
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

شروط وأحكام حملة بطولة HSBC أبوظبي 2023 الخاصة برسوم ترتيب قرض السكن 
من ١٩ يناير ٢٠٢٣ إلى ٩ فبراير ٢٠٢٣ )كال اليومين مشمولين(

متى تطبق شروط 
وأحكام هذه الحملة؟

أطلق بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - اإلمارات العربية المتحدة )"نحن" أو "لنا" أو "HSBC"( عرضًا  	3
 HSBC الجدد والحاليين الذين سجلوا اهتمامهم بقروض السكن من HSBC خاصًا ليكون متاحًا لجميع عمالء
أثناء حضورهم بطولة HSBC أبوظبي 2023 خالل الفترة من 19 إلى 22 يناير 2023، والذين يتقدمون بطلباتهم 
ويحصلون على الموافقة المبدئية على قرض السكن )"الحملة"( بين 19 يناير و 9 فبراير 2023 )شاماًل كال 

اليومين( )"فترة الحملة"(

الشروط  هذه  وتطبق  بالحملة.  يتعلق  فيما  الحملة"(  وأحكام  )"شروط  واألحكام  الشروط  هذه  تطبق  	3
واألحكام عليك بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح، لذا يرجى قراءتها بعناية.

ما هي معايير األهلية 
للمشاركة في 

الحملة؟

سجلوا  الذين  والحاليين  الجدد   HSBC لعمالء  متاح  العرض  هذا  فإن  أدناه،  العرض  وأحكام  لشروط  وفقًا  	3
اهتمامهم بالحملة أثناء حضورهم بطولة HSBC أبوظبي 2023 )"الحدث"(، وتقدموا بطلباتهم وحصلوا على 
"موافقة مبدئية" جديدة على معدل فائدة إيبور متغير من HSBC لمدة 3 أشهر بالدرهم اإلماراتي خالل فترة 

الحملة.
لتكون مؤهاًل ينبغي أال يقل عمرك عن 21 عامًا. 	3

يرجى المالحظة أنه في حين أننا قد نتصل بك بشأن هذه الحملة، فإن منتج قرض السكن الذي يعتبر جزءًا من  	3
هذه الحملة، يبقى خاضعًا لمعايير األهلية الخاصة بنا وال يترتب علينا أي التزام بقبول طلبك. كما يحتفظ بنك 

HSBC بالحق في رفض أي طلب دون تحمل أي مسؤولية لتقديم مبرر لذلك. 
موظفي HSBC غير مؤهلين لهذه الحملة. 	3

انظر أيضًا إلى شروط وأحكام العرض الواردة أدناه. 	3
ما هو العرض وما 

هي الشروط واألحكام 
المتعلقة به؟

العرض: إذا استوفيت جميع شروط ومعايير األهلية المحددة لهذه الحملة، فسيكون لديك الحق في الحصول 
على تنازل عن كامل رسوم الترتيب االعتيادية لقروض السكن بنسبة %100.

ستطبق الشروط واألحكام التالية على العرض:

لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض ، يجب أن تكون قد سجلت اهتمامك بالحملة أثناء حضورك الحدث،  	3
فترة  خالل   )AIP( المبدئية  الموافقة  خطاب  استالم  و  السكن  قرض  على  للحصول  مؤهل  وتقديم طلب 

الحملة )أي حتى وتشمل9 فبراير 2023(.
لغرض االستفادة من العرض، فإن الطلب المؤهل للحصول على قرض السكن يعني قرض سكني جديد من  	3

HSBC بمعدل فائدة إيبور متغير لمدة 3 أشهر.
الحد األدنى لمبلغ القرض المتأهل للعرض هو 350,000 درهم إماراتي )باستثناء زيادة قيمة القرض، فإن الحد  	3

األدنى لمبلغ زيادة قيمة القرض هو 50,000 درهم إماراتي(.
تمتد مدة صالحية خطاب الموافقة المبدئية إلى )2( شهرين تقويميين اعتبارًا من تاريخ إصدار الخطاب مع عدم  	3
السماح بأي تمديد، وللتأهل لالستفادة من العرض، يجب عليك تقديم طلب الحصول على الموافقة النهائية 

لقرض السكن الخاص بك خالل فترة سريان العرض.
تمتد مدة صالحية خطاب العرض النهائي إلى )2( شهرين تقويميين اعتبارًا من تاريخ إصدار الخطاب مع عدم  	3

السماح بأي تمديد.
إذا انتهت صالحية خطاب الموافقة المبدئية أو خطاب العرض النهائي، فسيتعين عليك إعادة تقديم طلب  	3
للحصول على قرض سكن جديد. وإذا تم تقديم طلبك بعد انتهاء فترة الحملة، فلن تكون مؤهاًل لالستفادة 
الترتيب وسيفرض عليك جميع الرسوم والمصاريف ذات الصلة، بما في ذلك رسوم  التنازل عن رسوم  من 

الترتيب المحددة في جدول رسوم الخدمات والتعرفات، السائدة من حين آلخر.
ال يمكن استخدام هذا العرض بالتزامن مع أي عروض أو خصومات أخرى نقدمها لكم. 	3

متى وكيف يمكنني 
االستفادة من 

العرض؟

سيتم االستفادة من العرض على النحو التالي: شريطة استيفائك لجميع الشروط ومعايير األهلية المحددة   
لهذه الحملة ، سيتم التنازل عن رسم ترتيب قرض السكن وفقًا لما نص عليه العرض أعاله عندما تصبح رسوم 

الترتيب واجبة الدفع.
هل تنطبق علّي أي 

شروط وأحكام أخرى؟
نعم 

سيخضع قرض السكن الخاص بك إلى شروط وأحكام قرض السكن من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة(  	3
ستخضع  معنا  المصرفية  عالقتك  فإن   ،HSBC عمالء  من  وباعتبارك  ذلك،  على  وعالوًة  لدينا.  المطبقة 
لشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية لبنك HSBC المطبقة لدينا )في اإلمارات العربية 

المتحدة(. ويمكن العثور عليها على موقعنا على www.hsbc.ae. يرجى التأكد من قراءتها وفهمها.



شروط وأحكام حملة بطولة HSBC أبوظبي 2023 	 بنك	HSBC	الشرق	األوسط	المحدود	
الخاصة برسوم ترتيب قرض السكن     

إغالق الحساب وإلغاء 
قرض السكن

في حال قمت بسداد قرض السكن الخاص بك بوقت مبكر، فلن يتم سحب عرض الحملة. ومع ذلك,  يخضع  	3
أي تسديد مبكر للقرض السكني إلى رسوم التسوية المبكرة, وترد شروطها في القسم 7 من خطاب العرض 
والمبلغ المحدد في جدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة لدينا، والتي يمكن العثور عليها على موقعنا 

.www.hsbc.ae اإللكتروني

ما الذي علي معرفته 
أيضًا عن الحملة؟

تطبق شروط وأحكام الحملة هذه في اإلمارات العربية المتحدة فقط.  	3
لن يكون هناك أي مكافئة نقدية لجائزة عرض الحملة. 	3

نحتفظ حسب تقديرنا الخاص بحقنا في تعديل شروط وأحكام هذه الحملة أو إنهائها في أي وقت دون تقديم  	3
إشعار مسبق إليك. ويكون قرارانا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذه الحملة نهائيًا وحاسمًا.

توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية يتم طلبها بشكل معقول من قبلنا إذا كنت مؤهاًل لالستفادة  	3
من أي عروض في هذه الحملة.

توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعالجة بياناتك )سواًء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها( من قبل  	3
تأهلك  حال  في  بك  لالتصال  لهم  المصرح  األخرى  واألطراف   HSBC مجموعة  شركات  من  وأي   HSBC

لالستفادة من عروض الحملة.
ال تمنحك المشاركة في الحملة الحق في استخدام شعار أو صور HSBC المتعلقة بالحملة  دون الحصول  	3
على موافقة HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين القيام بأي إعالن يتعلق بالعروض أو أي جانب آخر 
 HSBC الخطية المسبقة وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC من هذه الحملة دون الحصول على موافقة

الحق في عدم منح العرض للمشترك أو سحب العرض من المؤهل بشكل فوري ودون تقديم أي إشعار.
يجب قراءة كافة العروض بالتزامن مع النشرة الخاصة بالمنتج وأي شروط وأحكام أخرى ذات صلة. وللحصول  	3
إلى  العودة  يرجى  الخارجية(  المعامالت  فيها  )بما  المفروضة  األخرى  والمبالغ  والرسوم  األسعار  كافة  على 
www. جدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبقة لدينا والتي يمكن العثور عليها على موقعنا اإللكتروني

.hsbc.ae
تخضع شروط وأحكام هذه الحملة من جميع جوانبها إلى القوانين االتحادية السارية في دولة اإلمارات العربية  	3
المتحدة، وعلى وجه الخصوص, لقوانين إمارة دبي. كما تخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط هذه الحملة 

لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
يجب استيفاء جميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في شروط وأحكام الحملة. 	3
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