HSBC Bank Middle East Limited

Cashback Credit Card Terms and Conditions - Summary of changes
We’ve updated the Cashback Credit Card Terms and Conditions to reflect 2 sets of changes to the Cashback Credit
Card occurring on 01 September 2022 and 01 October 2022. A summary of the main changes are below, along with
the date of when each of the changes will apply. We’ve also sent you a revised Cashback Credit Card Terms and
Conditions document; although some changes will apply sooner, the overall document is effective 01 October 2022.
We recommend you read the new Cashback Terms and Conditions and this summary to understand these changes.
Defined terms used in this summary shall have the same meaning as set out in the Cashback Credit Card Terms and
Conditions. If you have any questions, please contact us.
Section Changing

Summary of Change

All sections

We’ve updated the terms throughout to refer to the new Educational Cashback category. Where
relevant, we have also provided details of the Cashback rate and maximum Cashback amounts
that apply to this new category.
References to Educational spends, its’ Cashback rate and maximum Cashback amounts are
effective on all statements generated on or after 01 October 2022.

All sections

We’ve amended references to “Working Days” in the terms to “Business Days”. The definition
remains the same.
This amendment is effective 01 September 2022.

What is the
Cashback offer

We’ve updated this section to reflect the new Cashback rates and maximum Cashback amounts
that will apply as follows:
Changes effective 01 September 2022 onwards:
Fuel, Supermarket and all Other Retail spends category Cashback: New Cashback rates and
maximum Cashback amounts will apply to eligible spends under these categories which are
posted on or after 01 September 2022 as follow:
Fuel: 5% (Maximum Cashback amount of AED200 per statement cycle)
Grocery: 2% (Maximum Cashback amount of AED200 per statement cycle)
Other Retail Spends: 0.5% (up to credit limit)
The Cashback offer table has been amended to reflect the above, with effect from 01 September 2022.
We’ve also made some tidy up amendments in this section, including clarifying that all eligible
spends (including those otherwise classified under another category) will be treated as spends
under the ‘Other Retail’ spends category where the minimum monthly spend amount (remains
unchanged) has not been met.
Changes effective 1 October 2022 onwards
Education category: We’re adding a new category of Educational spends with a Cashback of 2%
and a maximum Cashback monthly amount of AED 200 per statement cycle. These changes will
apply to eligible spends reflected in statements generated on or after 01 October 2022.
The Cashback offer table has also been amended to reflect the Education category changes above,
with effect from 01 October 2022.
For your easy reference, we’ve also updated the worked example based on transactions occurring
once the new rates and maximum cashback amounts have been implemented.

Which spends
qualify for Cashback

We’ve removed specific reference to Cashback rates in this section and replaced this with
references to view the Cashback table in the Cashback Offer section.
This amendment is effective 01 September 2022.

Is there a minimum
spend requirement?

We’ve clarified that all eligible spends (including those otherwise classified under another category)
will be treated as spends under the ‘Other Retail’ spends category where the minimum monthly
spend amount (remains unchanged) has not been met.

What will happen
We’ve clarified that we will treat all eligible spends, including those otherwise classified under
to my Cashback
another category, as Other Retail and apply the applicable Cashback.
accrued if I close the This amendment is effective 01 September 2022
card mid-cycle?
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بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود

ملخص التغييرات على شروط وأحكام بطاقة  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي
ً
تحديثا على شروط وأحكام بطاقة  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي لتطبيق مجموعتين من التغييرات على بطاقة HSBC
لقد أجرينا
االئتمانية لالسترداد النقدي استحدثت في  ١سبتمبر  2022و  ١أكتوبر  .2022ويرد أدناه ملخص للتغييرات الرئيسية ،إلى جانب تاريخ تطبيق
كل مـن الـتـغـيـيـرات .كما أرسلنا لكم ً
منقحا لشروط وأحكام بطاقة  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي؛ يسري المستند العام
مستندا
أيضا
ً
ً
بـتـاريـخ  ١أكتوبر  ،2022إال أن بعض التغييرات سيتم تطبيقها في وقت أقرب .نوصيكم بقراءة شروط وأحكام االسترداد النقدي الجديدة وهذا
الملخص لفهم تلك التغييرات .تحمل المصطلحات المحددة المستخدمة في هذا الملخص المعنى ذاته المنصوص عليه في شروط وأحكام
بطاقة  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي ،وإذا تبادر لكم أي تساؤل فيرجى االتصال بنا.
القسم المغير

ملخص التغيير

جميع األقسام

لقد عدلنا اإلشارات إلى «أيام العمل» و بقي التعريف كما هو.
يسري هذا التعديل بتاريخ  ١سبتمبر .2022

جميع األقسام

ما هو عرض االسترداد
النقدي

ً
تحديثا للشروط لإلشارة إلى فئة االسترداد النقدي التعليمية الجديدة .كما قدمنا  ً
أيضا عند
لقد أجرينا
االقتضاء تفاصيل عن معدالت االسترداد النقدي والحد األقصى لمبالغ االسترداد النقدي التي تنطبق
على هذه الفئة الجديدة.
تعتبر اإلشارات إلى النفقات التعليمية ومعدالت االسترداد النقدي والحد األقصى لمبالغ االسترداد
النقدي سارية على جميع كشوف التي أنشأت بتاريخ  ١أكتوبر  2022أو بعده.

حدثنا هذا القسم ليعكس معدالت االسترداد النقدي الجديدة والحد األقصى لمبالغ االسترداد النقدي
التي سيتم تطبيقها على النحو التالي:
فصاعدا:
التغييرات السارية من تاريخ  ١سبتمبر 2022
ً
الوقود ومشتريات السوبر ماركت وجميع فئات اإلنفاق على بضائع التجزئة األخرى عبر االسترداد النقدي:
سيتم تطبيق معدالت االسترداد النقدي الجديدة والحد األقصى لمبالغ االسترداد النقدي على النفقات
المؤهلة ضمن هذه الفئات التي تم نشرها بتاريخ  ١سبتمبر  2022أو بعده على النحو التالي:
الوقود( ٪5 :الحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي  200درهم لكل دورة كشف حساب)
البقالة( ٪2 :الحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي  200درهم لكل دورة كشف حساب)
نفقات بضائع التجزئة األخرى( ٪0.5 :حتى الحد االئتماني)
اعتبارا من  ١سبتمبر .2022
تم تعديل جدول عرض االسترداد النقدي لتطبيق ما ورد أعاله
ً
وقد أجرينا ً
أيضا بعض التعديالت التنظيمية في هذا القسم ،بما يشمل توضيح التعامل مع جميع النفقات
المؤهلة (بما فيها المصنفة ضمن فئات أخرى بخالف ذلك) على أنها نفقات ضمن فئة اإلنفاق على بضائع
«التجزئة األخرى» الذي لم يصل إلى الحد األدنى لمبلغ اإلنفاق الشهري (لم يتغير).
فصاعدا
التغييرات السارية من تاريخ  ١أكتوبر 2022
ً
فئة التعليم :نضيف فئة جديدة في النفقات التعليمية مع االسترداد النقدي بنسبة  ٪2وحد شهري أقصى
بقيمة  200درهم إماراتي لكل دورة كشف حساب .ستطبق هذه التغييرات على عمليات اإلنفاق المؤهلة
الواردة في كشوفات الحساب الصادرة بتاريخ  ١أكتوبر  2022أو بعده.
وتم ً
اعتبارا من تاريخ  ١أكتوبر
أعاله
التعليم
أيضا تعديل جدول عرض االسترداد النقدي ليعكس تغييرات فئة
ً
.2022
قمنا ً
التي تطبق بمجرد تنفيذ األسعار الجديدة والحد
استنادا إلى المعامالت
أيضا بتحديث المثال العملي
ً
ٍ
األقصى لمبالغ االسترداد النقدي وذلك لسهولة مرجعيتكم.

ما النفقات المؤهلة للحصول
على االسترداد النقدي

لقد أزلنا إشارة محددة إلى معدالت االسترداد النقدي في هذا القسم واستبدلناها باإلشارة للرجوع إلى
جدول االسترداد النقدي في قسم عرض االسترداد النقدي.
يسري هذا التعديل بتاريخ  ١سبتمبر .2022

ماذا سيحدث لحسابي
المستحق في االسترداد
النقدي إذا قمت بإغالق
البطاقة في منتصف الدورة؟

لقد أوضحنا أننا سنتعامل مع جميع النفقات المؤهلة ،بما فيها المصنفة ضمن فئات أخرى بخالف ذلك،
على أنها نفقات ضمن فئة بضائع التجزئة األخرى وسنطبق عليها أحكام االسترداد النقدي السارية.
يسري هذا التعديل بتاريخ  ١سبتمبر .2022

هل هناك حد أدنى لمتطلبات لقد أوضحنا أنه سيتم التعامل مع جميع النفقات المؤهلة (بما فيها المصنفة ضمن فئات أخرى بخالف
ذلك) على أنها نفقات ضمن فئة اإلنفاق على بضائع «التجزئة األخرى» الذي لم يصل إلى الحد األدنى لمبلغ
اإلنفاق؟
اإلنفاق الشهري (لم يتغير).
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