
متى تطبق هذه الشروط واألحكام؟

قام بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - اإلمارات العربية المتحدة )“نحن« أو “HSBC”( بإطالق عرض ترويجي )“العرض  	•
وثيقة  أو   )ITA( اآلجل  الدولي  التأمين  بشراء خطة  يقومون  الذين  )»أنت”(  والجدد  لجميع عمالء HSBC الحاليين  الترويجي”( 
Futura للتأمين )“وثيقة التأمين”( من شركة زيوريخ الدولية للتأمين على الحياة )زيورخ(. تمتد فترة العرض الترويجي من 2 يناير 

2020 إلى 30 أبريل 2020 – شامالً كال التاريخين )“فترة العرض الترويجي”(.

العرض  وأحكام  )»شروط  واألحكام  الشروط  لهذه  وسيخضع  الترويجي  العرض  فترة  خالل  فقط  الترويجي  العرض  هذا  يسري  	•
الترويجي”(. كما تنطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي عليك، لذا يرجى قراءتها بعناية.

من هو المؤهل للمشاركة في العرض الترويجي؟

العرض الترويجي متاح لجميع عمالء HSBC الحاليين والجدد الذين يشترون وثيقة التأمين من شركة زيوريخ للتأمين عن طريق بنك  	•
HSBC بحلول 30 أبريل 2020 والذي يتم الموافقة على طلبهم بنجاح ويتم إصدار وثيقة التأمين الخاصة بهم في موعد ال يتجاوز 

15 مايو .2020

تطبق جميع معايير األهلية المحددة لدى بنك HSBC وشركة زيوريخ للتأمين عندما تتقدم بطلب الحصول على منتج التأمين. وإذا  	•
لم تكن مؤهاًل للحصول على وثائق التأمين ضمن نطاق العرض الترويجي، فلن تكون مؤهاًل للمشاركة في العرض الترويجي.

ما هو العرض الترويجي؟

إذا تقدمت بطلبك خالل فترة العرض الترويجي للحصول على وثيقة تأمين وتمت الموافقة على هذا الطلب بنجاح وتم إصدار  	•
وثيقة التأمين الخاصة بك بحلول 15 مايو 2020، بناًء على مبلغ قسط التأمين الخاص بك ووتيرة الدفع بموجب وثيقة التأمين 

الخاصة بك، فسيتم منحك مكافأة من اختيارك من ضمن الخيارات التالية )»المكافأة”(.

خيار المكافأة رقم  

جولة بالطائرة المروحية لشخصين لمدة 40 دقيقة  .1

عضوية بالتينية في نادي Fitness First لمدة 6 أشهر  .2
جولة في يخت بطول 63 قدمًا لمدة 4 ساعات – من مرسى دبي / النخلة / برج العرب  .3

جولة بمنطاد الهواء الساخن لشخصين  .4
4 جلسات مساج لمدة 50 دقيقة في فندق العنوان مارينا  .5

سكاي دايف دبي لشخص واحد )ديزرت دروزون(  .6
4 تذاكر، لمدة يومين، ألي منتزهين ترفيهيين - عالم فيراري/ياس ووتر وورلد/وارنر بروذرز وورلد  .7

جلسات يوجا – باقة من 13 جلسة  .8
عضوية سنوية في نادي We Rock The Spectrum للياقة البدنية لألطفال باإلضافة إلى قسيمة بقيمة 200 درهم إماراتي   .9

لحفلة عيد الميالد
 IMG تذكرتي دخول سنوية لـ  .10

تذكرة دخول ليوم واحد إلى ياس ووتر وورلد ألربع أشخاص  .11
لألقساط الشهرية االعتيادية أو أقساط التأمين الشهرية المعادلة لها مع:

1000 دوالر أمريكي أو أكثر وما يعادله بالعملة األخرى، يمكنك اختيار أي خيار من 1 إلى 11 أعاله 	•

من 500 دوالر أمريكي إلى 999 دوالر أمريكي وما يعادله بالعملة األخرى، يمكنك اختيار أي خيار من 4 إلى 11 أعاله 	•

من 300 دوالر أمريكي إلى 499 دوالر أمريكي وما يعادله بالعملة األخرى يمكنك اختيار أي خيار من 8 إلى 11 أعاله 	•

ألقساط التأمين المحددة بمبلغ مقطوع مع:

150.000 دوالر أمريكي أو أكثر وما يعادله بالعملة األخرى، يمكنك اختيار أي خيار من 1 إلى 11 أعاله 	•

من 75.000 دوالر أمريكي إلى 149.999 دوالر أمريكي وما يعادله بالعملة األخرى، يمكنك اختيار أي خيار من 4 إلى 11 أعاله 	•

من 50.000 دوالر أمريكي إلى 74.999 دوالر أمريكي وما يعادله بالعملة األخرى، يمكنك اختيار أي خيار من 8 إلى 11 أعاله 	•

شروط وأحكام عرض Super Start الترويجي للحماية التأمينية 
من 2 يناير إلى 30 أبريل 2020 )يشمل كال اليومين(



هل هناك أي استثناءات أو شروط؟

إذا قمت بإلغاء وثيقة التأمين خالل مدة الثالثين يومًا األولى من تاريخ بدء وثيقة التأمين، فلن تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض  	•
الترويجي.

سنحدد، وفقًا لتقديرنا الخاص، العمالء الذين يتأهلون لالستفادة من العرض الترويجي. 	•

لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من العرض الترويجي، يجب أن يكون لديك حساب جاري أو حساب ادخار معنا أو، بداًل من ذلك، فتح  	•
حساب جاري أو حساب ادخار معنا قبل نهاية فترة العرض الترويجي. وسيتم تطبيق معايير أهلية الخاصة بفتح الحساب وإجراءات 

الموافقة االعتيادية.

سيتم تقديم المكافآت حسب تقديرنا. ولتجنب الشك، إذا كنا نعتقد بشكل معقول أن حامل الوثيقة قد قدم طلبًا للحصول على  	•
منتج تأمين على الحياة ألغراض إساءة استخدام الشروط أو روح العرض الترويجي، فإننا نحتفظ بالحق في عدم تقديم المكافأة 
واتخاذ اإلجراء المناسب ضد هذا الطرف. كما نحتفظ بالحق أيضًا في استعادة أي مكافئ نقدي ألي مكافأة مقدمة بموجب 

العرض الترويجي وفقًا لتقديرنا الخاص.

إذا كنت تقوم بزيادة قيمة وثيقة التأمين الحالية الخاصة بك، فسيتم احتساب مبلغ زيادة الرصيد فقط لغرض العرض الترويجي. 	•

متى وكيف سأحصل على المكافأة؟

إذا تمت الموافقة على طلبك للحصول على وثيقة تأمين بنجاح خالل فترة العرض الترويجي وتم إصدار وثيقة التأمين الخاصة بك  	•
بحلول 15 مايو 2020، فستحصل على المكافأة في موعد ال يتجاوز شهرين من تاريخ بدء الوثيقة. وسيتم االتصال بك من قبل 

الجهة المفوضة من قبل بنك HSBC والمرخصة بتلقي المعلومات والبيانات الخاصة بكيفية اختيار والحصول على مكافأتك.
ما الذي أحتاج إلى معرفته عن العرض الترويجي؟

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. 	•

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

بمجرد قيامك باختيار مكافأتك من ضمن الخيارات المتاحة الموضحة أعاله، فستكون مسؤواًل وحدك عن أي تبعات ناشئة عن  	•
المكافأة المختارة. ولن يتحمل HSBC مسؤولية أية عواقب من هذا القبيل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي إصابات 

شخصية أو حوادث.

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.

الخاصة  المتحدة  العربية  اإلمارات   HSBC لدى  العامة  واألحكام  الشروط  العرض، ستطبق  هذا  وأحكام  إلى شروط  باإلضافًة  	•
باالستثمار ومنتجات التأمين وكافة شروط وأحكام وثائق المنتجات ذات الصلة. وهي متوفرة على موقع HSBC االلكتروني على 

www.hsbc.ae

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 2020 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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