
عرض استرجاع المصروفات لبطاقات االئتمان التي يتم طلبها عبر اإلنترنت:

الـــشـــروط واألحـــكــــام:

تفاصيل عرض استرجاع المصروفات:

 HSBC االئتمانية التي يتم إصدارها بنجاح عبر خدمة اإلنترنت البنكي الشخصي وتطبيق الهواتف المحمولة من HSBC إن بطاقات  
والتي تحقق حد استخدام للبطاقة وقدره ٥٠٠ جنيه مصري خالل أول ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار البطاقة تعتبر مؤهلًة لالستفادة من عرض 

استرجاع المصروفات* وفقًا للجدول أدناه.

* يختلف مبلغ استرجاع المصروفات وفقًا لنوع المنتج وعدد طلبات البطاقة االئتمانية )أي طلبات البطاقة الرئيسية أو طلبات بطاقة رئيسية يرافقها طلبات   
بطاقة إضافية( المقدمة عبر اإلنترنت. لذلك يرجى العودة إلى جدول استرجاع المصروفات أدناه.

جدول استرجاع مصروفاتك*:  

مبلغ استرجاع المصروفات نوع طلب بطاقة االئتمان
لبطاقات ڤيزا الذهبية 

مبلغ استرجاع المصروفات لبطاقات HSBC البالتينية االئتمانية 
 HSBC االئتمانية وبطاقة Cashback فيزا HSBC وبطاقة

ماستركارد Premier / Advance االئتمانية
في حال طلب بطاقة رئيسية 

١٥٠ جنيه مصري١٠٠ جنيه مصريفقط

في حال طلب بطاقة رئيسية 
٢٠٠ جنيه مصري١٥٠  جنيه مصري+ بطاقة إضافية 

يطبق العرض فقط إذا:  

 HSBC االئتمانية عبر خدمة االنترنت البنكي الشخصي أو تطبيق الهواتف المحمولة من HSBC ١. تم تقديم طلب الحصول على بطاقة  
٢. تمت الموافقة على الطلب وتم إصدار البطاقة االئتمانية الجديدة بنجاح.  

٣. استيفاء الحد األدنى الستخدام البطاقة وقدره ٥٠٠ جنيه مصري خالل ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار البطاقة.  

سيتم تقييم حجم استخدام البطاقة وقيد استرجاع المصروفات إلى حساب البطاقة الرئيسية خالل ٩٠ يومًا من تاريخ إصدار البطاقة.  

سيتم احتساب معامالت مشتريات التجزئة المنفذة فقط باستخدام بطاقة HSBC االئتمانية الصادرة حديثًا خالل أول ٦٠ يومًا من تاريخ   
إصدار البطاقة للوصول إلى حد اإلنفاق. معامالت السلفة النقدية غير مؤهلة للوصول إلى حد اإلنفاق.

تكون أنواع البطاقات المؤهلة كالتالي: بطاقة HSBC ڤيزا الذهبية االئتمانية وبطاقة HSBC البالتينية االئتمانية وبطاقة HSBC فيزا   
Cashback االئتمانية وبطاقة HSBC ماستركارد Premier االئتمانية وبطاقة HSBC ماستر كارد Advance االئتمانية.

يطبق مايلي:  

١. معايير األهلية ومعايير االئتمان  
٢. الشروط واألحكام العامة الخاصة بالخدمات المصرفية الشخصية وبطاقات االئتمان  

٣. الرسوم واألجور المتوفرة على موقعنا اإللكتروني  

يستمر عرض استرجاع مصروفاتك من قبل البنك وينطبق على بطاقات االئتمان التي حجزت ابتداًء من ٢٠١٥/٧/١، ولكن يحق للبنك إنهاءه   
دون تقديم أي إشعار مسبق.

يحتفط بنك HSBC مصر بالحق في رفض طلب إصدار البطاقة االئتمانية أو طلب الخدمة وفقًا الختياره المطلق.  

تكون قرارات HSBC بشأن كافة المسائل المتعلقة بالعرض نهائية وملزمة ووفقًا لتقدير البنك المطلق.  
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