
 

 

 2021للربع الثاني من عام  HSBCمن  السكنقروض الخاص ب عرض الترويجيالشروط وأحكام 
 )شامالً كال التاريخين( 2021يونيو  30إلى  2021أبريل  1من 

 

متتتتتى  تت تت تت  
 شتتتتروط وأحكام

هتتتاا التتتعتتترض 
 ؟الترويجي

  أطلق بنكHSBC  اإلمارات الع بية الدت  ة – الشرر ا اسط ررم الد  ط"(أطنحن " "HSBC  ع ضررا )" ليكون

من بنك السرركن ض طلل صرروع علق    همطلباتبق مون تالذين يالج   طال اليين  HSBCعدالء متاحا  لجديع 
HSBC ("الترويجي العرض")  ما بين شتتتتامالً كال ) 2021يونيو  30إلى  2021أبريل  1خالع الفت ة 

 ."(الترويجيالعرض  فترة)" (التاريخين

 "( علق العرض الترويجيشروط وأحكام تطبق هذه الش طط طاسحكام )"طتطبق هذه الع ض الت طيجي .
 ي جق   اءتها بعناية.لذا الش طط طاسحكام عليك حسبدا تسدح به القوانين طاسنظدة، 

 

متتا هي معتتايير 
األهتتتتتتلتتتتتتيتتتتتت  

للمشتتتتارك  في 
 التتتعتتترضهتتتاا 

 ؟الترويجي

 عدالء لجديع متاح  الت طيجي هذا الع ضHSBC    لل صرررروع علق  همطلباتبق مون تالذين يال اليين طالج

 .الت طيجي خالع فت ة هذا الع ض  كنض ط  

   عاما . 21ينبغي أن يكون عد ك لتكون مؤهال 

 صل بك    أننا حين في أنه الدالحظة ي جق شأن  نت سكن ، فإن منتج   ض هذا الع ض الت طيجيب الذي ال
 التزام طال يت تب علينا أيالخاصررررة بنا  اسهلية لدعايي يعتب  جزءا  من هذا الع ض الت طيجي، يبقق خاضررررعا  

 بال ق في رفض أي طلب  طن ت دل أي مسؤطلية لبيان أ بابطح ه  HSBC. كدا ي تفظ بنك طلبك بقبوع
  .ال فض

 

عرض ل هو ا  متتا 
وما هي الشروط 

واألحتتتتتتتكتتتتتتتام 

 ؟المتعلق  به

صة بحكام اسش طط طجديع الالع ض: في حاع ا تيفائك ل ستكون هذا الع ض الت طيجيطلدعايي  اسهلية الخا ، ف
 مؤهال  لال تفا ة مدا يلي:

 

 ؛ طعفاء من ر م الت تيب لق ض السكناإل (أ
 اال تفا ة من مع الت الفائ ة الدديزة لق ض السكن. (ب

 
 :علق هذا الع ض التاليةتطبق معايي  اسهلية 

 

 و السرركن  ض ال صرروع علق ، يجب عليك تق يم طلب الت طيجيلع ض لال ررتفا ة من اتكون مؤهال  كي ل 
 .(2021يونيو  30  بل أط بتاريخأي )الع ض الت طيجي خالع فت ة  (AIP)الدب ئية ا تالم خطاب الدوافقة 

    ط/أطعا ة البيع إلتم ا رررتالمها يالتي  ةض السررركن الج ي طيسررر ي الع ض علق طلبات ال صررروع علق 

 .الد حلة اسخي ة فعة تدويل  طأ االبت ائيالبيع أط ت ويل ال صي  

  إماراتي  رهم 350.000ق ض هو الال   اس نق لدبلغ. 

  س ي ص ار ال  الة مع اعتبارا  شه ين تقويديين لد ة صالحية خطاب الدوافقة الدب ئية فت ة ت من تاريخ إ

 أي تد ي .ع م السداح ب

  السكن   طض علق متاحا  نق ي ال ت  ا  االأط ال الية عفاءات اإلخصومات أط الكون فيها تفي ال االت التي
لن يكون العدالء مؤهلين لل صوع علق أي ف  ض السكن، الدطبق علق  ت تيبالر م عا ع التي تزي  أط ت

 خصم إضافي بدوجب هذا الع ض الت طيجي. 

  مق مة من  بلناأخ ى ت طيجية الع ض بالتزامن مع أي ع طض أط خصومات ال يدكن ا تخ ام هذا. 

 م طلب يإعا ة تق يتعين عليك خطاب الع ض النهائي، فسررر خطاب الدوافقة الدب ئية أط إذا انتهت صرررالحية
ن تفظ بال ق في إننا ، فالع ض الت طيجيإذا تم تق يم طلبك بع  فت ة طج ي .  ررركن لل صررروع علق   ض 

صلة كدا هو موضح في ج طع  الدصاريفال  وم طت صيل  ، الدطبق ل ينا الخ مات طالتع فاتر وم ذات ال

 الفائ ة السائ  في ذلك الو ت.باالضافة الق  ع   بدا في ذلك ر م ت تيب   ض السكن
 

متتتتتتتى وكتتتيتتت  
ل على صتتستت ح

التتتتتتتتعتتتتتتتترض 

 ؟الترويجي

طبدج   ا رررتالم الع ض الت طيجي هذا الخاصرررة ب معايي  اسهليةلجديع الشررر طط طاسحكام ط في حاع ا رررتيفائك
 -: فانه خطاب الدوافقة الدب ئية خالع فت ة الع ض الت طيجي

 

 لن يف ض عليك ر م ت تيب   ض السكن؛ ط 

 يع ض عليك مع ع فائ ة خاص لق ض السكن . 

 

هل  ن    علّي 

أي شتتتتتتتتروط 

 ؟وأحكام أخرى

  نعم

 

 صة ب حكاماسط ش ططلل السكن الخاص بك   ض خضعي ، )في اإلمارات الع بية الدت  ة( السكن ق طضالخا

 طأحكام لش طط  تخضععدوما   معنا الدص فية عال تك فإن ،HSBC عدالءمن باعتبارك باإلضافة إلق ذلك، ط
HSBC عليها العثور يدكنط(. الدت  ة الع بية اإلماراتفي ) الشررخصررية الدصرر فية خ ماتالخاصررة بال العامة 

 .طفهدها   اءتها من التأك  ي جق. www.hsbc.ae علق مو عنا علق

  الخاصة  الساريةطاسحكام  ش ططلل منتجك فسيخضع ،معين منتجفي حاع من ك أي  ذلك، إلق باإلضافةط
 HSBC بطا ة اتفا ية لشررر طط االئتدانية HSBC بطا ات من أي تخضرررع الدثاع،  ررربيل علق. الدنتجذلك ب



 

 

 منتجك علق الدطبقة الدنتجالخاصررررة ب حكاماسط شرررر ططال طفهم   اءة من التأك  عليك يجب. االئتدانية
 .HSBC من منتجاتك/

 

 إغالق الحستتتا 
قتتترض إلتتت تتتا  و

 السكن

 ذلك، طمع. الت طيجي ع ضال  ررر ب يتم لنف ،هأطان  بل السررركن الخاص بك   ض سررر ا حاع  دت ب في 

الدطبق  التع فاتالخ مات طر رروم  ج طعفي  ةالد   االعتيا ية  ةالدبك التسرروية  مور رريتم تطبيق  رر
 .www.hsbc.ae ل ينا، طالذي يدكن العثور عليه علق مو عنا اإللكت طني

 

ما هي األشتتتتيا  
األختترى التتتتتي 

يجتتأ أأ أعرف تتا 

 هاا العرضحول 
 ؟الترويجي

  فقم.  الدت  ةاإلمارات الع بية في  الت طيجي هذا الع ضتطبق ش طط طأحكام 

  في أي ط ت  طن تق يم إشعار مسبق  ء الع ض الت طيجيحكام اط إنهااسط ش ططهذه الن تفظ ب ق تع يل

 .ا  طملزم ا  نهائيالع ض الت طيجي  اكافة الدسائل الدتعلقة بهذبشأن  ناكون   اراي. طالدطلقلتق ي نا إليك طفقا  

 تفا ة لال مؤهال   كنت إذا  بلنا من معقوع بشكل طلبها يتم ت طيجية أنشطة أي في الدشاركة علق توافق 
 الت طيجي.في هذا الع ض ض طع أي من 

  أط خارجها( من  بل  اإلمارات الع بية الدت  ةفي  علق إمكانية تخزين طنقل طمعالجة بياناتك ) ررررواء  توافق

HSBC شرررر كات مجدوعة أي من طHSBC  تأهلك طاسط اف اسخ ى الدصرررر ح لهم لالتصرررراع بك في حاع

 .ةض الت طيجيطلال تفا ة من الع 

  ا تخ ام شعار أط صور بدنح الدشت كين ال ق تال  الت طيجي هذا الع ضإن الدشاركة فيHSBC  الدتعلقة
الخطية الصرررر ي ة. طال يجوم للدشررررت كين تق يم أي  HSBC طن ال صرررروع علق موافقة  الع ض الت طيجيب

 HSBC طن ال صوع علق موافقة  الع ض الت طيجي اهذمن أط أي جانب آخ  ض طالع تص ي ات علنية بشأن 
أط  رر ب  ك تللدشررمنح الع ض ال ق في ع م  HSBCالخطية الدسرربقة طأي مخالفة لهذا الشرر ط تدنح 

 .الختيارنا الدطلقإشعار طفقا  أي ن تق يم  طالع ض من الدشت ك الدؤهل بشكل فوري ط

  طلل صوع أخ ى ذات صلةش طط طأحكام ض بالتزامن مع النش ة الخاصة بالدنتج طأي طالع كافة يجب   اءة .
ي جق العو ة إلق علق كافة اس ررعار طال  رروم طالدبالغ اسخ ى الدف طضررة )بدا فيها الدعامالت الخارجية( 

 .www.hsbc.aeمو عنا اإللكت طني علق ، الذي يدكن العثور عليه في تع فاتالخ مات طالر وم ج طع 

 الدعدوع بها في  االت ا ية للقوانين في كافة اسمور الدتعلقة به الع ض الت طيجي اتخضع ش طط طأحكام هذ

كافة النزاعات الدتعلقة . طتخضررع في إمارة  بياإلمارات الع بية الدت  ة، طخصرروصررا  للقوانين الدعدوع بها 
 . بي، اإلمارات الع بية الدت  ةلالختصاص القضائي ال ص ي لد اكم  الع ض الت طيجي ابش طط هذ

  الع ض الت طيجي احكام الوار ة في ش طط طأحكام هذكل ش ط طحكم من الش طط طاسا تيفاء ينبغي. 

 

 
،  بي، اإلمارات الع بية الدت  ة، 66اسط رررم الد  ط  ف إل اإلمارات الع بية الدت  ة، ص.ب. صررر ر عن بنك إتس إي بي  ررري الشررر ا 

قوانين مص ف اإلمارات الع بية الدت  ة الد كزي سغ اض هذا الع ض الت طيجي، طيخضع بشكل رئيسي للوائح  لطة  بي الذي يخضع ل
 CRN TC042621 للخ مات الدالية.

 

http://www.hsbc.ae/
http://www.hsbc.ae/

