
متى تطبق هذه الشروط واألحكام؟

 HSBC عرضًا ليكون متاحًا لجميع عمالء )"HSBC" الشرق األوسط المحدود –اإلمارات العربية المتحدة )"نحن" أو HSBC أطلق بنك 	
11 أبريل  الجدد والحاليين الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض السيارات من بنك HSBC. يبدأ )"العرض الترويجي"( من 
2021 إلى 11 مايو 2021، شامالً كال التاريخين )"فترة العرض الترويجي"(. تطبق هذه الشروط واألحكام )"شروط وأحكام العرض 
الترويجي"( على العرض الترويجي. وتطبق هذه الشروط واألحكام عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا يرجى قراءتها بعناية.

من هو المؤهل للمشاركة في هذا العرض الترويجي؟

إن هذا العرض الترويجي متاح لجميع عمالء HSBC الحاليين والجدد الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض سيارات جديدة خالل  	
فترة هذا العرض الترويجي.

يرجى المالحظة أنه في حين أننا قد نتصل بك بشأن هذا العرض الترويجي، فإن منتج قرض السيارة الذي يعتبر جزءًا من هذا العرض  	
الترويجي، يبقى خاضعًا لمعايير األهلية وال يترتب علينا أي التزام بالموافقة على طلبك. كما يحتفظ بنك HSBC بالحق في رفض أي 

طلب دون تحمل أي مسؤولية لبيان أسباب الرفض.

تشمل معايير األهلية األساسية لقرض السيارة )كما تنطبق معايير األهلية اإلضافية وتلك التي يتم إبالغك بها عند قيامك بتقديم  	
الطلب( ما يلي:

أن تكون من حاملي تأشيرة اإلقامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن تكون سارية الصالحية خالل فترة العرض الترويجي وأن   
يتراوح عمرك ما بين 21 و 65 عامًا.

أال يقل راتبك الشهري الذي تكسبه عن 10.000 درهم إماراتي كحد أدنى في الشهر.  

ما هو العرض وما هي الشروط المتعلقة به؟

سيتلقى جميع العمالء )الجدد أو الحاليين( الذين يتقدمون بطلباتهم للحصول على قروض السيارات من HSBC بنجاح خالل فترة العرض  	
الترويجي والتي تم استكمال صرف قيمة قروضهم ضمن الفترة المحددة في خطاب العرض، ما يلي مع مراعاة التحفظات واستيفاء 

معايير األهلية الخاصة بنا المذكورة أدناه ) "العرض"(:

سعر فائدة مميز؛  )1(

خصم إضافي على معدل الفائدة الثابت بنسبة 0.16٪ سنويًا إذا كانت السيارة جديدة وإذا كانت قيمة مبلغ التمويل 400.000   )2(
درهم إماراتي أو أكثر؛

خصم إضافي على معدل الفائدة الثابت يصل إلى 0.25٪ سنويًا. إذا كانت السيارة كهربائية أو هجينة؛  )3(

معدل فائدة ثابت بنسبة 1.74٪ سنويًا إذا كانت السيارة من نوع TESLA جديدة؛  )4(

اإلعفاء من رسوم خدمة الكونسيرج من HSBC إذا تم شراء السيارة بشكل خاص.  )5(

يجب تقديم طلب الحصول على قرض السيارة بحلول 11 مايو 2021 وأن يتم صرف قيمة القرض بحلول 21 مايو 2021 كحد أقصى لتكون  	
مؤهاًل لالستفادة من العرض.

هل تنطبق علّي أي شروط وأحكام أخرى؟

نعم، يخضع قرضك لشروط وأحكام اتفاقية قرض السيارة، ومع ذلك، إذا كنت من عمالء HSBC، فإن عالقتك المصرفية معنا عمومًا  	
ستخضع لشروط وأحكام HSBC العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية )في اإلمارات العربية المتحدة(. ويمكن العثور عليها 
على موقعنا على www.hsbc.ae. يرجى التأكد من قراءتها وفهمها. وباإلضافة إلى ذلك، إذا كنت قد حصلت على منتج معين من 
االئتمانية   HSBC بطاقات  أي من  تخضع  المثال،  بالمنتج. على سبيل  الخاصة  السارية  واألحكام  للشروط  HSBC، فسيخضع منتجك 
لشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية. يجب عليك التأكد من قراءة وفهم الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج المطبقة على منتجك 

.HSBC منتجاتك( من(

إغالق الحساب

المبكر  السداد  رسوم  تطبيق  أنه سيتم  إال  الترويجي،  العرض  يتم سحب  فلن  استحقاقه،  أوان  قبل  قيمة قرضك  بسداد  إذا قمت  	
.www.hsbc.ae االعتيادية وفقًا لجدول رسوم الخدمات والتعرفات. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة

شروط وأحكام عرض رمضان الترويجي لقروض السيارات من HSBC لعام 2021
من 11 أبريل 2021 إلى 11 مايو 2021 )شاماًل كال التاريخين(

http://www.hsbc.ae


ما هي األشياء األخرى التي يجب أن أعرفها حول هذا العرض الترويجي؟

تطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي في اإلمارات العربية المتحدة فقط.  	

نحتفظ بحق تغيير او تعديل الشروط واألحكام أو إنهاء العرض الترويجي في أي وقت دون تقديم إشعار مسبق إليك وفقًا الختيارنا  	
المطلق. وتكون قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذه الحملة نهائيًة وملزمًة.

توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية يتم طلبها بشكل معقول من قبلنا 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 وشركات مجموعة  	
HSBC واألطراف األخرى المصرح لهم لالتصال بك في حال تأهلك لالستفادة من العرض الترويجي.

إن المشاركة في هذا العرض الترويجي ال تمنح المشتركين بالسحب حق استخدام شعار أو صور HSBC المتعلقة بالعرض الترويجي دون  	
الحصول على موافقة HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين في السحب تقديم أي تصريحات علنية بشأن العرض أو أي جانب 
آخر من هذا العرض الترويجي دون الحصول على موافقة HSBC الخطية المسبقة وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC الحق في عدم 
منح العرض للمشترك في السحب أو سحب العرض من المشترك المؤهل بشكل فوري ودون تقديم أي إشعار وفقًا الختيارنا المطلق.

بالمنتج وأي شروط وأحكام أخرى ذات صلة. وللحصول على كافة األسعار والرسوم  الخاصة  النشرة  بالتزامن مع  العرض  يجب قراءة  	
 ،HSBC والمبالغ األخرى المفروضة )بما فيها المعامالت الخارجية( على النحو الوارد في جدول رسوم الخدمات والتعرفات المطبق لدى

.www.hsbc.ae يرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني على

تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة الجوانب والوجوه للقوانين االتحادية المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة،  	
وخصوصًا للقوانين المعمول بها في إمارة دبي. وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط هذا العرض الترويجي لالختصاص القضائي 

الحصري لمحاكم دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

ينبغي استيفاء كل شرط وحكم من الشروط واألحكام الواردة في شروط وأحكام هذا العرض الترويجي. 	
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