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Flexi Instalment Plan Terms and Conditions

The following terms shall have the following meanings (or as otherwise defined 
in the Bank’s Cardholder Agreement Terms and conditions)

“Eligible Purchase”: means qualifying retail transaction(s) between a card holder 
(orsupplementary card holder) and designed retailers in Qatar, which meet(s) or 
exceed(s) a specified minimum transaction value (as agreed between the Bank 
and retailers from time to time) whereby payment is effected by the Cardholder 
to the retailer(s) using a Card issued by the Bank (excluding “in-Site” and 
Corporate Cards).

“FIP” or “HSBC Flexi Instalment Plan” means the credit agreement between the 
bank and the cardholder as detailed in the application form overleaf and entered
into subject to these terms and conditions and those set out in the cardholders
Agreement.

“FIP Principal Sum” means the qualifying amount of the card Transaction (s) in 
the Billing Currency relating to Eligible Purchase(s) which the Bank and cardholder 
agree shall be converted into a FIP.

“FIP Term”: means the duration of the FIP expressed in the number of calendar 
months as set out overleaf.

“FIP Monthly payment”: means the FIP Principal Sum divided by the FIP Term.

“Statement Date”: means the statement generation date which appears on the 
Card Account Statement.

“Cardholder Agreement”: means the bank’s terms and conditions governing
the Card Account which were issued to the Cardholder at the time of the issue
of the card, (and as may be amended from time to time) and as otherwise are
available to view at any branch of the Bank

•	To	take	advantage	of	this	Offer,	the	Cardholder,	after	making	an	Eligible	
Purchase, must fax a duly completed FIP Application Form to the Bank togather 
with a copy of all supporting invoices(s). The FIP Request Form must be 
received by the bank before Cardholder’s next Card statement Date. The Bank 
may, at its sole and absolute discretion, accept or decline the cardholder’s FIP 
Application Form. The Cardholder must retain the original FIP Application Form 
(as faxed to the Bank) and the corresponding retailer’s invoice(s) and make 
these documents available to the Bank upon its request at any time during the 
FIP Term.

•	If	the	Bank	is	willing	to	agree	to	the	cardholder’s	request	to	establish	a	FIP,	the	
Bank will convert the relevant Card Transaction(s) into a FIP Monthly Payment 
due and the remaining balance of the FIP Monthly Payments.

�رشوط واأحكام خطة الق�سط املرن

يكون للم�سطلحات التالية املعاين التالية )اأو ح�سبما هو حمدد يف �رشوط واأحكام اتفاقية حامل البطاقة لدى 

البنك(.

»عملية ال�رشاء امل�ؤهلة« تعني معاملة )معامالت( ال�رشاء بالتجزئة املوؤهلة التي تتم بني حامل البطاقة 

)اأو حامل البطاقة االإ�سافية( وبائع التجزئة املخ�س�س يف قطر، والتي ت�ستويف اأو تتجاوز احلد االأدنى املحدد 

لقيمة املعاملة )اأو ح�سبما يتم االتفاق عليه بني البنك وبائعو التجزئة بني احلني واالآخر( حيث يقوم حامل 

 »in-Site« البطاقة ب�سداد الدفعة اإىل بائع )بائعو( التجزئة با�ستخدام بطاقة �سادرة عن البنك )با�ستثناء بطاقات

وبطاقات ال�رشكات(.

»خطة الق�سط املرن« اأو »خطة الق�سط املرن من HSBC« تعني اتفاقية االئتمان املربمة بني البنك وحامل 

البطاقة املبينة يف اجلانب اخللفي من ا�ستمارة الطلب والتي تخ�سع لهذه ال�رشوط واالأحكام وال�رشوط واالأحكام 

الواردة يف اتفاقية حاملي البطاقة.

»املبلغ الأ�سا�سي خلطة الق�سط املرن« يعني املبلغ املوؤهل لتنفيذ معاملة )معامالت( البطاقة يف 

عملة الفواتري املتعلقة بعملية )عمليات( ال�رشاء املوؤهلة الذي يوافق البنك وحامل البطاقة على حتويله اإىل خطة 

الق�سط املرن.

»مدة خطة الق�سط املرن« يعني فرتة خطة الق�سط املرن املعرب عنها بعدد االأ�سهر امليالدية املذكورة يف 

اجلهة اخللفية من ا�ستمارة الطلب.

»الدفعة ال�سهرية خلطة الق�سط املرن« يعني املبلغ االأ�سا�سي خلطة الق�سط املرن مق�سمًا على فرتة 

خطة الق�سط املرن«.

»تاريخ الك�سف« يعني تاريخ اإ�سدار الك�سف الذي يظهر على ك�سف ح�ساب البطاقة.

»اتفاقية حامل البطاقة« يعني �رشوط واأحكام البنك التي حتكم ح�ساب البطاقة ال�سادرة اإىل حامل 

البطاقة يف وقت اإ�سدار البطاقة )والتي ميكن تعديلها بني احلني واالآخر( التي ميكن االطالع عليها يف اأي فرع من 

فروع البنك.

•	لال�ستفادة من هذا العر�س، ينبغي على حامل البطاقة، بعد تنفيذ عملية ال�رشاء املوؤهلة، اإر�سال ا�ستمارة طلب 
خطة الق�سط املرن معباأة بالكامل عن طريق الفاك�س اإىل البنك مع ن�سخة من كافة الفواتري الداعمة. وينبغي اأن 

ي�ستلم البنك ا�ستمارة طلب خطة الق�سط املرن قبل تاريخ ك�سف البطاقة التايل اخلا�س بحامل البطاقة. ويجوز 

للبنك، وفقًا الختياره وحده، قبول اأو رف�س ا�ستمارة طلب خطة الق�سط املرن اخلا�س بحامل البطاقة. ويجب 

على حامل البطاقة االحتفاظ با�ستمارة طلب خطة الق�سط املرن االأ�سلي )التي اأر�سلت بالفاك�س اإىل البنك( 

وفواتري بائع التجزئة وتوفري هذه امل�ستندات اإىل البنك بناًء على طلبه يف اأي وقت اأثناء فرتة خطة الق�سط 

املرن.

•	اإذا رغب البنك باملوافقة على طلب حامل البطاقة الإن�ساء خطة ق�سط مرن، ف�سيقوم البنك بتحويل معاملة 



•	The	amount	of	credit	available	on	the	card	Account	shall	be	reduced	by	the	
aggregate amount of any FIP Principal Sum(s) outstanding in relation to that 
Card Account.

•	The	first	FIP	Monthly	Payment	will	be	added	to	the	Amount	Outstanding	and	
the Minimum Amount Due on the Card Account and be paid by the Cardholder 
in accordance with Clause 8 in the Cardholder Agreement starting from the 
statement of Account immediately following the date on which the FIP is 
agreed and every month thereafter until all FIP Principal Sum(s) have been 
repaid in full.

•	If	the	Cardholder	does	not	make	a	payment	equal	to	or	more	than	the	Minimum	
Amount Due on or before the Payment Due Date, for two consecutive Billing 
Periods then the Bank may at its sole discretion cancel any outstanding FIP and 
add an amount equal to the outstanding FIP Principal Sum(s) to the Amount 
Outstanding which will be payable in accordance with Clause

•	in	the	Cardholder	Agreement.	The	Bank	may	at	its	discretion	also	charge	a	
cancellation fee to the Cardholder.

•	If	the	Cardholder	seeks	to	close	the	Card	Amount	prior	to	the	end	of	any	
outstanding FIP Term, the outstanding FIP Principal Sum(s) will be added to the 
Amount Outstanding which will be payable in accordance with Clause 9 in the 
Cardholder Agreement. The Bank may, at its discretion, charge a fee.

•	The	Terms	and	Conditions	of	the	Cardholder	Agreement	(as	may	be	applicable)	
shall apply to any Eligible Purchase(s) subsequently converted into a FIP. In the 
event of a conflict between the Cardholder Agreement and these Terms and 
Conditions, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail.

•	The	Bank	may	at	any	time,	and	without	any	prior	notice	or	liability	to	the	
Cardholder, vary or terminate the FIP. However, any such variation or 
termination shall not affect any FIP agreed prior to the date of such variation or 
termination.

)معامالت( البطاقة ذات ال�سلة اإىل دفعة �سهرية اأوىل م�ستحقة ح�سب خطة الق�سط املرن والر�سيد املتبقي اإىل 

دفعات �سهرية م�ستحقة ح�سب خطة الق�سط املرن.

•	ينبغي تخفي�س مبلغ الر�سيد املتوفر يف ح�ساب البطاقة ح�سب اإجمايل قيمة اأي مبلغ )مبالغ( اأ�سا�سي م�ستحق 
يف خطة الق�سط املرن فيما يتعلق بح�ساب تلك البطاقة.

•	�سيتم اإ�سافة الدفعة ال�سهرية االأوىل من خطة الق�سط املرن اإىل املبلغ امل�ستحق واحلد االأدنى من املبلغ امل�ستحق 
على ح�ساب البطاقة ويتعني على حامل البطاقة دفعها وفقًا للمادة 8 يف اتفاقية حامل البطاقة ابتداًء من 

تاريخ ك�سف احل�ساب على الفور بعد التاريخ الذي مت فيه املوافقة على خطة الق�سط املرن ويف كل �سهر بعد ذلك 

حلني �سداد كامل املبلغ االأ�سا�سي خلطة الق�سط املرن.

•	اإذا مل ي�سدد حامل البطاقة دفعًة ت�ساوي اأو تزيد عن احلد االأدنى للمبلغ امل�ستحق يف اأو قبل تاريخ ا�ستحقاق 
الدفعة لفرتتني متتاليتني، فعندئذ ميكن للبنك بناًء على اختياره اإلغاء اأي خطة ق�سط مرن م�ستحقة واإ�سافة 

مبلغ ي�ساوي املبلغ االأ�سا�سي امل�ستحق يف خطة الق�سط املرن اإىل املبلغ امل�ستحق والذي �سيكون م�ستحق الدفع 

وفقًا للمادة 9 يف اتفاقية حامل البطاقة. ويجوز للبنك وفقًا الختياره اأي�سًا فر�س ر�سوم اإلغاء على حامل 

البطاقة.

•	اإذا رغب حامل البطاقة ب�سداد مبلغ البطاقة قبل نهاية اأي فرتة خطة ق�سط مرن م�ستحقة، ف�سيتم اإ�سافة املبلغ 
االأ�سا�سي خلطة الق�سط املرن امل�ستحقة اإىل املبلغ امل�ستحق الذي �سيكون م�ستحق الدفع وفقًا للمادة 9 يف 

اتفاقية حامل البطاقة. ويجوز للبنك فر�س ر�سم لقاء ذلك ح�سب اختياره.

•	تطبق �رشوط واأحكام اتفاقية حامل البطاقة )ح�سبما هو معمول به( على اأي عملية )عمليات( �رشاء موؤهلة 
حتول الحقًا اإىل خطة ق�سط مرن.

•	يعتد بهذه ال�رشوط واالأحكام يف حال ن�سوء اختالف اأو تعار�س بني اتفاقية حامل البطاقة وبني هذه ال�رشوط 
واالأحكام.

•	يجوز للبنك يف اأي وقت، ودون اأي اإ�سعار م�سبق اأو مطالبة جتاه حامل البطاقة، تغيري اأو اإنهاء خطة الق�سط 
املرن. ولكن هذا التغيري اأو االإنهاء لن يوؤثر على اأي خطة ق�سط مرن مت املوافقة عليها قبل تاريخ اإجراء هذا 

التغيري اأو االإنهاء.
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