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شروط وأحكام تأجيل الدفعة لدى  HSBCاإلمارات العربية المتحدة
هذه الشروط واألحكام مخصصة للعمالء ممن لديهم قرض شخصي و/أو قرض سكني و/أو قرض سيارة من  HSBCاإلمارات العربية المتحدة
وتقدموا بطلب للحصول على تأجيل للدفعة بسبب تأثرهم بتبعات جائحة فيروس كورونا . 19’ Covidيرجى التأكد من قراءة هذه الشروط
واألحكام بعناية وباالقتران مع الشروط واألحكام ذات الصلة المطبقة على منتجك.
بصرف النظر عن أي شروط ذات صلة بتأجيل الدفع الموجودة في أي من الوثائق الحالية للقرض الخاص بك ،فإن شروط وأحكام تأجيل الدفع
الواردة أدناه تعتبر هي السائدة وتنطبق على القرض الشخصي أو القرض السكني أو قرض السيارة الخاص بك.
قائمة المصطلحات:
خطاب التأكيد :يعني الرسالة (بما في ذلك بصيغتها الرقمية) التي نقدمها إليك بعد بدء تأجيل الدفعة الخاصة بك ،والتي تؤكد تاريخ بدء /
انتهاء شهر تأجيل الدفع.
تأجيل الدفع :هي ميزة قد تطلب الحصول عليها خالل فترة القرض (مع مراعاة تلبية شروط األهلية) حيث سيتم تأجيل القسط الخاص بك حتى
الشهر التالي مباشرة أو على النحو المتفق عليه من قبل البنك بشكل خطي .انظر البند  2لمزيد من التفاصيل.
نموذج طلب تأجيل الدفع :يعني أي نموذج طلب (إما بشكل ورقي أو عبر اإلنترنت) تقوم باستكماله من أجل التقدم بطلب للحصول على
تأجيل الدفع.
شهر تأجيل الدفع :يعني الفترة التي يتم تحديدها في نموذج طلب تأجيل الدفع الخاص بك ،والتي يتم تأكيدها في خطاب التأكيد اإللكتروني،
والذي يتم خالله تأجيل القسط المستحق.
 .1سيستمر احتساب الفائدة على الرصيد المستحق لقرضك خالل فترة تأجيل الدفع مع دفع الفوائد المستحقة بعد نهاية فترة تأجيل الدفع
كجزء من قسط القرض الشهري المستحق.
 .2سيبقى القسط الشهري للقرض بنفس المبلغ بعد فترة تأجيل الدفع* بينما سيتغير عدد األقساط ،وبالتالي ستزداد فترة القرض عند
ً
ً
اعتمادا على عدد أيام شهر القسط المقابل.
ونتيجة لذلك ،قد يختلف القسط األخير
حصولك على تأجيل الدفع.

ً
مستحقا في يوم غير يوم عمل وبالتالي تم
 .3قد يختلف قسطك النهائي ،وقد يحدث ذلك ،على سبيل المثال ،إذا ( )1كان القسط السابق
دفعه في تاريخ الحق؛ ( )2تراكمت الفائدة في اليوم اإلضافي من السنة الكبيسة؛ ( )3عندما تختار دفع قسطك األول بعد فترة شهر واحد
( )4لم تقم بسداد أقساطك في الوقت المحدد .ولذلك فإننا نشجعك على مطالبتنا بجدولة القرض (كما هو مفصل أعاله) أو االتصال بنا
في أقرب وقت من نهاية فترة القرض الخاص بك حتى نتمكن من إخطارك بالتفاصيل.

ً
وفقا
بناء على طلبك من خالل إرسال نموذج طلب تأجيل الدفع إلينا .ويكون تأجيل الدفع
 .4يحق لك التقدم بطلب الحصول على تأجيل الدفع ً
لتقديرنا المطلق وبالخضوع إلى تلبية شروط األهلية (التي قد تتغير بمرور الوقت) ،واستالمنا المقبول ألية وثائق طلبناها منك وامتثالك
لهذه الشروط .كما نحتفظ بالحق في سحب أي تأجيل للدفع في حال أي تغيير في أي من المعلومات التي قدمتها إلينا ،أو في ظروفك،
مؤهال لالستفادة من ميزة تأجيل الدفع.
بحيث لم تعد
ً

ً
وفقا للشروط واألحكام األصلية الخاصة
 .5ال تشكل محتويات هذه الوثيقة أي تنازل عن أي حقوق للبنك أو أي إجراءات وقائية يتم اتخاذها
بالقرض المعمول بها أو التي ينص عليها القانون .ويحق للبنك تطبيق الشروط واألحكام األصلية الخاصة بالقرض.
 .6تخضع هذه الوثيقة للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وتوافق على أن أي نزاعات تتعلق بهذه الوثيقة ستكون خاضعة
إلجراءات فض النزاعات الموضحة في الشروط واألحكام األصلية المعمول بها الخاصة بالقرض.
 .7سيكون بإمكانك إلغاء طلب تأجيل الدفع الخاص بك قبل  5أيام فقط موعد استحقاق قسطك الشهري وإال فلن نتمكن من إلغاء تأجيل
الدفع للشهر المعني.

*يرجى المالحظة أنه قد يتغير مبلغ القسط الشهري بعد فترة تأجيل الدفع بما يتماشى مع معدل الفائدة المطبق على قروض السكن القائمة على أساس معدلEIBOR
أو قروض السكن القائمة على أساس معدل الفائدة الثابت حيث يتم منح تأجيل الدفع خالل فترة معدل الفائدة المتغيرة.
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كيف يعمل:
بعد بدء تأجيل الدفعة الخاصة بك ،سنرسل إليك خطاب تأكيد ،يحدد فيه تاريخ البدء وتاريخ انتهاء شهر تأجيل الدفع والذي يجب عليك قراءته
بعناية للتأكد من فهمك لكيفية عمل هذه الميزة ،واألقساط المستحقة عليك.
سيزداد عدد األقساط المستحقة عليك ،وبالتالي فترة القرض ،في كل مرة تستفيد فيها من ميزة تأجيل الدفع .وستعتمد الفترة التي يتم فيها
تمديد ذلك على عوامل تشمل ( )1فترة القرض الحالية و ( )2عدد أيام التأجيل التي حصلت عليها و ( )3الفوائد المستحقة أثناء تأجيل الدفع.
وسيطلب منك في نهاية شهر تأجيل الدفع استئناف دفع أقساطك.
توافق على أن الفائدة المستحقة اإلجمالية على القرض ستكون أعلى على مدى فترة القرض بسبب فترة تأجيل الدفع التي سيستمر خاللها
احتساب الفائدة على القرض.
توافق على أن أي تعليمات متعلقة بشيك الضمان والخصم المباشر من أي بنوك أخرى في اإلمارات تكوزن قد قدمتها إلينا سيستمر تطبيقها
عند حصولك على تأجيل للدفع.

ً
قدما في طلبك والموافقة على شروط وأحكام تأجيل الدفع ومحتويات هذا المستند ،فيرجى تحديد مربعات االختيار
وإذا كنت ترغب في المضي
ذات الصلة ،وكتابة اسمك بالكامل في حقل التوقيع ،ثم النقر على خيار التوقيع.
 أقر وأوافق على أن أي طريقة قبول إلكترونية يستخدمها  HSBCفيما يتعلق بمنتجاته وخدماته (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
استخدام التوقيعات الرقمية أو اإللكترونية ومؤشرات القبول عن طريق وضع عالمة في مربع االختيار على النماذج اإللكترونية أو المنصات
ً
ً
وملزما للشروط واألحكام وأي شروط وأحكام أخرى قابلة للتطبيق وكذلك أي
كامال
قانونيا
قبوال
الرقمية («الموافقة اإللكترونية») تشكل
ً
ً
تغييرات أو تعديالت أو ملحقات مستقبلية على هذه الشروط واألحكام التي قد تكون قابلة للتطبيق من وقت آلخر ،كما لو كنت قد قبلت
هذه الشروط واألحكام بشكل خطي .كما تنطبق جميع القوانين واللوائح ذات الصلة المطبقة على قبول العقود عبر الطرق اإللكترونية،
وأقر بأن سجالت  HSBCفيما يتعلق بأي شكل من أشكال الموافقة اإللكترونية ستكون ملزمة ولن يتم الطعن فيها على أساس أنها
متوفرة فقط بشكل إلكتروني أو رقمي.
 أوافق على أنه ال حاجة لوجود أي جهة مرجعية أو جهة خارجية للمصادقة أو التحقق من صحة الموافقة اإللكترونية الخاصة بي ،وأن عدم
وجود مثل هذه المصادقة أو التحقق من قبل أي جهة خارجية لن يؤثر بأي شكل من األشكال على قابلية تنفيذ الموافقة اإللكترونية الخاصة
بي أو صحة الشروط واألحكام المتفق عليها بيني وبين بنك .HSBC
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