
متى ستطبق هذه 
الشروط واألحكام؟

»عرض   )»HSBC« أو  )»نحن«  المتحدة  العربية  اإلمارات   – المحدود  األوسط  الشرق   HSBC بنك  أطلق  	•
Super Start الترويجي لتحويل وتفعيل الحسابات« )»العرض«( للعمالء الجدد والحاليين )»أنت«( ممن 
 HSBC أو الخدمات المصرفية الشخصية( لدى Advance و Premier( يرغبون بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم
خالل فترة العرض الترويجي من 2 يناير 2019 وحتى ٣1 يوليو 2019، شاماًل كال التاريخين )»فترة العرض«(. 
تنطبق هذه الشروط واألحكام )»شروط وأحكام العرض«( على العرض وعلى العمالء )الجدد أو الحاليين(  	•
الذين يقومون بتحويل رواتبهم بنجاح إلى حساباتهم )Premier و Advance أو الخدمات المصرفية الشخصية( 
لدى HSBC خالل فترة العرض بما يتماشى مع معايير األهلية )»معايير األهلية«( المبينة أدناه. أما العمالء 
الحاليين من أصحاب الحسابات غير الفاعلة الذين يقومون بتفعيل حسابهم و/أو تحويل رواتبهم إلى حساباتهم 
لدى HSBC فسيخضعون إلى هذه الشروط واألحكام. تنطبق هذه الشروط واألحكام عليك بقدر ما يسمح 

القانون واللوائح التنظيمية، لذا يرجى قراءتها بعناية.
معايير األهلية 

للمشاركة في هذا 
العرض؟

لكي تكون مؤهاًل، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لفتح / إعادة تفعيل الحساب، ومع ذلك، يجب أن  	•
يكون عمرك 21 عامًا لالقتراض )على سبيل المثال الحصول على بطاقات االئتمان(.

يجب أن تكون مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأن تكون موظفًا لدى شركة في دولة اإلمارات  	•
العربية المتحدة وتقوم بتحويل راتبك إلى حسابك لدى Premier( HSBC و Advance أو الخدمات المصرفية 

الشخصية(
الهوية  من  بالتحقق  المتعلقة  متطلباتنا  جميع  استيفاء   HSBC لدى  والحاليين  الجدد  العمالء  على  يجب  	•

ومستندات التوثيق
يرجى المالحظة أنه في حين أنه قد يتم االتصال بك لغرض هذا العرض الترويجي باعتبارك مؤهاًل لتقديم  	•
الطلب، فإن حسابك لدى Premier( HSBC و Advance أو الخدمات المصرفية الشخصية( سيبقى خاضعًا 

.HSBC لمعايير األهلية وال يترتب علينا أي التزام بقبول طلبك للحصول على حساب جديد لدى
يجب أن تقدم نسخة من كشف حسابك الحالي لدى بنك آخر في اإلمارات العربية المتحدة، وأن يظهر فيه  	•

إيداع راتبك أو ودائعك.
اإلمارات  HSBC في  لدى  حالية  لديهم قروض شخصية  للعمالء ممن  متاح  غير  الخدمات  تحويل  إن عرض  	•

العربية المتحدة
لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض فإنه ينبغي تحويل راتبين متتاليين إلى حسابك لدى HSBC قبل 30  	•

سبتمبر 2019
HSBC العمالء الجدد لدى

أو خدمات مصرفية شخصية(   Advance Premier( HSBC و  يجب تقديم طلبك لفتح حساب جديد لدى  	•
وفتحه خالل فترة العرض الترويجي وتحويل راتبك إلى الحساب الجديد خالل 60 يومًا من تاريخ فتح الحساب 

الجديد.
يجب أن يكون لديك عالقة مصرفية قائمة لتحويل الراتب لدى بنك آخر في اإلمارات العربية المتحدة وأن  	•

.HSBC يكون راتبك جديدًا لدى
HSBC العمالء الحاليين لدى

سيقوم البنك بالتواصل مع عمالء HSBC الحاليين )Premier و Advance أو الخدمات المصرفية الشخصية(  	•
أو  اإللكتروني  البريد  أو  القصيرة  النصية  الرسائل  طريق  عن  الترويحي  العرض  من  لالستفادة  المؤهلين 

المكالمات، وسيتعين على هؤالء العمالء تسجيل أنفسهم وفقًا للتعليمات التي يقدمها البنك.
يمكن أن يكون لدى العميل الحالي بطاقة و/أو حسابًا، إال أنه من أجل التأهل لالستفادة من عرض االسترداد  	•

.HSBC النقدي، فإنه ينبغي تحويل الراتب إلى
إذا قام عميل حالي بترقية أو تخفيض حسابه أو وتحويل راتبه/راتبها للتأهل لالستفادة من العرض الترويجي،  	•
سيحصل العميل على مزايا الحساب الذي تمت ترقيته أو تخفيضه. مثال - يقرر أحد عمالء Advance الحاليين 
تحويل راتبه خالل فترة العرض الترويجي والتأهل لـحساب Premier، فسيتم ترقية حسابه وسيكون مؤهاًل 

.Premier لالستفادة من العرض الترويجي الخاص بعمالء
يجب أن يكون حسابك الحالي لدى HSBC مفتوحًا منذ أكثر من 12 شهرًا قبل تاريخ بدء العرض الترويجي. 	•

للعمالء الحاليين القائمين بتحويل الراتب: يجب أال يكون قد قمت بتحويل الراتب في الحساب لمدة اإلثني   •
عشر شهر الماضية و لغرض هذا العرض الترويجي.

الشروط واألحكام الخاص بعمالء HSBC الجدد لدى البنك والحاليين
من 2 يناير2019 حتى 31 يوليو 2019 )شاماًل كال التاريخين(
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تابع..
معايير األهلية 

للمشاركة في هذا 
العرض؟

عمالء HSBC الحاليين – أصحاب الحسابات غير الفاعلة
لغرض هذا العرض، سيشار إلى العميل على أنه »عميل غير فاعل«، إذا لم يتم إجراء أي معاملة من جانب  	•

العميل خالل األشهر الـ 12 األخيرة أو أكثر عبر جميع المنتجات التي يحتفظ بها لدى المصرف.
إذا كانت عالقتك معنا غير فاعلة ألكثر من 24 شهرًا، فيتوجب عليك زيارة أحد أقرب فروعنا مصطحبًا معك  	•

المستندات الداعمة لتفعيل حسابك.
أما العمالء غير الفاعلين )Premier و Advance أو الخدمات المصرفية الشخصية( المؤهلين لعرض تفعيل  	•
الحسابات فسيتم االتصال بهم من قبل البنك عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني أو المكالمات، 

وسيتعين على هؤالء العمالء تسجيل أنفسهم وفقًا للتعليمات التي يقدمها البنك.
العمالء الحاليين ممن لديهم حسابات غير فاعلة ويوافقون على إعادة تفعيل حساباتهم سيكونون مؤهلين  	•
لالستفادة من عرض االسترداد النقدي اإلضافي الخاص بتفعيل الحسابات. وفي حال قيام العميل بتفعيل 
حسابه فقط وال يقوم بتحويل الراتب، فسيبقى مؤهاًل فقط لالستفادة من عرض االسترداد النقدي الخاص 

بتفعيل الحسابات.
استالم  الفاعلة، فيجب  غير  الحسابات  لتفعيل  النقدي  االسترداد  تكون مؤهاًل لالستفادة من عرض  لكي  	•

طلبك لتفعيل الحساب خالل فترة العرض الترويجي.
HSBC Premier حساب

يجب عليك تقديم طلب لفتح حساب HSBC Premier جديد في اإلمارات العربية المتحدة خالل فترة العرض  	•
وأن تقوم بتحويل راتبك. وبالنسبة للعمالء الحاليين فإنه ينبغي تحويل راتبين متتاليين إلى الحساب خالل فترة 

العرض.
تحويل راتب شهري صاف قدره 50.000 درهم إماراتي أو أكثر إلى حساب HSBC Premier الخاص بك 	•

HSBC Advance حساب
المتحدة خالل فترة  العربية  HSBC Advance جديد في اإلمارات  ينبغي عليك تقديم طلب لفتح حساب  	•
العرض وتحويل راتبك. وبالنسبة للعمالء الحاليين فإنه ينبغي تحويل راتبين متتاليين إلى الحساب خالل فترة 

العرض.
 HSBC تحويل راتب شهري صاف يتراوح ما بين 15.000 درهم إماراتي أو 49.999 درهم إماراتي إلى حساب 	•

Advance الخاص بك
HSBC حساب الخدمات المصرفية الشخصية من

HSBC في اإلمارات العربية  ينبغي عليك تقديم طلب لفتح حساب خدمات مصرفية شخصية جديد لدى  	•
المتحدة خالل فترة العرض وتحويل راتبك. وبالنسبة للعمالء الحاليين فإنه ينبغي تحويل راتبين متتاليين إلى 

الحساب خالل فترة العرض.
 HSBC تحويل راتب شهري صاف يتراوح ما بين 5.000 درهم إماراتي أو 14.999 درهم إماراتي إلى حساب  	•

Advance الخاص بك
ما هو العرض ومتى 

سيتم إيداع مبلغ 
االسترداد النقدي في 

الحساب؟

ألغراض الشروط واألحكام الخاصة بهذا العرض، مع مراعاة تلبية معايير األهلية المحددة أعاله وتحويل الراتب إلى 
حسابك ذي الصلة لدى Premier( HSBC و أAdvance أو الخدمات المصرفية الشخصية( بنجاح، فإن »العرض« 

يعني ما يلي:

حساب
HSBC Premier

حساب
HSBC Advance

حساب الخدمات 
المصرفية الشخصية

HSBC عميل جديد لدى
لتحويل  النقدي  االسترداد  )عرض 

الراتب(
500 درهم1.000 درهم2.000 درهم

HSBC عميل حالي لدى
لتحويل  النقدي  االسترداد  )عرض 

الراتب(
750 درهم إماراتي1.500 درهم إماراتي3.000 درهم إماراتي

HSBC عميل حالي لدى
لتفعيل  النقدي  االسترداد  )عرض 

الحسابات غير الفاعلة*(
50 درهم إماراتي75 درهم إماراتي100 درهم إماراتي

* إذا قام عميل حالي لدى HSBC بتفعيل حسابه غير الفاعل والبدء بتحويل راتبه/راتبها خالل فترة العرض، فسيكون 
حينئٍذ مؤهاًل لالستفادة من عروض االسترداد النقدي الخاصة بتحويل الراتب وبتفعيل الحسابات غير الفاعلة. 

سيتم إيداع مبالغ االسترداد النقدي إلى حسابك لدى HSBC بعد 60 يومًا تقويميًا من إجراء تحويل راتبن متتاليين 
إلى حسابك. وبالنسبة لحاالت تفعيل الحسابات، فسيتم إيداع مبالغ االسترداد النقدي الخاص بتفعيل الحسابات 

غير الفاعلة في غضون 60 يومًا من تاريخ تفعيل الحساب.
يرجى قراءة بند »إغالق الحساب والتحويل المتقطع للراتب« أدناه حيث أنه قد يكون هناك حاالت ال تكون 

فيها مؤهاًل، أو قد تكون ملزمًا بإعادة مبالغ االسترداد النقدي.
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إغالق الحساب و 
والتحويل المتقطع 

للراتب

إذا قمت بإغالق حسابك لدى HSBC في غضون أقل من 180 يومًا من أول تحويل للراتب في حسابك لدى  	•
HSBC، فعندئذ:

لن تكون مؤهاًل لالستفادة من عرض االسترداد النقدي إذا لم تكن قد استلمته بعد  -  

إذا كنت قد تلقيت مبلغ االسترداد النقدي في حسابك لدى HSBC، فإنه يحق لبنك HSBC استرداد   -  
.HSBC المبلغ من أي من حساباتك أو بطاقاتك االئتمانية لدى

إذا عجزت عن تحويل ستة دفعات متتالية للراتب واالنقطاع في تحويل راتب خالل مدة تقل عن 180 يومًا من  	•
تاريخ أول تحويل للراتب إلى حسابك لدى HSBC، فعندئٍذ:

لن تكون مؤهاًل للحصول على عرض االسترداد النقدي إذا لم تكن قد استلمته بعد  -  

 HSBC فإنه يحق لبنك ،HSBC إذا كنت قد حصلت على مبلغ االسترداد النقدي في حسابك لدى  -  
.HSBC االحتفاظ بالحق في رد المبلغ من أي من حساباتك أو بطاقاتك االئتمانية لدى

ما هي األمور األخرى 
التي ينبغي أن أعرفها 

حول هذا العرض؟

تطبق شروط وأحكام هذا العرض في اإلمارات العربية المتحدة. وال يحق لموظفي HSBC االستفادة من  	•
هذا العرض الترويجي.

نحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروط وأحكام العرض أو إنهائه في أي وقت قبل 31 يوليو 2019 دون تقديم أي  	•
إشعار مسبق إليك. وتكون قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذا العرض نهائيًة وملزمًة.

 HSBC لعمالئه الحاليين أو الجدد، ويحتفظ HSBC ال يسري هذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر يقدمه بنك 	•
بالحق المطلق في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من هذا العرض أم ال.

توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية قد نطلبها بشكل مناسب ومقبول في حال تأهلك لالستفادة  	•
من العرض.

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

من العرض.
المتعلقة   HSBC أو صور  المشتركين حق استخدام شعار  الترويجي ال تمنح  العرض  المشاركة في هذا  إن   •
بالعرض دون الحصول على موافقة HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين في السحب تقديم أي 
تصريحات علنية بشأن أي جانب آخر في هذا العرض دون الحصول على موافقة HSBC الخطية المسبقة. وأي 
مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC الحق في عدم منح الجائزة إلى المشارك وحرمانه من التأهل لالستفادة من 

العرض وذلك بشكل مباشر ودون تقديم إشعار مسبق.
الترويجي، تطبق الشروط واألحكام العامة للخدمات  الخاصة بهذه العرض  باإلضافة إلى الشروط واألحكام   •
المصرفية الشخصية )في اإلمارات العربية المتحدة(، وشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية في اإلمارات 
العربية المتحدة، وأي شروط وأحكام منفصلة كما هي متوفرة. لمعرفة كافة الرسوم و المصاريف والمبالغ 
لدى  التعرفات  و  الخدمات  جدول  الوارد في  النحو  على  الخارجية(  المعامالت  فيها  )بما  المفروضة  األخرى 

 .www.hsbc.ae يرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني على ،HSBC
لن نكون مسؤولين )إلى الحد الذي تسمح به القوانين واألنظمة التشريعية( عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن   •
تنظيم أو إقامة أو تمديد مدة هذا العرض. وليس الغرض من هذا البند استثناء مسؤولية HSBC عن )أ( وفاة 
أو إصابة شخصية ناجمة عن إهماله، )ب( تزوير أو تحريف احتيالي، و/أو )ج( أي مسألة أخرى قد يكون من غير 

القانوني بالنسبة للبنك استبعاد أو محاولة استبعاد مسؤوليته عنها.
دولة  بها في  المعمول  االتحادية  للقوانين  والوجوه  الجوانب  كافة  من  العرض  هذا  وأحكام  تخضع شروط   •
بشروط  المتعلقة  النزاعات  كافة  تخضع  كما  دبي.  إمارة  قوانين  خاص  وبشكل  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
وأحكام هذا العرض لالختصاص القضائي الحصري لغير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة العربية.
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