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 قطر   HSBCمن بنك   SuperStartحملة  أحكام وشروط

 (    شامالً كال اليومين) م 2023مارس  30م إلى 2023يناير  2للفترة من 

 

 ؟ األحكام والشروطمتى تُطبق هذه 

المحدود   HSBCبنك    أطلق • األوسط  حملة عرض  " "(  HSBC"أو  "  نحن)"قطر  فرع    -الشرق 

SuperStart    منHSBC"  "(العرض)"  بفتح حساب رواتب   يرغبونالذين    "(أنت )"  الجددعمالء  لل

  HSBCلدى    بريميير أو أدفانس   تحويل رواتبهم إلى حساب   أو  HSBCبريميير أو أدفانس جديد لدى  

م  2023  مارس  30م وحتى  2023  يناير  2  من  العرض   فترةخالل  قرض شخصي    الستفادة منوا

 "(.  العرضمدة )" ( شامالً كال اليومين)

العرض وفقا لمعايير األهلية  فيما يخص  "(  العرض  شروطأحكام و)"  األحكام والشروط تُطبق هذه   •

،  المعمول بها  وتُطبق عليك بقدر ما تسمح به القوانين واألنظمة.  "( معايير األهليةالمبينة أدناه )"

 .  لذلك يرجى قراءتها بعناية

 

 هذا العرض:للمشاركة في  معايير األهلية

يقل عمرك عن   أال  ، يجب لفتح حساب لدينا واقتراض األموال )مثل القروض(لكي تكون مؤهال   •

 عاما؛ 18

تأشيرة عمل سارية. ويجب أن تكون جهة العمل الخاصة بك    ولديك؛  ن تكون مقيما في قطر أيجب   •

حساب بريميير أو    أن تحول راتبك إلىهي شركة تم تأسيسها حسب األصول في قطر. كما يجب  

 . HSBC ادفانس جديد لدى

 والتحقق والمستندات. إثبات الهوية متطلبات يجب أن تستوفي جميع  •

هذا العرض كونك مؤهل لتقديم طلب، إال أن   بخصوص يرجى العلم أنه، بينما يتم التواصل معك   •

وبشكل  يبقى خاضع لمعايير األهلية وفقا لسياساتنا الداخلية.    HSBCحساب بريميير وأدفانس من  

 . HSBC، ال يترتب علينا أي التزام لقبول طلبك فيما يخص فتح حساب جديد لدى محدد 

من تاريخ    HSBCأولئك الذين يحتفظون بعالقات غير نشطة مع  الحاليين، بما في ذلك  إن العمالء   •

بداية العرض، غير مؤهلين للمشاركة في هذا العرض. كما أن أصحاب الحسابات المشتركة الذين 

 مؤهلين للمشاركة في هذا العرض.   يفتحون حسابا جديدا باسمهم المنفرد لن يكونوا

 

 HSBCمتطلبات الحد األدنى للراتب في حساب بريميير من 

في قطر   HSBCيجب أن تتقدم بطلب لفتح حساب بريميير جديد لدى  هذا العرض،  لالستفادة من   •

 م. 2023مايو  31خالل مدة العرض وتحول راتبك وفقا لمعايير األهلية في أو قبل 
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بريميير    50,000يجب أن تحول صافي راتب شهري مقداره   • إلى حساب  أكثر  أو  لاير قطري 

 يوما من تاريخ فتح الحساب.  60خالل  HSBCالخاص بك لدى 

 

 HSBCمن  أدفانسمتطلبات الحد األدنى للراتب في حساب 

في قطر   HSBCهذا العرض، يجب أن تتقدم بطلب لفتح حساب أدفانس جديد لدى  لالستفادة من   •

 م.2023مايو  31خالل مدة العرض وتحول راتبك في أو قبل 

مقداره   • راتب شهري  تحول صافي  أن  أدفانس   10,000يجب  حساب  إلى  أكثر  أو  لاير قطري 

 يوما من تاريخ فتح الحساب.  60خالل  HSBCالخاص بك لدى 

 

 للقرض الشخصيمتطلبات الحد األدنى 

 لكي تكون مؤهال لهذه الحملة، يجب:   •
 عاما؛ 18يقل عمرك عن  أال (1

 ان تكون مقيما في قطر؛  (2
 أن تكون موظفا في قطر؛ و   (3

 . HSBCأن تحول راتبك إلى  (4
 

يرغبون  الذين  على العمالء    %(1)سعر اإلقراض األساسي +  سوف يُطبق سعر فائدة مخصوم   -

 خالل مدة الحملة.  HSBCإلى وقرضهم الشخصي بتحويل رواتبهم  

 يُطبق سعر الفائدة المخصوم عبر جميع فترات القروض.  -
لدى  يكون   - االعتيادية  االئتمانية  السياسة  ارشادات  ضمن  الشخصية  للقروض  ساري  العرض 

HSBC  . 

سوف تطبق األسعار القياسية على القروض الشخصية التي تقع خارج ارشادات السياسة االئتمانية   -

 .  HSBCلدى 

 لاير قطري.   25,000يجب أن يكون الحد األدنى لمبلغ القرض هو  -

 م.  2023مارس  30بات القروض وتقديمها بحلول يجب التوقيع على جميع طل -

 

 ومتى سيتم إيداع االسترداد النقدي؟ ما هو العرض

 م مكافأة العمالء المؤهلين شريطة استيفاء هذه الشروط. وفيما يلي تفاصيل العرض: ستت 
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 HSBCحساب أدفانس  HSBCحساب بريميير  العرض 

إن العمالء الذين يقومون، وفقا لمعايير 
بتحويل رواتبهم وفقا لمعايير أهلية األهلية، 

ستفيدون من مكافآت الحساب سوف ي
 االسترداد النقدي  

مكافأة استرداد نقدي بقيمة 
 لاير قطري  2,000

مكافأة استرداد نقدي بقيمة 
 لاير قطري  500

إن العمالء الذين يحولون حساباتهم من 
ون على سعر لأخرى سوف يحصبنوك 

 فائدة مخصوم على قروضهم الشخصية   

سعر اإلقراض األساسي +  
1% 

سعر اإلقراض األساسي +  
1% 

 

تستوفي   أن  إيداع  شريطة  سيتم  العرض،  وأحكام  شروط  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  جميع 

بعد تحويل    يوما تقويميا  60  خالل ما يصل إلىقطر    HSBCاالسترداد النقدي في حسابك الجديد لدى  

 إلى حسابك.  متتابعين كحد أدنى مؤهلين راتبين

 

 ؟العرضاألخرى التي أحتاج لمعرفتها عن  األمورماهي 

 غير مؤهلون للمشاركة في هذا العرض.   HSBCموظفو  •

والشروط   • األحكام  هذه  تعديل  أو  تغيير  في  وتقديرنا  إختيارنا  بمطلق  بحقنا  نحتفظ  إنهاء  إننا  أو 

في كل    ناإن قرارات.  وبدون تقديم إخطار مسبق لكم  2023مارس    30قبل    في أي وقت   العرض 

 ستكون نهائية وحاسمة.  بالعرض األمور المتعلقة  

يقدمه بنك   • لعمالئه    HSBCهذا العرض غير متاح لالستفادة منه باالشتراك مع أي عرض آخر 

 بحقه المطلق في تحديد ما إذا كنت مؤهال لهذا العرض أم ال.  HSBCالحاليين أو الجدد. ويحتفظ  

ويجية نطلبها على نحو معقول في حال كنت مؤهال إنك توافق على المشاركة في أي أنشطة تر  •

 .  للمشاركة في هذا العرض 

من قبل  (  سواء في قطر أو بالخارج)إنك توافق على أن نقوم بتخزين أو إحالة أو معالجة بياناتك   •

HSBC  في حال كنت مؤهال  او مجموعة شركاته او األطراف االخرى المصرح لهم لإلتصال بك

 . لهذا العرض 

أو شعاره أو صوره   HSBC  اسم  استخدامالحق في    ينال يمنح المشارك   إن المشاركة في هذا العرض •

كما   . HSBCوذلك بدون الحصول على تصريح خطي صريح بذلك من    بالعرض من أو فيما يتعلق  

دون الحصول   هذا العرض جانب آخر من  أي  بأي اعالن عام بخصوص    للمشاركين القيام  ال يحق

الحق بعدم    HSBCوأن أي مخالفة لهذا النص سوف يمنح    HSBCعلى موافقة خطية مسبقة من  

 . على الفور ودون أي إخطار  االسترداد النقدي المقدم خصمأو  االسترداد النقديمنح 

الشخصية من   • المصرفية  الخدمات  وأحكام  تنطبق شروط  الشروط واألحكام،  إلى هذه  باإلضافة 

HSBC  المنتج )مثل شروط وأحكام القرض الشخصي( وشروط  شروط وأحكام  جميع  )قطر(، و

. لكل األسعار وأحكام األطراف األخرى فيما يخص أي منتجات يتم تقديم طلب للحصول عليها
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، يرجى زيارة  HSBCالخاص بـ    هي موضحة في جدول تعرفة الرسوم  والمعدالت والرسوم كما

   . .com.qahttp://www.hsbcموقعنا على اإلنترنت 

لن نكون مسؤولين )إلى الحد الذي يسمح به القانون واألنظمة( عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن   •

عن    HSBCض. وليس المقصود من هذه الفقرة استبعاد مسؤولية  تنظيم أو إبرام أو تقديم هذا العر

تقصير من جهته، و/أو )ب( االحتيال أو التحريف   تحدث بسبب )أ( أي حالة وفاة أو إصابة شخصية  

لهم استبعاد أو محاولة    القانوني بالنسبةاالحتيالي، و/أو )ج( أي مسألة أخرى قد يكون من غير  

 استبعاد مسؤوليتهم.  

كل .  ستكون خاضعة في كل جوانبها لقوانين دولة قطر  بالعرض هذه األحكام والشروط الخاصة   •

النزاعات المتعلقة بأحكام وشروط هذه الحملة ستكون خاضعة للمقاضاة الحصرية أمام المحاكم  

 . القطرية

 

 

 

 

 

http://www.hsbc.ae/

