
 شروط وأحكام الحملة - (ُسلفه)حملة "التوصية لصديق" لـ 

 

موقع [ على  ٢٠٢٣ – مايو – ٥ [ إلى ] ٢٠٢٣ –مارس  – ٦من ]  .م.مذ التمويل دار نمحملة "التوصية لصديق" لـ )ُسلفه( 

 ."(فترة الحملةأو من خالل أي قناة أخرى تراها دار التمويل مناسبة )"اإللكتروني  الشركة

وأي عناصر من  ،بعناية. قد تختلف فترة الحملةعليك، فيما يتعلق بالحملة، لذا يرجى قراءتها  الحملةهذه تنطبق شروط وأحكام 

 .لتقديرها الخاص ا  دون إشعار من دار التمويل وفق ،الحملة والشروط واألحكام

 

 :الحملة هذه في للمشاركة تأهلمعايير ال

)"المحيل"(، والذين نجحوا في إحالة بـ الحاليين من دار التمويل، والذين يطلق عليهم فيما بعد  لفهسُ قروض  لعمالء متاحة الحملة.1

بدار التمويل لالستفادة من قرض  الخاصة التأهلر معايي يستوفون، والذين لفهسُ  لالستفادة من قرض عميل جديد إلى دار التمويل

 ."(، خالل فترة الحملةالمحال اليه)"بـ فيما بعد  م، المشار إليهلفهسُ 

 

 األصدقاء و العائلة من أكبر عدد ممكن  توصيهمتاح لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط ويمكن للمحيل  لفهسُ قرض  .2

 .، حيث ال يوجد حد أقصى لعدد اإلحاالتي دولة اإلمارات العربية المتحدةوالمعارف من مواطن

  

للمحيل في الشهر الحالي والشهر السابق  لفهسُ لكي يكون المحيل مؤهال للمشاركة في الحملة، يجب أن تكون دفعات قرض  .3

 .لمعايير وسياسات دار التمويل ا  منتظمة، حيثما ينطبق ذلك، وفق

 

وال تضمن دقة المعلومات التي تم تمريرها من  التمويلدار  . ال تمثللفهسُ مهتم بقرض  المحال اليهيجب على المحيل التأكد من أن .4

 .إليه حالالمقبل المحيل إلى 

 

لتمرير تفاصيل االتصال والمعلومات الخاصة به إلى دار  إليه المحاليقر المحيل ويضمن حصوله على موافقة صريحة من . 5

 .حالةاإل هللخصوصية قد يترتب على مثل هذخرق من أي  دار التمويل التمويل. يجب على المحيل أن يبرئ

 

 .من خالل موقع دار التمويل باستخدام النموذج المخصص لذلك إليه حالملل يجب على المحيل تقديم تفاصيل .6

 

درهم إماراتي )خمسة وسبعون ألف  75,000بحد أدنى  لفهسُ االستفادة من مبلغ قرض  إليه حالالمللتأهل للتحويل، يجب على  .7

 .درهم(

 

 .الحملة مؤهلين بموجب هذهغير  دار التمويل مجموعةو دار التمويل موظفو .8

 

 .الحملة بموجب هذه مؤهال  ، يكون المحيل األول من قبل عدة محيلين إليه حالالمفي حالة إحالة . 9

 



بموجب  لفهسُ االستفادة من قرض  إليه حالالملكي يكون المحيل مؤهال للحصول على أي ميزة بموجب هذه الحملة، يجب على . 10

من المحيل باستخدام النموذج المخصص لموقع دار  إليه حالالممن تاريخ استالم التفاصيل  ا  ( يوم60) ستونغضون هذه الحملة في 

 .الناجحة"( ةالتوصيالتمويل )"

 

مع مراعاة استيفاء المعايير المذكورة هنا، كحافز بموجب هذه الحملة، يكون المحيل مؤهال للحصول على قسط شهري واحد . 11

، يحق لدار (1واحد ) حافزللحصول على أكثر من  إذا كان المحيل مؤهال   .لكل محال ناجح )"الحافز"( لفهسُ ( فقط من قرض 1)

المستقبلية للمحيل في تاريخ استحقاقها، أو تحويل المبلغ المعادل إلى حساب المحيل المسجل  لفهسُ التمويل إما مقاصة أقساط قرض 

  .لدى دار التمويل في تاريخ )تواريخ( استحقاق القسط

يحق لدار التمويل تحديد حافز اإلحالة بعدد األقساط  ،حيلللمإذا كان عدد اإلحاالت الناجحة أعلى من القسط الشهري المتبقي .11.1

 .المتبقية من المحيل

  

 .، يحق لدار التمويل مصادرة الحافز )الحوافز( المتبقيةا  أو دفعه مقدم لفهسُ إذا قام المحيل بإغالق حساب قرض .11.2

 

إلى  لفهسُ ( من صرف قرض 2إلى المحيل خالل شهرين ) حملة "التوصية لصديق" لـ )ُسلفه(بموجب حافز المحيل  إصداريتم . 12

 .هإلي محالال

 

 .لتقديرها الخاص تحديد ما إذا كانت اإلحالة مؤهلة بموجب هذه الحملة ا  يحق لدار التمويل وفق. 13

 

لقوانين ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويخضع أي نزاع ينشأ عن أو فيما  ا  تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفق. 14

لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم أبوظبي. ومع ذلك، تحتفظ دار التمويل بالحق في متابعة أي  حكام األشروط وهذه اليتعلق ب

  .إجراء قانوني أو مطالبة في واليات قضائية أخرى

 

 


