
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

شروط وأحكام حملة عرض القرض السكني من HSBC الخاص بشركة الدار العقارية

متى تطبق شروط هذه الحملة وأحكامها؟
أطلق بنك HSBC الشرق األوسط المحدود- اإلمارات العربية المتحدة )"نحن" أو "لنا" أو "HSBC"( عرضًا لكافة عمالء HSBC الجدد  	t

والحاليين المتقدمين بطلب الحصول على قرض سكني من HSBC )"الحملة"( اعتبارًا من 2١ يناير 2022 ولغاية 2١ أبريل 2022 
)شاماًل كال التاريخين( )"مدة الحملة"(. 

تطبق هذه الشروط واألحكام )"شرط وأحكام الحملة"( بخصوص الحملة. وتطبق هذه الشروط واألحكام عليك طالما أن القوانين  	t
واللوائح التنظيمية تسمح بذلك، لذا يرجى قراءتها بعناية.

ما هي معايير األهليةللمشاركة في الحملة؟
الحملة متاحة لجميع العمالء الجدد والحاليين لدى HSBC المتقدمين بطلب الحصول على قرض سكني خالل مدة الحملة. 	t

لتكون مؤهاًل يجب أن يكون عمرك 21 عامًا. 	t

الرجاء أخذ العلم بأنه  يبقى منتج القرض السكني من HSBC الذي هو جزء من هذه الحملة خاضعًا لمعايير األهلية لدينا ولسنا ملزمين  	t
بالموافقة على طلبك. ويحتفظ بنك HSBC بحق رفض أي طلب دون أي مسؤولية لبيان أسباب ذلك.

ما هو العرض والشروط واألحكام ذات الصلة؟
العرض: إذا كنت تستوفي جميع الشروط ومعايير األهلية الخاصة بهذه الحملة، فإنه يحق لك الحصول على سعر نسبة   

سنوي مبدأى قدره ١.85% للقرض السكني من HSBC المرتبط بسعر اإليبور 3 أشهر المتغير للدرهم اإلماراتي عند إبرامك 
   .HSBC لعقد القرض السكني من

تنطبق معايير األهلية التالية على العرض:  

للتأهل للعرض، يجب عليك التقدم بطلب الحصول على قرض سكني والحصول على خطاب »الموافقة المبدئية« خالل مدة الحملة  )أ( 
)أي حتى 21 أبريل 2022 شاماًل هذا التاريخ(.

ينطبق العرض على طلبات القرض السكني الجديدة المستلمة الخاصة بدفعة االستالم والشراء المباشر من شركة الدار فيما يتعلق   )ب( 
بتمويل دفعة المرحلة األخيرة حصرًا.

يبلغ الحد األدنى للقرض 350,000 درهم. )ج( 

مدة صالحية خطاب الموافقة المبدئية شهران تقويميان اعتبارًا من تاريخ إصدار خطاب الموافقة المبدئية وال يسمح بأي تمديد. )د( 

ال يمكن استخدام هذا العرض في الوقت نفسه مع أي عروض أو حسومات أخرى معروضة لدينا بخالف عرض سوبر ستارت 2022  )ه( 
للقروض السكنية.

في حال انتهاء مدة صالحية خطاب الموافقة المبدئية أو خطاب العرض النهائي، يتعين عليك التقدم مجددًا بطلب الحصول على  )و( 
قرض سكني جديد. ويجب عليك استالم خطاب الموافقة المبدئية الجديد أو خطاب العرض الجديد خالل مدة الحملة للحصول على 
العرض.  ونحتفظ بحق فرض جميع الرسوم والمصاريف ذات الصلة على النحو المبين في جدول الخدمات والتعرفات لدينا، بما في 

ذلك رسوم إجراء القرض السكني وسعر الفائدة السائد في ذلك الوقت حال انتهاء مدة الحملة.
متى وكيف أحصل على العرض؟

إذا كنت تستوفي جميع الشروط ومعايير األهلية الخاصة بهذه الحملة ولدى استالمك لخطاب الموافقة المبدئية خالل مدة الحملة،   
فإن سعر الفائدة المبدأى  عند إبرامك للقرض السكني سيكون 1.85% )سعر النسبة السنوي( وسيتغير بعد ذلك خالل مدة القرض 

السكني الخاص بك وفقًا للجزء ج من شروط وأحكام القرض السكني من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة(. الرجاء التأكد من اطالعك 
على خطاب العرض الخاص بك وشروط وأحكام القرض السكني من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة( لمعرفة كيف يخضع سعر 

الفائدة الخاص بك للتغيير. 
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هل هناك أي شروط وأحكام أخرى تنطبق علي؟
نعم

يخضع قرضك السكني لشروط وأحكام القرض السكني من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة( وخطاب العرض من HSBC الذي  	t
أبرمته. كذلك، بوصفك عميل لدى HSBC، تخضع عالقتك المصرفية العامة معنا للشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية 

الشخصية من HSBC )اإلمارات العربية المتحدة(. يمكن االطالع عليها جميعًا على موقعنا www.hsbc.ae. الرجاء التأكد من قراءتك 
وفهمك لها. 

كذلك، في حال توفير أي منتج خاص لك من HSBC، يخضع منتجك للشروط واألحكام السارية على المنتج. على سبيل المثال، تخضع  	t
بطاقة االئتمان من HSBC ألحكام اتفاقية بطاقة االئتمان من HSBC. احرص على اطالعك وفهمك لشروط وأحكام المنتج السارية 

على أي منتج )منتجات( من HSBC متاحة لك.
إغالق الحساب وسحب القرض السكني

في حال سددت قرضك السكني مبكرًا، لن يتم سحب عرض الحملة. ولكن قد يخضع أي تسديد مبكر لقرضك السكني لرسم التسوية  	t
المبكرة المبينة أحكامه في القسم 7 من خطاب العرض ويحدد المبلغ الخاص به في جدول الخدمات والتعرفات لدينا، يمكنك 

.www.hsbc.ae االطالع عليه في موقعنا
ماذا علي أن أعرف أيضًا عن الحملة؟

تطبق شروط وأحكام الحملة هذه في اإلمارات العربية المتحدة فقط.  	t

نحتفظ بحق تغيير، أو تعديل أو سحب هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون تقديم إشعار مسبق إليك حسب تقديرنا الخاص.  	t
وتكون قراراتنا حول كافة المسائل المتعلقة بهذه الحملة نهائيًة وملزمًة.

توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية قد نطلبها بشكل مناسب ومقبول إذا تأهلت ألي من عروض هذه الحملة. 	t

توافق على تخزين ونقل ومعالجة بياناتك )سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها( من قبل HSBC وأي من شركات مجموعته  	t
واألطراف األخرى المصرح لهم، كما توافق أن يتصل بك HSBC وأي من شركات مجموعته واألطراف األخرى المصرح لهم إذا تأهلت 

ألي من عروض الحملة.

إن المشاركة في هذه الحملة ال يمنح المشتركين حق استخدام اسم، شعار أو صور  HSBCالمتعلقة بالبرنامج أو منه دون الحصول  	t
على موافقة HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين تقديم أي تصريحات علنية متعلقة بالعروض أو أي جانب آخر في هذا 

البرنامج دون الحصول على موافقة HSBC الخطية الصريحة وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC الحق في عدم منح العرض 
للمشارك أو سحب العرض من أي متأهل فورًا وبدون إشعار مسبق حسب تقدير HSBC الخاص.

يجب االطالع على جميع العروض بالتزامن مع كل ما يتعلق بالمنتج وأي شروط وأحكام أخرى تتعلق بسياسة العمل. للحصول على  	t
كافة األسعار، الرسوم والمبالغ األخرى المفروضة )بما فيها المعامالت الخارجية( كما هي موضحة في جدول HSBC للخدمات 

 .www.hsbc.ae :والتعرفات، الرجاء التفضل بزيارة موقعنا على االنترنت

تخضع شروط وأحكام هذه الحملة في كافة جوانبها للقوانين االتحادية المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة، والسيما القوانين  	t
المعمول بها في إمارة دبي. وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط هذا العرض لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي غير 

التابعة لمركز دبي المالي العالمي، اإلمارات العربية المتحدة.

ينبغي استيفاء كل شرط من الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه الحملة.  	t
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