شروط وأحكام التنازل عن الرسوم السنوية لبطاقة االسترداد النقدي االئتمانية من HSBC
ً
متضمنا
 1مايو  2020وحتى  31ديسمبر ٢٠٢١
متى تطبق هذه الشروط واألحكام؟
•
•
•

أطلق بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود – اإلمارات العربية المتحدة («نحن» ،أو «لنا» أو « )»HSBCحملة لكافة عمالء
بطاقة االسترداد النقدي االئتمانية الجدد.
ً
متضمنا كال التاريخين («فترة الحملة»)
تمتد فترة العرض من  1مايو  2020وحتى  31ديسمبر – ٢٠٢١

تطبق هذه الشروط واألحكام («شروط وأحكام الحملة”) على ما يتعلق بالحملة .وتطبق هذه الشروط واألحكام عليك حسبما
تسمح به القوانين واألنظمة ،لذا يرجى قراءتها بعناية.

من هو المؤهل للمشاركة في هذه الحملة؟
•

إن هذه الحملة الترويجية مفتوحة ومتاحة أمام جميع عمالء  HSBCالجدد والحاليين الذين لم يتقدموا للحصول على بطاقة
استرداد نقدي ائتمانية أساسية جديدة لدى  HSBCوالذين ال يملكون بطاقة استرداد نقدي ائتمانية أساسية لدى  HSBCفي
وقت تقديم الطلب ولم يحصلوا على واحدة خالل الـ  6أشهر السابقة.

•

ً
أيضا لعمالء البطاقة االئتمانية اإلضافية من  HSBCالحاليين إن تقدموا للحصول على بطاقة استرداد
كما إن الحملة مفتوحة
نقدي ائتمانية أساسية جديدة من  HSBCخالل فترة الحملة.

•

عليك بالتأكد أن حساب بطاقة االسترداد النقدي االئتمانية من  HSBCالخاص بك وكافة الحسابات األخرى لدى  HSBCكافية
في كافة األوقات.

•

ً
ً
ً
ومقيما في اإلمارات العربية المتحدة.
عاما فما فوق
مؤهال يجب أن يكون عمرك 21
لتكون

•

تشمل هذه الحملة موظفي .HSBC

ما هو العرض؟

إن تمت الموافقة على طلبك للحصول على بطاقة استرداد نقدي ائتمانية أساسية جديدة من  HSBCخالل فترة الحملة ،فستحصل
على المزايا التالية:
•
•

تنازل عن الرسم السنوي للسنة األولى
بعد السنة األولى وعلى أساس سنوي بعدها ،سيتم التنازل عن الرسم السنوي على بطاقة االسترداد النقدي من  HSBCبشرط
ً
ً
ً
دوليا) .فإن لم تحقق شرط
محليا أو
شهرا السابقة (“اإلنفاق األدنى”) (إما
إنفاقك لمبلغ  12.000درهم على األقل في الـ 12
اإلنفاق األدنى ،فسنغرمك الرسم السنوي في الشهر الثالث عشر.

متى وما هي النفقات المؤهلة ألغراض اإلنفاق األدنى كجزء من هذه الحملة؟

ً
إنفاقا أدنى:
تعتبر النفقات التالية
•

كافة النفقات على مشتريات التجزئة التي تسددها باستخدام بطاقة االسترداد النقدي االئتمانية األساسية أو اإلضافية الجديدة
من .HSBC

•

النفقات الدولية المسددة في نقاط بيع التجار أو على االنترنت .وأثناء تحديد األهلية ،سيتم تحويل النفقات الدولية إلى ما
يساويها بالدرهم اإلماراتي ،إذا لم تكن بالدرهم اإلماراتي ،على أساس أسعار صرف العملة األجنبية السائدة (كما تحددها فيزا).

تحويالت الرصيد وخطط التقسيط النقدي والتسهيالت النقدية السهلة وخطط تقسيط الرصيد والسحوبات النقدية ورسوم المصرف
مستثناة من اإلنفاق األدنى.
بناء على
يتم تحديد أي قرار حول ما إذا كان اإلنفاق على المشتريات مؤهل كجزء من اإلنفاق األدنى ألغراض هذه الحملة من قبلنا ً
بناء على تقديرنا الخاص ،أي عمالء مؤهلين للتنازل عن الرسم السنوي.
تقديرنا الخاص .وسنقررً ،
متى وكيف سيتم قيد الرسم السنوي؟

•

إن لم تحقق شروط وأحكام هذه الحملة ،سيتم قيد الرسم السنوي لبطاقة االسترداد النقدي االئتمانية من  HSBCعلى أساس
سنوي من دورة الكشف الثالثة عشر وما بعد.

شروط وأحكام التنازل عن الرسوم السنوية لبطاقة االسترداد النقدي االئتمانية من HSBC

علي أي شروط وأحكام أخرى؟
هل تطبق
ّ

أجل.

كعميل لدى  HSBCفإن عالقتك المصرفية العامة معنا تحكمها شروط وأحكام الخدمات المصرفية الشخصية العامة لبنك HSBC
(اإلمارات العربية المتحدة) ،وشروط اتفاقية البطاقة االئتمانية ،باإلضافة إلى شروط وأحكام بطاقة االسترداد النقدي االئتمانية.
ويمكن إيجادها على موقعنا االلكتروني  .www.hsbc.aeالرجاء التأكد من قراءتها وفهمها .باإلضافة لذلك ،وحيث تتم إتاحة
منتج محدد من  HSBCلك ،يحكم ذلك المنتج شروط وأحكام المنتج المطبقة .وعليك التأكد من قراءة وفهم شرو وأحكام المنتج
المطبقة على منتجات  HSBCالخاصة بك.
ما هي األشياء األخرى التي يجب أن أعرفها حول هذه الحملة؟

•

•

تطبق شروط وأحكام هذه الحملة الترويجية في اإلمارات العربية المتحدة فقط .ونحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروطها
وأحكامها او إنهائها في أي وقت دون تقديم أي إشعار مسبق إليك .وتكون قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بهذه
ً
ً
وملزمة.
نهائية
الحملة

يجب أن تكون على اطالع بكافة دفعاتك عن طريق عالقتك مع  HSBCفي كافة األوقات للمشاركة في هذه الحملة .وفي
حال كان هناك أي دفعات متأخرة على أي من منتجات  HSBCالخاصة بك ،أو كنت في خرق ألي من شروطنا وأحكامنا في أي
وقت ،أو في حال تم تعليق أو إلغاء أي من بطاقاتك االئتمانية من  ،HSBCفلن يتأهل إنفاقك لغرض هذه الحملة.

•

لن يكون العمالء الذين أغلقوا حساب بطاقة استرداد نقدي ائتمانية من  HSBCخالل الـ  6أشهر السابقة مؤهلين لهذا العرض،
عن طريق التقدم لنفس البطاقة بموجب شروط وأحكام هذه الحملة.

•

توافق على المشاركة في أي نشاطات ترويجية مطلوبة من قبلنا بشكل معقول.

•

توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعالجة بياناتك (سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) من قبل  HSBCوشركات مجموعته
واألطراف األخرى كما توافق على اتصال  ،HSBCشركات مجموعتها واألطراف األخرى المصرح لها بك إن تأهلت للحملة.

•

•
•

•

إن المشاركة في هذه الحملة الترويجية ال يمنح المشتركين حق استخدام اسم أو شعار أو صور  HSBCالمتعلقة بالحملة الترويجية
دون الحصول على موافقة  HSBCالخطية الصريحة .وال يجوز للمشتركين تقديم أي تصريحات علنية حيال أي جانب من جوانب
هذه الحملة الترويجية دون الحصول على موافقة  HSBCالخطية المسبقة .وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح  HSBCالحق في عدم
ً
ً
وفقا الختيارنا وحدنا.
فورا ودون تقديم إشعار
منح العرض ألي مؤهل

ً
(متضمنا المعامالت الخارجية) كما هي محددة في جدول الخدمات والرسوم لدى ،HSBC
للحصول على كافة األسعار والرسوم
يرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني على .www.hsbc.ae

تحكم شروط وأحكام هذه الحملة من كافة النواحي للقوانين االتحادية في اإلمارات العربية المتحدة ،وبشكل خاص قوانين إمارة
دبي .وتخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام هذه الحملة لالختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
يجب تحقيق كل من الشروط واألحكام المحددة في شروط وأحكام هذه الحملة لالستفادة من هذه الحملة.
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