
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

شروط وأحكام عرض HSBC الترويجي للقرض الشخصي  
6 يناير 2022 إلى 6 أبريل 2022 )شاماًل كال التاريخين(

متى تنطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي؟

قام بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - اإلمارات العربية المتحدة )»نحن« أو »HSBC«( بإطالق عرض لجميع عمالء HSBC الجدد  	t
والحاليين الذين يتم الموافقة على طلباتهم للحصول على قروض شخصية جديدة من HSBC أو لزيادة قيمة قروضهم الشخصية 
الحالية من HSBC وذلك خالل الفترة ما بين 6 يناير 2022 إلى 6 أبريل 2022 )شاماًل كال التاريخين( )»فترة العرض الترويجي«( 

)ويشار إليها معًا بـ »العرض الترويجي«(.
سيكون 6 أبريل 2022 هو تاريخ انتهاء فترة العرض الترويجي )»تاريخ نهاية العرض الترويجي«(.  	t

تنطبق هذه الشروط واألحكام )»شروط وأحكام العرض الترويجي«( فيما يتعلق بالعرض الترويجي وتسري عليك بقدر ما تسمح به  	t
القوانين واألنظمة. لذا يرجى قراءتها بعناية.

ما هي شروط األهلية للمشاركة في العرض الترويجي؟

هذا العرض الترويجي متاح لجميع عمالء HSBC الجدد والحاليين الذين )بما في ذلك موظفي HSBC( الذي يتقدمون بطلباتهم  	t
للحصول على قروض شخصية جديدة أو لزيادة قيمة قروضهم الشخصية الحالية من HSBC أو يرغبون بتحويل قروضهم الشخصية 

الحالية من بنوك آخر إلى HSBC خالل فترة العرض الترويجي ويتم الموافقة عليها وصرفها.
يرجى المالحظة أن الموافقة النهائية تخضع إلى تقديم المستندات المقبولة وتحويل الراتب واستيفاء متطلبات السياسة الداخلية  	t

وتقارير السجل االئتماني الصادرة عن مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية.
ولكي تكون مؤهاًل، يجب أن: 	t

يبلغ سنك 21 عامًا؛  )1(      
أن تكون مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  )2(      

أن تكون موظفًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  )3(      
أن تقوم بتحويل راتبك إلى بنك HSBC في اإلمارات العربية المتحدة.  )4(      

.HSBC لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض، يجب أن تكون جهة العمل مدرجة ضمن قائمة جهات العمل المعتمدة لدى 	t

لكي تكون مؤهاًل لزيادة قيمة قرضك الشخصي الحالي من HSBC، يجب أن تكون قد سددت أقساطك بموجب قرضك الشخصي  	t
الحالي لمدة عام على األقل بدون أي تأخير.

ما هو العرض وما هي الشروط واألحكام المرتبطة به؟

بالنسبة للقروض الشخصية الجديدة من HSBC والقروض الحالية التي يتم تحويلها من بنك آخر إلى HSBC، وبمجرد الحصول على  	t
الموافقة على طلب القرض وصرف قيمته بنجاح، سيتم التنازل عن رسم الترتيب بالكامل على مبلغ القرض النهائي الذي تمت 

.HSBC الموافقة عليه إذا كانت جهة العمل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى
لطلبات زيادة قيمة القروض الشخصية من HSBC، وبمجرد الحصول على الموافقة على طلب القرض وصرف قيمته بنجاح، سيتم  	t
التنازل عن رسم الترتيب بالكامل على مبلغ زيادة قيمة القرض الذي تمت الموافقة عليه إذا كانت جهة العمل مدرجة في قائمة 

.HSBC جهات العمل المعتمدة لدى
لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض، يجب إتمام صرف قيمة قرضك خالل فترة العرض الترويجي أو خالل 15 يومًا تقويميًا بعد   t

تاريخ انتهاء فترة العرض الترويجي كحد أقصى.
هل تنطبق علّي أي شروط وأحكام أخرى؟

نعم
t     يخضع قرضك الشخصي للشروط واألحكام الخاصة بالقروض الشخصية في اإلمارات العربية المتحدة المطبقة لدينا، 

وعالوًة على ذلك، باعتبارك من عمالء HSBC، فستخضع عالقتك المصرفية معنا عمومًا للشروط واألحكام العامة للخدمات   t
المصرفية الشخصية من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة( المطبقة لدينا.

تتوفر الشروط واألحكام ذات الصلة على موقعنا اإللكتروني www.hsbc.ae. لذا يرجى التأكد من قراءتها وفهمها بعناية.   t
وباإلضافة إلى ذلك، إذا كنت قد حصلت على منتج محدد من HSBC، فسيخضع منتجك لشروط واألحكام السارية الخاصة بالمنتج. لذا   t

.HSBC يجب عليك التأكد من قراءة وفهم الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج المطبقة على منتجك )منتجاتك( من
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ما الذي أحتاج لمعرفته عن العرض الترويجي؟

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

نحتفظ بحقنا في تغيير أو تعديل شروط وأحكام العرض الترويجي هذه أو إنهاء العرض الترويجي في أي وقت دون إشعار مسبق لك.  	t
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  	t
معقول.

توافق على قيام مجموعة HSBC والشركات التابعة لها واألطراف األخرى المخولة بتخزين بياناتك ونقلها ومعالجتها )سواًء في  	t
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 تتعلق بالعرض  	t
الترويجي دون الحصول على الموافقة الخطية الصريحة من قبل HSBC. وال يحق للمشاركين 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  	t

جميع الرسوم والمصاريف واألجور )بما في ذلك رسوم المعامالت الخارجية( على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات والتعرفات 
.www.hsbc.ae يرجى زيارة موقعنا على ،HSBC المطبقة لدى

تخضع شروط وأحكام العرض الترويجي هذه من جميع النواحي إلى القوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وإلى قوانين  	t
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. 	t


