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 العرض الترويجيحكام أشروط و 

 تحويل الراتبلعمالء  مصر إتش إس بي سي بنك من على عشر سنوات للتمويالت الشخصيه للعرض الترويجي

 )متضمنه اليومين(2023سبتمبر  9و حتي  2023مارس  9و ذلك عن المدة من 

 

  ( بإطالق عرض  إتش إس بي سي مصر " أو" نحن)" ش.م.م مصر إتش إس بي سيبنك قام"
يقومون بتحويل راتبهم  و العمالء الجدد الذين الحاليين لكل عمالء البنك  "(العرض الترويجي)"

ي طلب للحصول على تمويل شخصب الشهري لبنك إتش إس بي سي مصر و يرغبون فى التقدم
 و يوافق عليه البنك. لمدة عشر سنوات

  متضمنه اليومين(2023سبتمبر  9و حتي  2023مارس  9 فترة الحملة الترويجيه تبدأمن من( 
 "( على العرض الترويجي. وتطبق شروط وأحكام العرض الترويجيتطبق هذه الشروط واألحكام )"

 قراءتها بعناية.هذه الشروط واألحكام عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا يرجى 

 

متى يتم تطبيق هذه 
 الشروط و االحكام؟

  يقومون بتحويل راتبهم الجدد الذين العمالء  هذا العرض متاح لكل عمالء البنك الحاليين و
شخصي خالل  للحصول على تمويل الشهري لبنك إتش إس بي سي مصر و يرغبون فى التقدم

تشمل العمالء الذين يرغبون في زيادة مبلغ التمويل  فترة الحملة الترويجيه. هذه الحملة الترويجيه
الخاص بهم  لدي  بنك أخر الى بنك إتش  أو العمالء الذين يرغبون في تحويل التمويل الشخصي

 .مصر س بى سىإ
 و زيادة لتمويلهم  ساري وقت التقدم بطلب تمويل جديد للعمالء الحاصلين على تمويل سابق

ظل التمويل السابق بذات سيو ، السابقالخاصة بالتمويل الشروط  األسعار أو، فلن تتأثر الحالي
و العموالت كافة األسعار و  الخاصة بالتمويل الجديدالشروط و األحكام. وتطبق علي المبالغ 

مبلغ  و سيأخد البنك  فى اإلعتبار  صافي ،التمويل الجديدمنح و األحكام المطبقه وقت الشروط 
 المصاريف اإلداريه المطبقة. خصمعند لية و الجديدة، ات الحالتمويالالزيادة و ليس إجمالى 

  

من هم العمالء المؤهلين 
 للمشاركة في هذا العرض؟

 العرض:
 تصل لمدةمن بنك إتش إس بي سي مصر مقابل تحويل الراتب ن بطلب تمويل شخصي األَتقدم 

. تطبق  )متضمنه اليومين(2023سبتمبر  9و حتي  2023مارس  9الفترة  خاللحتى عشر سنوات 
 شروط و أحكام منح التمويالت الشخصية و شروط و أحكام الحملة الترويجية.

 
يقومون بتحويل راتبهم الشهري لبنك إتش هذا العرض متاح لكل عمالء البنك الحاليين و الجدد الذين 

، ترويجيةالخالل فترة الحملة  للحصول على تمويل شخصي إس بي سي مصر و يرغبون فى التقدم
والتي تشمل العمالء الذين يرغبون في زيادة مبلغ التمويل أو العمالء الذين يرغبون في تحويل 

.مصر التمويل الشخصي الخاص بهم من بنك أخر الى بنك اتش اس بى سى  
  

عرضما هو  الحمله  
؟الترويجيه  
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هي مدة العرض؟ ما .)متضمنه اليومين(2023سبتمبر  9و حتي  2023مارس  9من  العرض يبدأ  

 
مصر و يعملون  يس يس بإتش إالتمويل ذو العائد الثابت للعمالء الذين يحولون المرتب على بنك 

للسيارات الكهربائية التمويل و  تمويل السيارات، شاماًل المدرجة لدينافي شركة من الشركات 
 .والمنتجات الموفرة للطاقة

 
األخري الغير  التنواع التمويأأو  بضمان او السحب على المكشوفال ينطبق هذا العرض على التمويل النقدي 

 .مذكورة أعاله
 ) تطبق كل الشروط واألحكام الخاصه بالتمويل الشخصي( 

هى أنواع التمويالت التى ما 
العرض ؟ يتضمنها  

  الحساب بمدير التصال برجاء ا ، المطبقة األهليةمعايير  و فئه ء على كلبناً يتم تحديد معدل العائد
 تمويلالمطبق علي الللحصول على تفاصيل المنتج و العائد  الخاص بك أو بمركز خدمة العمالء

 .الشخصي الممنوح لك

ما هو معدل العائد 
 للتمويل؟

لمدة تصل إلى  لحياة  قبل التقدم للحصول على تمويل شخصيعلي ا لحصول على تأمين يشترط ا ال
مصر.بي سي  بدون ضمان من بنك إتش إس عشر سنوات  

على تأمين  يجب الحصولهل 
قبل التقدم   على الحياة

للحصول على تمويل 
 شخصي؟

 و البنك يحتفظ بالحق في تغيير أو فقط في مصرالترويجيه الحملة  هذه ٌتطبق شروط وأحكام .
إتش إس بي سي بنك  وفقًا الختيارانهاء الحملة في أي وقت  مد أو تعديل الشروط واألحكام أو

 مع مراعاه البنك بتحديث الصفحة االلكترونية لبنك إتش إس بي سي   المطلق  مصر
www.hsbc.com.eg   قبل التعديل أو الغاء الحملة. وتكون قراراتنا بشأن كافة المسائل

 المتعلقة بهذا العرض نهائية وملزمة.
  لحصول على المنتج أو الخدمةبالحق في رفض أي طلب ل يحتفظ البنك. 
 إتش إس عاله. و لبنك أ ذكورةهذا العرض متاح فقط للعمالء الذين يستوفون معايير التأهل الم

 مطلق الحق و التقدير فى تحديد ما إذا كان العميل مؤهال للعرض ام ال. بي سي مصر
  للغير التنازل عنه /للتحويلهذا العرض ال يمكن و غير قابل. 
   و أحكام المعامالت شروط ن إف، ترويجيهال الحملةهذه وباإلضافة إلى شروط وأحكام

وأية شروط وأحكام منفصلة ات التمويل الشخصي اتفاق وأحكام  الشخصية، وشروط المصرفية
 . مستمرة في التطبيق  www.hsbc.com.egتتوفر على

  و الوارد في جدول على النحللحصول على كافة األسعار والرسوم والمبالغ األخرى المفروضة
  الخدمات والرسوم لدى بنك إتش إس بي سي مصر، يرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

www.hsbc.com.eg.  
  تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة الجوانب والوجوه للقوانين المعمول بها

 في جمهورية مصر العربية.
  لن نكون مسؤولين )بالقدر الذي يسمح به القانون واألنظمه المعمول بها( عن أي خسارة أو

بند إلى إستبعاد ضرر ينشأ عن تنظيم هذه الحملة أو بقائها أو إستمرارها. ال يسعى هذا ال
 مسؤولية بنك إتش إس بي سي مصر  عن:

 الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن اإلهمال 
 الغش أو التحريف 

األخرى التي ما هي األمور 
يجب علي أن أعرفها حول 

 هذا العرض الترويجي؟

http://www.hsbc.com.eg/
http://www.hsbc.com.eg/
http://www.hsbc.com.eg/
http://www.hsbc.com.eg/
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  أية مسألة أخرى يكون من غير القانوني بالنسبة لهم استبعاد أو محاولة استبعاد
 .همسؤوليت

 أو  جمهوريه مصر العربيه البيانات الخاصة بك )سواء في  هعلى تخزين أو نقل ومعالج وافقنك تأ
 و المصرح لهم ، مجموعة شركاتها وأطرافها الثالثة اإتش إس بي سي مصرفي الخارج( من قبل 

 .العرضاالتصال بك إذا كنت مؤهال للحصول على 
  أو صور  حق استخدام شعار الحمله الترويجيهال يمنح المشتركين ب ن المشاركة في هذا العرضأ

إتش إس بي سي بنك المتعلقة بالعرض  دون الحصول على موافقة  إتش إس بي سي مصر
تقديم أي تصريحات علنية بشأن   يحة. وال يجوز للمشتركين في الحمله الترويجيهالخطية الصر مصر

الخطية المسبقة. وأي  إتش إس بي سي مصر بنك هذا العرض  دون الحصول على موافقة
إلى المشارك  العرضالحق في عدم منح  إتش إس بي سي مصربنك مخالفة لهذا الشرط تمنح 

 وذلك بشكل مباشر ودون تقديم إشعار مسبق.
  تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة الجوانب والوجوه للقوانين المعمول بها

 في جمهورية مصر العربية.
  ة النزاعات المتعلقة بشروط هذا العرض الترويجي لإلختصاص القضائي الحصري كما تخضع كاف

 لمحاكم جمهورية مصر العربية.
   الحملة الدعائية يجب استيفائها.شروط وأحكام  فى  المنصوص عليهاو االحكام ط وشرالكل 
  غير مؤهلين لالشتراك في هذا العرض إتش إس بي سي مصرموظفى بنك. 

 

 

 

 


