
متى تطبق هذه الشروط واألحكام؟
أرسل بنك HSBC الشرق األوسط المحدود – اإلمارات العربية المتحدة )"نحن"، أو "أنا" أو "HSBC"( رسالًة إلى عمالء  بنك HSBC بشأن  	

عرض مكافأة نقاط Air Miles اإلضافية لإلنفاق على بطاقة HSBC فيزا االئتمانية )"العرض"(.
تمتد فترة العرض من ٥ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ – شاماًل كال التاريخين )"فترة العرض"( 	

تطبق هذه الشروط واألحكام )"شروط وأحكام العرض"( على ما يتعلق بالعرض. وتطبق عليك هذه الشروط واألحكام الخاصة بالعرض  	
حسبما تسمح به القوانين واألنظمة، لذا يرجى قراءتها بعناية.

من هو المؤهل للمشاركة في هذا العرض؟
هذا العرض الترويجي متاح لجميع عمالء HSBC ممن:- 	

لديهم بطاقة HSBC Platinum و HSBC Platinum Select و HSBC Gold فيزا ائتمانية )"بطاقة HSBC فيزا االئتمانية"( صادرة في   )1(
اإلمارات العربية المتحدة؛

قاموا بتسجيل أنفسهم وفقًا للتعليمات الواردة في الرسالة )الرسائل( اإللكترونية ذات الصلة؛ و  )2(
استوفوا معايير اإلنفاق المؤهلة المذكورة تحت بند "النفقات المؤهلة"  )3(

هذا العرض غير متاح أيضًا للعمالء من حاملي بطاقة HSBC Corporate االئتمانية. 	

لتكون مؤهاًل يجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر ومقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 	

ما هو العرض؟
إذا قمت بإجراء إنفاق على أي من بطاقات HSBC فيزا االئتمانية المؤهلة الخاصة بك )"النفقات المؤهلة"( خالل فترة العرض، فإنه  	
يحق لك كسب ثالثة أضعاف المكافأة الحالية المرتبطة عادًة بالبطاقة االئتمانية الخاصة بك، كما هو موضح في الجدول أدناه، مع تحديد 
سقف مبلغ المكافأة اإلضافية بالحد االئتماني الخاص بك، على هذه النفقات المؤهلة )"المكافأة اإلضافية"(. سيتم وتحديد النفقات 

المؤهلة بما يتماشى مع فئات اإلنفاق التي تحددها فيزا.
المكافأة اإلجماليةالمكافأة اإلضافيةالمكافأة  الحاليةالبطاقة

Platinum

1 نقطة Air Miles مقابل كل 1 درهم 
إماراتي على كافة النفقات

2 نقاط Air Miles مقابل إنفاق 1 درهم 
إماراتي يتم إنفاقه على معامالت شركات 

الطيران والفنادق 
وعلى المعامالت األجنبية بجميع العمالت 

األخرى بخالف الدرهم اإلماراتي 

3 نقطة Air Miles مقابل كل 1 درهم 
إماراتي يتم إنفاقه على معامالت شركات 

الطيران والفنادق وعلى المعامالت 
األجنبية بجميع العمالت األخرى بخالف 

الدرهم اإلماراتي 

 Platinum
Select

1 نقطة Air Miles مقابل كل 4 درهم 
إماراتي على كافة النفقات

2 نقطة Air Miles مقابل كل 4 درهم 
إماراتي يتم إنفاقه على معامالت شركات 

الطيران والفنادق وعلى المعامالت 
األجنبية بجميع العمالت األخرى بخالف 

الدرهم اإلماراتي

3 نقاط Air Miles مقابل كل 4 درهم 
إماراتي يتم إنفاقه على معامالت شركات 

الطيران والفنادق وعلى المعامالت 
األجنبية بجميع العمالت األخرى بخالف 

الدرهم اإلماراتي 

Gold

1.5 نقطة Air Miles مقابل كل 2 درهم 
إماراتي على كافة النفقات

3 نقطة Air Miles مقابل كل 2 درهم 
إماراتي يتم إنفاقه على معامالت شركات 

الطيران والفنادق وعلى المعامالت 
األجنبية بجميع العمالت األخرى بخالف 

الدرهم اإلماراتي 

4.5 نقاط Air Miles مقابل كل 2 درهم 
إماراتي يتم إنفاقه على معامالت شركات 

الطيران والفنادق وعلى المعامالت 
األجنبية بجميع العمالت األخرى بخالف 

الدرهم اإلماراتي 
الحد األقصى للمكافأة اإلضافية لكل عميل مؤهل من عمالء HSBC لجميع معامالت اإلنفاق المؤهلة مجتمعة بموجب هذا العرض  	

محدد بسقف الحد االئتماني الخاص بك )"الحد األقصى للمكافأة"(.
ستكون المكافأة اإلضافية باإلضافة إلى المكافآت التي عادًة ما تكسبها على بطاقة HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك.  	

ليس هناك بديل نقدي آخر للمكافأة. 	

متى وما هي النفقات المؤهلة ألغراض هذا العرض “النفقات المؤهلة”؟
فقط مشتريات التجزئة التي تتم باستخدام بطاقة HSBC فيزا االئتمانية المؤهلة الخاصة بك وفًقا لمعايير اإلنفاق المؤهلة خالل فترة  	

العرض ستكون مؤهلة لغرض هذا العرض.
لن يتم اعتبار معامالت تحويل األرصدة والنقد الميسر وخطة القسط النقدي والسحب النقدي كنفقات مؤهلة. 	

أثناء تحديد األهلية للحصول على المكافأة اإلضافية، سيتم اعتبار النفقات المؤهلة فقط باستثناء أي رسوم أو مصاريف. 	

ستشمل فئات اإلنفاق المؤهلة كافة معامالت شركات الطيران والفنادق و المعامالت األجنبية بجميع العمالت األخرى بخالف الدرهم  	
اإلماراتي.

لن تكون  المعامالت المصرح بها الغير المقيدة على بطاقة HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك مؤهلة ألغراض العرض ما لم يتم قيد  	
معاملة اإلنفاق المؤهلة بشكل نهائي على حساب بطاقتك االئتمانية خالل فترة العرض.

 HSBC بـطـاقـة  عـلـى  لـإلنـفـاق  اإلضـافـيـة   Air Miles نـقـاط مـكـافـأة  عـرض  وأحـكـام  شـروط 
فـيـزا االئتمانية 

5 أغسطس 2٠21 وحتى 15 سبتمبر 2٠21 )شاماًل كال التاريخين(



متى وما هي النفقات المؤهلة ألغراض هذا العرض “النفقات المؤهلة”؟ )تتمة(
باسم حامل  أو  باسمك  تحملها  والتي  العرض  المؤهلة خالل فترة  االئتمانية  HSBC فيزا  اإلنفاق عبر أي عدد من بطاقات  إجراء  يمكن  	
 Airبطاقتك اإلضافية حيث تكون أنت حامل البطاقة األساسية. ولكن يرجى المالحظة أنه سيتم إضافة المكافأة اإلضافية إلى حساب

Miles  المرتبط بحساب )حسابات( بطاقة HSBC االئتمانية الخاصة بك مباشرًة.
في حال فقدان بطاقة HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك أو ُسرقت وقمت باالعتراض على أي مشتريات تم إجراؤها باستخدام بطاقة  	
HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك أو إذا تم رفض أي معامالت من قبل التاجر أو ردت قيمتها، فلن يتم اعتبار هذه المشتريات كنفقات 
مؤهلة ألغراض هذا العرض. وفي حال فقدان أو سرقة بطاقة HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك، فبإمكانك االستمرار في إجراء عمليات 
الشراء باستخدام بطاقتك البديلة عند استالمها، وستبقى جميع معامالت الشراء المؤهلة التي تمت خالل فترة العرض مؤهلة ألغراض 

هذا العرض.
أي قرار بشأن ما إذا كنت مؤهاًل للحصول على المكافأة اإلضافية أو ما إذا كانت النفقات على المشتريات مؤهلة ألغراض هذا العرض،  	

يتم تحديده من قبلنا بناًء على تقديرنا الخاص.
متى وكيف سأحصل على العرض؟

بحساب  المرتبط   Air Miles حساب  إلى  تلقائي  بشكل  اإلضافية  المكافأة  إضافة  فسيتم  العرض،  هذا  وأحكام  شروط  استوفيت  إذا  	
)حسابات( بطاقة HSBC االئتمانية الخاصة بك في غضون 6٠ يومًا تقويميًا بدءًا من تاريخ انتهاء العرض. وتقع على عاتقك مسؤولية ضمان 
فتح حساب بطاقة HSBC فيزا االئتمانية وحساب Air Miles في ذلك الوقت. وإن عدم القيام بذلك بحلول هذا التاريخ يعني أنك لم تعد 

مؤهاًل للحصول على المكافأة اإلضافية.
يجب أن يكون لديك حساب Air Miles لتتمكن من الحصول على نقاط Air Miles. وفي حال عدم وجود حساب Air Miles مرتبط ببطاقة  	
HSBC االئتمانية الخاصة بك، فلن نتمكن من إضافة المكافأة اإلضافية. ويمكنك التقدم للحصول على حساب Air Miles عن طريق زيارة 
www.airmilesme.com قبل نهاية فترة العرض ويجب عليك إبالغنا بتفاصيل حساب Air Miles الخاص بك لربطه ببطاقة HSBC فيزا 

االئتمانية الخاصة بك. وإن عدم القيام بذلك بحلول هذا التاريخ يعني أنه لم يعد لديك حق الحصول على المكافأة اإلضافية.
هل تطبق علّي أي شروط وأحكام أخرى؟

أجل. شروط اتفاقية البطاقة االئتمانية، وشروط وأحكام بطاقة HSBC االئتمانية لالسترداد النقدي وشروط وأحكام Air Miles تحكم  	
بطاقة HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك. وباعتبارك من عمالء بنك HSBC، فإن عالقتك المصرفية معنا عمومًا تخضع للشروط واألحكام 
 .Flexi Flexi، تنطبق شروط وأحكام حساب  HSBC المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(. وبالنسبة لحساب  العامة لخدمات 
ويمكن إيجادها على موقعنا اإللكتروني www.hsbc.ae. يرجى التأكد من قراءتها وفهمها. وباإلضافة لذلك، وحيث تتم إتاحة منتج محدد 
من HSBC لك، فإن ذلك المنتج يكون خاضعًا لشروط وأحكام المنتج المطبقة. وينبغي عليك التأكد من قراءة وفهم شروط وأحكام المنتج 

المطبقة على منتجات HSBC الخاصة بك.
إغالق/إلغاء البطاقة االئتمانية

يجب عليك ضمان عدم إلغاء بطاقة HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك خالل فترة العرض وفي غضون 6٠ يومًا تقويميًا بعد تاريخ انتهاء  	
العرض. وأي نفقات يتم إجراؤها خالل فترة العرض على بطاقات HSBC فيزا الئتمانية الخاصة بك وتم إلغاؤها أو تعليقها خالل فترة العرض 

أو في غضون 6٠ يومًا تقويميًا بعد تاريخ انتهاء العرض لن يتم اعتبارها نفقات مؤهلة ألغراض هذا العرض.
ما هي األشياء األخرى التي يجب أن أعرفها حول هذا العرض؟

تطبق شروط وأحكام هذا العرض في اإلمارات العربية المتحدة فقط. ونحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروطه وأحكامه او إنهائه في أي وقت  	
دون تقديم أي إشعار مسبق إليك. وتكون قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذا العرض نهائيًة وملزمًة.

يجب أن تكون على اطالع بكافة دفعاتك عن طريق عالقتك مع HSBC في كافة األوقات للمشاركة في هذا العرض. وفي حال كان  	
هناك أي دفعات متأخرة على أي من منتجات HSBC الخاصة بك، أو قمت باإلخالل بأي من شروطنا وأحكامنا في أي وقت، أو في حال 

تم تعليق أو إلغاء أي من بطاقات HSBC فيزا االئتمانية الخاصة بك، فلن يتم اعتبار نفقاتك مؤهلة ألغراض هذا العرض.
توافق على المشاركة في أي نشاطات ترويجية مطلوبة من قبلنا بشكل معقول إذا كنت مؤهاًل ألغراض العرض. 	

توافق على تخزين ونقل ومعالجة بياناتك )سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها( من قبل بنك HSBC والشركات التابعة للمجموعة  	
واألطراف األخرى المفوضة لالتصال بك في حال كنت مؤهال ألغراض هذا العرض.

المشاركة في هذا العرض ال تمنح المشتركين حق استخدام اسم أو شعار أو صور HSBC المتعلقة بالعرض دون الحصول على موافقة  	
HSBC الخطية الصريحة. وال يجوز للمشتركين تقديم أي تصريحات علنية بشأن العرض أو أي جانب آخر من جوانب هذا العرض دون الحصول 
على موافقة HSBC الخطية المسبقة. وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح HSBC الحق في عدم منح العرض ألي مشترك أو سحب العرض 

من أي مشترك مؤهل بشكل فوري بدون تقديم أي إشعار بذلك.
لالطالع على كافة األسعار والرسوم والمصاريف كما هي محددة في جدول رسوم الخدمات والتعرفات لدى HSBC، يرجى التفضل بزيارة  	

 .www.hsbc.ae موقعنا اإللكتروني على
تحكم شروط وأحكام هذا العرض من كافة النواحي للقوانين االتحادية في اإلمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص قوانين إمارة دبي.  	
وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط هذا العرض لالختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة.

شروط وأحكام عرض مكافأة نقاط AIR MILES اإلضافية لإلنفاق على بطاقة HSBC فيزا االئتمانية

© حقوق الطبع. بنك HSBC الشرق األوسط المحدود 2٠21 كافة الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور، أو تخزينه في أي نظام لالسترداد، أو نقله، بأي 
شكل أو طريقة، سواًء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير لو  أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك HSBC الشرق األوسط المحدود. 

صدر عن بنك HSBC الشرق األوسط المحدود، فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب 66، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الخاضع للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
CRN: TC210121 .المركزي ويخضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية

http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.ae

