fees and charges will 

continue to accrue until you have fully repaid us and this will result in you paying more.      

The Bank is not responsible for the goods or services you purchased under the Flexi Instalment 
Plan and any dispute about them should be resolved by you directly with the merchant. You are still 
responsible to repay your EMI even where you make a claim against a merchant, or return or stop using 
the goods or services. The merchant doesn’t have the authority to bind us or any member of the HSBC 
Group and we won’t be liable for any statement they make before or after your application for the Flexi 
Instalment Plan.

If you convert a purchase into instalments but subsequently cancel the purchase and get a credit from 
the merchant on your card, you’ll need to contact us to cancel your FIP or your FIP will continue.

If your credit card is cancelled or your card agreement is terminated before your FIP is repaid, the sum 
of all outstanding instalments will be immediately due and payable.
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Your right to complain
If we do not deliver the standard of service you expect or if you have a concern, the easiest way to make a 
complaint is by emailing us at contactus.me@hsbc.com. Alternatively, you can contact our call center number on 
the back of your card. Further details of our complaints process can be found on our website. If we are unable to 
resolve your complaint to your satisfaction you may complain to the Central Bank of the UAE

Customer Full Name: .................................................................................................................................................

Country of Residence: ................................................................................................................................................

Location where this form is signed: ...........................................................................................................................

Date: ...........................................................................................................................................................................

Signature: ...................................................................................................................................................................



بنك HSBC الشرق األوسط المحدود
بيان الحقائق الرئيسية – خطة التقسيط المرن

هذا المستند مخصص ألغراض المعلومات فقط، ويلخص مزايا المنتج الرئيسية، وليست الغاية منه أن يحل مكان أي 
شروط وأحكام.

وصف المنتج / الخدمة والمزايا الرئيسية
الوصف

خطة التقسيط المرن )خطة التقسيط المرن( هي تسهيالت تتيح لحاملي بطاقات االئتمان إمكانية تحويل معاملة )معامالت( الشراء المؤهلة 
على البطاقة إلى اتفاقية سداد لفترة ثابتة وبمعدل فائدة ثابت وبأقساط شهرية متساوية.

المزايا الرئيسية
عام: يجوز لحاملي بطاقات االئتمان طلب تحويل معاملة شراء واحدة أو حتى 10 معامالت شراء إلى خطة سداد واحدة من خالل سداد 
األقساط على فترة زمنية محددة تتراوح بين 3 و 36 شهرًا. ويمكن تقديم الطلبات باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 

أو عن طريق االتصال على الرقم الموجود خلف بطاقتك، وذلك بعد إتمام معاملة)معامالت( الشراء.

سنسعى جاهدين لتنفيذ طلب خطة التقسيط المرن في غضون 5 أيام عمل اعتبارًا من موافقتنا على طلب خطة التقسيط المرن.

األهلية: سيتم تحديد أهليتك وفقًا لسجلك المالي وظروفك الحالية بما في ذلك البيانات المتاحة من خالل مكتب االتحاد للمعلومات 
االئتمانية عند االقتضاء. ويختلف الحد األدنى لمبلغ المعاملة المؤهلة للتحويل إلى خطة التقسيط المرن من تاجر إلى آخر. ولمعرفة الحد 
األدنى للمبلغ المؤهل لدى تاجر معين، يمكنك زيارة www.hsbc.ae/FIP. على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، فبإمكانك 

تحويل مبلغ 1,000 درهم إماراتي كحد أدنى إلى خطة التقسيط المرن )إما من خالل معاملة واحدة أو مجموعة من المعامالت(.

سيتم خصم مبلغ القسط المرن وأي رسوم مطبقة وإجمالي الفائدة المستحقة على خطتك من الحد االئتماني المتاح لبطاقتك االئتمانية، 
وبالتالي يجب أن يكون الحد االئتماني المتاح لبطاقتك كافيًا لتغطية هذه المبالغ.

خطة  مدة  على  ستعتمد  والتي   ، المتساوية  الشهرية  األقساط  وعدد  ومبلغ  المطبق  الفائدة  معدل  لك  سنؤكد  والشروط:  األسعار 
التقسيط المرن التي اخترتها، وذلك قبل المتابعة بتنفيذ طلب خطة التقسيط المرن. وستصبح أقساطك الشهرية المتساوية جزءًا من الحد 

األدنى للدفعة الشهرية لبطاقتك االئتمانية.

وسيتم تضمين رصيد خطة التقسيط المرن الخاص بك كجزء من كشف حساب بطاقتك االئتمانية.

 .https://www.hsbc.ae/terms المتوفرة على موقعنا  المرن  التقسيط  وأحكام خطة  زيارة شروط  يرجى  التفاصيل،  للحصول على كامل 
وباإلضافة إلى ذلك؟، يمكن العثور على عروض خطة التقسيط المرن ومعدالت الفائدة والشروط  على موقعنا www.hjsbc.ae/خطة 

التقسيط المرن، ، بما في ذلك الحد األدنى لمبلغ الشراء، والتي قد تختلف من تاجر إلى آخر. 
ما الذي تدفعه - معدالت الفائدة / الربح والرسوم والمصاريف

معدل الفائدة/القسط الشهر اإلجمالي
يبدأ معدل الفائدة السنوي )الثابت/ معدل النسبة السنوية لخطط التقسيط المرن من 0.00٪ إلى ٪29.88.

وسيعتمد معدل الفائدة الفعلي الذي تدفعه على مدة/ فترة خطتك، وظروفك الفردية، واإلجراءات الداخلية والعروض الترويجية المتاحة 
من قبل البنك و العروض المشتركة المقدمة من قبل شركائنا التجار. ويبقى معدل الفائدة المطبق ثابتًا طوال مدة خطة التقسيط المرن.

في حال تطبيق معدل الفائدة على خطة التقسيط المرن الخاصة بك، فسنقوم باحتساب هذه الفائدة لعدد دورات كشف الحساب المتتالية 
التي تمت الموافقة عليها. على سبيل المثال، إذا حصلت على خطة تقسيط مرن لمدة 6 أشهر، فإن معدل الفائدة المطبقة على المبلغ 
المستحق لخطة التقسيط المرن الخاصة بك لدورات كشف الحساب المتتالية لـ 6 أشهر بعد الموافقة. وستبقى هذه الفائدة ثابتَة طوال 
فترة خطة التقسيط المرن الخاصة بك. وسنقوم بتطبيق معدل الفائدة على أساس شهري على الرصيد المستحق لخطة التقسيط المرن 
الخاصة بك بينما يتناقص في كل شهر )أي، بينما تدفع كل قسط شهري متساوي مجدول(. وهذا يعني أن مبلغ الفائدة الذي تقوم بدفعه، 
كنسبة من األقساط الشهرية المتساوية الخاصة بك، سينخفض   خالل فترة خطة التقسيط المرن مع تناقص   رصيدك المستحق، وُيعرف هذا 

باسم طريقة الرصيد المتناقص.

وسنقوم باحتساب الفائدة و ترتيبها على أساس فترة خطة التقسيط المرن الخاصة بك على شهور وذلك بمعدل الفائدة المطبق على خطة 
التقسيط المرن الذي تم إبالغك به. ويتم تطبيق رسوم الفائدة على رصيد خطة التقسيط المرن الخاص بك في تاريخ كل كشف حساب 
لبطاقتك االئتمانية خالل فترة خطة التقسيط المرن ويتم إدراجها كجزء من األقساط الشهرية المتساوية الخاصة بك، ضمن دفعاتك الشهرية 

المستحقة لدورة كشف الحساب ذات الصلة.
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الرسوم والمصاريف
فيما يلي ملخصًا لبعض الرسوم والمصاريف المطبقة )بالنسبة لجميع الرسوم والمصاريف األخرى، يرجى العودة إلى جدول رسوم الخدمات 

:)www.hsbc.ae المتاح على موقعنا اإللكتروني HSBC والتعرفات المطبقة لدى

سيتم تطبيق رسوم تنفيذ بنسبة 2.00% )2.10% شاماًل ضريبة القيمة المضافة( من مبلغ الشراء مقابل تحويالت األقساط للمشتريات  	-
المتعلقة بالدراسة والتعليم. وسيكون هذا الرسم لمرة واحدة فقط وهو غير قابل لالسترداد )مع مراعاة حقك بالتراجع(. ولن يتم تطبيق 

أي رسوم تنفيذ على تحويالت األقساط األخرى.

يكون رسم السداد المتأخر 230 درهمًا إماراتيًا )241.5 درهمًا شاماًل ضريبة القيمة المضافة(، لكل حالة من األقساط الشهرية المتأخرة  	-
أو الفائتة.

سيتم التعامل مع الرسوم على أنها معاملة شراء تجزئة عادية، وستضاف إلى رصيد بطاقتك وستترتب عليك الفائدة وفقًا لمعدل الفائدة 
المطبقة على الشراء لبطاقتك في حال عدم سدادها بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفعة التالية.

ماذا لو سددت خطة التقسيط المرن الخاصة بك في وقت مبكر؟
يمكن إلغاء خطة التقسيط المرن في أي وقت من خالل االتصال على الرقم الظاهر خلف بطاقتك، ولن يتم احتساب أي رسم تسوية مبكرة، 
إال أنه سيتم إضافة الرصيد المستحق إلى رصيد بطاقتك االئتمانية ومالم يتم سداده بالكامل في تاريخ كشف الحساب التالي، وعندها سيتم 

تطبيق معدل الفائدة المطبق على المشتريات.
حقك في اإللغاء

سيكون لديك فترة تراجع مدتها 5 أيام عمل تبدأ في يوم العمل التالي بعد الدخول في شروط خطة التقسيط المرن. وهذا يعني أنه بينما 
نقوم بتنفيذ طلب خطة التقسيط المرن الخاص بك على الفور وبمجرد الموافقة على طلبك، سيكون بإمكانك إلغاء خطة التقسيط المرن 
خالل هذه الفترة وبدون أي غرامة. وسنقوم بإعادة أي رسوم قمنا باحتسابها عليك، مثل أي رسوم تنفيذ، ولن نفرض عليك أي فائدة 
مستحقة بموجب شروط خطة التقسيط المرن. كما لن نتمكن من إعادة أي رسوم يتم احتسابها مقبل أي طرف آخر. وعندما نقوم بإلغاء 
خطتك، فسيتم التعامل مع مبلغ الخطة فيما بعد على أنه نفقات تجزئة، كما لو أن خطة التقسيط المرن ال تنطبق، كما ستطبق معدالت 

فائدة ورسوم ومصاريف مختلفة.
إنهاء االتفاقية الخاصة بك في وقت مبكر

يمكنك سداد خطة التقسيط المرن بالكامل قبل نهاية خطتك عن طريق االتصال على الرقم )األرقام( الموجود خلف بطاقتك وسداد كامل 
رصيدك المستحق لخطة التقسيط المرن. ولن يتم احتساب أي رسم تسوية مبكرة،. يرجى زيارة جدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة 
لدينا على www.hsbc.ae لالطالع على جميع الرسوم السارية ورسوم التمويل. ولن نتمكن من استرداد أي رسوم تم تحصيلها من قبل أي 

طرف آخر نتيجة لخطة التقسيط المرن أو أي رسوم دفعتها لنا.
ما هي التزاماتك األساسية؟

تحدد الشروط واألحكام المطبقة على اتفاقيتك معنا، والتي سيتم توفيرها لك لمراجعتها قبل التوقيع و التي تشمل شروط العقد المبرم 
بيننا بما في ذلك التزاماتك تجاهنا والتزاماتنا تجاهك، بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي:

سداد أقساطك الشهرية المتساوية بحلول أو قبل تاريخ استحقاقها طوال فترة خطة التقسيط المرن؛ 	·
عدم تجاوز حدك االئتماني. 	·

ضمان االستمرار بتزويد HSBC بأرقام االتصال المحدثة في حالة رغب HSBC في االتصال بك بخصوص أي دفعات فائتة ولكن لم يتمكن  	·
من الوصول إليها.

رصيد خطة  ذلك  بما في  المبلغ،  كامل  بسداد  المطالبة  اختيار  ويمكننا  الطلب؛  عند  للسداد  قابلة  االئتمانية  بطاقتك  مديونية  ستكون 
التقسيط المرن الخاصة بك، في أي وقت.

هذه ليست قائمة شاملة بالتزاماتك، وللحصول على كامل التفاصيل، يرجى العودة إلى شروط وأحكام الخدمات المصرفية الشخصية من 
HSBC وشروط وأحكام بطاقة HSBC االئتمانية وشروط وأحكام خطة التقسيط المرن. وُيتوقع منك الوفاء بجميع التزاماتك طوال مدة 

االتفاقية الخاصة بك وستكون هناك عواقب إذا لم تقم بذلك )يرجى مراجعة قسمي الرسوم والمصاريف والمخاطر الرئيسية(.
شيك الضمان / الكفاالت/ التعهد / التوقيع المشترك- ما الذي نطلبه؟

ال يلزم وجود شيك ضمان / أو كفالة / أو تعهد / أو توقيع مشترك للتسجيل في خطة التقسيط المرن. وسيتم تطبيق أي ضمان حالي قدمته 
لنا مقابل هذا المنتج على بطاقتك االئتمانية.

التغييرات في الشروط واألحكام الخاصة بك

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على شروط وأحكام خطة التقسيط المرن الخاصة بك بعد قيامك بالتوقيع عليها فورًا عندما ُيطلب منا القيام 
بذلك بموجب القوانين أو اللوائح التنظيمية المعمول بها أو من خالل تزويدك بإشعار مسبق بذلك قبل 60 يومًا إذا كان التغيير يتعلق بواحد 
من األسباب المحددة المنصوص عليها في شروط خطة التقسيط المرن، مثل تغيير الطريقة التي نستخدمها الحتساب الرسوم والمصاريف 

والفوائد؛ أو كان التغيير بهدف توضيح الشروط واألحكام لك؛ أو كان التغيير لصالحك.
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كما يجوز لنا أيضًا تغيير أي رسوم ومصاريف مطبقة مدرجة في جدول رسوم الخدمات والتعرفات )أو إدخال رسوم ومصاريف جديدة، أو 
إلغائها( من خالل تزويدك بإشعار بذلك قبل 60 يومًا.

سنتعامل مع عدم اعتراضك أو استمرارك باستخدام خطة التقسيط المرن الخاصة بك على أنه قبول منك لهذه التغييرات. في أي وقت 
خالل مدة خطة التقسيط المرن الخاصة بك، وإذا لم تكن راضيًا عن أي تغييرات أجريناها، فسيكون لديك الخيار بإنهاء خطة التقسيط المرن 

وفقًا لشروط التسوية المبكرة المنصوص عليها في القسم 12-2 من شروط خطة التقسيط المرن.
ما هي الشروط الرئيسية؟

القيود الرئيسية
لن يكون بإمكانك تحويل أي معاملة إلى خطة التقسيط المرن إذا لم يكن يتوفر لديك الحد االئتماني الكافي لتغطية المبلغ 
اإلجمالي للمعاملة، باإلضافة إلى إجمالي الفائدة التي سيتم احتسابها طوال فترة خطة التقسيط المرن، باإلضافة إلى أي رسوم 

مطبقة.

وبإمكانك فقط تحويل معامالت الشراء التي يتم إجراؤها لدى التجار المشاركين. كما يطبق الحد األدنى لمبلغ المعاملة.

لخطة  المستحق  المبلغ  قبل  لديك من  المتوفر  االئتماني  الحد  بك، سيتم خفض  الخاصة  المرن  التقسيط  فترة خطة  وطوال 
التقسيط المرن، باإلضافة إلى إجمالي الفائدة المستحقة )سواًء كانت محتسبة أو ال( وكذلك أي رسوم.  وستتم استعادة الحد 

االئتماني الخاص بك عندما يتم إجراء كل قسط شهري متساوي بنجاح.

وقد يتم توفير إمكانية التسجيل في خطة التقسيط المرن بأكثر من معاملة في وقت واحد، أو ال، وقد يرى العمالء هذا الخيار 
متاحًا فقط في بعض الحاالت وليس في حاالت أخرى. وهذا يعتمد على المعايير الداخلية المطبقة لدى البنك والتقييم.

ال يمكنك الدفع مقابل خطة التقسيط المرن بشكل جزئي أو إجراء دفعات زائدة. وإذا كنت ترغب في تسوية خطة التقسيط 
المرن الخاصة بك بوقت مبكر، فسيتعين عليك سداد كامل رصيد خطة التقسيط المرن )يرجى مراجعة بند إنهاء االتفاقية الخاصة 

بك في وقت مبكر(. وسيتم تخصيص أي دفعات زائدة لبطاقتك االئتمانية وفقًا لشروط اتفاقية بطاقة االئتمان.

المخاطر الرئيسية
ماذا لو فاتني سداد دفع ما؟

إذا فاتتك سداد دفعة ما،  المرن.  التقسيط  المتساوية في كل شهر طوال فترة خطة  يجب عليك سداد أقساطك الشهرية 
فسيصبح مبلغ القسط المستحق جزءَا من رصيد التجزئة المستحق على بطاقتك وسيصبح مستحق السداد في كشف الحساب 
الشهري التالي. وإذا لم تقم بدفع األقساط الشهرية المتساوية في مناسبتين متتاليتين، فسيتم إضافة إجمالي مبلغ الخطة 
التالي. وسيتم  المستحق إلى إجمالي المبلغ المستحق على بطاقتك وسيكون مستحق السداد في كشف الحساب الشهري 
تحويل معدل الفائدة أيضًا إلى معدل الفائدة المطبق على الشراء وسيتم تحصيل الفائدة باستخدام متوسط الرصيد اليومي 
الخاص بك. ولن نفرض عليك أي فائدة مقابل الفوائد المتراكمة. وقد يتم أيًضا تحصيل فائدة إضافية ورسوم السداد المتأخر إذا 

فاتك سداد أي دفعة )انظر ما الذي تدفعه(.

من المهم أن تستوفي شروط وأحكام خطة التقسيط المرن قبل وأثناء خطة التقسيط المرن، فقد يتم تطبيق ما يلي في حالة 
عدم قيامك بذلك: -

لن نتمكن من تنفيذ طلب خطة التقسيط المرن الخاصة بك؛  -
إذا فاتك سداد دفعة ما - يرجى االطالع على »ماذا لو فاتني سداد دفعة ما« أعاله للمزيد من المعلومات؛  -

قد نطلب السداد الفوري لخطة التقسيط المرن الخاصة بك. وستستمر الفوائد والرسوم والمصاريف في الترتب إلى أن   -
تسدد لنا كامل المبلغ، وسيؤدي ذلك إلى قيامك بدفع المزيد.

لن يكون البنك مسؤواًل عن السلع أو الخدمات التي اشتريتها بموجب خطة التقسيط المرن وأي نزاع بشأنها يجب أن تحله مع 
التاجر مباشرة. وستبقى مسؤواًل عن سداد األقساط الشهرية المتساوية الخاصة بك حتى في حال تقديم مطالبة ضد التاجر، أو 
إعادة أو التوقف عن استخدام السلع أو الخدمات. وال سلطة لدى التاجر إللزامنا أو إلزام أي عضو في مجموعة HSBC ولن نتحمل 

المسؤولية عن أي تصريح يدلي به قبل أو بعد طلبك للحصول على خطة التقسيط المرن.

إذا قمت بتحويل عملية شراء إلى أقساط وقمت بعد ذلك بإلغاء الشراء وقام التاجر بإعادة مبلغ الشراء إلى بطاقتك، فسيتعين 
عليك االتصال بنا إللغاء خطة التقسيط المرن الخاصة بك وإال ستبقى خطة التقسيط المرن الخاصة بك سارية المفعول.

وإذا تم إلغاء بطاقتك االئتمانية أو تم إنهاء اتفاقية بطاقتك قبل سداد خطة التقسيط المرن الخاص بك، فسيكون إجمالي 
جميع األقساط المستحقة واجبة السداد على الفور.
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