
متى ستطبق 
هذه الشروط 

واألحكام؟

قام بنك HSBC الشرق األوسط المحدود – اإلمارات العربية المتحدة )“نحن” أو “HSBC”( بإطالق عرض ترويجي لكافة  	•
عمالء HSBC الجدد والحاليين )»أنت«( الذين يشاركون بتواريخ تجديد تسجيل مركباتهم و/أو يشترون وثائق تأمين سياراتهم من 

شركة آكسا للتأمين )»العرض الترويجي«(. 
تستمر فترة العرض الترويجي من 23 يناير حتى 22 أبريل 2019 )شاماًل كال التاريخين( )»فترة العرض »(. 	•

الشروط واألحكام )»شروط وأحكام  الترويجي وسيكون خاضعًا لهذه  العرض  الترويجي متاح فقط خالل فترة  العرض  هذا  	•
العرض الترويجي«( 

تنطبق الشروط واألحكام الخاصة بالعرض الترويجي عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا يرجى قراءتها بعناية. 	•

من هو 
المؤهل 

للمشاركة 
في هذا 
العرض 

الترويجي؟

هذا العرض الترويجي متاح لكافة عمالء HSBC الجدد والحاليين الذين يشترون وثائق تأمين سياراتهم من شركة آكسا للتأمين  	•
.HSBC وثيقة تأمين السيارات من أكسا«( من خالل بنك«(

هذا العرض متاح للعمالء المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة فقط. 	•

.HSBC يستثنى من هذا العرض الترويجي موظفي بنك 	•

تطبق معايير األهلية الخاصة بشركة آكسا للتأمين على هذا العرض الترويجي. 	•

يستثنى من هذا العرض عمالء HSBC ممن لديهم بالفعل وثائق تأمين السيارات من آكسا سواًء عن طريق بنك HSBC أو  	•
شركة آكسا للتأمين.

ما هي 
العروض؟

إذا أفدتنا بتاريخ )تواريخ( تجديد تسجيل سيارتك )سياراتك( خالل فترة العرض الترويجي فستكون مؤهاًل للدخول في السحب   •
للفوز بإحدى الجوائز التالية:

1 مليون نقط Air Miles )10 جوائز متاحة للفوز بها(؛ أو  o  

جهاز iPhone XS 64GB )10 أجهزة متاحة للفوز بها( )»عرض تسجيل المركبات«(.  o  

من خالل استيفائك لمتطلبات عرض تسجيل المركبات المذكور أعاله، إذا قمت بعدئذ بشراء وثيقة تأمين السيارات من آكسا   •
عن طريق بنك HSBC وتم إصدار عرض السعر قبل 31 ديسمبر 2019، فستحصل على خصم يصل إلى 15% على إجمالي قيمة 

قسط التأمين المدفوع مقابل تلك الوثيقة )»عرض وثيقة تأمين السيارات من آكسا«( 

يطلق على كال العرضين »العروض الترويجية«  •

هل هناك أية 
استثناءات أو 

شروط؟

تكون جميع عروض األسعار المقدمة مقابل وثيقة تأمين السيارات من آكسا صالحة لمدة 30 يومًا. 	•

تقوم كل من شركة آكسا للتأمين وبنك HSBC بتحديد العمالء المؤهلين لالستفادة من العرض الترويجي وفقًا لتقديرهما  	•
المطلق.

ليس هناك بديل نقدي للعروض الترويجية. 	•

ال ينطبق عرض وثيقة تأمين السيارات من آكسا على حاالت الحد األدنى ألقساط التأمين*.  	•

*يتم تحديد الحد األدنى لحاالت أقساط التأمين من قبل هيئة التأمين ونتيجًة لذلك ال يسمح لشركة التأمين بخفض قيمة قسط 
التأمين إلى أقل من الحد األدنى المحدد لقيمة قسط التأمين. وبالتالي قد ال يحصل العمالء على أي خصم أو كامل الخصم المحدد 

بمقدار 15% في مثل هذه الحاالت.

متى سأحصل 
على العرض؟

سيجري السحب على الجائزة بالنسبة لعرض تسجيل المركبات بعد انقضاء فترة العرض الترويجي، وإذا كنت من الناجحين وفزت  	•
.)DED( و/أو دائرة االقتصادية بدبي HSBC بالجائزة، فسيتم إبالغك من قبل

وبالنسبة لعرض وثيقة تأمين السيارات من آكسا، فسيطبق خصم يصل إلى 15% عندما تقوم بشراء وثيقة تأمين السيارات من  	•
آكسا )بالخضوع إلى استيفاء شروط وأحكام العرض الترويجي.

شروط وأحكام عرض Super Start الخاص بتجديد تسجيل المركبات وتأمين السيارات
من 23 يناير 2019 حتى 22 أبريل 2019 )شاماًل كال التاريخين(



شروط وأحكام عرض SUPER START الخاص بتجديد تسجيل المركبات وتأمين السيارات

ما هي األمور 
األخرى التي 

ينبغي أن 
أعرفها حول 
هذا العرض؟

تطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي في اإلمارات العربية المتحدة. 	•

نحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروط وأحكام هذا العرض الترويجي و/او إنهاؤه وفقًا الختيارنا في أي وقت ودون تقديم إشعار  	•
مسبق إليك.

تعتبر قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بالعرض الترويجي نهائيًة وملزمًة. 	•

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

إن المشاركة في هذا العرض ال يمنحك حق استخدام اسم أو شعار أو صور HSBC المتعلقة بالعرض دون الحصول على  	•
موافقة HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز لك 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 عد تأهيلك لالستفادة من هذا العرض 

الترويجي وفقًا الختياره.
باإلضافًة إلى شروط وأحكام هذا العرض، ستطبق الشروط واألحكام العامة لدى HSBC اإلمارات العربية المتحدة الخاصة  	•
www. باالستثمار ومنتجات التأمين وكافة شروط وأحكام وثائق المنتجات ذات الصلة. قم باالطالع على موقعنا االلكتروني

hsbc.ae للمزيد من التفاصيل.
تخضع شروط وأحكام هذا العرض من كافة الجوانب والوجوه للقوانين االتحادية المعمول بها في دولة اإلمارات العربية  	•
المتحدة، وبشكل خاص قوانين إمارة دبي. كما تخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام هذا العرض لالختصاص القضائي 

الحصري لغير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دبي، اإلمارات العربية المتحدة العربية.
يجب استيفاء كل من الشروط واألحكام المحددة في هذه الشروط واألحكام الخاصة بالعرض الترويجي، 	•

© بنك HSBC الشرق األوسط المحدود 2019 جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لتخزين المعلومات أو تحويله، في أي شكل أو 
وسيلة إلكترونية، آلية، أو تصويره، أو تسجيله، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك HSBC الشرق األوسط المحدود. 
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