
HSBC Bank Middle East Limited 

Online Banking Terms and Conditions – Summary of Key Changes
We have updated the UAE Online Banking Terms and Conditions (the “Terms”). A summary of key changes along with 
the corresponding Section numbers are set out below. Please note the below is not an exhaustive list of all the changes 
made. We recommend that you read the enclosed copy of the updated Terms to understand the changes. Defined 
terms used in this summary shall have the same meaning as set out in the updated Terms. If you have any questions 
on these Terms, please contact us.

Change Section in the 
updated Terms

Summary

Adding more 
Definitions 

Section 1 -  
Definitions

We have introduced a number of new definitions in these Terms and used them where 
applicable: Bank Account(s), Global View, Global Transfers, HSBC Exchange 
Rate, HSBC to HSBC Payment, Participating Country(ies),
“Bank Account(s)” means your UAE HSBC bank account(s), including any Joint 
Account(s), Current Account(s) and Savings Account(s) unless otherwise specified.
“Global View” means the service we provide you which enables you by using 
Personal Internet Banking and/ or Mobile Banking to view from anywhere in the 
world those of your HSBC accounts to which you have created a link.
“Global Transfers” are international payments between your own account(s) that 
you hold in Participating Countries with HSBC Group companies that you have linked 
in Global View. Global Transfers can be performed using Personal Internet Banking 
and/ or Mobile Banking.
“HSBC Exchange Rate” means in respect of supported currencies, live exchange 
rates, which comprises the HSBC cost rate and a foreign currency conversion margin 
provided between the opening hours of the Hong Kong Market on Monday morning 
(local time) and the close of the New York Market on Friday afternoon (local time) - 
excluding public holidays and unexpected closures,  Transfers made outside of these 
hours will be based on the most recent closing foreign exchange rates as applicable, 
and may include an additional premium in the exchange rate provided.
“HSBC to HSBC Payment” is a service that permits payments to be made to 
your HSBC UAE Accounts, by contacts who have HSBC accounts (including joint 
accounts) in Participating Countries. HSBC to HSBC Payment can be performed only 
using Mobile Banking.
“Participating Country(ies)” means the countries listed on our Website that are 
eligible for sending and receiving Global Transfers and in respect of HSBC to HSBC 
Payments countries that are eligible for sending payments only.

Adding 
Global 
Transfers 
and HSBC 
to HSBC 
Payments

Section 5
Instructions

We have no renamed this section to be “Instructions and Transfers”
We have updated this section to include Global Transfer and HSBC to HSBC Payments 
relevant Terms as section 5.2
Whilst we have added the scope of linking your accounts on Global View and how to 
make a Global Transfer or HSBC to HSBC Payments, we have clarified the applicable 
terms by adding subsections with the below headlines:
5.2.3 Exchange Rates
5.2.4 Rejecting a Global Transfer or HSBC to HSBC Payment
5.2.5 Cancelling a Transfer Instruction
5.2.6 Effecting Global Transfers and HSBC to HSBC Payment
5.2.6.1 Cooling off 
5.2.7 Limits
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت – ملخص بالتغييرات األساسية
المتحدة )»الشروط«(. وفيما يلي ملخص  العربية  الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت في دولة اإلمارات  أجرينا تحديثًا على شروط وأحكام  لقد 
بالتغييرات األساسية إلى جانب رقم القسم ذو الصلة. الرجاء أخذ العلم بأن الجدول أدناه ليس قائمة شاملة بجميع التغييرات التي تم إجراؤها. 
لذا نوصي بقراءة النسخة المرفقة عن الشروط المحدثة لالطالع على التغييرات. أما فيما يتعلق بالمصطلحات المعّرفة المستخدمة في هذا 

الملخص فهي تحمل المعنى نفسه المحدد في الشروط المحدثة. إذا كان لديك أي استفسار حول هذه الشروط، الرجاء االتصال بنا.

القسم في التغيير
الشروط 
المحدثة

الملخص

إضافة 
المزيد من 
التعريفات

القسم 1 – 
التعريفات

تم إدخال عدد من التعريفات الجديدة على هذه الشروط واستخدامها حسب االقتضاء: الحساب المصرفي 
 Global خدمة التحويل العالمي ،Global View الحسابات المصرفية(، خدمة المعاينة العالمية(
Transfers، معدل سعر الصرف لبنك HSBC، دفعات إتش إس بي سي الى إتش إس بي سي، 

البلدان المشاركة.
 HSBC بنك  لدى  المصرفية  )حساباتك(  حسابك  وتعني  المصرفية(:  )الحسابات  المصرفي  الحساب 
اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحساب المشترك )الحسابات المشتركة(، الحساب الجاري )الحسابات 

الجارية( وحساب التوفير )حسابات التوفير(، ما لم يحدد خالف ذلك.
»خدمة المعاينة العالمية Global View« وتعني الخدمة التي نقدمها لك والتي تتيح لك من خالل 
استخدام الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت و/أو الخدمات المصرفية الشخصية عبر الهاتف المتحرك 

االطالع من أي مكان في العالم على حساباتك لدى HSBC التي أنشأت رابطًا لها. 
)حساباتك(  حسابك  بين  الدولية  المدفوعات  وتعني   »Global Transfers العالمي  التحويل  »خدمة 
الخاصة بك في البلدان المشاركة مع شركات مجموعة HSBC التي أنشأت رابطًا لها في خدمة المعاينة 
الخدمات  باستخدام   Global Transfers العالمي  التحويل  خدمة  إجراء  يمكن   .»Global View العالمية 

المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت و/أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.
»معدل سعر الصرف لبنك HSBC« وتعني فيما يتعلق بالعمالت المدعومة وأسعار الصرف المباشرة، 
ويشمل معدل تكلفة بنك HSBC  وهامش تحويل العمالت األجنبية المقدم بين ساعات افتتاح سوق 
الجمعة  يوم  مساء  في  نيويورك  سوق  وإغالق  المحلي(  )بالتوقيت  اإلثنين  يوم  صباح  في  كونغ  هونغ 
)بالتوقيت المحلي( – باستثناء أيام العطل الرسمية وحاالت اإلغالق غير المتوقعة، وتستند عمليات التحويل 
حسب  عليها  اإلغالق  تم  التي  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  أحدث  على  األوقات  هذه  خارج  المنفذة 

االقتضاء، وقد تتضمن عالوة إضافية على سعر الصرف المقدم.
HSBC to HSBC Payments« هي خدمة  بي سي  إتش إس  إلى  بي سي  إتش إس  »دفعات 
تسمح بتسديد الدفعات من حسابات إتش إس بي سي اإلمارات العربية المتحدة الخاصة بك، إلى معارفك 
المشاركة. وال  البلدان  المشتركة( في  الحسابات  )بما في ذلك  إتش إس بي سي  لديهم حسابات  ممن 
 HSBC to HSBC  يمكن تسديد دفعات من خالل خدمة دفعات إتش إس بي سي ال إتش إس بي سي

Payments إال باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك..
»البلدان المشاركة« تعني البلدان المدرجة على موقعنا اإللكتروني المؤهلة إلرسال واستقبال التحويالت 
العالمية Global Transfers وفيما يتعلق بالدفعات من بنك إتش إس بي سي إلى بنك إتش إس بي سي 

HSBC to HSBC Payment  فالبلدان المؤهلة إلرسال الدفعات فقط.
إضافة 
خدمة 

التحويل 
العالمي 
 Global

 Transfers
و دفعات 
إتش إس 

بي سي الى 
إتش إس 
بي سي.

القسم 5
التعليمات

تمت إعادة تسمية هذا القسم ليصبح »التعليمات والتحويالت«
تم تحديث هذا القسم ليشمل الشروط ذات الصلة لخدمة التحويل العالمي Global Transfers ودفعات 

إتش إس بي سي إلى إتش إس بي سي HSBC to HSBC Payments كما في القسم 2-5.
إجراء عملية  Global View وكيفية  العالمية  المعاينة  كما تمت إضافة نطاق ربط حساباتك على خدمة 
تحويل عالمي عبر خدمة التحويل العالمي Global Transfers أو دفعات إتش إس بي سي إلى إتش إس بي 

سي ، وقد تم توضيح هذه الشروط المعمول بها من خالل إضافة أقسام فرعية بالعناوين أدناه:
5-2-3 أسعار الصرف

5-2-4 رفض عملية تحويل عالمية عبر خدمة Global Transfer أو دفعات إتش إس بي سي الى إتش إس 
بي سي

5-2-5 إلغاء تعليمات التحويل
5-2-6 تنفيذ عمليات التحويل العالمية عبر خدمة Global Transfers و دفعات إتش إس بي سي إلى إتش 

إس بي سي 5-2-6-1 التراجع
5-2-7 الحدود
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