
متى ستطبق هذه الشروط 

واألحكام؟

قام بنك إتش إس بي سي  - مصر ش.م.م. )»نحن« أو »HSBC«( بإرسال خطابات إعالنية )إلكترونية و/ أو رسائل نصية قصيرة( إىل جمموعة  	•
والغير  الرصيد  أساس  على   القائمة   HSBC Premier حلسابات  اخملصص  عرضه  إطالق  حول   HSBC   Premier عمالء من  خمتارة 

مستوفيين ملعايير األهلية )»العرض«(. 

تبدأ مدة العرض من 30 أغسطس  2018 و حتي 30 سبتمبر 2018 )شاملًة هذين اليومين( 	•
تطبق هذه الشروط واألحكام )»شروط وأحكام العرض«( على العرض. وتطبق هذه الشروط واألحكام عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا  	•

يرجى قراءتها بعناية.

من هو املؤهل للمشاركة 

يف هذا العرض؟

إن هذا العرض متاح جملموعة مؤهلة من عمالء HSBC Premier ممن لديهم حسابات HSBC Premier القائمة على  أساس الرصيد والغير  	•
مستوفيين ملعايير األهلية حتى 31 يوليو 2018 وأن يكونوا ممن استلموا اخلطابات اإلعالنية اإللكترونية و /أو الرسائل النصيه القصيرة بشأن 

هذا العرض من بنك HSBC مصر. 

إذا قمت بإستيفاء معايير األهلية اخلاصة بحساب HSBC Premier القائمة على أساس الرصيد و قمت بربط وديعة ألجل ملدة سنة باجلنيه ما هو العرض؟ 	•
املصري بسعر عائد سنوي 12.5% أو وديعة ألجل بالدوالراألمريكى ملدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 4.5% قبل 30 سبتمبر 2018 سيتم قيد قيمة 

إسترجاع نقدي 3000 جنيه مصري)فقط ثالث آالف جنيهًا مصريًا ال غير(

احلد األدنى للوديعة باجلنية املصرى 10.000 جنيه مصري )فقط عشره أالف جنيهًا مصريًا ال غير(  و احلد األدنى للوديعة بالدوالر األمريكى  	•
2.000 دوالر أمريكى )فقط  ألفان دوالر أمريكي ال غير(

سيتم قيد قيمة اإلسترجاع النقدي إىل حساب HSBC اخلاص بك. لن يكون هناك أي بديل نقدي آخر. 	•
معايير األهلية اخلاصة بحساب HSBC Premier القائمة على أساس الرصيد: األحتفاظ بمتوسط رصيد شهري قدره 500,000 جنيه مصري   	•

)فقط خمسمائه ألف جنيهًا مصريًا ال غير( كحد أدنى )أو ما يعادله بأي عمالت أخرى( كودائع و/أو استثمارات )1(

 ينبغي األحتفاظ بمبلغ 500,000 جنيه مصري كودائع و/أو استثمارات لدى HSBC مصر خالل 12 شهراً لتجنب فرض أي رسوم وانقطاع اخلدمة.
)1(

متى سيتم قيد ال 

»Cashback« يف 
حسابي؟

إذا استوفيت شروط وأحكام هذا العرض  ، فسيتم قيد قيمة اإلسترجاع النقدي بشكل تلقائي يف حسابك فى 16 ديسمبر 2018 .  	•
ومن مسؤليتك ضمان األتي::  	•

إبقاء حساب HSBC مفتوحًا يف حينها.   *  
إبقاء الوديعة التى تم ربطها  باجلنية املصرى أو الدوالر األمريكى حتى 16 ديسمبر 2018 كحد أدنى  *  

 16 حتى  التأهل   ملعايير  املستويف  و  الرصيد  أساس  على  القائمة   HSBC Premier بحساب  اخلاصة  األهلية  معايير  إستيفاء   *  
ديسمبر 2018 كحد أدنى

ويف حال إخفاقك بالقيام بذلك بحلول هذا التاريخ يعني بأنك لن تكون مؤهاًل لألستفادة من هذا العرض.

من هم العمالء الؤهليين 

لهذا العرض؟

جمموعة خمتارة من عمالء  HSBC Premier الذين لديهم حسابات قائمة على أساس الرصيد الذين استقبلوا رسالة نصية قصيرة وفقًا ألختيار  	•
بنك إتش إس بي سي مصر  املطلق هم املأهلون لذلك العرض فقط.  

ما هي األمور األخرى التي 

يجب علي أن أعرفها حول 

هذا العرض ؟

شروطها  تعديل  أو  تغيير  بحق  مصر  سي  بي  إس  و يحتفظ إتش  فقط.  العربية  مصر  جمهورية  يف  الترويجي  العرض  هذا  وأحكام  شروط  تطبق  	•
وأحكامها او إنهائها و إلغاء احلمله بالكامل يف أي وقت وفقًا ألختيار بنك إتش إس بي سي مصر  املطلق  مع مراعاه البنك بتحديث الصفحة 

اإللكترونية لبنك  إتش إس بي سي مصر  www.hsbc.com.eg  قبل التعديل أو إلغاء احلملة. وتكون قراراتنا بشأن كافة املسائل املتعلقة 

بهذا العرض نهائيًة وملزمًة. 

لبنك  إتش إس بي سي مصر  مطلق احلق و التقدير فى تعديل شروط و أحكام العرض أو إلغاءه بدون حتمل أى مسئولية. 	•
توافق على املشاركة يف أي أنشطة ترويجية قد نطلبها بشكل مناسب ومقبول يف حال تأهلك لألستفادة من عرض )الكاش باك(. 	•

•	 سوف يتم إضافة مبلغ الكاش باك علي حسابك ويقع عليك كامل املسؤلية لإلبقاء حسابك مفتوح حتى يتم إضافة املبلغ عليه. فإذا وجد  أن 
حسابك مغلق فى وقت إضافة الكاش باك فلن تكون مؤهال للعرض.

•	 توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعاجلة بياناتك )سواًء يف مصر أو خارجها( من قبل بنك إتش إس بي سي مصر وشركات جمموعة إتش إس بي 
سي  واألطراف األخرى املصرح لهم لألتصال بك يف حال تأهلك لإلستفادة من العرض.

إن املشاركة يف هذا العرض ال تمنح املستفيدين حق استخدام شعار أو صور بنك إتش إس بي سي   املتعلقة بالعرض دون احلصول على موافقة  	•
بنك إتش إس بي سي مصر اخلطية الصريحة. وال يجوز للمستفيدين  من العرض تقديم أي تصريحات علنية بشأن  فوزهم أو أي جانب آخر يف هذا 

العرض دون احلصول على موافقة بنك إتش إس بي سي مصر  اخلطية املسبقة. وأي خمالفة لهذا الشرط تمنح  بنك إتش إس بي سي مصر  احلق يف 

عدم منح  الكاش باك للعميل وحرمانه من التأهل لإلستفادة من العرض وذلك بشكل مباشر ودون تقديم إشعار مسبق.

إس  إتش  بنك    Premierباخلدمات اخلاصة  العامة  واألحكام  الشروط  فإن  الترويجي،  العرض  بهذا  اخلاصة  واألحكام  الشروط  إىل  باإلضافًة  	•
بي سي مصر وأي شروط وأحكام منفصلة متوفرة على www.hsbc.com.eg ستستمر بالتطبيق. وللحصول على كافة األسعار والرسوم 

واملبالغ األخرى املفروضة )بما فيها املعامالت اخلارجية( على النحو الوارد يف جدول اخلدمات والرسوم لدى بنك إتش إس بي سي مصر   ، يرجى 

 .www.hsbc.com.eg التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروين على

تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة اجلوانب والوجوه للقوانين املعمول بها يف جمهورية مصر العربية. 	•
لن نكون مسؤولين )بالقدر الذي يسمح به القانون واألنظمه املعمول بها( عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن تنظيم هذه احلملة أو بقائها أو إستمرارها .  	•
ال يسعى هذا البند إىل استبعاد مسؤولية بنك إتش إس بي سي مصر  عن )أ( الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن إهمالهم، )ب( الغش أو التحريف 

، و / أو )ج( أية مسألة أخرى يكون من غير القانوين بالنسبة لهم إستبعاد أو حماولة إستبعاد مسؤوليتة

كافة  تخضع  كما  العربية.  مصر  جمهورية  يف  بها  املعمول  للقوانين  والوجوه  اجلوانب  كافة  من  الترويجي  العرض  هذا  وأحكام  شروط  تخضع  	•
النزاعات املتعلقة بشروط هذا العرض الترويجي لألختصاص القضائي احلصري حملاكم جمهورية مصر العربية.

موظفى بنك إتش إس بي سي غير مؤهلين لألشتراك يف هذا العرض. 	•
ينبغي إستيفاء كل شرط وحكم من الشروط واألحكام الواردة يف شروط وأحكام هذا العرض الترويجي. 	•

الشروط واألحكام للعرض اخملصص حلسابات HSBC Premier اخملتارة والقائمة على أساس الرصيد والغير مستوفيين 

ملعايير األهلية مدة العرض تبدأ من30 أغسطس 2018  و حتى 30 سبتمبر 2018 )شاملًة هذين اليومين(
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