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 The HSBC Personal Banking General Terms and Conditions and the HSBC Credit Card Agreement Terms for the UAE 
and any separate terms and conditions, application literature, rates, fees and charges as set out in the Schedule of 
Services and Tariffs  available on www.hsbc.ae, credit policies and limits, due diligence and eligibility criteria relating 
to your HSBC Black Credit Card (“General Terms”) continue to apply to your HSBC Black Credit Card and HSBC Jade 
Credit Card unless otherwise specified.

 These terms and conditions (“HSBC Black Credit Card Terms and Conditions”) apply to the HSBC Black Credit Card 
and to the HSBC Jade Credit Card (“Product”) and will apply in addition to the General Terms. In the event of any 
conflict, between these terms and the General Terms, the HSBC Black Credit Card Terms and Conditions will prevail.

 We reserve the right to refuse any application for a product or service relating to the Product.

 We will only vary these terms from time to time in accordance with our HSBC Credit Card Agreement Terms which are 
available on our website at www.hsbc.ae. The latest version of HSBC Credit Cards Agreement Terms will be available 
for you at all times on our website www.hsbc.ae. We will notify you, if necessary, as per the HSBC Credit Cards 
Agreement Terms. 

 We reserve the right at our discretion to alter or amend the benefits and features set out herein. We will endeavor to 
notify you of any changes that may impact the benefits or features as soon as is reasonable practicable. 

 The Mastercard, Back9 Solutions, Golf Clubs and all other third party benefit terms and conditions apply. These may be 
subject to change from time to time subject to the applicable provisions in the relevant third party terms and conditions. 

 A statement cycle period is defined as the period which starts from the date your statement is issued and continues 
until the next statement issuance date.

 We are not liable for representations or commitments made to you by third parties, including any of our business 
alliance partners.

 All of the following benefits will apply to Primary and Supplementary HSBC Black and HSBC Jade Credit Cardholders, 
unless otherwise stated.

 The HSBC Black Credit Card Terms and Conditions will be governed in all respects by the federal laws of the United 
Arab Emirates, and in particular by the laws of the Emirate of Dubai. All disputes relating to these terms shall be subject 
to the exclusive jurisdiction of the non DIFC courts of Dubai.

 Each of the terms set out in the General Terms and the HSBC Black Credit Card Terms and Conditions needs to be met.

 It is your responsibility to ensure that your Air Miles account is open and active. Failure to do so may mean that you are 
no longer eligible to earn any Air Miles under these terms. 

 You agree that your continued usage of the Product constitutes your acceptance of the General Terms and the HSBC 
Black Credit Card Terms and Conditions (as changed or varied from time to time).

 

Benefits: 

BENEFIT / DETAILS TERMS & CONDITIONS

1 - Bonus Air Miles

Enjoy sign-up Air 
Miles as detailed on 
our website at the 
time of application 
(“Sign-up Air 
Miles”)*

*not applicable for 
HSBC Jade Credit 
Cardholders 

	 Sign-up Air Miles offer is applicable only for HSBC Black Primary Credit Cardholders and will be 
awarded to their Air Miles account

	 Sign-up Air Miles will be awarded subject to payment of the applicable Annual Membership Fee (as 
set out in the Schedule of Services and Tariffs available at www.hsbc.ae) on or by the first payment 
due date

	 Sign-up Air Miles will be awarded up to sixty (60) business days from the first payment due date
	 If you cancel your membership and your Annual Membership Fee is fully or partially reimbursed, 

your Sign-up Air Miles will be revoked on a pro-rata basis
	 Sign-up Air Miles only applies for the first year of the HSBC Black Credit Card. 
	 Air Miles Terms and Conditions apply 
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BENEFIT / DETAILS TERMS & CONDITIONS

Enjoy Anniversary Air 
Miles as detailed on 
our website from the 
second year onwards 
(“Anniversary Air 
Miles”) *

*not applicable for 
HSBC Jade Credit 
Cardholders 

	 Anniversary Air Miles is applicable only for HSBC Black Primary Credit Cardholders and will be 
awarded to their Air Miles account

	 You must be up to date on all your payments on your Credit Card in order to be eligible for the 
Anniversary Air Miles. If any payments are overdue on your Credit Card, or at any stage you are in 
breach of any of the General Terms or these HSBC Black Credit Card Terms and Conditions, or if 
your HSBC Black Credit Card has been suspended, blocked or cancelled by us, your spends will not 
qualify for the purpose of Anniversary Air Miles.

	 Anniversary Air Miles will be awarded subject to payment of the applicable Annual Membership Fee 
(as set out in the Schedule of Services and Tariffs available at www.hsbc.ae) on or by the payment 
due date indicated in the Product’s statement

	 Anniversary Air Miles will be awarded up to sixty (60) business days from the annual membership 
fee payment due date

	 Anniversary Air Miles applies from the second year onwards.
	 If you cancel your membership and your Annual Membership Fee is fully or partially reimbursed, 

your Anniversary Air Miles will be revoked on a pro-rata basis
	 Air Miles Terms and  Conditions apply

2. Air Miles earning

Below are the Air 
Miles Categories and 
applicable Air Miles 
earning: 

	Travel:

Earn 2.5 Air Miles for 
every 1 AED spend 
in travel related 
purchases, including 
airlines, hotels and 
car rentals merchant 
category codes 
(“MCCs”)

	Foreign Currency:

Earn 1.5 Air Miles for 
every 1 AED spend 
in all currencies other 
than UAE Dirhams

	Online:

Earn 1.5 Air Miles for 
every 1 AED spend in 
all online purchases

	General Retail:

Earn 1 Air Mile for 
every 1 AED spend in 
all other spends and 
all other MCCs

	 This Air Miles earning rate is applicable only for the HSBC Black Credit Card and HSBC Jade Credit 
Card

	 Below is an example illustrating the Air Miles Category and earning for different retail transactions: 

Retail Transaction Air Miles 
Category 

Amount 
(AED)

Miles earned 
/ 1AED spend

Air Miles 
earned

Hotel Travel 2,000 2.5 5,000

Airline ticket Travel 4,000 2.5 10,000

E-commerce merchant Online 1,000 1.5 1,500

Foreign currency transaction (non-
AED*)

Foreign Currency 2,000 1.5 3,000

Any other transaction in AED General Retail 2,000 1 2,000

Total: 11,000 21,500
 * Foreign currency transactions are being converted to AED and reflect on your statement at the 

applicable exchange rate determined by Mastercard
	 We may at our discretion change the Air Miles Categories and/or earning. We will notify you of any 

such changes as soon as is reasonably practicable.
	 Only retail purchases that have been posted to your Credit Card Account within your statement 

cycle period will be eligible for Air Miles earning in that month. Please note the date your transaction 
is posted to your Account may be later than your actual transaction date. For example, if your 
statement date (i.e. the monthly period of time between billings) is on the 30th of the month and a 
purchase made on the 29th of the month is posted to your Account on the 1st of the following month, 
the Air Miles will only be accrued for this particular transaction in the next statement date.

	 Mastercard shall be solely responsible for determining the MCC any particular spend falls within, 
including where a spend may appear to fall within one or more MCCs. Mastercard’s MCC 
classification shall be final.  

	 Please note that spends made at travel services booking websites for hotel stays, airlines tickets and/
or car rentals will qualify for the Air Miles Category according to the spend classification determined 
by Mastercard

	 International spends made in AED, will be considered as a transaction under the General Retail 
Category and you will earn 1 Air Mile earning for every 1 AED spend excluding any fees and charges 
applied to the transaction.

	 When calculating the Air Miles, any international spends made in a non-AED currency will be 
converted to the AED equivalent at the prevailing foreign exchange rates (as determined by 
Mastercard). Air Miles will be calculated on the converted AED amount excluding any fees and 
charges applied to the transaction.

	 You cannot earn Air Miles in more than one Air Miles Category for the same transaction. 
Mastercard’s classification will be considered as final.  For example, if a non- AED spend has been 
made online, and this is recognized under the ‘online’ category by MCC then you will be eligible for 
only 1.5 Air Miles for every 1 AED of equivalent spend on the Product. You will not be eligible for 
both, for example 1.5 Air Miles for every 1 AED of Foreign Currency spends and an additional 1.5 Air 
Miles for every 1 AED of Online spends. 

	 Air Miles Terms & Conditions apply
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BENEFIT / DETAILS TERMS & CONDITIONS

3 - Complimentary airport lounges access through LoungeKey

Get unlimited 
complimentary 
access to hundreds 
of airport lounges 
around the world

	 Complimentary lounge access by LoungeKey is applicable only for primary and supplementary 
HSBC Black and HSBC Jade Credit Cardholders, plus one free guest for each cardholder. 

	 To access a participating lounge: 

* Identify yourself as a LoungeKey member to the lounge reception staff and present your eligible 
Credit Card 

* Your card will be swiped to register your visit and give you access 
	 LoungeKey lounges may change from time to time. Remember to visit www.loungekey.com/

mcworldelite before traveling to see the lounges available to you or download the ‘Mastercard For 
You’ mobile app. 

	 Accompanying guests over and above your free guest visit entitlement will be charged according to 
the LoungeKey policy and tariffs as per the details provided at www.hsbc.ae 

	 To find out more about the participating airport lounges locations, opening hours and conditions of 
use that apply, please visit www.loungekey.com/mcworldelite 

4 - Complimentary Golf per month

Two free rounds of 
golf per month in 
total for both primary 
and supplementary 
cardholders.

	 This benefit is only available if you meet the minimum spend on your HSBC Black and HSBC Jade 
Credit Card. Details of the minimum spend can be found on our website. If you have not met the 
minimum spend requirement, the cost of the golf visit will be charged to your Credit Card. 

	 HSBC Black and HSBC Jade Credit Cardholders are entitled to a maximum of 2 complimentary 
golf rounds a month (in total for all Primary and Supplementary Cardholders on the Credit Card 
Account) at selected golf clubs. Details of eligible golf clubs can be found on our website; we may 
change these from time to time and so we recommend you check our website before you make any 
bookings. 

	 This benefit is only available when you book via the SpikesOn.com mobile app or on their website 
(www.spikeson.com), using your eligible HSBC Black and HSBC Jade Credit Card. The SpikesOn.
com mobile app is offered by Back9 Solutions General Trading LLC “Merchant”. 

	 Any unused rounds of golf at the end of a month will not be rolled over in to the next month. 
	 Merchant and Golf Clubs terms & conditions apply.

5 - Mastercard privileges

Get access to a world 
of benefits with your 
HSBC Black and 
HSBC Jade Credit 
Card and enjoy 
handpicked offers, 
complimentary 
memberships and 
“money can’t buy” 
experiences.

To find out more about the travel & lifestyle privileges provided by Mastercard and the terms that apply 
to these specific Mastercard offers please visit www.mastercard.com/worldelite  

Issued by HSBC Bank Middle East Limited U.A.E Branch, P.O. Box 66, Dubai, U.A.E, regulated by the Central Bank of the U.A.E and lead regulated by the 
Dubai Financial Services Authority. CRN: TC093020.
© Copyright HSBC Bank Middle East Limited 2020 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC 
Bank Middle East Limited.

Effective date: 27 December 2020

http://www.loungekey.com/mcworldelite
http://www.loungekey.com/mcworldelite
http://www.hsbc.ae
http://www.loungekey.com/mcworldelite
http://www.spikeson.com
http://www.mastercard.com/worldelite
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عــــــــــــــام:
دولة  في  االئتمانية    HSBCبطاقة اتفاقية  وشروط    HSBCلدى الشخصية  المصرفية  للخدمات  العامة  واألحكام  الشروط  تستمر   
األمارات العربية المتحدة وأية شروط وأحكام منفصلة، وأية نشرات تطبيق، وأسعار، ورسوم ومصاريف كما هي محددة في جدول 
ومعايير  الواجبة  العناية  وإجراءات  االئتمان،  وحدود  وسياسات   ،www.hsbc.ae الموقع  على  المتوفر  والتعرفات  الخدمات  رسوم 
HSBC Black وبطاقة  بالسريان على بطاقة  العامة«(  )»الشروط  الخاصة بك  االئتمانية   HSBC Black ببطاقة  المتعلقة  األهلية 

HSBC Jade االئتمانية الخاصة بك ما لم يحدد خالف ذلك.
 HSBC وبطاقة HSBC Black االئتمانية«( على بطاقة HSBC Black تطبق هذه الشروط واألحكام )»شروط وأحكام بطاقة  
Jade االئتمانية )»المنتج«( باإلضافة إلى الشروط العامة. وفي حال نشوء أي تعارض بين هذه الشروط واألحكام وبين الشروط العامة، 

تسود شروط وأحكام بطاقة HSBC Black االئتمانية.
نحتفظ بالحق في رفض أي طلب مقدم للحصول على منتج أو خدمة تتعلق بالمنتج.  

سنقوم بتغيير هذه الشروط فقط من وقت آلخر وفقًا لشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية الخاصة بنا والمتاحة على موقعنا   
اإللكتروني www.hsbc.ae. وسيكون أحدث إصدار من شروط اتفاقية بطاقات االئتمان من HSBC متاحًا لك في جميع األوقات 
 HSBC وإذا لزم األمر، سنقوم بإخطارك بهذه التغييرات وفقًا لشروط اتفاقية بطاقات .www.hsbc.ae على موقعنا اإللكتروني

.HSBC االئتمان من
نحتفظ بالحق وفقًا لتقديرنا في تغيير أو تعديل المزايا والمميزات المنصوص عليها هنا. وسنسعى إلعالمك بأي تغييرات قد تؤثر على   

المزايا أو المميزات في أقرب وقت ممكن عمليًا.
تطبق شروط وأحكام Mastercard و Solutions Back9 و Golf Clubs وجميع شروط وأحكام مزايا األطراف األخرى. وقد تكون هذه   

الشروط واألحكام عرضًة للتغيير من وقت آلخر وفقًا لألحكام المعمول بها في شروط وأحكام الطرف اآلخر ذي الصلة.
تحدد المدة الزمنية لدورة كشف الحساب بأنها الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إصدار كشف الحساب الخاص بك وتستمر لغاية تاريخ   

إصدار كشف الحساب التالي. 
لن نكون مسؤولين عن أي إقرارات أو التزامات تم تقديمها لك من قبل جهات أخرى، بما في ذلك أي من شركاء البنك في األعمال.  

تطبق كافة المزايا التالية على حاملي بطاقة HSBC Black االئتمانية األساسية واإلضافية، ما لم ينص على خالف ذلك.   
تخضع شروط وأحكام بطاقة HSBC Black االئتمانية في كافة جوانبها للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، السيما   
قوانين إمارة دبي. وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بهذه الشروط إلى االختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي غير التابعة لمركز دبي 

المالي العالمي.
ينبغي استيفاء كل شرط من الشروط الموضحة في الشروط العامة وشروط وأحكام بطاقة HSBC Black االئتمانية.  

يقع على عاتق حامل البطاقة مسؤولية ضمان فتح حساب Air Miles وتفعيله. إذ إن اإلخفاق في ذلك قد يعني عم االستمرار في   
أهلية كسب أي من نقاط Air Miles بموجب هذه الشروط.

 HSBC يوافق حامل البطاقة على أن االستمرار في استخدام المنتج هو بمثابة موافقة على الشروط العامة وشروط وأحكام بطاقة  
Black االئتمانية )وما يطرأ عليها من تغيير أو تبديل بين الحين واآلخر(.

 

الــــمــــزايــــا:

الشروط واألحكامالمزايا والتفاصيل

نقاط Air Miles إضافية

 Air في  االشتراك  بنقاط  تمتع 
بالتفصيل  محدد  هو  كما   Miles
على موقعنا اإللكتروني عند تقدم 
 Air في  )»االشتراك  الطلب 

)”Miles

بـطـاقـة   حـامـلـي  عـلى  يـطـّبق  *ال 
HSBC Jade االئـتـمـانـيـة

يسري عرض االشتراك في Air Miles على حاملي بطاقة HSBC Black االئتمانية األساسية حصرًا وسيتم إضافة  	
النقاط إلى حسابات Air Miles الخاصة بهم.

يخضع منح نقاط االشتراك في Air Miles لسداد رسم العضوية السنوي المطبق )كما هو محدد في جدول رسوم  	
الخدمات والتعرفات المتوفر على الموقع www.hsbc.a( في تاريخ أو بحلول تاريخ استحقاق الدفعة األولى. 

تمنح نقاط االشتراك في Air Miles في غضون ستين )60( يوم عمل من تاريخ استحقاق الدفعة األولى. 	

إذا قمت بإلغاء اشتراكك وتم إعادة رسم العضوية السنوي الخاص بك بشكل كامل أو جزئي، فسيتم رفض اشتراكك  	
في Air Miles على أساس تناسبي.

يطبق عرض االشتراك في Air Miles على العام األول لبطاقة HSBC Black االئتمانية حصرًا.  	

.Air Miles تطبق الشروط واألحكام الخاصة بـ 	

شروط وأحكام بطاقة HSBC Black االئتمانية

سارية المفعول من تاريخ: ٢7 ديسمبر ٢٠٢٠. 

http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.a
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تمتع بنقاط مرور عام على االشتراك 
محدد  هو  كما   Air Miles في 
بالتفضيل على موقعنا اإللكتروني 
فصاعدًا  الثانية  السنة  من  بدءًا 

)“نقاط مرور عام على االشتراك(

 HSBC  اليـطـّبق عـلى حـامـلـي بـطـاقـة*
Jade االئـتـمـانـيـة

يسري عرض مرور عام على االشتراك في Air Miles على حاملي بطاقة HSBC Black االئتمانية األساسية حصرًا  	
وسيتم إضافة النقاط إلى حساب Air Miles الخاص بهم.

يجب البقاء على إطالع بشأن كافة دفعاتك على بطاقتك االئتمانية لكي تكون مؤهاًل لعرض نقاط مرور عام على  	
االشتراك في Air Miles. وفي حال التأخر عن سداد أي دفعة على بطاقتك االئتمانية الخاصة بك، أو انتهاكك في أي 
 HSBC Black االئتمانية، أو تعليق بطاقة HSBC Black مرحلة بأي من الشروط واألحكام العامة المتعلقة ببطاقة
االئتمانية الخاصة بك، أو حظرها أو إلغائها من قبل البنك، فإن ما إنفاقك لن يكون مؤهاًل لغرض الحصول على نقاط 

.Air Miles مرور عام على االشتراك في
يخضع منح نقاط مرور عام على االشتراك في عرض Air Miles لسداد رسم العضوية السنوي المعمول به )كما  	
هو محدد في جدول رسوم الخدمات والتعرفات المتوفر على الموقع www.hsbc.ae( في تاريخ أو بحلول تاريخ 

استحقاق الدفعة األولى. 
تمنح نقاط مرور عام على االشتراك في Air Miles في غضون ستين )60( يوم عمل من تاريخ استحقاق الدفعة  	

األولى.
يطبق عرض مرور عام على االشتراك في Air Miles بدءًا من العام الثاني فصاعدًا.  	

إذا قمت بإلغاء اشتراكك وتم إعادة رسم العضوية السنوي الخاص بك بشكل كامل أو جزئي، فسيتم رفض اشتراكك  	
في Air Miles على أساس تناسبي.

.Air Miles تطبق الشروط واألحكام الخاصة بـ 	

Air Miles ٢ - كسب نقاط

 Air Miles فيما يلي فئات نقاط
 Air Miles وطريقة كسب نقاط

المعمول به:
	السفر:

 Air Miles اكسب 2.5 نقطة
مقابل كل 1 درهم إماراتي يتم 

انفاقه على المشتريات المتعلقة 
بالسفر، بما في ذلك شركات 

الطيران، والفنادق وتأجير السيارات 
 .)MCCs( ورموز فئة التاجر

	العمالت األجنبية:
 Air Miles اكسب 1.5 نقطة

مقابل كل 1 درهم إماراتي يتم 
انفاقه بكافة العمالت األخرى غير 

الدرهم اإلماراتي. 
	عبر اإلنترنت:

 Air Miles اكسب 1.5 نقطة
مقابل كل 1 درهم إماراتي يتم 

انفاقه على جميع مشتريات التجزئة 
عبر اإلنترنت. 

	المشتريات العامة:
اكسب 1 نقطة Air Miles مقابل 

كل 1 درهم إماراتي يتم انفاقه 
على جميع المشتريات األخرى 
وكافة رموز فئة التاجر األخرى 

.)MCCs(

يطبق معدل كسب نقاط Air Miles هذا على بطاقة HSBC Black وبطاقة HSBC Jade االئتمانية حصرًا. 	

نقدم أدناه مثال لتوضيح فئة Air Miles وكسب نقاط Air Miles على مختلف مشتريات التجزئة. 	 

فئة Air مشتريات التجزئة
Miles

المبلغ 
)بالدرهم 
اإلماراتي(

 Air Miles نقاط
المكتسبة مقابل كل 1 
درهم إماراتي يتم انفاقه

 Air Miles نقاط
المكتسبة

2,0002.55,000السفرالفنادق
4,0002.510,000السفرتذاكر الطيران

عبر التجارة اإللكترونية
اإلنترنت

1,0001.51,500

معامالت العمالت األجنبية 
)غير الدرهم اإلماراتي(

العمالت 
األجنبية

2,0001.53,000

أي معامالت أخرى بالدرهم 
اإلماراتي

المشتريات 
العامة

2,00012,000

11,00021,500اإلجمالي:

الصرف  الخاص بك بسعر  الحساب  اإلماراتي وتظهر في كشف  الدرهم  إلى  األجنبية  العمالت  تحول معامالت   *   
المعمول به الذي تحدده ماستر كارد. 

يحق لنا وفقًا لتقديرنا المطلق تغيير فئات Air Miles و/أو كسب نقاط Air Miles. وسنقوم بإخطارك بأي من هذه  	 
التغييرات في أقرب ممكن عمليًا..

تعتبر مشتريات التجزئة المسجلة على حساب بطاقتك االئتمانية خالل مدة دورة كشف الحساب الخاص بك وحدها  	
المؤهلة لكسب نقاط Air Miles في ذلك الشهر. يرجى مالحظة أن تاريخ تسجيل العملية على حسابك قد يتم بعد 
تاريخ إجراء العملية فعليًا. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ كشف حسابك )أي المدة الشهرية بين إصدار الفواتير( هو 
في الـ30 من الشهر وكانت عملية الشراء قد تمت في الـ29 من الشهر فإنها تسجل على حسابك في األول من الشهر 

التالي، وستحصل على نقاط Air Miles الخاصة بتلك العملية في تاريخ كشف الحساب التالية. 
يقع على عاتق ماستركارد المسؤولية الحصرية عن تحديد رمز فئة التاجر وأي إنفاق خاص يندرج ضمنها، بما في ذلك  	

مواقع إدراج اإلنفاق ضمن واحدة أو أكثر من رموز فئات التاجر. ويكون تصنيف ماستركارد لرمز فئة التاجر نهائيًا.
يرجى مالحظة أن عمليات اإلنفاق التي تتم على المواقع اإللكترونية لخدمات السفر من أجل الحصول على إقامة  	
فندقية، تذاكر طيران و/أو إيجار سيارات ستكون مؤهلة لفئة نقاط Air Miles وفقًا لتصنيف اإلنفاق الذي تحدده 

ماستركارد. 
 Air تعتبر عمليات اإلنفاق الدولية المعمولة بالدرهم عمليات ضمن فئة الشراء بالتجزئة العام وستكسب 1 نقطة 	

Miles مقابل كل 1 درهم إماراتي يتم انفاقه باستثناء أي رسوم أو مصاريف تطبق على المعاملة. 
عند احتساب نقاط Air Miles، سيتم تحويل أي إنفاق دولي معمول بعملة غير الدرهم اإلماراتي إلى ما يعادل الدرهم  	
اإلماراتي وفقًا لسعر الصرف السائد )الذي تحدده ماستركارد(. وسيتم حساب نقاط Air Miles على المبلغ المحول 

للدرهم اإلماراتي مع استثناء أية رسوم تطبق على المعاملة. 
تصنيف  ويعتبر  نفسها.  العملية  Air Miles عن  أكثر من فئة من فئات  Air Miles في  نقاط  يمكنك كسب  ال  	
ماستركارد نهائيًا. على سبيل المثال، إذا تمت عملية اإلنفاق بغير الدرهم اإلماراتي عبر اإلنترنت، وتم إدراج هذه 
العملية ضمن فئة عبر اإلنترنت بموجب رمز فئة التاجر عندئذ يحق لك الحصول على 1.5 نقطة Air Miles فقط مقابل 
كل 1 درهم إماراتي أو ما يعادله يتم انفاقه على المنتج. ولن تكون مؤهاًل لكليهما، أي 1.5 نقطة Air Miles مقابل 
كل 1 درهم إماراتي يتم انفاقه بالعملة األجنبية و1.5 نقطة Air Miles إضافية مقابل كل 1 درهم إماراتي يتم انفاقه 

عبر اإلنترنت. 
.Air Miles تطبق الشروط واألحكام الخاصة بـ 	
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LoungeKey 3 - دخول مجاني إلى صاالت المطارات من خالل ميزة

	دخول مجاني غير محدود إلى المئات 
من صاالت المطارات حول العالم.

تطبق ميزة LoungeKey للدخول المجاني إلى صاالت المطارات على حاملي بطاقات HSBC Black االئتمانية و  	
HSBC Jade االئتمانية األساسية واإلضافية حصرًا، باإلضافة إلى زائر واحد مجاني لكل حامل بطاقة.

للدخول إلى الصالة المشاركة: 	

عّرف بنفسك لموظفي االستقبال في صالة المطار على أنك أحد أعضاء LoungeKey وأبرز بطاقتك االئتمانية    
المؤهلة الخاصة بك.

سيتم تمرير بطاقتك لتسجيل زيارتك ومنحك إذن الدخول.   
الموقع   زيارة  تنس  ال  لذا  واآلخر.  الحين  بــيــن   LoungeKey بـمـيـزة  الـمـشـاركـة  الـمـطـارات  صـاالت  تـبـديـل  يـجـوز  	
www.loungekey.com/mcworldelite قبل السفر لالطالع على صاالت المطارات المتاحة لك أو تحميل تطبيق 

ماستركارد الخاص بالهاتف المتحرك.
 LoungeKey يتم احتساب رسوم الزوار المرافقين لك الذين يتجاوزن حد الزيارة المجانية المسموح لك وفقًا لسياسة 	

.www.hsbc.as والتعرفة ذات الصلة كما هو مجدد بالتفصيل على موقعنا اإللكتروني
لمعرفة المزيد عن مواقع صاالت المطارات المشاركة، وساعات االفتتاح وشروط االستخدام المعمول بها، يرجى  	

www.loungekey.com/mcworldelite زيارة الموقع اإللكتروني

4 - مزايا الجولف المجانية الشهرية

جولتين مجانيتين في الشهر باإلجمال 
لكل من حاملي البطاقات االئتمانية 

األساسية واإلضافية.

 HSBC Jade وبطاقة HSBC Black تتوفر هذه الميزة في حال استيفائك لشرط الحد األدنى لإلنفاق على بطاقة 	
االئتمانية الخاصة بك. ويمكن االطالع على تفاصيل الحد األدنى لمبلغ اإلنفاق المطلوب على موقعنا اإللكتروني. 
زيارة ملعب الجولف على بطاقتك  وفي حال عدم استيفائك لشرط الحد األدنى لإلنفاق، فسيتم احتساب رسم 

االئتمانية.
ويمكن لحاملي بطاقة HSBC Black وبطاقة HSBC Jade االئتمانية )األساسية واإلضافية( الحصول على جولتين  	
مجانيتين في ملعب الجولف في الشهر )باإلجمال لكل من حاملي البطاقة االئتمانية األساسية واإلضافية على حساب 
البطاقة االئتمانية( في مالعب الجولف المختارة. يمكن االطالع على تفاصيل نوادي الجولف المؤهلة على موقعنا 
اإللكتروني؛ وقد نقوم بتغييرها من وقت آلخر وبالتالي فإننا ننصحك بالتحقق من موقعنا اإللكتروني قبل إجراء أي 

حجوزات.
تتوفر هذه الميزة فقط عندما تقوم بالحجز عن طريق تطبيق SpikesOn.Com عبر الهاتف المتحرك أو على موقعهم  	
اإللـكـتـرونـي )www.Spikeson.com( بـاسـتـخـدام بـطـاقـة HSBC Black ائـتـمـانـيـة وبـطاقـة HSBC Jade ائتمانية 
 Back9 Solutions قبل  من  المتحرك  الهاتف  عبر   SpikesOn.Com تطبيق  توفير  يتم  بك.  الخاصة  المؤهلة 

General Trading LLC “التاجر”.
لن يتم تدوير أي جوالت جولف لم يتم استخدامها في نهاية الشهر إلى الشهر التالي. 	

تطبق الشروط واألحكام الخاصة بالتاجر ونوادي الجولف. 	

5 - مزايا ماستركارد

بطاقة  مزايا  عالم  إلى  الدخول 
 HSBC وبطاقة   HSBC Black
Jade االئتمانية الخاصة بك والتمتع 
والعضويات  المختارة،  بالعروض 
المجانية، وتجارب وخبرات “ال يمكن 

شراؤها بالمال”.

لمعرفة المزيد عن مزايا السفر والرفاهية المقدمة من ماستركارد والشروط المطبقة على تلك العروض الخاصة من 
www.mastercard.com/worldelite ماستركارد، يرجى زيارة الموقع

سارية المفعول من تاريخ: ٢7 ديسمبر ٢٠٢٠. 
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