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 The HSBC Personal Banking General Terms and 
Conditions and the HSBC Credit Card Agreement Terms 
for the UAE and any separate terms and conditions, 
application literature, rates, fees and charges as set 
out in the Schedule of Services and Tariffs  available on 
www.hsbc.ae, credit policies and limits, due diligence 
and eligibility criteria relating to your HSBC Max Rewards 
Credit Card (“General Terms”) continue to apply to 
your HSBC Max Rewards Credit Card unless otherwise 
specified.

 These terms and conditions (“HSBC Max Rewards 
Credit Card Terms and Conditions”) apply to the HSBC 
Max Rewards Credit Card (“Product”) and will apply in 
addition to the General Terms. In the event of any conflict, 
between these terms and the General Terms, the HSBC 
Max Rewards Credit Card Terms and Conditions will 
prevail.

 We will only vary these Terms from time to time, in the 
same way and for the reasons set out  in section 15 of the 
HSBC Credit Card Agreement Terms which are available 
on our website at www.hsbc.ae. The latest version of 
HSBC Credit Cards Agreement Terms will be available 
for you at all times on our website www.hsbc.ae. We will 
notify you, if necessary, as per the HSBC Credit Cards 
Agreement Terms.

 We reserve the right at our discretion to alter or amend 
the benefits and features set out herein. We will endeavor 
to notify you of any changes that may impact the benefits 
or features as soon as is reasonable practicable.

 You have a 5 Working Day cooling-off period starting 
on the Working Day after we have confirmed your 
Card is approved. This means that you may cancel 
this agreement during this period without penalty and 
we will refund any fees we have charged you and not 
charge you any interest which has accrued under these 
Terms during this period. Before exercising your right 
to cancel, you must repay your Card balance and any 
other amounts outstanding in connection with your 
Card. This means that you will not be able to cancel 
the agreement if the Card has an outstanding balance.

 If you chose to cancel this agreement after the expiry of 
the cooling-off period, you may do so as described in 
section 16.5 of the HSBC Credit Card Agreement Terms.

 Before deciding whether to enter into this agreement 
you should consider seeking independent financial, 
taxation and legal advice.

  You agree that we may make changes to the eligibility 
criteria, terms and conditions, fulfilment and scope of 
the benefits, rewards and loyalty programs offered with 
your Card. Where these are offered and managed solely 

by us, we’ll provide you with 60 days’ advance notice. 
Where these are offered or managed (including in part) 
by third party providers, we’ll provide you with notice 
where it is reasonably practicable for us to do so. 

 We will always contact you using methods we think are 
appropriate, which might include a notification online via 
our Website, email, courier, messages through Personal 
Internet Banking and Mobile Banking or via SMS alerts 
etc. 

 Third party benefits may also be subject to separate 
third party terms (for example the Visa, Air Miles, 
ENTERTAINER, Vox and Reel benefits). Third Party terms 
may be subject to change from time to time subject to 
the applicable provisions in the relevant third party terms 
and conditions.

 A statement cycle period is defined as the period which 
starts from the date your statement is issued and 
continues until the next statement issuance date.

 We are not liable for representations or commitments 
made to you by third parties, including any of our 
business alliance partners.

 All of the following benefits will apply to Primary and 
Supplementary HSBC Max Rewards Credit Cardholders, 
unless otherwise stated. We may not provide you with 
your Card benefits or rewards if you fail to make payment 
of any fees, charges or payments when due on any of 
your cards, credit or loan facility you have with us.

 The HSBC Max Rewards Credit Card Terms and 
Conditions will be governed in all respects by the federal 
laws of the United Arab Emirates, and in particular by 
the laws of the Emirate of Dubai. All disputes relating to 
these terms shall be subject to the exclusive jurisdiction 
of the non DIFC courts of Dubai.

 Each of the terms set out in the General Terms and the 
HSBC Max Rewards Credit Card Terms and Conditions 
needs to be met.

 It is your responsibility to ensure that your Air Miles 
account is open and active. Failure to do so may mean 
that you are no longer eligible to earn any Air Miles under 
these terms. 

 You agree that your continued usage of the Product 
constitutes your acceptance of the General Terms and the 
HSBC Max Rewards Credit Card Terms and Conditions 
(as changed or varied from time to time).

 Working Day means any day on which banks are 
generally open for business in the UAE, excluding any 
day which the UAE Central Bank declares is a bank 
holiday, unless otherwise stipulated in these Terms.

HSBC Max Rewards Credit Card Terms and Conditions

General Effective date: 14 February 2022

http://www.hsbc.ae
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Benefits: 
 1 - Double Air Miles

Enjoy Double Air Miles as detailed on our website (“Double Air Miles”)

	 Double Air Miles is applicable for eligible spends made on a primary and supplementary HSBC Max Rewards Credit Card, 
however, will only be awarded to the primary Cardholder’s Air Miles account.

	 Double Air Miles will be awarded subject to payment of the applicable Annual Membership Fee (as set out in the 
Schedule of Services and Tariffs available at www.hsbc.ae) and on meeting the minimum spend requirement in the 
same statement cycle as set out below.

	 Double Air Miles will be awarded only on eligible retail spends done on the listed merchant categories below.

Air Miles earn rate Merchant categories Minimum Spend (per statement 
cycle)

Earn 1 Air Mile for every 1 AED On all eligible retail spends No minimum spend

Earn double Air Miles for every 1 
AED

On all eligible dining spends AED 3,000
On all eligible dining, entertainment, 

fitness and sports spends AED 6,000

On all eligible dining, entertainment, 
fitness, sports, travel, lifestyle 

shopping* and foreign currency 
spends

AED 9,000

	 You must be up to date on all your payments on your Credit Card in order to be eligible for the Air Miles. If any payments 
are overdue on your Credit Card, or at any stage you are in breach of any of the General Terms or these HSBC Max 
Rewards Credit Card Terms and Conditions, or if your HSBC Max Rewards Credit Card has been suspended, blocked or 
cancelled by us, your spends will not qualify for the Air Miles.

	 Double Air Miles Categories include dining, entertainment, fitness & sports, lifestyle shopping, travel, and foreign currency 
retail spends made overseas.

	 Below are some examples illustrating the Air Miles earn rates and earning for different merchant categories:: 
Example 1

If your total spend in a statement cycle is between AED 3,000 and AED 5,999, you may earn Air Miles as follows:

Eligible retail spend Merchant  
Category

Spend amount 
(AED)

Air Miles earned 
per 1 AED

Total Air Miles 
earned

Restaurants Dining 500 2 1,000
Amusement park tickets Entertainment 500 1 500

Airline ticket Travel 1,000 1 1,000
Groceries Grocery store 500 1 500
Apparel Lifestyle shopping* 500 1 500
Total 3,000 3,500

Example 2

If your total spend in a statement cycle is between AED 6,000 and AED 8,999, you may earn Air Miles as follows:

Eligible retail spend Merchant  
Category

Spend amount 
(AED)

Air Miles earned 
per 1 AED

Total Air Miles 
earned

Restaurants Dining 2,000 2 4,000
Amusement park tickets Entertainment 1,000 2 2,000

Airline ticket Travel 2,000 1 2,000
Groceries Grocery store 500 1 500
Apparel Lifestyle shopping* 500 1 500
Total 6,000 9,000

Warning Statement
If you do not meet the repayments/payments on your loan/financing, your account will go into arrears. This may affect 
your credit rating, which may limit your ability to access financing in the future.          
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Example 3
If your total spend in a statement cycle is AED 9,000 and above, you may earn Air Miles as follows:

Eligible retail spend Merchant  
Category

Spend amount 
(AED)

Air Miles earned 
per 1 AED

Total Air Miles 
earned

Restaurants Dinning 3,000 2 6,000
Amusement park tickets Entertainment 1,000 2 2,000

Airline ticket Travel 3,000 2 6,000
Groceries Grocery store 500 1 500

Miscellaneous spends 
abroad in AED

International spends 
in AED

500 1 500

Miscellaneous spends 
abroad in foreign 

currency 

International spends 
in foreign currency

500 2 1,000

Apparel Lifestyle shopping* 500 2 1,000
Total 9,000 17,000

* Lifestyle shopping includes apparel, electronics, online marketplace retailers, personal care and furniture, 
as defined by Visa.
	 Foreign currency transactions are being converted to AED and reflect on your statement at the applicable exchange rate 

determined by Visa
	 Only retail purchases that have been posted to your Credit Card Account within your statement cycle period will be eligible for 

Air Miles earning in that month. Please note the date your transaction is posted to your Account may be later than your actual 
transaction date. For example, if your statement date (i.e. the monthly period of time between billings) is on the 30th of the month 
and a purchase made on the 29th of the month is posted to your Account on the 1st of the following month, the Air Miles will 
only be accrued for this particular transaction in the next statement date.

	 Visa shall be solely responsible for determining the merchant category codes (“MCCs”) any particular spend falls within, 
including where a spend may appear to fall within one or more MCCs. Visa’s MCC classification shall be final.

	 If you make an international spends in AED that does not fall within the Double Air Miles Categories, it will be considered 
as a general retail spend and you will earn 1 Air Mile for every 1 AED spend excluding any fees and charges applied to the 
transaction.

	 When calculating the Air Miles, any international spends made in a non-AED currency will be converted to the AED equivalent 
at the prevailing foreign exchange rates (as determined by Visa). Air Miles will be calculated on the converted AED amount 
excluding any fees and charges applied to the transaction.

	 You cannot earn Air Miles in more than one merchant category for the same transaction. Visa’s classification will be considered 
as final.

 2 - HSBC ENTERTAINER soleil

Complimentary HSBC ENTERTAINER soleil access for primary cardholders only.

	 This benefit is only available if you meet the minimum spend on your HSBC Max Rewards Credit Card. Details of the minimum 
spend can be found on our website. We will charge you one month HSBC ENTERTAINER soleil membership fee for every month 
where you have used the benefit and the minimum spend requirement has not been met.

	 Details of HSBC ENTERTAINER soleil can be found on our website; these may change from time to time. We recommend that 
you check the soleil section within the HSBC ENTERTAINER app to find the participating venues, which may change from time 
to time, and to make your bookings.

	 This benefit is only available when you book via the HSBC ENTERTAINER mobile app, using your eligible HSBC Max Rewards 
Credit Card. 

	 HSBC ENTERTAINER terms & conditions apply.
 3 - Visa benefits

To find out more about the benefits and offers provided by Visa and the terms that apply to these specific offers please visit 
ae.visamiddleeast.com  

Issued by HSBC Bank Middle East Limited U.A.E Branch, P.O. Box 66, Dubai, U.A.E, regulated by the Central Bank of the 
U.A.E and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority. CRN: TC020822. Effective date 14 February 2022.
© Copyright HSBC Bank Middle East Limited 2022 All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, 
or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Middle East Limited.
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تستمر الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية   t
لدولة  االئتمانية   HSBC بطاقة  اتفاقية  HSBC وشروط  من 
منفصلة،  وأحكام  شروط  وأي  المتحدة  العربية  اإلمارات 
والمصاريف  والرسوم  واألسعار  بالتطبيق،  الخاصة  والنشرة 
على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات والتعرفات المتاح 
على www.hsbc.ae، واللوائح وحدود االئتمان والعناية الواجبة 
 HSBC Max Rewards ببطاقة  المتعلقة  األهلية  ومعايير 
االئتمانية الخاصة بك )“الشروط العامة”( بالسريان على بطاقة  
HSBC Max Rewards االئتمانية الخاصة بك ما لم ينص على 

خالف ذلك.

بطاقة  وأحكام  )“شروط  واألحكام  الشروط  هذه  تنطبق  		t
 HSBC بطاقة  على  االئتمانية“(   HSBC Max Rewards
Max Rewards االئتمانية )“المنتج”( وستطبق باإلضافة إلى 
الشروط  بين هذه  تعارض  العامة. وفي حال وجود أي  الشروط 
 HSBC Max بطاقة  وأحكام  شروط  فإن  العامة،  والشروط 

Rewards االئتمانية تعتبر هي السائدة.

بنفس  آلخر،  وقت  من  الشروط  هذه  بتغيير  فقط  سنقوم  		
شروط  من   15 البند  في  الموضحة  األسباب  ولنفس  الطريقة 
اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية المتاحة على موقعنا اإللكتروني 
اتفاقية  شروط  من  إصدار  أحدث  وسيكون   .www.hsbc.ae
على  األوقات  جميع  في  لك  متاحًا  االئتمانية   HSBC بطاقات 
موقعنا اإللكتروني www.hsbc.ae. وسنقوم بإخطارك، إذا لزم 

األمر، وفقًا لشروط اتفاقية بطاقات HSBC االئتمانية.

نحتفظ بالحق وفقًا لتقديرنا في تغيير أو تعديل الفوائد والمزايا  	t
المنصوص عليها هنا. وسنسعى إلعالمك بأي تغييرات قد تؤثر 

على الفوائد والمزايا في أقرب وقت ممكن عمليًا.

سيكون لديك فترة تراجع مدتها 5 أيام عمل تبدأ في يوم العمل  	t	
أنه  التالي بعد تأكدنا من الموافقة على بطاقتك. وهذا يعني 
بإمكانك إلغاء هذه االتفاقية خالل هذه الفترة بدون أي غرامة 
بإعادة أي رسوم فرضناها عليك ولن نقوم باحتساب  وسنقوم 
أي رسوم على أي فائدة مترتبة بموجب هذه الشروط خالل هذه 
الفترة. وقبل ممارسة حقك في اإللغاء، سيتعين عليك سداد 
الرصيد المترتب على بطاقتك وأي مبالغ أخرى مستحقة متعلقة 
ببطاقتك. وهذا يعني أنه لن يكون بإمكانك إلغاء االتفاقية في 

حال وجود أي رصيد مستحق على البطاقة.

وإذا اخترت إلغاء هذه االتفاقية بعد انتهاء فترة التراجع، فسيكون  	t
بإمكانك القيام بذلك على النحو الموضح في الفقرة 16-5 من 

شروط اتفاقية بطاقة HSBC االئتمانية.

وقبل أن تقرر ما إذا كنت تريد الدخول في هذه االتفاقية،   
المالية  المشورة  على  الحصول  طلب  في  تفكر  أن  يجب 

والضريبية والقانونية المستقلة.

األهلية  معايير  على  تغييرات  إجراء  لنا  يجوز  أنه  على  توافق  	t
والمكافآت  المزايا  ونطاق  والمتطلبات  واألحكام  والشروط 
هذه  توفير  يتم  حيثما  بطاقتك.  مع  المقدمة  الوالء  وبرامج 
األمور وإدارتها من قبلنا وحدنا، سنزودك بإشعار مسبق بذلك 
قبل 60 يومًا. وعندما يتم توفيرها أو إدارتها )بما في ذلك جزئيًا( 

من قبل مزودي الطرف األخرين، فسنقوم بإشعارك بذلك حيثما 
يكون ذلك ممكنًا عمليًا بالنسبة لنا.

أنها  نعتقد  التي  الطرق  باستخدام  دائمًا  معك  سنتواصل  كما  	t
طريق  عن  اإلنترنت  عبر  اإلشعار  تتضمن  قد  والتي  مناسبة، 
موقعنا اإللكتروني والبريد اإللكتروني والبريد السريع والرسائل 
من خالل الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت والخدمات 
النصية  الرسائل  تنبيهات  أو عبر  المتحرك  الهاتف  المصرفية عبر 

القصيرة وما إلى ذلك.

خاصة  منفصلة  لشروط  أيضًا  اآلخر  الطرف  مزايا  تخضع  قد  	t	
و   Air Miles و   Visa مزايا  المثال  سبيل  )على  اآلخر  بالطرف 
ENTERTAINER و Vox و Reel(. وقد تخضع الشروط الخاصة 
بالطرف اآلخر للتغيير من وقت آلخر وفقًا لألحكام المعمول بها 

في البنود والشروط الخاصة بالجهات الخارجية ذات الصلة.

تحدد فترة دورة كشف الحساب بأنها الفترة التي تبدأ من تاريخ  	t	
إصدار كشف حسابك وتستمر حتى تاريخ إصدار كشف الحساب 

التالي.

لسنا مسؤولين عن أي إقرارات أو التزامات مقدمة لك من قبل  	t	
أطراف أخرى، بما في ذلك أي من شركائنا في األعمال لدينا.

 HSBC Max ستنطبق جميع المزايا التالية على حاملي بطاقات 	t	
على  ُينص  لم  ما  واإلضافية،  األساسية  االئتمانية   Rewards
الخاصة  المكافآت  أو  المزايا  بتوفير  نقوم  ال  وقد  ذلك.  خالف 
ببطاقتك إذا لم تقم بسداد أي رسوم أو مصاريف أو مدفوعات 
عند استحقاقها على أي من بطاقاتك أو تسهيالتك االئتمانية أو 

قروضك لدينا.

تخضع شروط وأحكام بطاقة HSBC Max Rewards االئتمانية  	t	
العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادية  للقوانين  النواحي  جميع  من 
تخضع  كما  دبي.  إمارة  لقوانين  الخصوص  وجه  وعلى  المتحدة، 
القضائي  لالختصاص  الشروط  بهذه  المتعلقة  النزاعات  جميع 
في  العالمي  المالي  دبي  لمركز  التابعة  غير  للمحاكم  الحصري 

دبي.

الشروط  في  عليها  المنصوص  الشروط  من  كل  استيفاء  يجب  	t	
 HSBC Max Rewards بطاقة   وأحكام  وشروط  العامة 

االئتمانية.

 Air Miles حساب  أن  من  التأكد  مسؤولية  عاتقك  على  تقع  	t	
الخاص بك مفتوح ونشط. وإن عدم القيام بذلك قد يعني أنك 
هذه  بموجب   Air Miles نقاط  أي  الكتساب  مؤهاًل  تعد  لم 

الشروط.

توافق على أن استمرارك باستخدام المنتج يعني موافقتك على  	t	
 HSBC Max Rewards الشروط العامة وشروط وأحكام بطاقة

االئتمانية )حسب ما يتم تغييرها أو تعديلها من وقت آلخر(.

يوم العمل يعني أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة بشكل عام  	t	
للعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستثناء أي يوم يعلن 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أنه عطلة مصرفية، ما 

لم تنص هذه الشروط على خالف ذلك.

شروط وأحكام بطاقة HSBC Max Rewards االئتمانية

شروط عامة                             تاريخ سريان المفعول: 14 فبراير 2022

http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.ae
http://www.hsbc.ae
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المزايا:
 1- نقاط Air Miles مضاعفة

استمتع بـ نقاط Air Miles المضاعفة كما هو مفصل على موقعنا )“نقاط Air Miles المضاعفة”(
تنطبق ميزة نقاط Air Miles المضاعفة على معامالت اإلنفاق المؤهلة التي تتم باستخدام بطاقة HSBC Max Rewards االئتمانية  	t	

األساسية واإلضافية، إال أنه سيتم منحها لحساب Air Miles الخاص بحامل البطاقة األساسية فقط.
سيتم منح نقاط Air Miles المضاعفة مع مراعاة سداد رسوم العضوية السنوية المعمول بها )على النحو المبين في جدول رسوم الخدمات  	t	
والتعرفات المتاح على www.hsbc.ae( وعند استيفاء الحد األدنى لمتطلبات اإلنفاق في نفس دورة كشف الحساب كما هو موضح أدناه.

سيتم منح نقاط Air Miles المضاعفة فقط على نفقات الشراء المؤهلة التي تمت على فئات التجار المدرجة أدناه. 	t	

الحد األدنى لإلنفاق )لكل دورة كشف فئات التجارمعدل نقاط Air Miles المكتسبة
حساب(

كسب نقطة Air Miles واحدة مقابل 
بدون حد أدنى لإلنفاقعلى كل نفقات الشراء المؤهلةكل 1 درهم إماراتي

كسب نقطة Air Miles مضاعفة مقابل 
كل 1 درهم إماراتي

3,000 درهم إماراتيعلى كل نفقات الشراء المؤهلة
على كل النفقات المؤهلة للطعام والترفيه 

6,000 درهم إماراتيواللياقة والرياضة

على كل النفقات المؤهلة للطعام والترفيه 
واللياقة والرياضة والسفر والتسوق برفاهية 

ونفقات الشراء بالعملة األجنبية
9,000 درهم إماراتي

يجب أن تكون منتظمًا دائمًا بسداد جميع مدفوعات بطاقتك االئتمانية لكي تكون مؤهاًل للحصول على نقط Air Miles. وفي حال تأخرك  	t	
 HSBC عن سداد أي مدفوعات على بطاقتك االئتمانية، أو في أي مرحلة تكون قد انتهكت أيًا من الشروط العامة أو شروط وأحكام بطاقة
Max Rewards االئتمانية هذه، أو إذا تم تعليق بطاقة HSBC Max Rewards االئتمانية الخاصة بك أو حظرها أو إلغاؤها من جانبنا، فلن 

.Air Miles تكون نفقاتك مؤهلة للحصول على نقاط
بالعمالت  الشراء  برفاهية والسفر ونفقات  واللياقة والرياضة والتسوق  المطاعم والترفيه  المضاعفة   Air Miles نقاط تشمل فئات  	t	

األجنبية في الخارج.
فيما يلي بعض األمثلة التي توضح معدالت كسب نقاط Air Miles ومكاسب فئات التجار المختلفة: 	t	

المثال 1:
إذا كان إجمالي إنفاقك في دورة كشف الحساب يتراوح بين 3,000 درهم إماراتي و 5,999 درهم إماراتي، فبإمكانك ربح نقاط Air Miles على 

النحو التالي:

 Air إجمالي نقاط
Miles المكتسبة

 Air Miles نقاط
المكتسبة لكل 1 درهم

مبلغ اإلنفاق 
)درهم( فئة التاجر نفقات الشراء 

المؤهلة
1,000 2 500 الطعام المطاعم
500 1 500 الترفيه تذاكر حدائق الترفيه

1,000 1 1,000 السفر تذاكر السفر
500 1 500 محالت البقالة البقاليات
500 1 500 التسوق برفاهية* المالبس

3,500 3,000 اإلجمالي
المثال 2:

إذا كان إجمالي إنفاقك في دورة كشف الحساب يتراوح بين 6,000 درهم إماراتي و 8,999 درهم إماراتي، فبإمكانك ربح نقاط Air Miles على 
النحو التالي:

 Air إجمالي نقاط
Miles المكتسبة

نقاط Air Miles المكتسبة 
لكل 1 درهم

مبلغ اإلنفاق 
)درهم( فئة التاجر نفقات الشراء 

المؤهلة
4,000 2 2,000 الطعام المطاعم
2,000 2 1,000 الترفيه تذاكر حدائق الترفيه
2,000 1 2,000 السفر تذاكر السفر
500 1 500 محالت البقالة البقاليات
500 1 500 التسوق برفاهية* المالبس
9,000 6,000 اإلجمالي
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بيان تحذيري
إذا لم تقم بسداد دفعات/أقساط القروض / تسهيالت التمويل الخاصة بك، فسيتم تصنيف حسابك كحساب متأخر السداد، وقد يؤثر هذا 

على درجة تقييمك االئتماني، مما قد يحد من قدرتك على الحصول على التسهيالت التمويلية في المستقبل.

http://www.hsbc.ae


6

المثال 3:
إذا كان إجمالي إنفاقك في دورة كشف الحساب هو 9,000 درهم إماراتي وما فوق، فبإمكانك ربح نقاط Air Miles على النحو التالي:

 Air إجمالي نقاط
Miles المكتسبة

نقاط Air Miles المكتسبة 
لكل 1 درهم

مبلغ اإلنفاق 
)درهم( فئة التاجر نفقات الشراء المؤهلة

6,000 2 3,000 الطعام المطاعم
2,000 2 1,000 الترفيه تذاكر حدائق الترفيه
6,000 2 3,000 السفر تذاكر السفر
500 1 500 محالت البقالة البقاليات
500 1 500 النفقات الدولية بالدرهم النفقات المختلفة في 

الخارج بالدرهم
1,000 2 500 النفقات الدولية بالعملة 

األجنبية
النفقات المختلفة في 
الخارج بالعملة األجنبية

1,000 2 500 التسوق برفاهية* المالبس
17,000  9,000 اإلجمالي 

.Visa يشمل التسوق برفاهية المالبس واإللكترونيات ومراكز التسوق عبر اإلنترنت والعناية الشخصية واألثاث، على النحو المحدد لدى*
.Visa يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وتظهر في كشف حسابك بسعر الصرف المعمول به والذي تحدده 	t	

 Air تكون مشتريات التجزئة التي تم تسجيلها في حساب بطاقتك االئتمانية خالل فترة دورة كشف حسابك فقط هي المؤهلة لكسب نقاط 	t	
Miles في ذلك الشهر. يرجى المالحظة أن تاريخ قيد معاملتك في حسابك قد يكون متأخرًا عن التاريخ الفعلي لمعاملتك. على سبيل المثال، 
إذا كان تاريخ كشف حسابك )أي الفترة الشهرية بين الفواتير( هو يوم 30 من الشهر وتم قيد عملية شراء في 29 من الشهر في حسابك في 

اليوم األول من الشهر التالي، فسيتم استحقاق نقط Air Miles لهذه المعاملة المحددة فقط في تاريخ كشف الحساب التالي.
تكون Visa هي وحدها المسؤولة عن تحديد رموز فئة التاجر )“MCC”(  التي يقع ضمنها أي إنفاق معين، بما في ذلك اإلنفاق الذى قد  	t	

يبدو  وقوعه ضمن أكثر من فئة. يكون تصنيف رموز فئة التاجر الخاص ب Visaنهائيًا.
إذا قمت بإنفاق دولي بالدرهم اإلماراتي ال يندرج ضمن فئات نقاط Air Miles المضاعفة، فسيتم اعتباره إنفاقًا عامًا للبيع بالتجزئة وستكسب  	t	

نقطة Air Miles واحدة مقابل كل 1 درهم إماراتي تنفقه باستثناء أي رسوم ومصاريف مطبقة على المعاملة.
عند احتساب نقاط Air Miles، سيتم تحويل أي نفقات دولية بعملة غير الدرهم اإلماراتي إلى ما يعادلها بالدرهم اإلماراتي حسب أسعار  	t	
الصرف السائدة )على النحو الذي تحدده Visa(. وسيتم احتساب نقاط Air Miles على المبلغ المحول بالدرهم اإلماراتي باستثناء أي رسوم 

ومصاريف مطبقة على المعاملة.
ال يمكنك كسب نقاط Air Miles في أكثر من فئة واحدة للتجار لنفس المعاملة. ويعتبر تصنيف Visa على أنه نهائي. 	t	

HSBC ENTERTAINER soleil -2 
التمتع بتطبيق HSBC ENTERTAINER soleil مجانًا لحاملي البطاقات األساسية فقط.

تكون هذه الميزة متاحة فقط إذا استوفيت الحد األدنى المطلوب لإلنفاق باستخدام بطاقة HSBC Max Rewards االئتمانية الخاصة بك.  	t	
 HSBC ENTERTAINER يمكنك االطالع على تفاصيل الحد األدنى المطلوب لإلنفاق على موقعنا اإللكتروني. وسنفرض عليك رسوم عضوية

soleil لمدة شهر واحد عن كل شهر استخدمت الميزة فيه ولم يتم استيفاء الحد األدنى المطلوب لإلنفاق.

يمكن االطالع على تفاصيل HSBC ENTERTAINER soleil على موقعنا اإللكتروني؛ والتي قد يتم تغييرها من وقت آلخر. لذا نوصيك  	t	
بالتحقق من قسم soleil ضمن تطبيق HSBC ENTERTAINER للعثور على األماكن المشاركة، والتي قد تتغير من وقت آلخر، وإلجراء 

الحجوزات الخاصة بك.
 HSBC Max بطاقة  باستخدام  المتحرك،  للهاتف   HSBC ENTERTAINER تطبيق  عبر  الحجز  إجراء  عند  متاحة فقط  الميزة  تكون هذه  	t	

Rewards االئتمانية المؤهلة.
.HSBC ENTERTAINER تطبق شروط وأحكام 	t	

Visa 3- مزايا 
 ae.visamiddleeast.com والشروط التي تنطبق على هذه العروض المحددة، يرجى زيارة Visa لمعرفة المزيد حول المزايا والعروض التي تقدمها
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