
متى تنطبق 
هذه الشروط 

واألحكام؟

قام بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - اإلمارات العربية المتحدة )»نحن« أو “HSBC”( بإطالق عرض ترويجي   •
حصري خاص بتحويل القروض )“العرض الترويجي”( وهو متاح لجميع عمالء HSBC الجدد والحاليين الذين يتقدمون 
بطلب للحصول على قروض شخصية من HSBC خالل الفترة ما بين 5 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019، شاماًل كال 
التاريخين )“فترة العرض الترويجي”(. تنطبق هذه الشروط واألحكام )“شروط وأحكام العرض الترويجي”( فيما 

يتعلق بالعرض الترويجي وتسري عليك بقدر ما تسمح به القوانين واألنظمة. لذا يرجى قراءتها بعناية.

من هو المؤهل 
للمشاركة 

في العرض 
الترويجي؟

قروض  على  الحصول  بطلب  يتقدمون  الذين  والحاليين  الجدد   HSBC عمالء  لجميع  متاح  الترويجي  العرض  هذا   •
في  أخرى  بنوك  لدى  الحالية  الشخصية  المالية  التزاماتهم  لتحويل  الترويجي  العرض  فترة  خالل  جديدة  شخصية 

.HSBC اإلمارات العربية المتحدة إلى

تشمل معايير األهلية األساسية للقرض الشخصي ما يلي:   •

أن تكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها وأن يتراوح عمرك ما بين 21 و 65   o  
عامًا.

أن تكسب وتحول راتب شهري قدره 7.500 درهم إماراتي كحد أدنى.  o  

يجب أن يكون لديك التزامات مالية شخصية قائمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى بنك آخر )»االلتزامات   •
المالية القائمة«(. يمكن أن تشمل االلتزامات المالية الحالية القروض الشخصية وبطاقات االئتمان والسحب على 
المكشوف ... الخ. ومع ذلك، وعلى سبيل االستثناء، يجب أن تكون القروض الشخصية كجزء من االلتزامات المالية 
القائمة لدى البنوك األخرى وأن تكون قد نشأت/ منحت في األول من شهر مايو 2011 لتكون مؤهلًة لالستفادة 

من هذا العرض الترويجي.

أن تقدم طلبك لدى HSBC والحصول على الموافقة على مبلغ قرض شخصي بقيمة 100،000 درهم إماراتي أو   •
أكثر.

عند تقديم طلبك إلى HSBC، يجب أن يكون لديك سجل ائتماني بدرجة 690 أو أعلى من مكتب االتحاد للمعلومات   •
االئتمانية.

 HSBC يرجى المالحظة أنه في حين أننا قد نتصل بك بشأن هذا العرض الترويجي، فإن منتج القرض الشخصي من  •
الذي يعتبر جزءًا من هذا العرض الترويجي يبقى خاضعًا لمعايير األهلية وال يترتب علينا أي التزام بقبول طلبك. كما 

يحق لبنك HSBC رفض أي طلب دون أي مسؤولية تجاه ذكر أسباب ذلك.

ما هو العرض 
وما هي 
الشروط 

المرتبطة به؟

العرض  »فترة  خالل  الحالية«  المالية  “التزامات  لتحويل  جديد  شخصي  قرض  على  للحصول  بطلب  تقدمت  إذا   •
الترويجي” وتمت الموافقة عليه، فسيتم عرض ما يلي )»العرض«( وفقًا لمعايير األهلية المذكورة أعاله:

تتراوح بين 7.49 ٪ و 9.99 ٪ باالعتماد على درجة السجل االئتماني الصادر عن مكتب  أسعار فائدة خاصة   o  
االتحاد للمعلومات االئتمانية الخاص بك.

التنازل عن رسوم ترتيب القرض  o  

متى وكيف 
سيتم تطبيق 

العرض؟

المالية  التزاماتك  تحويل  الموافقة على  بنجاح وتمت  للحصول على قرض شخصي  تقدمت بطلب  إذا كنت قد   •
الحالية، فسيتم تطبيق العرض تلقائيًا عند صرف قيمة القرض الشخصي.

هل تنطبق 
علّي أي شروط 

وأحكام أخرى؟

نعم 

للخدمات  العامة  واألحكام  للشروط  عمومًا  معنا  المصرفية  عالقتك  فستخضع   ،HSBC عمالء  من  باعتبارك   •
المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة( والمتاحة على موقعنا اإللكتروني www.hsbc.ae. لذا يرجى التأكد 
HSBC، فسيخضع  من قراءتها وفهمها بعناية. وباإلضافة إلى ذلك، إذا كنت قد حصلت على منتج محدد من 
منتجك لشروط واألحكام السارية الخاصة بالمنتج. لذا يجب عليك التأكد من قراءة وفهم الشروط واألحكام الخاصة 

.HSBC بالمنتج المطبقة على منتجك )منتجاتك( من

إذا قمت بسداد قرضك قبل أوان استحقاقه، فلن يتم سحب العرض الترويجي. إال أنه سيتم تطبيق رسوم السداد اغالق الحساب  •
.www.hsbc.ae المبكرة االعتيادية وفقًا لجدول رسوم الخدمات والمصاريف. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة

شروط وأحكام عرض HSBC الترويجي الحصري لتحويل القروض
5 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019 )شاماًل كال التاريخين(

http://www.hsbc.ae


شروط وأحكام عرض HSBC الترويجي الحصري لتحويل القروض

ما الذي أحتاج 
لمعرفته 

عن العرض 
الترويجي؟

تنطبق شروط وأحكام العرض الترويجي هذه في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط.  •

نحتفظ بحقنا في تغيير أو تعديل شروط وأحكام العرض الترويجي هذه أو إنهاء العرض الترويجي في أي وقت دون   •
إشعار مسبق لك. وتكون قراراتنا بشأن جميع األمور المتعلقة بالعرض الترويجي نهائية وحاسمة.

إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من هذا العرض الترويجي فإنك توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية يتم   •
طلبها من قبلنا بشكل معقول.

توافق على قيام مجموعة HSBC والشركات التابعة لها واألطراف األخرى المخولة بتخزين بياناتك ونقلها ومعالجتها   •
)سواًء في اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج( واالتصال بك إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من العرض الترويجي.

إن المشاركة في هذا العرض الترويجي ال تمنح المشاركين الحق في استخدام اسم HSBC أو شعاره أو أي صور   •
للمشاركين  يحق  وال   .HSBC قبل  من  الصريحة  الخطية  الموافقة  على  الحصول  دون  الترويجي  بالعرض  تتعلق 
اإلعالن عن العرض الترويجي أو أي جانب آخر متعلق بهذا العرض الترويجي دون الموافقة الخطية المسبقة من 
HSBC. وأي إخالل بهذا الشرط يمنح الحق لبنك HSBC، وفقًا لتقديره، بعدم منح العرض إلى المشترك أو سحب 

العرض من المشترك المؤهل على الفور ودون سابق إنذار.

يجب قراءة هذا العرض الترويجي إلى جانب النشرة الخاصة بالمنتج وأي وشروط وأحكام وسياسات أخرى ذات صلة.   •
ولالطالع على جميع الرسوم والمصاريف واألجور )بما في ذلك رسوم المعامالت الخارجية( على النحو المبين في 

.www.hsbc.ae يرجى زيارة موقعنا على ،HSBC جدول رسوم خدمات وتعرفات

العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادية  القوانين  إلى  النواحي  جميع  من  هذه  الترويجي  العرض  وأحكام  شروط  تخضع   •
المتحدة، وإلى قوانين إمارة دبي بشكل خاص. كما تخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام هذا العرض 
الترويجي لالختصاص الحصري للمحاكم غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

يجب االلتزام بكل من الشروط واألحكام المنصوص عليها في الشروط واألحكام الخاصة بالعرض الترويجي.  •
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