عرض عمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية الذين يرشحون اشخاص غير عمالء للبنك للحصول علي بطاقات
ائتمانية (بحيث يكون عميل بطاقة ائتمان فقط وليس لديه أي منتج (منتجات) لدى البنك)  -الشروط واألحكام
متى ستطبق هذه
الشروط واألحكام؟

من هو املؤهل
للمشاركة يف هذا
العرض؟

ما هو العرض؟

•

قام بنك  HSBCمصر ش.م.م«( .نحن» أو « )»HSBCبإطالق عرض ترويجي لعمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية
الذين ينجحون بترشيح اشخاص غير عمالء البنك خالل فترة العرض الترويجي للحصول علي بطاقات ائتمانية وال يكون
لديهم عالقة مصرفية مع البنك يف وقت تقديم الطلب للحصول علي بطاقة االئتمان.

•

تسري فترة العرض الترويجي خالل الفترة ما بين  ١يناير  201٩وحتى  3٠يونيو .201٩

•

تطبق هذه الشروط واألحكام («شروط وأحكام العرض») فيما يتعلق بالعرض باإلضافة إىل شروط وأحكام بطاقة
 HSBCاالئتمانية االعتيادية املنشورة على املوقع اإللكتروين العام لبنك .HSBC
ينطبق هذا العرض على جميع عمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية احلاليين بما يف ذلك بطاقات MasterCard
 Premierو  MasterCard Advanceو  Visa Platinumو  Visa Goldالذين ينجحوا يف ترشيح اشخاص
غير عمالء للبنك لفتح حسابات بطاقات  HSBCائتمانية بنجاح خالل فترة العرض الترويجي ليصبحوا عمالء بطاقات
ائتمانية فقط بدون أي منتج (منتجات) اخرى لدى البنك.

•

لن تكون مؤه ً
ال لالستفادة من العرض الترويجي إذا كان لدى العميل الذي قمت بترشيحه أي منتج (منتجات) لدى
 HSBCبما يف ذلك بطاقات ائتمان أساسية أو إضافية من  HSBCأو أي حسابات دائنة عند تقديم الطلب.

•

•
•

يحتفظ  HSBCباحلق يف تقرير ما إذا كان العميل الذي تم ترشيحه مؤه ً
ال للمشاركة يف العرض الترويجي أم ال.
سيحصل عمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية احلاليون ،الذين يقومون بترشيح اشخاص غير عمالء للبنك لفتح حسابات
بطاقات  HSBCائتمانية بنجاح خالل فترة العرض الترويجي (ليصبحوا عمالء بطاقات ائتمانية فقط بدون أي منتج
(منتجات) اخرى لدى البنك) ،على مبالغ استرداد نقدي يتم إيداعها يف حسابات بطاقتهم االئتمانية من  ،HSBCوذلك
مع مراعاة املوافقة على طلبات احلصول على بطاقات االئتمان اجلديدة من قبل البنك وإصدارها بنجاح.

•

يعتمد مبلغ االسترداد النقدي على نوع البطاقة االئتمانية اجلديدة التي يتم إصدارها:

 إذا كانت البطاقة االئتمانية الصادرة هي بطاقة  Visa Goldائتمانية ،فسيحصل العميل ا ُ
ملرشح على مبلغ استرداد
نقدي قدره  100جنيه مصري.

ما هي الشروط
واألحكام املتعلقة
بالعرض؟

 إذا كانت البطاقة االئتمانية الصادرة هي بطاقة  ،Visa Platinumفسيحصل العميل ا ُ
ملرشح على مبلغ استرداد
نقدي قدره  150جنيه مصري.
• يجب أن يكون العميل الذي يقوم بالتُرشيح من عمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية احلاليين وأن يكون لديه بطاقة HSBC
ائتمانية أساسية أو إضافية بما يف ذلك بطاقات  MasterCard Premierو  MasterCard Advanceو Visa
 Visa Gold & Platinumاالئتمانية.
•
•
•

يجب أال يكون لدى العميل الذي تم ترشيحه أي منتج (منتجات) لدى  HSBCبما يف ذلك أي بطاقة  HSBCائتمانية
أساسية أو إضافية أو حساب دائن عند تقديم الطلب خالل األشهر الستة املاضية.
يجوز لعمالء  HSBCاحلاليين ممن لديهم عالقات مصرفية مع البنك باالضافة ايل العمالء اصحاب فقط بطاقات
 HSBCاالئتمانية وليس لهم أي منتج اخر لدى البنك بترشيح اشخاص غير عمالء للبنك للحصول علي بطاقات ائتمانية.

يجور لعمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية احلاليين القيام بالترشيحات خالل فترة العرض الترويجي وليس هناك حد
أقصى لعدد الترشيحات الناجحة.

•

يجب على العميل الذي تم ترشيحه استيفاء متطلبات سياسة البنك ومعايير األهلية من أجل احلصول على بطاقة HSBC
االئتمانية التي تم املوافقة عليها وإصدارها.

•

يسري العرض على احلاالت الناجحة فقط بحيث انة قد تم إصدار بطاقة االئتمان األساسية اجلديدة بنجاح حسب شروط
البنك ليصبحوا عمالء بطاقات ائتمانية فقط وليس لديهم أي منتج (منتجات) لدى البنك.

•

يجب أن يكون تاريخ فتح حساب البطاقة للعمالء اجلدد خالل شهرين من تاريخ الترشيح ليكون العميل املرشح مؤه ً
ال
للحصول على مبلغ االسترداد النقدي.

•
متى وكيف سأحصل •
على مبلغ االسترداد
النقدي؟
•

ال يشمل العرض الترويجي موظفي املوارد البشرية لدى املؤسسة أو أي موظف لديه إمكانية الوصول إىل جداول الرواتب.
يحصل العميل املرشح على مبلغ االسترداد النقدي ويتم إيداعه يف حساب بطاقته االئتمانية من  HSBCيف غضون
شهرين من تاريخ إصدار البطاقة اجلديدة.
وبحلول موعد االسترداد النقدي ،إذا تم إغالق حساب البطاقة االئتمانية اجلديدة ،فلن يكون العميل املرشح عندئذ مؤه ً
ال
للحصول على مبلغ االسترداد النقدي.

ما هي األمور األخرى •
التي يجب علي أن
أعرفها حول هذا
الترويجي؟
العرض
•

تطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي يف جمهورية مصر العربية ،ويحتفظ بنك  HSBCباحلق يف تغيير هذه
الشروط واألحكام أو تعديلها أو إنهاء العرض الترويجي يف أي وقت بنا ًء على تقديره املطلق ،وسيتم حتديث املوقع
اإللكتروين لبنك  www.hsbc.eg HSBCقبل تغيير أو إلغاء العرض الترويجي.

•

هذا العرض متاح فقط لعمالء بطاقات  HSBCاالئتمانية احلاليين الذين يقومون بترشيح عمالء من خارج البنك الذين
ينجحون يف تلبية معايير األهلية اخلاصة بالبنك والشروط واألحكام اخلاصة بالعرض الترويجي املذكورة أعاله .ويقوم
بنك  ،HSBCحسب تقديره املطلق ،بتحديد العمالء املؤهلين لالستفادة من العرض الترويجي ومن هم ليسوا كذلك.

تعتبر قرارات  HSBCبشأن كافة املسائل املتعلقة بهذا العرض الترويجي نهائي ًة وملزم ًة.

•

يحتفظ بنك  HSBCباحلق يف تغيير الشروط واألحكام اخلاصة بهذا العرض الترويجي و/أو إلغاء العرض الترويجي
وفق ًا لتقديره املطلق دون حتمل أي مسؤولية نتيج ًة لذلك.

•

توافق على املشاركة يف أي أنشطة ترويجية قد نطلبها بشكل مناسب ومقبول يف حال تأهلك لالستفادة من عرض
«االسترداد النقدي».

•
•

توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعاجلة بياناتك (سوا ًء يف مصر أو خارجها) من قبل  HSBCوشركات جمموعة
 HSBCواألطراف األخرى املصرح لهم لالتصال بك يف حال تأهلك لالستفادة من العرض الترويجي.

إن املشاركة يف هذا العرض الترويجي ال تمنح املشتركين حق استخدام شعار أو صور  HSBCاملتعلقة بالعرض
الترويجي دون احلصول على موافقة  HSBCاخلطية الصريحة .وال يجوز للمشتركين يف السحب تقديم أي تصريحات
علنية بشأن االسترداد النقدي أو أي جانب آخر يف هذا العرض الترويجي دون احلصول على موافقة  HSBCاخلطية
املسبقة .وأي خمالفة لهذا الشرط تمنح  HSBCاحلق يف عدم منح مكافأة االسترداد النقدي إىل املشارك وحرمانه من
التأهل لالستفادة من العرض الترويجي بشكل مباشر دون تقديم إشعار مسبق.

•

تطبق شروط وأحكام  HSBCالعامة اخلاصة بمصر ،والشروط واألحكام املنفصلة اخلاصة باتفاقية بطاقة HSBC
االئتمانية املتوفرة على املوقع  www.hsbc.egباإلضافة إىل هذه الشروط واألحكام .وللحصول على كافة األسعار
والرسوم واملبالغ األخرى املفروضة (بما فيها املعامالت اخلارجية) على النحو الوارد يف جدول رسوم اخلدمات
واملصاريف لدى  ،HSBCيرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروين على .www.hsbc.eg

•

تخضع شروط وأحكام هذا العرض الترويجي من كافة اجلوانب والوجوه لقوانين جمهورية مصر العربية .كما تخضع
كافة النزاعات املتعلقة بشروط وأحكام هذا العرض الترويجي لالختصاص القضائي احلصري جلمهورية مصر العربية.

•

هذا العرض الترويجي ال يشمل موظفي .HSBC

صدر عن بنك اتش اس بي سي مصر© حقوق الطبع والنشر حمفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .)201٩( .جميع احلقوق حمفوظةCRN: 18527 .
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف أي أجهزة أو نظم خلزن املعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت ،سوا ًء إلكتروني ًا ،ميكانيكي ًا ،فوتوغرافي ًا أو تسجيلي ًا
أو خالف ذلك ،دون احلصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

