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أحــكــام وشــروط حــســاب الــودائــع ألجــل )»األحــكــام«(

الــتــعــريــفــات:

.HSBCnet العميل« يعني صاحب الحساب الذي يطلب إيداع وديعة ألجل لدى إتش إس بي سي عبر«

»إتش إس بي سي« يعني البنك الذي يحتفظ فيه العميل بحساب يطلب جعله حساب وديعة ألجل.

»حساب الوديعة ألجل« يعني حساب العميل الذي يتم إنشاؤه لوضع وديعة ألجل لدى إتش إس بي سي.

بالنقر فوق زر التأكيد أدناه، فإنك تقر وتتعهد بأنك مخول من قبل العميل بفتح حساب وديعة ألجل والموافقة على هذه األحكام نيابة عنه 
مع إتش إس بي سي.

يجب قراءة هذه األحكام والشروط السارية على حساب )حسابات( العميل المحتفظ به )المحتفظ بها( لدى إتش إس بي سي والتي ُتضاف   -1
إلى حساب الوديعة ألجل مًعا وتشكل اتفاقية واحدة بين العميل وإتش إس بي سي.

في حالة وجود تعارض بين هذه األحكام والشروط الُمطبقة على حساب الوديعة ألجل، تسود هذه األحكام فقط إلى حّد أي تعارض.  -2

يخضع كل حساب وديعة ألجل للحد األدنى من الرصيد كما هو ُموضح في تعرفة الرسوم المتاحة على:  -3
https://www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/download-centre بصيغتها المعدلة من حين إلى آخر ويسري ذلك فقط عند   

استالم األموال المقاصة.

ال يمكن إضافة أي ودائع إضافية إلى حساب الوديعة ألجل بمجرد إيداعها، ولكن يمكن إضافة العديد من حسابات الودائع ألجل.  -4

ستتراكم الفائدة على حساب الوديعة ألجل بشكل يومي وتدفع عند االستحقاق.  -5

في تاريخ استحقاق حساب الوديعة ألجل، سيدفع إتش إس بي سي المبلغ األساسي باإلضافة إلى الفائدة إلى حساب إتش إس بي سي   -6
الذي نشأ منه اإليداع، شريطة أنه إذا كانت هناك أية مبالغ مستحقة وواجبة الدفع من قبل العميل إلى إتش إس بي سي فيما يتعلق 

بأي مبالغ أخرى في الحساب المحتفظ به لدى إتش إس بي سي عند تنفيذ هذه المدفوعات، يفوض العميل إتش إس بي سي بما يلي:

أن يقتطع من هذه المدفوعات المبالغ الالزمة لدفع جميع هذه المبالغ المستحقة لـ إتش إس بي سي؛ و أ( 

أن يحتفظ بالمبالغ التي قد تصبح مستحقة الدفع بموجب التزام محتمل )على سبيل المثال بموجب ضمان(. ب( 

الفائدة  مبلغ  استالم  أجل  من  المحدد  االستحقاق  تاريخ  حتى  ألجل  وديعة  حساب  ألي  األساسي  بالمبلغ  االحتفاظ  العميل  على  يجب   -7
االئتمانية كما هو متفق عليه في الشاشة السابقة. مع مراعاة البند 8 أدناه، يجوز للعميل سحب المبلغ األساسي المودع في حساب 
الوديعة ألجل بالكامل في أي وقت عن طريق تقديم إشعار كتابي من المفوضين بالتوقيع إلى إتش إس بي سي. ال ُيسمح بالسحب الجزئي 

من المبلغ األساسي في أي وقت.

إذا كان العميل يرغب في سحب المبلغ األساسي من حساب الوديعة ألجل قبل تاريخ االستحقاق، فسيتحمل رسوم سحب مبكر على   -8
النحو المبين في تعرفة الرسوم المتاحة على https://www.business.hsbc.ae/en-gb/ae/generic/download-centre  )بصيغتها 

المعدلة من حين إلى آخر(.
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