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 عمان HSBCاالسترداد النقدي للودائع في بنك  عرضأحكام وشروط 

 

 متى تطبق الشروط واألحكام؟ 

 

 

 بنك   طرحHSBCعمان ش.م.ع.ع "(لدينا" أو "البنك" أونحن" أو "نا" أو " "HSBC") 

 1خالل الفترة من  في حساب مندوس جديدة كودائع أموالهم ودعونيالحاليين الذين لعمالئه  حملة

 . )فترة العرض(  التاريخين شاملة كال 2022يونيو  30 وحتى 2022يونيو 

 

 لمدة شهرين البنك االلتزامب حساب مندوس يجب على العمالء الذين يجلبون أمواال جديدة إليداعها في 

 .( بقاء الودائع(فترة )– 2022أغسطس 31 يو وحتىليو 1 تاريخ ابتداءً من

 

  على العرض. وهي تنطبق عليك ما دام ( حكام وشروط العرض""أ) الشروط واألحكام تطبق هذه

 .عنايةتركيز ومنك قراءتها بيرجى ؛ لذا يسمحان بهذا األنظمةالقانون و

من هم المؤهلون للمشاركة  في 

 ؟ عرض الحملة

 

  باستثناء موظفي بنك  فقط ةيالمصرف )األفراد( عمالء التجزئةينطبق العرض علىHSBC. 

 

 التي تنطبق معايير وحصريا لعمالء البنك الحاليين الذين يمتلكون حسابات  عرض الحملة مخصص

 . البنكية على حساباتهم العرضخالل فترة المحددة التأهل 

 

وما هو نطاق ما هو العرض؟ 

 ؟عمله

 

 

ستفادة من العرض وفقا لمعايير التأهل بإيداع مبالغ جديدة في البنك لاليتأهل كل عميل يقوم  .1

 . العرضخالل فترة "حساب مؤهل"   المحددة التي يشملها حسابمندوس 

 

 يسري هذا العرض على المبالغ )المودعة حديثا( يالريال العماني في الحسابات البنكية المؤهلة.  .2

 

 

إضافية عبر حساب "االسترداد النقدي" فقط عند  سوف يحصل العمالء المؤهلون على أموال .3

إيداع مبالغ حديثة وفقا لمعايير التأهل "معايير االسترداد النقدي" الموضحة في الجدول أدناه 

 ر.ع كحد أدنى خالل فترة العرض.  20 000شريطة إيداع مبلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوف يتم دفع قيمة االسترداد النقدي للعمالء المؤهلين الذين يودعون مبالغ جديدة خالل فترة  .4

 المحدة. العرض

ضرورة  2022على العمالء المؤهلين الذين يضعون ودائع جديدة خالل شهر يونيو  يجب .5

من أجل  2022 الخاصة بهم لمدة شهرين، أي يوليو وأغسطس االحتفاظ بأموال الوديعة
 .الحصول على مبلغ استرداد نقدي

قيمة االسترداد النقدي)الريال 

 العماني(

 ودائع جديدة في األرصدة

بالريال العماني   

34,999و  20,000بين  50  

99,999و  35,000بين  75  

499,999و  100,000بين  200  

999,999و  500,000بين  300  

 مليون لاير أو أكثر 500
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لغرض أحكام وشروط هذا العرض، يجب أن يكون إجمالي رصيد الودائع المتعلقة بشروط  .6

 يونيو 30رض في نهاية كل شهر  خالل فترة سريان العرض أعلى من ودائع العميل حتى الع

 يجب االحتفاظ باألموال المودعة حديثا في حسابات مندوس فقط حتى تصبح مؤهلة للعرض. .7

 

في حال استخدام الودائع الجديدة لوضع وديعة ألجل، مرتبطة بحساب استثمار أو أي حساب   .8
 للعرض حتى وإن كانت ودائعك مرتفعة.  آخر؛ فلن تكون مؤهالً 

 

تسهيالت قروض شخصية / رهون عقارية أو أي استحقاقات  مبالغلن يتم اعتبار أي سحب أو .9

عُمان كجزء من إجمالي الودائع  HSBCمبكر لصناديق االستثمار / الودائع ألجل في  سحب /

 ذات الصلة بالعرض.
 

تؤدي عمليات السحب لالستثمارات / الودائع ألجل المستحقة إلى انخفاض في إجمالي ودائع   .10

 العميل.

 

 .يُدفع المبلغ النقدي المسترد بشكل منفصل في الحساب المؤهل للعرض .11

 

سوف يتم احتساب االسترداد النقدي للحساب بناءً على متوسط الرصيد الشهري. كما سيتم دفعه  .12

 .العميل المؤهل للعرضشهريًا في حساب 

 

يجب على العمالء المؤهلين بكل حاالتهم؛ استيفاء جميع شروط العرض قبل دفع أي استرداد  .13

 نقدي.

 

الشروط واألحكام المتعلقة بالعرض )مثل  وتعديل يجوز للبنك وفقا لتقديره الخاص مراجعة .14

 دون إشعار.والعرض في أي وقت  لغاءإتغيير فترة العرض( أو 

 

هناك أحكام وشروط أخرى هل 

 سيتم تطبيقها علّي؟

وشروط الخدمات ، فإن عالقتك المصرفية العامة معنا ستخضع ألحكام HSBCعميال لبنك تك فبص نعم

ك ، ونرجو من www.hsbc.co.omالمصرفية الشخصية في البنك الموضحةعبر موقعنا اإللكتروني: 

 منتاجات منتج منأي ضافة إلى هذا؛ فإنك إذا حصلت على باإل. التكرم باإلطالع عليها وقرائتها بتركيز

HSBC بعناية. جيدا المطبقة عليه؛ لذا عليك فهمها  لألحكام والشروط فعليك إدراك أن المنتج خاضع 

 

ما الذي علي معرفته عن الحملة 

 أيضا؟

 

  وإننا نملك الحق في تغيير أو فقط.  في سلطنة عمان األحكام والشروط الخاصة بهذا العرضتطبق

بشكل بشكل كامل متى ما استدعى األمر دون إشعارك  هذا العرض أو إيقافهتعديل شروط وأحكام 

 بالعرض نهائية وحاسمة.  نا المتعلقةقرارات تكون كلوسوف  .مسبق

 

  • عندما تتقدم بطلب للحصول على منتج منHSBCلمعايير التأهل  ضع قراراتنا في االختيار، ستخ

 الموضوعة من قبلنا. 

 

  •( من قبل خارجهاومعالجتها )سواء في عمان أو تحويلها أنت توافق على تخزين بياناتك وHSBC 

 .تأهلت للعرضلالتصال بك إذا و أو  المعتمدة ومجموعة شركاته والجهات

 

 الحق في استخدام اسم  إن المشاركة في هذا العرض ال تعني منح المشاركينHSBC أو شعاره ،

واليمكن أوصوره من العرض أو فيما يتعلق به بدون الحصول على موافقة خطية من البنك. 

ي أمر يتعلق به بدون الحصول على موافقة ألللمشاركين أن يقوموا بإجراء أي إعالن عام بخصوص 

الخاص في عدم منح مبلغ  تقدرهقا للبنك بناء على خطية من البنك. وأية مخالفة لهذا الشرط تشكل ح

مبلغها من عميل مؤهل فورا وبدون إشعار مع احتفاظ  إستردادالنقدي إلى المشارك أو  االسترداد

 . الالزمةالبنك بحقه في اتخاذ اإلجراءات 

 

  لالئحة ولمعرفة جميع األسعار والرسوم والتكاليف )بما فيها المعامالت الخارجية( عليك الرجوع

 . www.hsbc.co.omالمتاحة عبر موقعنا اإللكتروني  الرسوم والتعريفات

 

http://www.hsbc.co.om/
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  تخضع كافة الشروط واألحكام المتعلقة بهذه الحملة لألنظمة واللوائح القانونية في سلطنة عمان. كما

 لمحاكم العمانية. ليتم إخضاع جميع المخالفات المتعلقة بشروط الحملة 
 

  شروط وأحكام العرضاستيفاء كل الشروط واألحكام المنصوص عليها في "يجب 

 

 

خاضع لرقابة وإشراف ، عمان،السيب، سلطنة  111، الرمز البريدي  1727صدر عن بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع، ص .ب 

جميع حقوق .8089567والبطاقة الضريبية  1080849رقم السجل التجاري العماني ,   البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال

. جميع الحقوق محفوظة، وال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينة في أية جهة أو نظام تخزين HSBCالطبع محفوظة لبنك 

 ل على إذن خطي مسبق من البنك. المعلومات عبر أي وسيلة سواء كان إلكترونيا، ميكانيكيا، فوتوغرافيا، أو تسجيلها أو خالف ذلك الحصو

 

 

 

 

 


