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Summary of changes to Air Miles Terms and Conditions

We’ve updated our Air Miles Terms and Conditions. A summary of the changes is below and will be effective 23 July 
2022. We recommend you read this and the updated Air Miles Terms and Conditions (as sent to you and available on 
our website) to understand these changes. Defined terms used in this summary shall have the same meaning as set 
out in the Air Miles Terms and Conditions. If you have any questions, please contact us.  

Section Changing Summary of Change

General (3rd bullet, page 1). We have amended the provisions relating to how we may make a change to your 
Air Miles Terms and Conditions (Air Miles Terms).

We may make changes to your Air Miles Terms, and to any of the benefits and 
features set out in the Air Miles Terms, in the same way and for the reasons set 
out in section 15 of your HSBC Credit Card Agreement Terms which have also 
changed (the latest version is available on our website at www.hsbc.ae).

This means we will make changes immediately where we are required to do so 
under Laws or applicable regulations.

For any other changes, we’ll only make a change for one of the specified reasons 
including, to reflect a change in market practice, a change in the way we do 
business (for example introducing new or changing existing technology when 
delivering the Air Miles service to you), changes to our product features (including 
how we operate them), changes to our internal policies, changes which are 
beneficial to you or which make the Air Miles Terms clearer for you. We’ll provide 
you with 60 days’ advance notice of any such change and we’ll treat your non 
objection or continued use of your Air Miles account as your acceptance of the 
changes. If you do object, this may impact our ability to continue to provide you 
with Air Miles.
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود
Air Miles ملخص التغييرات على شروط وأحكام

قمنا بتحديث شروط وأحكام Air Miles. وفيما أدناه ملخص بالتغييرات التي تم إدخالها والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 يوليو 2022. لذا 
نوصيك بقراءة هذا الملخص باإلضافة إلى الشروط واألحكام المحدثة لـ Air Miles )التي تم إرسالها إليك والمتاحة على موقعنا اإللكتروني( من 
 .Air Miles أجل فهم هذه التغييرات. وسيكون للمصطلحات المحددة المستخدمة في هذا الملخص نفس المعنى الوارد في شروط وأحكام

وإذا كان لديك أي أسئلة، فيرجى االتصال بنا.

ملخص التغييراتاألقسام التي تم تغييرها
بك عام )النقطة 3، الصفحة 1( الخاصة   Air Miles وأحكام  شروط  على  تغيير  أي  إجراء  بكيفية  المتعلقة  األحكام  بتعديل  قمنا 

.)Air Miles شروط(

ويجوز لنا إجراء تغييرات على شروط Air Miles الخاصة بك، وعلى أي من المزايا والفوائد المنصوص 
عليها في شروط Air Miles، بنفس الطريقة ولنفس األسباب الموضحة في القسم 15 من شروط 
اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية الخاصة بك والتي تم تغييرها أيضًا )التي يتوفر أحدث إصدار منها على 

.)www.hsbc.ae موقعنا

هذا يعني أننا سنقوم بإجراء التغييرات على الفور حيث ُيطلب منا القيام بذلك بموجب القوانين أو 
اللوائح التنظيمية المعمول بها.

ذلك،  في  بما  فقط،  المحددة  األسباب  ألحد  التغيير  بإجراء  سنقوم  أخرى،  تغييرات  ألية  وبالنسبة 
لتعكس أي تغييرات في ممارسات السوق، أو أي تغيير في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا )مثل إدخال 
تقنية جديدة أو تغيير التقنيات الحالية عند تقديم خدمة Air Miles إليك(، وأي تغييرات تطرأ على مزايا 
منتجاتنا )بما في ذلك كيفية تشغيلنا لها(، وأي تغييرات تطرأ على سياساتنا الداخلية، وأي تغييرات قد 
تكون لصالحك أو التي تجعل شروط Air Miles أكثر وضوحًا بالنسبة لك. وسنزودك بإشعار مسبق بأي 
 Air تغيير من هذا القبيل قبل 60 يومًا وسنتعامل مع عدم اعتراضك أو استمرارك باستخدام حساب
Miles الخاص بك على أنه قبول منك لهذه التغييرات. وإذا اعترضت، فقد يؤثر ذلك على قدرتنا على 

.Air Miles االستمرار بتزويدك بـ
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