
تنطبق هذه الشروط واألحكام عليك بقدر ما يسمح به القانون واللوائح التنظيمية، لذا يرجى قراءتها بعناية.  -1
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - اإلمارات العربية المتحدة هو "المروج" لهذا العرض.  -2

العرض
يشمل العرض خصمًا يصل إلى 15٪ على أسعار تذاكر الخطوط الجوية البريطانية )باستثناء الضرائب والمصاريف والرسوم المطبقة( إلى   -3
حاملي بطاقات Premier و Advance و Cashback و Zero و Platinum Select  و Platinum و Gold االئتمانية من HSBC داخل 

اإلمارات العربية المتحدة على أسعار التذاكر المحددة التالية:
، ٪15 F&A – الدرجة األولى  

٪7 - I 15٪، الدرجة - )Club World - J, C, D & R( درجة رجال األعمال  
٪7 – T 15٪، الدرجة - )World Traveller Plus – W & E( الدرجة االقتصادية الممتازة  

.٪7 - O & Q 15٪، الدرجة - )World Traveller – Y, B, H, K, M, L,V, S & N( الدرجة االقتصادية العادية  
يجب أن تكون التذاكر المختارة ذهاب وعودة على رحالت الخطوط الجوية البريطانية المتوجهة من اإلمارات العربية المتحدة إلى   -4

المملكة المتحدة وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا.
تسري فترة العرض من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.  -5

تمتد فترة السفر من 1 يناير 2021 إلى 31 مارس 2022.  -6

أهلية الحصول على العرض
تكون مؤهاًل للحصول على العرض إذا كنت من حاملي بطاقات Premier و Advance و Platinum و Platinum Select  و   -7

.HSBC االئتمانية من Gold و Zero و Cashback
يجب أن يكون لديك بطاقة HSBC ائتمانية سارية )أي بطاقة HSBC االئتمانية لم يتم إغالقها أو إلغاؤها أو تعليقها من قبلك أو   -8
من قبل الجهة المروجة(. كما يجب أال يكون هناك أي دفعات متأخرة على بطاقة HSBC االئتمانية الخاصة بك لكي تكون مؤهاًل 

لالستفادة من هذا العرض.
يجب أن تكون على اطالع دائم بجميع مدفوعاتك باستخدام بطاقات HSBC االئتمانية الخاصة بك في جميع األوقات حتى تكون   -9

مؤهاًل للحصول على هذا العرض. وفي حالة تأخر سداد أي دفعات مستحقة على أي من بطاقات HSBC االئتمانية الخاصة بك، أو في 
حال انتهاك أي من الشروط واألحكام الخاصة بنا في أي مرحلة، أو إذا تم تعليق أو إلغاء أي من بطاقات HSBC االئتمانية الخاصة بك 

من قبلنا، فإننا نحتفظ بالحق في إقصاءك من هذا العرض.

كيف يعمل العرض؟
يسري هذا العرض فقط إذا قمت بزيارة www.ba.com/hsbccards وحجزت تذكرة عودة أو تذكرة ذهاب.  -10

يطبق الخصم على األسعار المحددة إال أنه ال يشمل الضرائب والمصاريف والرسوم المطبقة.  -11
يطبق الخصم على الرحالت المغادرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.  -12

يجب أن تكون وجهة الرحلة هي المملكة المتحدة وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا.  -13
عند حجز الرحلة عن طريق زيارة www.ba.com/hsbccards، فسيتم تعديل سعر التذكرة تلقائيًا مع مراعاة الخصم.  -14

باإلضافة إلى شروط وأحكام هذا العرض، فإن الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من HSBC )اإلمارات العربية   -15
المتحدة(، وشروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية، وشروط وأحكام بطاقة HSBC االئتمانية لالسترداد النقدي في اإلمارات العربية 
المتحدة وأي شروط وأحكام منفصلة تبقى قابلة للتطبيق. ولالطالع على كافة معدالت الفائدة والرسوم والمصاريف )بما في ذلك 

www. يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت ، HSBC رسوم المعامالت الخارجية( على النحو المبين في جدول رسوم خدمات وتعرفات
.hsbc.ae

تطبق شروط وأحكام الخطوط الجوية البريطانية على رحالتك. يرجى العودة إليهم لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على التاريخ والرحلة،   -16
.www.ba.com والمبالغ المستردة وما إلى ذلك. كما يجب عليك مراجعة هذه الشروط عند قيامك بحجز رحالتك على
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يجب عليك استخدام إدارة حجزي على www.ba.com للطلبات المتعلقة بحجز المقاعد أو الوجبات الخاصة أو تسهيالت تسجيل   -17
الوصول عبر اإلنترنت.

تلتزم الخطوط الجوية البريطانية بأي عروض مخطط لها على أسعار التذاكر خالل فترة العرض. على سبيل المثال، إذا كانت الخطوط   -18
الجوية البريطانية تقدم خصمًا بنسبة 50٪ على رحالت درجة رجال األعمال في أي وقت على مدار 3 أيام خالل فترة العرض، فسيكون 
حاملو بطاقات HSBC مؤهلون للحصول على خصم بنسبة 50٪ )العرض المقدم من الخطوط الجوية البريطانية( باإلضافة إلى خصم 

.)HSBC يصل إلى 15٪ )عرض

المعلومات القانونية
لن يكون المرّوج مسؤواًل )إلى الحد الذي يسمح به القانون واللوائح( عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن هذا العرض. وال يسعى هذا البند   -19

إلى استبعاد مسؤولية المرّوج عن )أ( الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن أي إهمال من قبلهم، أو )ب( االحتيال أو التزوير االحتيالي، 
و/أو )ج( أي مسألة أخرى قد تكون غير قانونية بالنسبة لهم الستبعاد أو محاولة استبعاد مسؤوليتهم.

يمكن للمرّوج تغيير هذه الشروط واألحكام أو إلغاء العرض وفقًا لتقديره في أي وقت ودون تحمل أي مسؤولية نتيجًة لذلك. يجب أن   -20
تكون قرارات المروج في جميع األمور المتعلقة بالعرض نهائية وحاسمة.

توافق على أن يتم تخزين بياناتك ونقلها ومعالجتها )سواًء في اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج( من قبل المرّوج وشركات   -21
مجموعته واألطراف الخارجية المصرح لها.

تخضع شروط وأحكام العرض وأي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط واألحكام للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، حسب ما   -22
تنطبق في إمارة دبي. ويتفق الطرفان على الخضوع لالختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي 

في دبي.

بيانات االتصال
إذا كان لديك أية أسئلة أخرى حول هذا العرض، يرجى االتصال على األرقام الموجودة خلف بطاقة HSBC االئتمانية الخاصة بك.  -23

.)www.hsbc.ae( الشرق األوسط المحدود - اإلمارات العربية المتحدة HSBC عنوان المرّوج موجود على موقع بنك  -24
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