
HSBC Bank Middle East Limited 

Summary of changes to HSBC Mobile Card Terms and Conditions

We’ve updated our HSBC Mobile Card Terms and Conditions. A summary of the changes is below and will be 
effective 27 August 2022. We recommend you read this and the updated HSBC Mobile Card Terms and Conditions 
(available on our website) to understand these changes. Defined terms used in this summary shall have the same 
meaning as set out in the HSBC Mobile Card Terms and Conditions. If you have any questions, please contact us.

Clause Changing Summary of Change

13. Variation of this 
Addendum

We have made some changes to the way that we may change the HSBC Mobile Card 
Terms and Conditions in the future.

This clause has been updated to reflect that we may make changes immediately 
where necessary to reflect safety enhancements we have made.

We have clarified that we may make changes to the HSBC Mobile Card Terms and 
Conditions in the same way and for the reasons described in section 2 of the HSBC 
Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) (the latest version is available 
on our website at www.hsbc.ae). We remind you that we have also changed the 
HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE), including section 2, and 
recommend you read the Summary of Changes that has been sent to you in respect 
of those changes in addition to the amended HSBC Personal Banking General Terms 
and Conditions (UAE) themselves.

In addition, we have clarified that you will be bound by the variation unless you notify 
us of your objection or your Mobile Card is terminated by you and removed from the 
Mobile Wallet and Eligible Device before the variation takes effect.

As now, where we do make a change to the HSBC Mobile Card Terms and Conditions, 
we will use appropriate methods to update you about the changes which might 
include a notification online via our website.
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لقد حدثنا الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة HSBC المصرفية عبر الهاتف المتحرك. تجدون أدناه ملخًصا للتغييرات وستكون سارية المفعول 
بتاريخ 27 أغسطس 2022. نوصيكم بقراءة هذه الوثيقة والشروط واألحكام الخاصة ببطاقة  HSBC المصرفية عبر الهاتف المتحرك  المحدثة 

)متوفرة على موقعنا اإللكتروني( لفهم هذه التغييرات. تحمل المصطلحات المحددة المستخدمة في هذا الملخص نفس المعنى على النحو 
المبين في الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة HSBC المصرفية عبر الهاتف المتحرك. إذا كانت لديكم أية أسئلة يرجى االتصال بنا.

ملخص التغييرالبند المتغير
لقد أجرينا بعض التغييرات على الطريقة التي قد نغير بها الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة HSBC 13- تغيير هذا الملحق

المصرفية عبر الهاتف المتحرك في المستقبل.
تم تحديث هذا البند ليعكس إمكانية إجراء تغييرات على الفور عند الضرورة لتعكس تحسينات السالمة 

التي أجريناها.
لقد أوضحنا أنه يجوز لنا إجراء تغييرات على الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة HSBC المصرفية عبر 

الهاتف المتحرك بنفس الطريقة ولألسباب الموضحة في القسم 2 من الشروط واألحكام العامة 
للخدمات المصرفية الشخصية من إتش إس بي سي )اإلمارات العربية المتحدة( )يتوفر أحدث إصدار على 

موقعنا اإللكتروني www.hsbc.ae(. نذكركم أننا قمنا أيًضا بتغيير الشروط واألحكام العامة للخدمات 
المصرفية الشخصية من إتش إس بي سي )اإلمارات العربية المتحدة( بما في 

ذلك القسم 2، ونوصيكم بقراءة ملخص التغييرات التي تم إرسالها إليكم فيما يتعلق بهذه التغييرات 
باإلضافة إلى الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من إتش إس بي سي )اإلمارات 

العربية المتحدة( نفسها.
باإلضافة إلى ذلك أوضحنا أنكم ستلتزمون بالتغيير ما لم تخطرونا باعتراضكم أو إذا قمتم بإنهاء بطاقة 

HSBC المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاصة بكم وإزالتها من محفظة الجوال والجهاز المؤهل قبل 
سريان التغيير.

بالنسبة للوضع الحالي، عندما نجري تغييًرا على الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة HSBC المصرفية عبر 
الهاتف المتحرك فسنستخدم الطرق المناسبة إلطالعكم على التغييرات التي قد تتضمن إشعاًرا عبر 

اإلنترنت عن طريق موقعنا اإللكتروني.

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

 HSBC ملخص التغييرات التي تم إجراؤها على الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة
المصرفية عبر الهاتف المتحرك
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