شــروط وأحــكــام عــرض  Spend & Getالــتــرويــجــي
ً
(شامال كال التاريخين)
من  ١٧نوفمبر  2020حتى  ٣١مارس 202١
متى تنطبق هذه
الشروط واألحكام؟





من المؤهل للمشاركة
في العرض الترويجي؟






ما هو العرض وما هي
طريقة عمله؟

ً
شامال كال التاريخي (“فترة
يسري العرض الترويجي خالل الفترة ما بين  ١٧نوفمبر  2020حتى  31مارس – 202١
العرض الترويجي”).

تنطبق هذه الشروط واألحكام («شروط وأحكام العرض الترويجي”) فيما يتعلق بالعرض الترويجي .هذه تنطبق
عليك بقدر ما تسمح القوانين واللوائح بذلك ،يرجى قراءتها بعناية.

هذا العرض الترويجي متاح لجميع عمالء  HSBCالجدد والحاليين الذين يتقدمون بطلب الحصول على بطاقةHSBC
ائتمانية أساسية جديدة وممن ليس لديهم أي بطاقة ائتمانية أساسية في وقت تقديم الطلب ولم يكن لديهم
أي بطاقة خالل األشهر الستة الماضية.
ً
أيضا لعمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية اإلضافية إذا ما تقدموا بطلب الحصول على
هذا العرض الترويجي متاح
بطاقة HSBCائتمانية أساسية جديدة خالل فترة العرض الترويجي.
يجب ضمان أال يكون حساب بطاقة ائتمانية وجميع حساباتك األخرى لدى  HSBCمتأخرة السداد في جميع األوقات.

ً
ً
ً
مقيما في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
عاما أو أكثر وأن تكون
مؤهال ،يجب أن يكون عمرك 21
لكي تكون



ال يشمل هذا العرض الترويجي موظفي .HSBC



مــبــلــغ  300درهــم إمــاراتــي كـاسترداد نقدي في حساب بطاقتك االئتمانية مع مراعاة تلبية متطلبات الحد
ً
يوما األولى من تاريخ فتح حساب البطاقة االئتمانية
األدنى لإلنفاق وهو  15.000درهم إماراتي خالل فترة الـ 60
(«فترة اإلنفاق»).

إذا تقدمت بطلب الحصول على بطاقة ائتمانية أساسية جديدة خالل فترة العرض الترويجي وتمت الموافقة على طلبك
بحلول  ٣٠أبريل  2021فسوف تحصل على:







متى وما هي النفقات
المؤهلة ألغراض
اإلنفاق المؤهل
كجزء من هذا العرض
الترويجي؟

قام بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -اإلمارات العربية المتحدة («نا” أو “نحن” أو “ )”HSBCبإطالق عرض
ترويجي للعمالء الذي يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي أو بطاقة HSBC
 ZEROاالئتمانية («البطاقة االئتمانية»).

ً
يوما و/أو كانت
إذا عجزت عن سداد الحد األدنى من الدفعة المستحقة خالل فترة اإلنفاق المؤهلة التي تبلغ 60
ً
مؤهال لالستفادة من العرض.
بطاقتك االئتمانية محظورة ألي دفعة في وقت سريان العرض ،فلن تكون
هذا العرض متاح للعمالء المؤهلين الذين يتقدمون بطلباتهم عبر اإلنترنت أو عبر القنوات المباشرة (على سبيل
المثال ،فروع ومراكز خدمة عمالء  HSBCوما إلى ذلك) للحصول على بطاقة ائتمانية أساسية جديدة خالل فترة
العرض الترويجي والحصول على الموافقة بحلول  ٣٠أبريل  .2021وإذا قام عميل جديد بتقديم طلب للحصول
ً
مؤهال للحصول على مبلغ  300درهم إماراتي
على بطاقة ائتمانية أساسية وإضافية في نفس الوقت ،فسيكون
كاسترداد نقدي يتم إضافته إلى البطاقة االئتمانية األساسية فقط.

سيتم منح مبلغ االسترداد النقدي مرة واحدة فقط بعد تلبية متطلبات النفقات المؤهلة كما هو موضح أعاله.
وليس هناك بديل نقدي آخر.

ً
ً
تقويميا من تاريخ فتح حساب
يوما
يجب عليك ضمان عدم إلغاء البطاقة االئتمانية الجديدة الخاصة بك خالل 180
ً
ملزما بإعادة سداد مبلغ
البطاقة االئتمانية الجديدة .وإذا قمت بإلغاء بطاقتك االئتمانية الجديدة ،فستكون
االسترداد النقدي إلينا كجزء من هذا العرض الترويجي ،كما نحتفظ بالحق في استرجاع المبلغ من أي من حساباتك
أو بطاقاتك االئتمانية لدى بنك .HSBC

سيتم اعتبار اإلنفاق التالي على أنه الحد األدنى لإلنفاق المؤهل:



أن يكون كل ما تنفقه على مشتريات التجزئة التي تقوم بإجرائها باستخدام البطاقة االئتمانية األساسية الجديدة أو
اإلضافية؛

أن تكون مشتريات التجزئة الدولية قد تم إجراؤها في محالت البيع التجارية أو عبر اإلنترنت .وعند تحديد األهلية
لالستفادة من العرض ،سيتم تحويل قيمة النفقات الدولية ،إذا لم تكن بالدرهم اإلماراتي ،إلى ما يعادل الدرهم
ً
وفقا ألسعار الصرف السائدة (المحددة من قبل فيزا).
اإلماراتي بالعمالت األجنبية

يـسـتـثـنـى مـن الـحـد األدنـى لإلنـفـاق تحويالت الرصيد وخطة التقسيط النقدي ومعامالت السحب النقدي
والرسوم والمصاريف.

متى وكيف سيتم
منح مبلغ االسترداد
النقدي؟

ً
مؤهال كجزء من شرط الحد األدنى لإلنفاق المؤهل ألغراض
وأي قرار بشأن ما إذا كان اإلنفاق على المشتريات
ً
ً
وفقا لتقديرنا الخاص ،من هم
وفقا لتقديرنا الخاص .وسنحدد،
هذا العرض الترويجي يجب أن يتم تسويته من جانبنا
العمالء المؤهلين لالستفادة من ميزة اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية.




سيتم ترحيل مبلغ االسترداد النقدي إلى حساب البطاقة االئتمانية للعميل المؤهل في غضون  45يوم عمل من
فترة اإلنفاق

في حال عدم استيفاء شروط وأحكام العرض الترويجي فلن يتم منحك مبلغ االسترداد النقدي المحدد بمبلغ 300
درهم إماراتي.

شــروط وأحــكــام عــرض  SPEND & GETالــتــرويــجــي
علي أية
هل تنطبق
ّ
شروط وأحكام أخرى؟

علي
ما الذي ينبغي
ّ
معرفته حول هذا
العرض الترويجي؟

نعم.

ً
عموما ستخضع لشروط وأحكام  HSBCالعامة للخدمات
باعتبارك من عمالء  ،HSBCفإن عالقتك المصرفية معنا
المصرفية الشخصية (اإلمارات العربية المتحدة) كما تطبق شروط اتفاقية بطاقة  HSBCاالئتمانية ،إلى جانب
شروط وأحكام بطاقة  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي .يمكن العثور عليها على موقعنا على www.hsbc.
ً
وعالوة على ذلك ،حيث تم توفير منتج معين من  HSBCإليك ،فإن هذا
 .aeلذا يرجى التأكد من قراءتها وفهمها.
ً
خاضعا للشروط واألحكام السارية الخاصة بالمنتج .لذا يجب عليك التأكد من قراءة وفهم الشروط
المنتج سيكون
واألحكام الخاصة بالمنتج والمطبقة على منتجك (منتجاتك) من .HSBC
















تنطبق شروط وأحكام العرض الترويجي هذه في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط .كما أننا نحتفظ بالحق في
تعديل شروط وأحكام هذا العرض الترويجي أو إنهاءه في أي وقت دون إشعار مسبق لك .ويكون قرارنا بشأن جميع
األمور المتعلقة بالعرض الترويجي نهائية وحاسمة.

يجب أن تكون على علم بجميع دفعاتك عبر عالقتك المصرفية مع  HSBCفي جميع األوقات من أجل التأهل
لالستفادة من هذا العرض الترويجي .وفي حال كان هناك أية دفعات متأخرة على أي من منتجات  HSBCالخاصة
بك ،أو في حال أي انتهاك ألي من الشروط واألحكام الخاصة بنا في أي مرحلة ،أو إذا تم تعليق أو إلغاء أي من
بطاقات  HSBCاالئتمانية الخاصة بك ،فلن تكون نفقاتك مؤهلة لالستفادة من هذا العرض الترويجي.

أما العمالء الذين قاموا بإغالق بطاقات  HSBCاالئتمانية خالل األشهر الستة الماضية فلن يكونوا مؤهلين
لالستفادة من هذا العرض عند التقدم بطلب الحصول على نفس البطاقة بموجب شروط وأحكام هذا العرض
الترويجي.
توافق على المشاركة في أي أنشطة ترويجية نطلبها منك بشكل معقول.

توافق على قيام  HSBCوالشركات التابعة للمجموعة واألطراف األخرى المخولة بتخزين بياناتك ونقلها ومعالجتها
(سواء داخل اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) ،كما توافق على قيام  HSBCوشركات المجموعة التابعة لها
ً
ً
مؤهال لهذا العرض ترويجي.
واألطراف الثالثة المخولة باالتصال بك إذا كنت

إن المشاركة في هذه العرض الترويجي ال تضمن للمشاركين الحق في استخدام اسم أو شعار  HSBCأو أي صور
متعلقة بالعرض الترويجي دون الحصول على الموافقة الخطية الصريحة من قبل  .HSBCوال يحق للمشاركين
اإلعالن عن أي جانب من جوانب هذا العرض الترويجي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ،HSBC
بناء على تقديره المطلق ،بعدم منح العرض للمشارك المؤهل
وأي انتهاك لهذا الشرط يمنح الحق لبنك ً ،HSBC
على الفور وبدون أي إشعار.

لالطالع على جميع أسعار الفائدة والرسوم والمصاريف (بما في ذلك رسوم المعامالت الخارجية) على النحو
الموضح في جدول رسوم الخدمات والتعرفات لدى  ،HSBCيرجى زيارة موقعنا االلكتروني .www.hsbc.ae

تخضع شروط وأحكام العرض الترويجي هذه من جميع النواحي إلى القوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وإلى قوانين إمارة دبي بشكل خاص .تخضع جميع النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام هذا العرض الترويجي
لالختصاص الحصري للمحاكم غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
يجب االلتزام بكل من الشروط واألحكام المنصوص عليها في الشروط واألحكام الخاصة بالعرض الترويجي لالستفادة
من هذا العرض.
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