شروط وأحكام بطاقة  Cashbackاالئتمانية

تطبق شروط وأحكام بطاقة  Cashbackاالئتمانية باإلضافة إلى الشروط واألحكام العامة .وفي حالة وجود أي
تعارض ،تسود الشروط الواردة على بطاقة  Cashbackاالئتمانية
يحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب تقديم (دون تقديم تفسير لهذا الرفض)
تطبق شروط وأحكام بطاقة  Cashbackعلى البطاقات األساسية واإلضافية

س  -١ما هو عرض االسترداد النقدي؟
فئات االسترداد النقدي*

نسبة االسترداد النقدي

فواتير الوقود في مصر

%5

مصروفات المطاعم والكافيهات في مصر

%3

مصروفات الهايبر ماركت في مصر

%1

مصروفات متاجر المالبس في مصر

%1

شهريا على جميع فئات اإلنفاق
* االسترداد النقدي هو نسبة من فئة اإلنفاق بحد أقصى  500جنيه مصري
ً
المذكورة أعاله
ّ
االطالع على المثال المبين أدناه:
للنفقات الشهرية يرجى
المبلغ المنفق
(جنيه مصري)

نوع المعاملة

فئة
االسترداد النقدي

الوقود

فواتير الوقود

1500

الهايبر ماركت

الهايبر ماركت

4000

%1

المطاعم

مطاعم

2000

%3

60

متاجر المالبس

مالبس

1500

%1

15

الهايبر ماركت

الهايبر ماركت

3000

%1

30

الوقود

فواتير الوقود

4000

%5

200

المطاعم

مطاعم

3500

3%

105

متاجر المحمول

أخرى

3000

%0

0

المجموع

-

22,500

-

525

مجموع الكاش باك المستحق

نسبة االسترداد
النقدي المكتسبة

مبلغ االسترداد
النقدي المكتسب

%5

75
40

500

س  - ٢ما هي المصروفات المؤهلة لالسترداد النقدي؟
إذا قــام العميــل باإلنفــاق علــى أي مــن الفئــات المذكــورة أعــاه ،فســيحق لــه الحصــول علــى اســترداد نقــدي
مــن نســبة اإلنفــاق .يرجــى مالحظــة أن الحــد األقصــى لمبلــغ االســترداد النقــدي علــى جميــع فئــات اإلنفــاق
ـهريا
هــو  500جنيــه مصــري شـ ً
ســيتم إضافــة الحــد األقصــى لمبلــغ االســترداد النقــدي إلــى الحســاب األساســي فقــط بغــض النظــر عــن
عــدد البطاقــات األساســية واإلضافيــة التــي يملكهــا العميــل
ال يمكــن اســتبدال  Cashbackبــأي مكافــآت أخــرى ،وهــي غيــر قابلــة لالســترداد أو االســتبدال أو التحويــل
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف .كمــا يمكــن للعميــل اســترداد النقــود عنــد اســتخدام بطاقــة Cashback
االئتمانيــة الخاصــة بــه إلتمــام مشــتريات علــى أن تكــون ضمــن فئــات  Cashbackالمؤهلــة
وفقــا لتقديــره ،تغييــر أنــواع المعامــات ونســبة  Cashbackو/أو فئــات االســترداد النقــدي
يجــوز للبنــك
ً
المؤهلــة ،وســيتم إخطــار العميــل بذلــك قبــل التغييــر
ّ
مؤهلة لالسترداد النقدي:
المعامالت التالية لن تكون
ّ
تحويل رصيد
خطة التقسيط النقدي
السلف النقدية
جميع ُ
سداد أقساط بطاقة االئتمان
مصرح بها أو احتيالية
أي معاملة غير
ّ
ٍ
وقت آخر
أي معامالت أخرى يتم تحديدها من قبل البنك في أي
المعامالت بالعملة األجنبية  /معامالت خارجية
ّ
موضح أدناه:
بناء على موقع المشتري كما هو
سيتم استرداد النقود على اإلنفاق المحلي فقط ً
تمت لدى بائع ِّ
محلي = منح استرداد نقدي
معاملة بالعملة المحلية ّ
تمت لدى بائع أجنبي = عدم منح استرداد نقدي
معاملة بالعملة المحلية ّ
معاملة بالعملة األجنبية تمت لدى بائع أجنبي = عدم منح استرداد نقدي
يمكن العثور على الرسوم السنوية في جدول الخدمات والتعريفات الخاص بنا على موقعنا اإللكتروني،
ّ
ٍ
وقت آلخر
نقدمها من
واالطالع على أحدث العروض التي ّ
يجب أن يكون العميل على ّ
اطالع دائم بجميع المدفوعات التي تتم باستخدام بطاقة  Cashbackاالئتمانية
أي من الشروط العامة أو شروط وأحكام
الخاصة به .وفي حالة ُّ
أي من المدفوعات ،أو انتهاك ٍ
تأخر سداد ٍ
بطاقة  Cashbackاالئتمانية ،أو إذا تم تعليق أو حظر أو إلغاء البطاقة الخاصة بالعميل من جانبنا ،لن تكون
مؤهلة لالسترداد النقدي
نفقاته
ّ

س  - 3ما هي فترة دورة كشف الحساب لالسترداد النقدي؟
تبدأ دورة االسترداد النقدي في الخامس والعشرين من كل شهر ،وتنتهي بحلول الرابع والعشرين من الشهر
التالي ،حيث سيتم إضافة مبلغ االسترداد النقدي إلى البطاقة في نهاية نفس الشهر
مؤهلة لل  Cashbackهي فقط تلك المشتريات التي تم تسجيلها في حساب
المشتريات التي ستكون
ّ
العميل خالل فترة دورة كشف الحساب في ذلك الشهر .يرجى مالحظة أن تاريخ تسجيل المعاملة في
متأخ ًرا عن تاريخ المعاملة الفعلي .على سبيل المثال ،إذا كانت دورة كشف حساب
حساب العميل قد يكون
ّ
العميل (أي عند إصدار كشف الحساب) في يوم  25من الشهر ،وتم ترحيل عملية شراء تمت في يوم  24من
المستحقة لهذه المعاملة
الشهر إلى حسابه في اليوم األول من الشهر التالي ،فسيكون استرداد النقود
ّ
في دورة كشف الحساب التالية

