
IMPORTANT NOTICE - CHANGES TO THE CASHBACK OFFER AND 
YOUR TERMS AND CONDITIONS - PLEASE READ

From 01 September 2022, the Cashback offer is changing. New Cashback earn rates and maximum Cashback amounts 
will apply as follows: 
* 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 1 September 2022 as follow: 
Fuel: 5% (Maximum Cashback amount of AED 200 per statement cycle) 
Grocery: 2% (Maximum Cashback amount of AED 200 per statement cycle) 
Other Retail Spends: 0.5% (up to credit limit) 
* Education category: We are 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 1 October 2022.

Cashback Category

Cashback (as a percentage of the relevant spend in the Cashback category)

Current (up to and 
including 31 August 2022)

Spends posted on or after 
01 September 2022 & 
in statements generated 
before 01 October 2022

Spends reflected in your 
statement generated on or 
after 01 October 2022

On all Fuel spends in the 
UAE

10% (up to a maximum
AED 100 per statement cycle)*

5% (up to a maximum
AED 200 per statement cycle)*

5% (up to a maximum
AED 200 per statement cycle)*

On all Supermarket 
spends in the UAE

3% (up to a maximum of
AED 200 per statement cycle)*

2% (up to a maximum of
AED 200 per statement cycle)*

2% (up to a maximum of
AED 200 per statement cycle)*

On all Education spends 
in the UAE Treated as Other Retail Spends Treated as Other Retail 

Spends
2% (up to a maximum of

AED 200 per statement cycle)*
On all Other Retail 
spends 1%  (up to a credit limit) 0.5%  (up to a credit limit) 0.5%  (up to a credit limit)

*Subject to minimum retail spends of AED 3,000

Transaction 
type

Cashback 
category

Amount 
spent (AED)

Current (up to and including 
31 August 2022)

Spends reflected in your 
statement generated on or 
after 01 October 2022

Cashback 
earn rate (%)

Cashback 
earned (AED)

Cashback 
earn rate (%)

Cashback 
earned (AED)

Gas station Fuel 400 10% 40 5% 20
Groceries Supermarket 2,000 3% 60 2% 40
School fees Education 3,000 1% 30 2% 60
Book store Education 2,000 1% 20 2% 40
Utilities Other Retail 500 1% 5 0.5% 3
Foreign currency Other Retail 500 1% 5 0.5% 3
Online Other Retail 500 1% 5 0.5% 3
Other Other Retail 500 1% 5 0.5% 3
 Total 9,400  170  170

We’re also updating the Cashback Credit Card Terms and Conditions to reflect these changes. Further information, and 
when these apply to you, can be found in the HSBC Cashback Credit Card Terms and Conditions - Key Summary of 
Changes - 1 July 2022 document available on our website (www.hsbc.ae/terms). The HSBC Credit Card Agreement Terms, 
HSBC Cashback Credit Card Terms and Conditions, HSBC Personal Banking General Terms and Conditions (UAE), and 
Schedule of Services and Tariffs continue to apply.
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إشعار مهم - تغييرات في عرض االسترداد النقدي 
والشروط واألحكام الخاصة بك  - يرجى االطالع:

 © بنك HSBC الشرق األوسط المحدود 2022 جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لخزن المعلومات 
أو تحويله، في أي شكل أو وسيلة إلكترونية، ميكانيكية، أو تصويره، أو تسجيله، 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، يخضع لقوانين مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي لغرض هذا الترويج ويخضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. CNR: TC062122. تاريخ سريان المفعول: 

١ يوليو 2022.

اعتباًرا من تاريخ ١سبتمبر 2022 سيتغير عرض االسترداد النقدي وسُتطبق معدالت ربح االسترداد النقدي الجديدة والحد األقصى لمبالغ االسترداد 
النقدي على النحو التالي:

* الوقود والسوبر ماركت وجميع فئات نفقات التجزئة األخرى من االسترداد النقدي: سيتم تطبيق معدالت االسترداد النقدي الجديدة والحد 
األقصى لمبالغ االسترداد النقدي على عمليات اإلنفاق المقبولة ضمن هذه الفئات التي تم نشرها بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٢ أو بعده على النحو 

الوقود: 5٪ )الحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي 200 درهم إماراتي لكل دورة كشف حساب( التالي: 
السوبرماركت: 2٪ )الحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي 200 درهم لكل دورة كشف حساب(  

نفقات التجزئة األخرى: 0.5٪ )حتى الحد االئتماني(  
* فئة التعليم: نضيف فئة جديدة من اإلنفاق التعليمي مع االسترداد النقدي بنسبة 2٪ وبحد أقصى من االسترداد النقدي يبلغ 200 درهم 
لكل دورة كشف حساب. ستنطبق هذه التغييرات على عمليات اإلنفاق المقبولة الواردة في كشوفات الحساب الصادرة بتاريخ ١ أكتوبر 

٢٠٢٢ أو بعده.

فئة االسترداد النقدي

االسترداد النقدي )كنسبة مئوية من اإلنفاق ذي الصلة في فئة االسترداد النقدي(

لإلنفاق المنشور في حسابكم 
حتى تاريخ 3١ أغسطس ٢٠٢٢ 

وبما يشمله.

لإلنفاق المنشور في حسابكم 
بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٢ وما بعده 

ويِرد في كشوفات الحساب 
الصادرة قبل ١ أكتوبر ٢٠٢٢

لإلنفاق الوارد في كشف 
حسابكم الصادر بتاريخ ١ أكتوبر 

٢٠٢٢ أو بعده.

على جميع نفقات الوقود 
المقبولة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

١0٪ )بحد أقصى ١00 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

5٪ )بحد أقصى 200 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

5٪ )بحد أقصى 200 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

على جميع نفقات 
السوبرماركت المقبولة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة

3٪ )بحد أقصى 200 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

2٪ )بحد أقصى 200 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

2٪ )بحد أقصى 200 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

على جميع نفقات التعليم 
المقبولة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

يتم التعامل معها على أنها نفقات 
بيع بالتجزئة أخرى 

يتم التعامل معها على أنها نفقات 
بيع بالتجزئة أخرى

2٪ )بحد أقصى 200 درهم لكل 
دورة كشف حساب(*

0.5٪ )لغاية الحد االئتماني(0.5٪ )لغاية الحد االئتماني(١٪ )لغاية الحد االئتماني(على جميع نفقات التجزئة
* مع مراعاة الحد األدنى لإلنفاق على التجزئة بقيمة 3،000 درهم إماراتي

فئة نوع العملية
االسترداد 

النقدي

مبلغ اإلنفاق 
)بالدرهم 
اإلماراتي(

في حال تم النشر في حسابكم حتى تاريخ 
3١ أغسطس ٢٠٢٢ وبما يشمله.

لإلنفاق الوارد في كشف حسابكم الصادر 
بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٢ أو بعده.

معدل ربح االسترداد 
النقدي )٪(

ربح االسترداد النقدي 
)بالدرهم اإلماراتي(

معدل ربح االسترداد 
النقدي )٪(

ربح االسترداد النقدي 
)بالدرهم اإلماراتي(

520٪١040٪400وقودمحطة وقود
240٪360٪2.000سوبرماركتبقالة

260٪١30٪3.000تعليمرسوم مدرسة
240٪١20٪2.000تعليممتجر كتب

0.53٪١5٪500تجزئة أخرىمرافق
0.53٪١5٪500تجزئة أخرىقطع أجنبي

0.53٪١5٪500تجزئة أخرىأونالين
0.53٪١5٪500تجزئة أخرىغير ذلك

9.4٠٠١7٠١7٠اإلجمالي

سنقوم أيًضا بتحديث شروط وأحكام بطاقة االئتمان لالسترداد النقدي لتعكس هذه التغييرات. لمزيد من المعلومات، وعندما تنطبق عليك، 
www.hsbc.ae/ يمكن العثور عليها في ملخص التغييرات على شروط وأحكام بطاقة ائتمان االسترداد النقدي – ١ يوليو المتاحة على موقعنا
HSBC، والشروط  االئتمانية من  النقدي  اتفاقية بطاقة االسترداد  االئتمانية، وشروط وأحكام   HSBC اتفاقية بطاقات  أحكام  ُتطبق   .terms

واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية من HSBC )اإلمارات(، كما ينطبق جدول الخدمات والتعرفات.


