
 

الشروط واألحكام  -للتأمين على السيارات    جي آي جي )الخليج(حملة 

فبراير :  المدة   حتى نوفمبر

شاملين اليومين كال

 

الشروط    تنطبقمتى   هذه 

 واألحكام؟ 

مجموعة التأمين على السيارات من  وثائق نالعمالء الجدد والحاليين الذين يشترو •
 "(.الحملةخالل فترة الحملة )"  الخليج للتأمين )الخليج(

من    تبدأ • اليومين   -   نوفمبر  2022  حتى  28 فبراير 2023  20الحملة  كال   شامالً 
 .()"فترة الحملة"

واألحكام  • الشروط  لهذه  وتخضع  الحملة  فترة  خالل  فقط  صالحة  الحملة  هذه 
 ."(وأحكام الحملةشروط )" 

تنطبق شروط وأحكام الحملة عليك بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح ، لذا يرجى   •
 قراءتها بعناية.

للمشاركة   المؤهل  هو  من 

 في الحملة؟ 

تأمين   وثيقةالجدد والحاليين الذين يشترون    HSBCعمالء  الحملة مفتوحة لجميع   •
جي من    لسياراتتأمين ا  وثيقة)"   مجموعة الخليج للتأمين )الخليج(السيارات من  

 ."( خالل فترة الحملة( الخليج) آي جي

 هذه الحملة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة •

 الحاليون  والعمالء  الجدد  البنوك  عمالء)  األعمال الجديدة فقط  وثائقحملة مؤهلة لال •
جي آي جي    لـ   جدد  عمالء  يعتبرون  األخرى  سياراتهم  على   التأمين  يختارون   الذين

 (.)الخليج(

 
إلى   • ما هو العرض؟  قسط     ٪ 50ستحصل على خصم يصل  إجمالي  أمانًا على  األكثر  للسائقين 

الشاملة من جي آي جي )الخليج(. يرجى   السيارة  تأمين  لوثيقة  المدفوع  التأمين 
المالحظة أن الخصم لن يؤثر على الحد األدنى من قسط* التأمين المحدد في شروط  

 وأحكام وثيقة تأمين السيارات الموحدة

أو   • )سالك   ** قسيمة  على  إماراتيًا    50(  كافوستحصل  درهم    100  أودرهًما 
إماراتي بناًء على إجمالي قسط التأمين المدفوع لوثيقة جي آي جي )الخليج(  لتأمين 

 السيارات الخاصة بك 
 

تحتاج إلى إكمال الخطوات التاليةللمشاركة في هذه الحملة ، سوف 

الحملة)أ( مشاركة تاريخ )تواريخ( تجديد تسجيل سيارتك خالل فترة 

؛ و  جي آي جي )الخليج()ب( استيفاء معايير األهلية الخاصة بشركة 

من)ج(  السيارات على  التأمين بوليصة شراء بعد إصدار   جي آي جي )الخليج( ثم

قبل أسعار  ديسمبر    عرض



 

 

ألقساط من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ونتيجة  لالحد األدنى  حاالت  * يتم تحديد  

٪ كاملة في مثل هذه الحاالت. الحد  لذلك قد ال يحصل العميل على أي خصم أو خصم يصل إلى  

وفقًا السيارات  على  الشامل  التأمين  ألقساط  الموحدة لوثيقة    األدنى  درهم    هو    السيارات

 درهم إماراتي لفئات الدفع الرباعي. لون و صالفئات السيارات ال إماراتي 

 صالحية  القسيمة  لمدة 12 شهًرا  من تاريخ اإلصدار  **

 

استثناءات او  أي  هل هناك  

 شروط؟ 
صالحة    مجموعة الخليج للتأمين )الخليج(جميع عروض أسعار تأمين السيارات من   •

 .يوًما 30لمدة 

 العمالء مؤهلون للعرض طالما تم استيفاء شروط وأحكام الحملة  •

 .ال يوجد بديل نقدي للعرض •

 .* ال يسري العرض على حاالت الحد األدنى من األقساط •
 
 
ألقساط من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ونتيجة  لالحد األدنى  حاالت  * يتم تحديد  

٪ كاملة في مثل هذه الحاالت. الحد  لذلك قد ال يحصل العميل على أي خصم أو خصم يصل إلى  

وفقًا السيارات  على  الشامل  التأمين  ألقساط  الموحدة لوثيقة    األدنى  درهم    هو    السيارات

 درهم إماراتي لفئات الدفع الرباعي. لون و صالفئات السيارات ال إماراتي 

 

تأمين السيارات    وثيقةسيتم تطبيق الخصم على إجمالي قسط التأمين عند شرائك   • متى ستحصل على العرض؟ 
 .شروط وأحكام الحملة هذه(  شريطة استيفاء)  مجموعة الخليج للتأمين )الخليج(من  

 

أيًضا   تعرف  أن  تريد  ماذا 

 عن الحملة؟ 

 .تطبق شروط وأحكام الحملة هذه في اإلمارات العربية المتحدة •

 .بشأن جميع األمور المتعلقة بالحملة ستكون نهائية وقاطعةنا قرارات •

  الشروط واألحكام المنصوص عليها في شروط وأحكام الحملة   جميعيجب استيفاء   •
 هذه. 
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