CONFIDENTIAL

Credit Card Digital Sales Cashback Offer Terms and Conditions (January 2022)
1. All successful credit card applications will be eligible for cashback* (“the Offer”).
2. The offer is valid for only New to Bank or New to Product credit card applications from the period
starting from 1 January to 31 January 2022 (“the Offer Period”).
3. Existing Standard Chartered clients currently holding any Standard Chartered issued credit cards are
not eligible for the Offer.
4. The eligible credit cards are Visa Infinite, Manhattan Rewards +, Cashback, Saadiq and X credit cards.
5. Credit card applications received via sales representatives will not be eligible for the Offer.
6. The Bank will credit cashback to the client’s credit card statement if the number of mobile wallet
transactions have been met.
7. Clients will have until 31 March 2022 to meet the mobile wallet transactions requirement as stated in
the below grid.
8. Clients who have met the spend requirement as stated in the below grid will receive the Cashback* by
30 April 2022.

•

Visa Infinite

•

Saadiq

•

Cashback

•

X

•

Manhattan Rewards +

Applications
received via SC
Mobile app
directly or Website
Form
AED 1,000

Applications
received via Sales
Representatives

Number of transactions via
Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay and Fitbit Pay

Not eligible for
Cashback

AED 500

Not eligible for
Cashback

30 mobile wallet transactions
in 60 days from the time of
card activation
30 mobile wallet transactions
in 60 days from the time of
card activation

9. The ‘mobile wallet transactions requirement’ must be on credit card retail purchases, Point-Of-Sale and
online transactions (within or outside the UAE).
10. The following type of transactions are not eligible: transactions at exchange houses, cash withdrawals,
Balance Transfers, Fixed Payment Plans, School Fee Cashier Order and Smart Payment Plans.
11. This Offer is not valid in conjunction with any other special promotion or other reward periodical
campaign.
12. The Bank reserves the right in its sole discretion to cancel, terminate, modify or suspend this Offer and
to disqualify any participant who tampers with the offer and/or the entry process.
13. These terms and conditions should be read together with the Client Terms https://sc.com/ae/terms-andconditions and Credit Card Terms and Conditions https://av.sc.com/ae/content/docs/tccc.pdf These
terms and conditions are governed by the laws of the United Arab Emirates and any dispute will be
subject to the exclusive jurisdiction of the court of United Arab Emirates.

. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، في اإلمارات العربية المتحدة،بنك ستاندرد تشارترد
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شروط وأحكام عرض االسترداد النقدي للمبيعات الرقمية لبطاقات االئتمان (يناير )2022
 .9جميع الطلبات الناجحة لبطاقات االئتمان ستكون مؤهلة لالستفادة من عرض االسترداد النقدي* ("العرض").
 .10العرض متاح فقط لطلبات بطاقات االئتمان ال ُمقدمة من العمالء الجدد للبنك أو الجدد للمنتج خالل الفترة الممتدة من  1يناير لغاية  31يناير 2022
("فترة العرض").
 .11إن عمالء ستاندرد تشارترد الذين يملكون حاليا ً أي بطاقات ائتمان صادرة عن ستاندرد تشارترد غير مؤهلين للعرض.
 .12بطاقات االئتمان المؤهلة هي بطاقات فيزا إنفينت ومانهاتن مكافأت  +وبطاقات صادق كاش باك وبطاقات إكس.
 .13إن طلبات بطاقات االئتمان التي تكون عن طريق مندوبي المبيعات لن تكون مؤهلة للعرض.
 .14سيقيّد البنك مبلغ االسترداد النقدي في كشف بطاقة االئتمان الخاص بالعميل في حال استيفاء عدد معامالت المحفظة المحمولة.
 .15سيحظى العمالء بمهلة حتى  31مارس  2022الستيفاء شروط معامالت المحفظة المحمولة كما هو مذكور في الجدول أدناه.
 .16سيحصل العمالء الذين استوفوا شروط اإلنفاق المذكور في الجدول أدناه على مبلغ االسترداد النقدي* في موعد أقصاه  30أبريل .2022
عدد المعامالت عن طريق تطبيقات أبل
باي وسامسونج باي وجوجل باي وفيتبت
باي

الطلبات الواردة عن طريق
مندوبي المبيعات

 30معاملة محفظة محمولة خالل 60
يوما ً من توقيت تفعيل البطاقة
 30معاملة محفظة محمولة خالل 60
يوما ً من توقيت تفعيل البطاقة

غير مؤهلة لالسترداد النقدي

الطلبات الواردة عن طريق
تطبيق ستاندرد تشارترد
لألجهزة المحمولة مباشرةً
أو النموذج المخصص على
الموقع اإللكتروني
 1.000درهم

غير مؤهلة لالسترداد النقدي

 500درهم

•

فيزا إنفينت

•

صادق

•

كاشباك

•

إكس

•

مانهاتن مكافأت +

 .14يجب أن يكون "شرط معامالت المحفظة المحمولة" على مشتريات بطاقة االئتمان بالتجزئة وفي نقاط البيع والمعامالت المنجزة عبر المواقع
اإللكترونية (داخل أو خارج اإلمارات العربية المتحدة).
 .15أنواع المعامالت التالية غير مؤهلة :المعامالت في محالت الصرافة وعمليات السحب النقدي وتحويل الرصيد وخطط الدفعات الثابتة وأوامر صرف
األقساط المدرسية وخطط الدفعات الذكية.
 .16ال يسري هذا العرض باالشتراك مع أي عرض ترويجي خاص آخر أو أي حملة مكافآت دورية أخرى.
 .17يحتفظ البنك بالحق حسب تقديره وحده إللغاء أو إنهاء أو تعديل أو تعليق هذا العرض وإقصاء أي مشارك يخ ُل بالعرض و/أو عملية االشتراك فيه.
 .18يجب قراءة هذه الشروط واألحكام إلى جانب الشروط الخاصة بالعميل  https://sc.com/ae/terms-and-conditionsوشروط وأحكام
بطاقات االئتمان  .https://av.sc.com/ae/content/docs/tccc.pdfتخضع هذه الشروط واألحكام إلى قوانين دولة اإلمارات العربية
المتحدة وتختص محاكم اإلمارات العربية المتحدة وحدها بالنظر في أي نزاع بهذا الشأن.

بنك ستاندرد تشارترد ،في اإلمارات العربية المتحدة ،هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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