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حملة أكسا للتأمين على السيارات  -الشروط واألحكام
المدة  21 :نوفمبر  2021حتى  20مايو 2022
)كال اليومين شاملين(
متى تنطبق هذه الشروط
واألحكام؟

•

العمالء الجدد والحاليين الذين يشترون وثائق التأمين على السيارات من أكسا خالل
فترة الحملة ("الحملة").
تبدأ الحملة من  21نوفمبر  2021حتى  20مايو  –2022شامالً كال اليومين
("فترة الحملة").
هذه الحملة صالحة فقط خالل فترة الحملة وتخضع لهذه الشروط واألحكام
("شروط وأحكام الحملة").
تنطبق شروط وأحكام الحملة عليك بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح  ،لذا يرجى
قراءتها بعناية.
الحملة مفتوحة لجميع العمالء  HSBCالجدد والحاليين الذين يشترون وثيقة تأمين
السيارات من أكسا ("وثيقة تأمين السيارات من أكسا") خالل فترة الحملة.
هذه الحملة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الحملة مؤهلة لوثائق األعمال الجديدة فقط (يعتبر عمالء البنوك الجدد والعمالء
الحاليون الذين يختارون التأمين على سياراتهم األخرى كعميل جديد ألكسا).

•

ستحصل على خصم يصل إلى  * ٪30على إجمالي قسط التأمين المدفوع لوثيقة
التأمين الشامل للسيارات الخاصة بك.
إذا لم تكن لديك حوادث خالل السنوات الخمس الماضية  ،فستكون مؤهالً للحصول
على خصم إضافي .يتراوح الخصم بين  ٪5ويصل إلى  ٪20اعتمادًا على عدد
السنوات التي أعلنت فيها عن عدم وجود سجل حوادث .سيتم تطبيق الخصم من
عام واحد على األقل إلى  5سنوات كحد أقصى من عدم وجود سجل حوادث معلن
من قبلك.
يرجى مالحظة أن خصم عدم الحوادث هذا هو خصم إضافي لن يؤثر على الحد
األدنى من قسط التأمين المحدد في شروط وأحكام سياسة السيارات الموحدة

•
•
•
من هو المؤهل للمشاركة
في الحملة؟

•
•
•

ما هو العرض؟

•

* يتم تحديد حاالت الحد األدنى لألقساط من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ونتيجة لذلك قد ال يحصل العميل على أي خصم أو خصم يصل إلى  ٪30كاملة في مثل
هذه الحاالت .الحد األدنى ألقساط التأمين الشامل على السيارات وفقًا سياسة السيارات
الموحدة هو  1300درهم إماراتي لفئات السيارات الصالون و  2000درهم إماراتي لفئات
الدفع الرباعي.
هل هناك أي استثناءات
او شروط؟

أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب( .م)

•
•
•
•

جميع عروض أسعار تأمين السيارات من أكسا صالحة لمدة  30يو ًما.
العمالء مؤهلون للعرض طالما تم استيفاء شروط وأحكام الحملة
ال يوجد بديل نقدي للعرض.
ال يسري العرض على حاالت الحد األدنى من األقساط*.
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* يتم تحديد حاالت الحد األدنى لألقساط من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 كاملة في مثل٪30 ونتيجة لذلك قد ال يحصل العميل على أي خصم أو خصم يصل إلى
 الحد األدنى ألقساط التأمين الشامل على السيارات وفقًا سياسة السيارات.هذه الحاالت
 درهم إماراتي لفئات2000  درهم إماراتي لفئات السيارات الصالون و1300 الموحدة هو
.الدفع الرباعي
سيتم تطبيق الخصم على إجمالي قسط التأمين عند شرائك وثيقة تأمين السيارات
.)من أكسا (شريطة استيفاء شروط وأحكام الحملة هذه

•

على

.تطبق شروط وأحكام الحملة هذه في اإلمارات العربية المتحدة
.قراراتنا بشأن جميع األمور المتعلقة بالحملة ستكون نهائية وقاطعة
يجب استيفاء جميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في شروط وأحكام الحملة
.هذه

•
•
•

ماذا تريد أن تعرف أيضًا
عن الحملة؟

متى ستحصل
العرض؟

AXA Car Insurance Campaign- Terms and Conditions
Period: 21th November 2021 to 20th May 2022 (both days inclusive)
When do these
terms and
conditions
apply?

•
•
•
•

Who is eligible
to participate
in the
Campaign?

•

What is the
offer?

•

•
•

•

AXA Insurance (Gulf) B.S.C. (c)

New and existing customers that purchases AXA Car Insurance Policies during the
Campaign Period (the “Campaign”).
The campaign period is from 21th November 2021 to 20th May 2022 – both days
inclusive (the “Campaign Period”).
This Campaign is only valid during the Campaign Period and shall be governed by
these terms and conditions (the “Campaign Terms and Conditions”).
These Campaign Terms and Conditions apply to you so far as law and regulation
permit so please read them carefully.
The Campaign is open to all new and existing HSBC customers who purchase an
AXA Car Insurance Policy (“AXA Car Insurance Policy”) during the Campaign
Period.
This Campaign is open to all nationals and UAE residents.
Campaign eligible for New business policies only (new bank customers and
existing customers who opt to insure their other vehicles are considered as new
customer for AXA).
You will receive a discount of up to 30%* on the total premium paid for your AXA
comprehensive Car Insurance Policy
If you have no accidents in the past 5 years you will be eligible for further
discount. The discount ranges between 5% up to 20% depending on the number
of years of no accident history declared by you. The discount will be applied from
a minimum of 1 year to a maximum of 5 years of no accident history declared by
you. Please note that this no accidents discount is an additional discount which
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will not the affect the minimum premium specified in Unified Motor Policy Terms
and Conditions.
•

Are there any
exclusions or
conditions?

* Minimum premium cases are established by the UAE Central Bank of the Emirates
and as a result customer may not get any discount or up to the full 30% discount in
such cases. Minimum premiums for comprehensive Car insurance policy as per
Unified Motor Policy are AED 1,300 for Saloon and AED 2,000 for four-wheel drive
categories.

•
•
•
•
•

All AXA Car Insurance Policy quotes are valid for 30 days.
Customers qualify for the offer as long Campaign Terms and Conditions are met.
There is no cash substitute for the Offer.
The Offer is not applicable for minimum premium cases*.

* Minimum premium cases are established by the UAE Central Bank of the Emirates
and as a result customer may not get any discount or up to the full 30% discount in
such cases. Minimum premiums for comprehensive Car insurance policy as per
Unified Motor Policy are AED 1,300 for Saloon and AED 2,000 for four-wheel drive
categories.

When will you
get the Offer?

•

The discount on the total premium will be applicable as and when you purchase
the AXA Car Insurance Policy (subject to fulfilling these Campaign Terms and
Conditions).

What else do
you need to
know about
the Campaign?

•
•

These Campaign Terms and Conditions apply in the UAE.
Our decisions on all matters relating to the Campaign shall be final and
conclusive.
Each of the terms and conditions set out in these Campaign Terms and Conditions
needs to be met.
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