
متى ستطبق هذه الشروط واألحكام؟

 HSBC بإطالق عرض خاص بالودائع لعمالء )»HSBC“ الشرق األوسط المحدود في اإلمارات العربية المتحدة )»نحن« أو HSBC قام بنك 	•
الجدد والحاليين ممن يقومون بإجراء ودائع جديدة )»العرض الترويجي«( خالل فترة العرض ما بين 1 فبراير 2020 و 30 أبريل 2020 )شاماًل 

كال التاريخين( )»فترة العرض الترويجي”(.
تطبق هذه الشروط واألحكام على العرض الترويجي. كما تطبق هذه الشروط واألحكام عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا يرجى  	•

قراءتها بعناية.

من هم المؤهلون للمشاركة في العرض الترويجي؟

يتاح العرض الترويجي الخاص بالودائع لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد فقط. 	•

.HSBC أو يجب أن يكون لديك عالقة مصرفية حالية مع ،HSBC يتعين عليك التقدم بطلب وفتح حساب جديد لدى بنك 	•

يجب أن تكون قد استوفيت جميع متطلبات التعريف والتحقق من الهوية الخاصة بنا. 	•

يجب عليك تحويل الحد األدنى من مبلغ األموال الجديدة )كما هو مبين أدناه تحت قسم »ما هو العرض الترويجي وكيف يعمل«( إلى أي من  	•
حساباتك المصرفية لدى HSBC خالل فترة العرض الترويجي وضمان بقائها في حسابك لدى HSBC حتى 30 يونيو 2020. وإذا قمت بتحويل 
أي من هذه األموال الجديدة خارج حسابك لدى HSBC قبل 30 يونيو 2020 فعندها لن تكون مؤهاًل لالستفادة من هذا العرض الترويجي. أما 
الزيادة في إجمالي الرصيد في جميع حساباتك لدى HSBC في نهاية فترة العرض الترويجي مقابل عما كان عليه قبل فترة العرض الترويجي التي 

تبدأ في 1 فبراير 2020 فقط سيتم اعتبارها أموااًل جديدة وستجعلك مؤهاًل للمشاركة في السحب.
لن يتم اعتبار استرداد قيمة وديعتك اآلجلة، أو عائدات االستثمار أو دفعات القروض على أنها أموال جديدة كجزء من هذا العرض الترويجي. 	•

يمكنك إيداع األموال الجديدة في أي حساب من حسابات HSBC، على سبيل المثال الحسابات الجارية أو االدخار أو eSaver أو الودائع اآلجلة  	•
دون أي قيود على نوع الحساب أو فئة العملة.

سيتعين عليك ضمان استيفاء معايير األهلية المنصوص عليها في الشروط واألحكام الخاصة بهذا العرض الترويجي. 	•

ما هو العرض الترويجي وكيف يعمل؟

الجائزة الضخمة
إذا قمت بتحويل أموال جديدة إلى حسابك لدى HSBC خالل فترة العرض الترويجي بما يزيد عن 1 مليون درهم إماراتي، فسيتم إدخالك في  	•

السحب للفوز بمبلغ 500,000 درهم إماراتي )»الجائزة الضخمة«( فقط. 
لدى قيامك بتحويل مؤهل بقيمة 1 مليون درهم إماراتي، ستحصل على فرصة دخول واحدة في السحب عن كل 10,000 درهم إماراتي من أموال  	•

جديدة إضافية يتم تحويلها. على سبيل المثال، ستحصل على 102 فرصة للدخول في السحب عن كل تحويل بقيمة 1,020,000 درهم إماراتي.
كما أنه بمجرد قيامك بإجراء تحويل مؤهل بقيمة 1 مليون درهم إماراتي، فستحصل على فرصة دخول واحدة في السحب عن كل 3.000 درهم  	•

إماراتي تنفقها باستخدام بطاقة الخصم من HSBC الخاصة بك على التوالي خالل الفترة ما بين 1 فبراير 2020 وحتى 30 أبريل 2020.
لن يكون هناك سوى فائز واحد بالجائزة الكبرى خالل العرض الترويجي.  	•

الجائزة الكبرى األولى
إذا قمت بتحويل أموال جديدة إلى حسابك لدى HSBC خالل فترة العرض الترويجي بما يزيد عن 100.000 درهم إماراتي، فسيتم إدخالك في  	•

السحب للفوز بمبلغ 10,000 درهم إماراتي )»الجائزة الكبرى«( فقط. 
لدى قيامك بتحويل مؤهل بقيمة 100,000 درهم إماراتي، فستحصل على فرصة واحدة للدخول في السحب عن كل 10,000 درهم إماراتي من  	•

أموال جديدة يتم تحويلها. على سبيل المثال، ستحصل على 10 فرص للدخول في السحب عن كل تحويل بقيمة 100,000 درهم إماراتي.
كما أنه بمجرد قيامك بإجراء تحويل مؤهل بقيمة 100.000 درهم إماراتي، فستحصل على فرصة دخول واحدة في السحب عن كل 3.000 درهم  	•

إماراتي تنفقها باستخدام بطاقة الخصم من HSBC الخاصة بك على التوالي خالل الفترة ما بين 1 فبراير 2020 وحتى 30 أبريل 2020.
سيكون هناك ما مجموعه 10 فائزين بالجائزة الكبرى خالل العرض الترويجي.  	•

الجائزة الكبرى
إذا قمت بتحويل أموال جديدة إلى حسابك لدى HSBC خالل فترة العرض الترويجي بما يزيد عن 50.000 درهم إماراتي، فسيتم إدخالك في  	•

السحب للفوز بمبلغ 5,000 درهم إماراتي )»الجائزة الكبرى«( فقط. 
لدى قيامك بتحويل مؤهل بقيمة 50,000 درهم إماراتي، فستحصل على فرصة واحدة للدخول في السحب عن كل 10,000 درهم إماراتي من  	•

أموال جديدة يتم تحويلها. على سبيل المثال، ستحصل على 5 فرص للدخول في السحب عن كل تحويل بقيمة 50,000 درهم إماراتي.
كما أنه بمجرد قيامك بإجراء تحويل مؤهل بقيمة 50.000 درهم إماراتي، فستحصل على فرصة دخول واحدة في السحب عن كل 3.000 درهم  	•

إماراتي تنفقها باستخدام بطاقة الخصم من HSBC الخاصة بك على التوالي خالل الفترة ما بين 1 فبراير 2020 وحتى 30 أبريل 2020.
سيكون هناك ما مجموعه 20 فائزًا بالجائزة الكبرى خالل العرض الترويجي. 	•

عرض HSBC الترويجي لالسترداد النقدي الخاص بالودائع
الـــشـــروط واألحـــكـــام



شروط وأحكام عرض HSBC الترويجي لالسترداد النقدي الخاص بالودائع

الجائزة العادية
إذا قمت بتحويل أموال جديدة إلى حسابك لدى HSBC خالل فترة العرض الترويجي بما يزيد عن 10,000 درهم إماراتي، فسيتم إدخالك في  	•

السحب على الجائزة للفوز بمبلغ 3,000 درهم إماراتي )»الجائزة«(. 
لدى قيامك بتحويل مؤهل بقيمة 10,000 درهم إماراتي، ستحصل على دخول واحد عن كل 10,000 درهم إماراتي من أموال جديدة إضافية يتم  	•

تحويلها. على سبيل المثال، ستحصل على 5 فرص لدخول السحب عن كل إيداع بقيمة 50,000 درهم إماراتي.
كما أنه بمجرد قيامك بإجراء تحويل مؤهل بقيمة 50.000 درهم إماراتي، فستحصل على فرصة دخول واحدة في السحب عن كل 3.000 درهم  	•

إماراتي تنفقها باستخدام بطاقة الخصم من HSBC الخاصة بك على التوالي خالل الفترة ما بين 1 فبراير 2020 وحتى 30 أبريل 2020.
سيكون هناك ما مجموعه 100 فائز بالجائزة خالل العرض الترويجي.  	•

شروط عامة
سيتم االتصال بالفائزين بالجائزة الكبرى والجائزة بحلول 15 سبتمبر 2020.  	•

سيتم إيداع الجوائز للفائزين في أي حساب من حساباتهم لدى HSBC خالل مدة أقصاها 15 أكتوبر 2020. 	•

يحق لكل عميل الفوز بجائزة واحدة في هذا السحب. 	•

يجب على الفائزين التأكد من أن حساب HSBC مفتوح ومحتفظ به لغاية 15 أكتوبر 2020. وفي حال الفشل بذلك فإن هذا يعني أنك لست  	•
مؤهاًل للفوز بالجائزة الضخمة أو الجائزة الكبرى أو الجائزة.

األموال الجديدة لدى البنك المؤهلة خالل فترة العرض الترويجياإلجماليالجائزة بالدرهم اإلماراتيعدد الفائزين

أموال جديدة لدى بما يزيد عن 1 مليون درهم إماراتي1500,000500,000الجائزة الضخمة

الجائزة الكبرى
الحد األدنى لألموال الجديدة لدى البنك 100 ألف درهم إماراتي1010,000100,000

الحد األدنى لألموال الجديدة لدى البنك 50 ألف درهم إماراتي205,000100,000

الحد األدنى لألموال الجديدة لدى البنك 10 آالف درهم إماراتي1003,000300,000الفائزين

1311.000,000

هل هناك أي شروط وأحكام أخرى تنطبق علي؟

نعم. باعتبارك من أحد عمالء HSBC، فإن عالقتك المصرفية العامة معنا ستخضع لشروط وأحكام HSBC العامة الخاصة بالخدمات المصرفية  	•
الشخصية )في اإلمارات العربية المتحدة(. يمكن االطالع عليها على موقعنا www.hsbc.ae. يرجى ضمان قراءتها وفهمها بعناية. وباإلضافة 
إلى ذلك، إذا كنت قد حصلت على منتج محدد من HSBC، فسيخضع منتجك للشروط واألحكام السارية الخاصة بالمنتج. لذا يجب عليك ضمان 

.HSBC قراءة وفهم الشروط واألحكام المطبقة على منتجك )منتجاتك( من

ما هي األشياء األخر§ى التي يجب أن أعرفها حول هذا العرض الترويجي؟

تطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي في اإلمارات العربية المتحدة فقط. ونحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروط وأحكام العرض الترويجي  	•
في أي وقت بدون تقديم أي إشعار مسبق إليك. وتكون قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بالعرض الترويجي نهائيًة وملزمًة. 

عندما تتقدم بطلب الحصول على منتج HSBC، فإن قراراتنا ستكون خاضعة لمعايير األهلية المطبقة لدينا. 	•

توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية قد نطلبها بشكل معقول إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من هذا العرض الترويجي. 	•

توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعالجة بياناتك )سواًء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها( من قبل HSBC ومجموعة شركاتها واألطراف  	•
األخرى المصرح لها وبأنه يمكن لهذه األطراف االتصال بك في حال تأهلك لالستفادة من أي عروض ترويجية.

إن المشاركة في هذا العرض الترويجي ال تمنح المشتركين حق استخدام شعار أو صور HSBC المتعلقة بالعرض الترويجي دون الحصول على  	•
 HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين تقديم أي تصريحات علنية بشأن هذا العرض الترويجي دون الحصول على موافقة HSBC موافقة
الخطية المسبقة وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC الحق في عدم منح العرض الترويجي ألي مشترك أو سحب العرض من أي مشترك 

مؤهل بشكل فوري وبدون أي إشعار وذلك وفقًا الختياره المطلق.
في  الشخصية  المصرفية   HSBC بخدمات  الخاصة  العامة  واألحكام  الشروط  تطبيق  يستمر  الترويجي،  العرض  وأحكام  شروط  إلى  باإلضافة  	•
اإلمارات العربية المتحدة وأي شروط وأحكام منفصلة خاصة بالمنتج كما هي متاحة على موقع www.hsbc.ae. ولالطالع على معدالت 
الفائدة والرسوم والمصاريف )بما في ذلك المعامالت الخارجية( على النحو المنصوص عليه في جدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبق لدى 

.www.hsbc.ae يرجى زيارة موقعنا على ،HSBC
تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة الجوانب والوجوه للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وخصوصًا القوانين  	•
المعمول بها في إمارة دبي. وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط هذا العرض الترويجي لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي فيما عدا 

مركز دبي المالي العالمي، اإلمارات العربية المتحدة.
البريد اإللكتروني  أو عناوين  أرقام هواتفهم  بالفائزين على  بحلول 15 سبتمبر 2020. وسيتم االتصال  الجوائز  السحب على  سيتم اإلعالن عن  	•
المسجلة لدينا. ويقع على عاتقك ضمان حصولنا على بيانات االتصال الخاصة بك. وإذا لم نتمكن من االتصال بك )سواًء لعدم توفرك أو لتزويد 
ببيانات اتصال غير صحيحة(، فسيتم تحويل العرض )حسب االقتضاء( إلى دائرة التنمية االقتصادية )DED( ولن تكون قادرًا على المطالبة بالعرض 

بعد ذلك )حسب االقتضاء(.
يجب االلتزام بكل البنود المنصوص عليها في الشروط واألحكام الخاصة بهذا العرض الترويجي. 	•
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