
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

شروط وأحكام عرض رمضان لقروض السيارات من HSBC للعام 2022  
من ٣ أبريل 2022 إلى ٣ مايو 2022 )شاماًل كال التاريخين(

متى تطبق شروط وأحكام العرض الترويجي؟

 HSBC عرضًا ليكون متاحًا لجميع عمالء )"HSBC" الشرق األوسط المحدود –اإلمارات العربية المتحدة )"نحن" أو HSBC أطلق بنك 	t
الجدد والحاليين الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض السيارات من بنك HSBC. يبدأ )"العرض الترويجي"( من ٣ أبريل 

2022 إلى ٣ مايو 2022، شاماًل كال التاريخين )"فترة العرض الترويجي"(. تطبق هذه الشروط واألحكام )"شروط وأحكام العرض 
الترويجي"( على العرض الترويجي. وتطبق هذه الشروط واألحكام عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا يرجى قراءتها بعناية.

ما هي معايير األهلية للمشاركة في هذا العرض الترويجي؟
هذا العرض الترويجي متاح لجميع عمالء HSBC الحاليين والجدد الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض السيارات ويحصلون  	t

على الموافقة خالل فترة العرض الترويجي.

لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض، يجب آال يقل عمرك عن 21 عامًا وأن تكون مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 	t

يرجى المالحظة أنه في حين أننا قد نتصل بك بشأن هذا العرض الترويجي، فإن منتج قرض السيارة الذي يعتبر جزءًا من هذا العرض  	t
الترويجي، 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 لبيان أسباب الرفض.
ما هو العرض وما هي الشروط واألحكام المتعلقة به؟

 العرض:
    إذا استوفيت جميع الشروط ومعايير األهلية الخاصة بهذا العرض الترويجي، فسيكون لديك الحق بما يلي:

   أ(     لجميع عمالء بنك HSBC الحاليين والجدد الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض سيارات جديدة و/أو مستعملة

     t			إعفاء بنسبة ٥٠٪ من رسوم تنفيذ القرض

     ب(   لجميع عمالء بنك HSBC الحاليين )Premier و Advance( الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على تمويل بدفعة واحدة
    نهائية على قروض السيارات فقط

     t			إعفاء بنسبة ٥٠٪ من رسوم تنفيذ القرض. و

     t			معدل فائدة سنوي ثابت مميز قدره ٠٩،٪2.

    ج(    لجميع عمالء البنك الحاليين والجدد الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض السيارات الصديقة للبيئة

     t			إعفاء بنسبة ٥٠٪ من رسوم تنفيذ القرض

تنطبق معايير األهلية التالية على العرض:

      t			لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض، يجب عليك تقديم طلبك للحصول على قرض السيارة والحصول على الموافقة
         خالل فترة العرض )أي حتى ٣ مايو 2٠22(.

     t			الحد األدنى لمبلغ القرض هو ٣٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

     t			ال يمكن استخدام هذا العرض بالتزامن مع أي عروض أو خصومات أخرى مقدمة من قبلنا.

متى وكيف سأحصل على العرض؟
      إذا استوفيت جميع الشروط ومعايير األهلية الخاص بهذا العرض وعند استالم الموافقة خالل فترة العرض، فإننا:

سيتم احتساب ٥٠٪ فقط من رسوم الترتيب االعتيادية مقابل قرض السيارة؛ و 	t

سنعرض عليك معدل فائدة سنوي مميزة، حيثما أمكن ذلك 	t
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عمالء HSBC، فإن عالقتك المصرفية معنا عمومًا ستخضع لشروط وأحكام HSBC العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية  	t
)في اإلمارات العربية المتحدة( المطبقة لدينا. ويمكن العثور عليها على موقعنا على www.hsbc.ae. يرجى التأكد من قراءتها 

وفهمها.

وباإلضافة إلى ذلك، في حال توفير أي منتج معين لك من HSBC، فسيخضع منتجك للشروط واألحكام السارية الخاصة بالمنتج. على  	t
سبيل المثال، تخضع أي من بطاقات HSBC االئتمانية لشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية. يجب عليك التأكد من قراءة وفهم 

.HSBC الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج المطبقة على أي من منتجك )منتجاتك( من
إغالق الحساب وسحب قرض السيارة

إذا قمت بسداد قيمة قرض السيارة الخاص بك قبل أوان استحقاقه، فلن يتم سحب العرض الترويجي، إال أنه سيتم تطبيق رسوم  	t
www. التسوية المبكرة االعتيادية كما هي موضحة في جدول رسوم الخدمات والتعرفات، والذي يمكن العثور عليه على موقعنا

.hsbc.ae
ما هي األمور األخرى التي يجب أن أعرفها حول هذا العرض الترويجي؟

تطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي في اإلمارات العربية المتحدة فقط.  	t

إذا لم تقم بسداد الدفعة/الدفعات المترتبة على قرضك، فسيتم اعتبار حسابك متأخر السداد. وقد يؤثر ذلك على تقييمك االئتماني،  	t
مما قد يحد من قدرتك على الحصول على تسهيالت تمويل في المستقبل.

قد يستغرق سداد قروضك وقتًا أطول من قروضك/تسهيالتك التمويلية السابقة وقد يؤدي إلى دفع المزيد من الفوائد/األرباح. 	t

نحتفظ بالحق، وفقًا لتقديرنا المطلق، بتعديل هذه الشروط واألحكام أو إنهاء العرض الترويجي في أي وقت دون تقديم إشعار  	t
مسبق إليك وفقًا الختيارنا المطلق. ويكون قرارانا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذه الحملة نهائيًا وملزمًا.

توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية يتم طلبها بشكل معقول من قبلنا إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من أي من هذه  	t
العروض الترويجية.

توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعالجة بياناتك )سواًء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها( من قبل HSBC وأي من شركات  	t
مجموعة HSBC واألطراف اآلخرين المصرح لهم وتوافق على قيام HSBC والشركات التابعة للمجموعة واألطراف اآلخرين المصرح 

لهم باالتصال بك في حال تأهلك لالستفادة من العروض الترويجية.

إن المشاركة في هذا العرض الترويجي ال تمنح المشتركين بالسحب حق استخدام شعار أو صور HSBC المتعلقة بالعرض الترويجي  	t
دون الحصول على موافقة HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين في السحب تقديم أي تصريحات علنية بشأن العرض أو 

 HSBC الخطية المسبقة وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC أي جانب آخر من هذا العرض الترويجي دون الحصول على موافقة
الحق في عدم منح العرض للمشترك في السحب أو سحب العرض من المشترك المؤهل بشكل فوري ودون تقديم أي إشعار وفقًا 

الختيارنا المطلق.

يجب قراءة جميع العروض بالتزامن مع النشرة الخاصة بالمنتج وأي شروط وأحكام أخرى ذات صلة. وللحصول على كافة األسعار  	t
والرسوم والمبالغ األخرى المفروضة )بما فيها المعامالت الخارجية(. يرجى العودة إلى جدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبق 

.www.hsbc.ae والذي يمكن العثور عليه على موقعنا

تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة الجوانب والوجوه للقوانين االتحادية المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة،  	t
وخصوصًا للقوانين المعمول بها في إمارة دبي. وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط هذا العرض الترويجي لالختصاص القضائي 

الحصري لمحاكم دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

ينبغي استيفاء كل شرط وحكم من الشروط واألحكام الواردة في شروط وأحكام هذا العرض الترويجي 	t


