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الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية الشخصية الخاصة ببنك إتش إس بي سي (عمان) ش.م.ع.ع.

 .1الشروط العامة
 1-1ما هي هذه الشروط العامة ومتى تنطبق؟

ً
ـروطا عامــة تحكــم عالقتــك المصرفيــة الشــخصية معنــا ،وعندمــا تــرى إشــارات إلــى “الشــروط العامــة” خــال هــذا المســتند،
تُ عـ ّـد هــذه الشــروط شـ
تكــون اإلشــارة إلــى هــذه الشــروط.

تنطبــق هــذه الشــروط العامــة علــى مــدار عالقتــك المصرفيــة معنــا ،حيــث تنطبــق علــى عالقتــك معنـ ًـا بصفــة عامــة وتحتــوي أيضـ ًـا علــى شــروط
محــددة تنطبــق علــى “الحســاب” الخــاص بــك والعمليــات المتعلقــة بــه فــي عمــان.

تمثــل هــذه الشــروط العامــة اتفاقيتــك معنــا ،وســوف تنطبــق طــوال عالقتــك المصرفيــة معنــا ،ولذلــك مــن المهــم جـ ً
ـدا أن تقرأهــا كاملــة ،وأن
تتأكــد بأنــك قــد فهمتهــا قبــل توقيعــك علــى نمــوذج الطلــب الخــاص بنــا .وعنــد موافقتــك عليهــا ،تتشــكل اتفاقيــة ملزمــة قانونيـ ًـا بينــك وبيننــا.
 2-1كيف يمكنني استخدام هذه الشروط العامة؟

ً
جزءا من الشروط العامة.
عد هذه األسئلة
لقد أضفنا أسئلة في هذه الشروط العامة لمساعدتك في العثور على القسم الصحيح ،وال تُ ّ

لقــد أضفنــا أيضـ ًـا قســم “مســرد مصطلحــات” لمســاعدتك علــى فهــم بعــض الكلمــات التــي نســتخدمها فــي هــذه الشــروط العامــة .عندمــا تــرى
كلمــات أو عبــارات مكتوبــة بيــن عالمتــي تنصيــص (علــى ســبيل المثــال “التعليمــات الدائمــة”) ،يمكنــك االنتقــال إلــى قســم مســرد المصطلحــات
والتحقــق ممــا تعنيــه تلــك الكلمــات أو العبــارات ،ويُ شــكل مســرد المصطلحــات جـ ً
ـزءا مــن هــذه الشــروط العامــة.
 3-1هل هذه هي الشروط الوحيدة التي تنطبق علي؟

ليس بالضرورة ،ويعتمد ذلك على استخدامك للمنتجات والخدمات التي نوفرها.

باإلضافــة إلــى هــذه الشــروط العامــة ،قــد نطلــب منــك التوقيــع علــى شــروط إضافيــة منفصلــة لمنتجــات أو خدمــات معينــة (علــى ســبيل المثــال
للقــروض أو الســحب علــى المكشــوف أو المنتجــات االســتثمارية) .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان لديــك قــرض ســكني مــن بنكنــا فــي ســلطنة
عمــان ،فســتخضع لشــروط وأحــكام القــرض الســكني الخاصــة ببنــك إتــش إس بــي ســي (عمــان) ش.م.ع.ع وكذلــك لهــذه الشــروط العامــة.
إذا كان لديــك بطاقــة ائتمانيــة مــن بنــك إتــش إس بــي ســي صــادرة فــي عمــان ،فســتخضع لشــروط وأحــكام بطاقــة إتــش إس بــي ســي االئتمانيــة
المعمــول بهــا فــي عمــان والتــي تعــد مدرجــة فــي هــذه الشــروط العامــة ،وهــذا يعنــي أنــه عندمــا توافــق علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك
توافــق أيضـ ًـا علــى شــروط وأحــكام بطاقــة إتــش إس بــي ســي االئتمانيــة ،ولكنهــا تصبــح ذات صلــة بــك فقــط عندمــا يكــون لديــك بطاقــة إتــش
إس بــي ســي ائتمانيــة مــن بنكنــا .وتتوفــر شــروط وأحــكام بطاقــة إتــش إس بــي ســي االئتمانيــة علــى موقعنــا اإللكترونــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك قــد تنطبــق شــروط إضافيــة منفصلــة عنــد اســتخدامك للبعــض مــن خدماتنــا ،مثــل “الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر
اإلنترنــت” و”الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الجــوال” ،وســنطلعك علــى هــذه الشــروط إذا كانــت تنطبــق عليــك وســنتيح لــك الفرصــة لقراءتهــا.
وعنــد اســتخدام الخدمــة المعنيــة ،ســنفترض أنــك تقبــل الشــروط الســارية علــى تلــك الخدمــة ،وفــي بعــض األحيــان ســوف نطلــب منــك أيضـ ًـا أن
تقــدم لنــا موافقتــك الخطيــة أو أن تقــوم بوضــع عالمــة علــى مربــع اختيــار إلكترونــي لتأكيــد موافقتــك علــى هــذه الشــروط.
ومــا لــم يــرد نــص بخــاف ذلــك فــي الشــروط اإلضافيــة المنفصلــة األخــرى ،ســتكون لهــذه الشــروط العامــة األســبقية علــى أي مصطلحــات أخــرى
فــي حالــة حــدوث تعــارض أو عــدم االتســاق بيــن المصطلحــات.

 4-1متى تنطبق هذه الشروط العامة؟

تســري هــذه الشــروط العامــة عليــك بمجــرد قيامــك بتأســيس عالقــة مــع بنــك إتــش إس بــي ســي (عمــان) ش.م.ع.ع وتحــل محــل أي شــروط
مصرفيــة شــخصية عامــة مــع إتــش إس بــي ســي قــد تكــون قــد وافقــت عليهــا فــي الماضــي والتــي تنطبــق فــي عمــان أيـ ًـا كانــت تلــك الشــروط.
 5-1ماذا يحدث إذا أصبحت هذه الشروط العامة أو جزء منها غير قابلة للتنفيذ؟

إذا أصبــح كل أو أي جــزء مــن هــذه الشــروط العامــة غيــر قانونــي أو غيــر صالــح أو غيــر قابــل للتنفيــذ بــأي شــكل مــن األشــكال بموجــب قانــون أي
واليــة قضائيــة ،ال يؤثــر ذلــك علــى قانونيــة هــذه الشــروط أو صالحيتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ فــي أي واليــة قضائيــة أخــرى أو مــا تبقــى مــن هــذه
الشــروط العامــة فــي هــذه الواليــة القضائيــة.
 6-1كيف ٌأبيّ ن موافقتي علی ھذه الشروط العامة؟
أنت تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على هذه الشروط العامة من خالل:

·التوقيع على استمارات الطلب الخاصة بنا أو الموافقة خطيا بأي شكل من األشكال األخرى (مثل التوقيع على رسالة القبول)؛ أو

·قبــول هــذه الشــروط العامــة عبــر اإلنترنــت باســتخدام مربــع اختيــار إلكترونــي (علــى ســبيل المثــال اختيــار الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر
اإلنترنــت) أو اســتخدام شــكل آخــر مــن أشــكال التواصــل اإللكترونــي للقبــول (مثــل القبــول عــن طريــق البريــد اإللكترونــي).

كمــا نفتــرض بأنــك قــد قــرأت وفهمــت ووافقــت علــى التغييــرات الطارئــة علــى شــروطنا ،بمــا فــي ذلــك هــذه الشــروط العامــة ،إذا أرســلنا إليــك
إشـ ً
ـعارا بتغييرهــا ولــم تبلغنــا باعتراضــك علــى هــذا التغييــر أو باســتمرارك فــي اســتخدام حســابك وذلــك فــي غضــون  60يومـ ًـا مــن تاريــخ ذلــك
أن اســتمرارك
أن عــدم اعتراضــك أو ّ
(لمزيــد مــن المعلومــات حــول فتــرات وطــرق اإلشــعار ،الرجــاء االطــاع علــى القســم  .)3وأنــت توافــق علــى ّ
فــي اســتخدام الحســاب يعنــي موافقتــك علــى هــذه التغييــرات.
ـوال لشــروطنا ،وتغييــرات شــروطنا ،كمــا لــو كنــت قــد قبلتهــا خطيـ ًـا وجميــع القوانيــن
وأنــت توافــق علــى أن أي طريقــة قبــول إلكترونيــة تُ شــكل قبـ ً
واللوائــح ذات الصلــة المطبقــة علــى قبــول العقــود عــن طريــق الوســائط اإللكترونيــة ســتنطبق عليهــا.
ً
شيئا في هذه الشروط العامة؟
 7-1ماذا لو لم أفهم

إذا كنت ال تفهم الصياغة المستخدمة خالل هذه الشروط العامة ،الرجاء مراجعة قسم مسرد المصطلحات.

وإذا كان أي أمــرً آخــر فــي هــذه الشــروط العامــة غيــر واضحــا ،الرجــاء االتصــال بنــا عــن طريــق األرقــام الــواردة فــي القســم  ،4وســنحاول توضيــح أي
استفســارات قــد تكــون لديــك ،وينبغــي أال ّ
توقــع علــى نمــوذج طلــب االشــتراك أو توافــق علــى قبــول هــذه الشــروط العامــة إذا كنــت ال تفهمهــا.

ويمكنــك أيضـ ًـا إحضــار أي طــرف ثالــث يمكنــه مســاعدتك فــي فهــم هــذه الشــروط العامــة ،وفــي حالــة عــدم الفهــم (علــى ســبيل المثــال فــي حالــة
شــخص ال يقــرأ وال يكتــب) ،يجــب عليــك ضمــان إحضــار طــرف ثالــث غيــر ذي صلــة كشــاهد.
3

 8-1هل يمكنني استخدام الحساب الخاص بي ألغراض تجارية؟

ً
يُ عتبــر حســابك حسـ ً
ـخصيا ،وال يمكنــك اســتخدامه ألغــراض تجاريــة ،وإذا كانــت لدينــا أســباب معقولــة لالشــتباه فــي أنــك تســتخدم
ـابا مصرفيـ ًـا شـ
حســابك ألغــراض تجاريــة ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نُ علمــك بإغــاق الحســاب.

 9-1هل يستطيع طرف ثالث إدارة حسابي؟

لــن يكــون ألي شــخص آخــر بخالفــك أنــت ونحــن وأي صاحــب حســاب مشــترك (إذا كان لديــك حســاب مشــترك) أي حــق بموجــب هــذه الشــروط
العامــة بــإدارة حســابك.

وإذا كنــت ترغــب فــي تفويــض شــخص آخــر بــإدارة حســابك يجــب عليــك توكيــل شــخص بشــكل مقبــول لــدى المحاكــم ،ويجــب عليــك أيضـ ًـا التأكــد
أن هــذا الشــخص مفــوض بشــكل خــاص بــإدارة حســابك بالطريقــة التــي تنويهــا ،وإذا كنــا نعتقــد أنــه غيــر مفــوض فقــد نرفــض إمكانيــة إدارتــه
مــن ّ
ـؤوال عــن تصرفــات الشــخص المفــوض بموجــب التوكيــل عنــد إدارة حســابك كمــا لــو أنــك أدرت الحســاب بنفســك،
لحســابك ،وســوف تكــون مسـ ً
وينبغــي عليــك أن تطلــب المشــورة القانونيــة المســتقلة بنفســك قبــل تفويــض شــخص آخــر إلدارة حســابك.

ً
خاضعــا لنفــس استفســارات “اعــرف عميلــك” كمــا نوفرهــا لــك عــادة بصفتــك
محــام تفوضــه إلدارة حســابك ســيكون
أن أي
ٍ
يرجــى مالحظــة ّ
أن لدينــا معلومــات كافيــة فيمــا يتعلــق بالمحامــي الخــاص بــك ،لــن
الشــخصية ،وإذا لــم نكــن راضيــن عــن نتائــج استفســاراتنا أو إذا كنــا ال نعتقــد ّ
نكــون ملزميــن بالعمــل بنــاء علــى تعليمــات المحامــي ،حتــى لــو تــم تعيينــه قانونيـ ًـا مــن قبلــك بصفتــه ممثلــك الخــاص.

وإذا قــررت إلغــاء التوكيــل ،يجــب عليــك إخبارنــا بذلــك خطيـ ًـا وســنقوم بتعديــل التفويــض علــى حســابك فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليـ ًـا ،ونحــن لــن
نكــون مســؤولين عــن المعامــات غيــر المصــرح بهــا علــى حســابك إذا لــم تقــدم لنــا إشـ ً
ـعارا كتابيـ ًـا كافيـ ًـا (أو أي إشــعار) بــأن التوكيــل قــد تــم إلغــاؤه،
وفــي بعــض األحيــان إذا تــم إلغــاء التوكيــل قــد نضطــر إلــى تقليــص الخدمــات التــي يمكننــا تقديمهــا فيمــا يتعلــق بحســابك .وإذا حــدث ذلــك،
ســنتصل بــك إلبالغــك بالتغييــرات التــي نجريهــا ،إن وجــدت.
ال يمكن استخدام حسابك من قبل أطراف ثالثة إلجراء معامالت لصالحهم ،وينبغي أن تكون األموال الموجودة في حسابك خاصة بك.

وإذا كان لدينــا ســبب لالعتقــاد بــأن طرفـ ًـا ثالثـ ًـا قــد اســتخدم حســابك إلجــراء معاملــة بتفويضــك ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نغلــق حســابك .يرجــى
مراجعــة القســم  6للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول إغــاق الحســاب.

 10-1كيف يمكنني معرفة الرسوم والتكاليف التي تنطبق علي؟

والتعرفــات” ،والــذي يمكــن العثــور عليــه فــي
يمكنــك معرفــة الرســوم والتكاليــف التــي تنطبــق عليــك عــن طريــق التحقــق مــن “جــدول الخدمــات
ِ
موقعنــا اإللكترونــي ( )www.hsbc.co.omأو عــن طريــق زيــارة أحــد فروعنــا.

والتعرفــات مــن وقــت آلخــر ولذلــك يرجــى مراجعــة موقعنــا اإللكترونــي للحصــول علــى أحــدث الرســوم والتكاليــف،
وقــد يتغيــر جــدول الخدمــات
ِ
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغييــرات فــي هــذه الرســوم واألجــور ،انظــر القســم .2

 11-1كم يجب أن يكون عمري كي أتمكن من فتح حساب؟

يجــب أن يكــون عمــرك  18ســنة لفتــح حســاب جــاري أو حســاب توفيــر ،ويجــب أن يكــون عمــرك  21القتــراض المــال (علــى ســبيل المثــال ،إذا كنــت
ترغــب فــي الحصــول علــى بطاقــة ائتمــان).
وقــد تكــون هنــاك حــدود عمريــة محــددة تنطبــق علــى منتجــات معينــة (علــى ســبيل المثــال بعــض منتجاتنــا االســتثمارية) ،لذلــك ســنقوم بإبالغــك
ـا للحصــول علــى منتــج معيــن بســبب عمــرك.
إذا لــم تكــن مؤهـ ً

 12-1ماذا عن حسابات القاصرين؟

يتولــى والــد القاصــر أو الوصــي المعيــن قانونيـ ًـا إدارة حســابات األشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  18ســنة إلــى أن يبلــغ القاصــر  18عامـ ًـا ،ويجــوز
لــأب أو الوصــي الســماح لآلخريــن بــإدارة الحســاب مــن خــال إخطارنــا بذلــك بشــكل كتابــي رهنـ ًـا بالســلطة المســموح بهــا ،كمــا يجــوز لــأب أو
الوصــي إلغــاء هــذه الصالحيــة فــي أي وقــت بإخطارنــا خطيـ ًـا ،ولــن نكــون مســؤولين عــن معامــات غيــر مصــرح بهــا فــي حســابك إذا فشــل األب أو
ـرض (أو أي إشــعار) بــأن الصالحيــة قــد تــم إلغاؤهــا.
الوصــي فــي تقديــم إشــعار كتابــي مـ ٍ

سوف نتبع التوجيهات المنصوص عليها في القانون العماني المحلي والتنظيم المعمول به وأية أوامر قضائية عند إدارة حسابات القاصرين.

يرجــى مالحظــة أن أي ولــي أمــر يقــوم بــإدارة حســاب قاصــر ســيكون خاضعـ ًـا لنفــس استفســارات “اعــرف عميلــك” التــي نطلبهــا عــادة مــن صاحــب
الحســاب بصفتــه الشــخصية ،وإذا لــم نكــن راضيــن عــن نتائــج استفســاراتنا أو إذا كنــا نعتقــد أنــه ال يوجــد لدينــا مــا يكفــي مــن المعلومــات فيمــا
يتعلــق بالوصــي ،فلــن نكــون ملزميــن بالعمــل بنــاء علــى تعليمــات الوصــي وأنــت توافــق علــى أننــا قــد نقــوم بإغــاق الحســاب .يرجــى مراجعــة
القســم  6للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول إغــاق الحســاب.
 13-1ماذا يحدث إذا توفيت؟

فــي حالــة وفاتــك ،يجــب أن يقــوم ورثتــك بتقديــم إشــعار إلينــا فــي أقــرب وقــت ممكــن ،باالضافــة الــى تزويدنــا بالوثائــق الملزمــة بموجــب القانــون
المعمــول بــه .ســنقوم بتجميــد حســابك (باســتثناء األمــوال الــواردة) عنــد اإلشــعار بوفاتــك ،وســوف ننتظــر اســتالم شــهادة الوفــاة وتعليمــات مــن
المحكمــة أو الســلطة المختصــة بشــأن مــن يحــق لــه الحصــول علــى األمــوال.

ً
تلقائيا حتى نتلقى تعليمات من المحكمة أو الممثل القانوني.
وإذا كنت تمتلك حساب ودائع ألجل ،فسوف نقوم بتجديد ذلك

وفيما يتعلق بالمنتجات األخرى التي تمتلكها معنا ،سيتم تطبيق أحكام وشروط ذلك المنتج.

ولن نكون مسؤولين عن أي خسائر تحصل قبل أن يتم تزويدنا بشهادة الوفاة ولن نكون مسؤولين عن أي خسائر تنتج عن تجميد حسابك.

وإذا وجهتنــا المحكمــة بدفــع األرصــدة المحفوظــة باســمك إلــى المحكمــة ،فســوف نطبــق حقنــا فــي المقاصــة (انظــر القســم  11لمزيــد مــن
التفاصيــل) وســندفع الرصيــد المتبقــي إلــى المحكمــة بعــد تســوية ديونــك.
 14-1ماذا يحدث إذا لم أتمكن من إدارة حسابي بسبب عدم األهلية؟

فــي حالــة عــدم األهليــة ،يجــب علــى الوصــي  /الممثــل القانونــي /المحامــي الــذي لديــه ســلطة بــإدارة حســابك نيابــة عنــك أن يقــدم لنــا إشـ ً
ـعارا
فــي أقــرب وقــت ممكــن ،باإلضافــة إلــى أي مســتندات ضروريــة بموجــب القانــون المعمــول بــه ،ونحــن نحتفــظ بالحــق فــي انتظــار تعليمــات مــن
المحكمــة قبــل الســماح بمعامــات إضافيــة علــى حســابك.
ولــن نكــون مســؤولين عــن أي خســائر قبــل أن يتــم إخطارنــا بعــدم أهليتــك أو أي خســائر ناتجــة عــن تجميــد حســابك فــي انتظــار تعليمــات إضافيــة
مــن المحكمــة.
ويرجــى مالحظــة أن الممثليــن ســيخضعون لنفــس استفســارات “اعــرف عميلــك” التــي نطلبهــا عــادة مــن صاحــب الحســاب بصفتــه الشــخصية ،وإذا
4

لــم نكــن راضيــن عــن نتائــج استفســاراتنا أو إذا كنــا ال نعتقــد أن لدينــا معلومــات كافيــة فيمــا يتعلــق بالشــخص الــذي يمثلــك ،لــن نكــون ملزميــن
بالعمــل بنــاء علــى تعليماتــه وقــد نضطــر إلــى إغــاق الحســاب .يرجــى مراجعــة القســم  6للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول إغــاق الحســاب.
غادرت عمان؟
ُ
 15-1ماذا يحدث إذا

ـا فيمــا يتعلــق بأنــواع معينــة مــن الحســابات وبعــض الخدمــات التــي نقدمهــا ،وعليــك إبالغنــا فــي حالــة إتخــاذك
إذا غــادرت عمــان ،قــد ال تعــد مؤهـ ً
القــرار بمغــادرة عمــان ،وســوف نعلمــك بشــأن مــا ســيحدث بعــد ذلــك ،وقــد يكــون مــن الضــروري إغــاق حســابك (وتوافــق علــى أننــا قــد نقــوم
بذلــك) ،أو نقلــه إلــى نــوع مختلــف مــن الحســاب أو قــد نقــوم بســحب أو تغييــر بعــض الخدمــات التــي نقدمهــا (مثــل دفتــر الشــيكات).

وإذا غــادرت عمــان ،قــد نطالبــك بســداد أي ديــون مســتحقة لنــا( .بمــا فــي ذلــك أي “ســحب علــى المكشــوف” مترتــب عليــك ،والــذي ســوف
ً
ـتحقا وواجــب الســداد علــى الفــور بمجــرد مغــادرة عمــان  -انظــر القســم  21لمزيــد مــن التفاصيــل) ،وإذا لــم تقــم بســداد مــا تديــن لنــا بــه،
يصبــح مسـ
قــد نطبــق حقنــا فــي المقاصــة (انظــر القســم  11للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل) وقــد نقــوم بتعييــن وكالء تحصيــل الديــون فــي البلــد الــذي
ـؤوال عــن تكاليــف مــا نتحملــه لقــاء ذلــك.
تنتقــل إليــه وســوف نشــارك المعلومــات حــول حســاباتك الخاصــة معهــم ،وســوف تكــون مسـ ً
 16-1في أي ظروف قد يكون هناك خلل في الخدمة التي نقدمها لك؟

إذا كان هنــاك حــرب أو إضــراب أو عمــل صناعــي أو فشــل فــي اإلمــدادات أو المعــدات أو أي حــدث آخــر خــارج عــن ســيطرتنا ،فقــد ال نتمكــن مــن
تزويــدك بالخدمــات التــي تتلقاهــا عــادة ،وفــي مثــل هــذه الحالــة ســوف نبــذل قصــارى جهدنــا الســتئناف الخدمــة فــي أقــرب وقــت ممكــن ،ولكننــا
ال نتحمــل مســؤولية أي خســارة قــد تحــدث لــك.
خامال؟
 17-1متى سيتم اعتبار حسابي
ً

خامال (غير نشط) إذا لم تكن لديك أية معامالت خصم  /ائتمان في حسابك.
قد نعتبر حسابك
ً

ـا فقــد ال تتمكــن مــن إدارة
ونحــن نلتــزم بالقوانيــن الســارية وسياســاتنا وإجراءاتنــا الخاصــة فيمــا يخــص الحســابات الخاملــة ،فــإذا اعتبرنــا حســابك خامـ ً
حســابك أو اســتخدام أدوات حســابك (مثــل البطاقــات) أو الخدمــات المصرفيــة (مثــل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف والخدمــات المصرفيــة
الشــخصية عبــر اإلنترنــت) ،دون اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات لتنشــيط حســابك.

لتنشــيط حســابك ،ســوف نطلــب منــك زيــارة أحــد فروعنــا وإحضــار وثائــق اعــرف عميلــك الحديثــة وتفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك ،وإذا كنــت خــارج
عمــان ،ســوف تحتــاج إلــى زيــارة أحــد فروعنــا وإحضــار وثائــق اعــرف عميلــك ،وتصديقهــا والطلــب مــن هــذا الفــرع إرســالها لنــا فــي عمــان ،وقــد يتــم
تطبيــق الرســوم والتكاليــف المحليــة المتعلقــة بهــذه الخدمــة.

وسوف نلتزم بتعليمات المنظم لدينا عند التعامل مع األموال غير المطالب بها في الحسابات الخاملة.

 18-1ماذا لو نشأ بيننا نزاع؟

فــي حــال نشــوء نــزاع بيننــا ،نتفــق علــى تســوية نزاعنــا فــي محاكــم عمــان ،وســتطبق قوانيــن ســلطنة عمــان علــى هــذه الشــروط العامــة وكيفيــة
التعامــل معــك قبــل فتــح حســابك.
 19-1ما هي اللغة المستخدمة في التواصل معي؟

تكون هذه الشروط العامة باللغتين اإلنجليزية والعربية ،وسوف تكون اللغة العربية هي اللغة السائدة في حالة حدوث نزاع.

وســوف نحــاول عــادة التواصــل معــك باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة ،ولكــن فــي بعــض األحيــان قــد ال يكــون مــن الممكــن التواصــل باللغــة العربيــة،
وفــي هــذا االحتمــال ســوف نرســل مراســاتنا باللغــة اإلنجليزيــة فقــط.

 20-1ماذا لو واجهت صعوبات في قراءة  /فهم هذه الشروط العامة؟
يجب أن تخبرنا إذا واجهت صعوبات في قراءة أو فهم وثائقنا.

ســوف نلتــزم بكافــة اللوائــح المعمــول بهــا ،ولحمايتــك ،قــد نطلــب منــك اتخــاذ خطــوات إضافيــة عنــد فتــح حســاب و  /أو إجــراء المعامــات فــي
حالــة إبالغنــا بأنــك مصــاب بضعــف بصــري أو تواجــه صعوبــات فــي قــراءة أو فهــم وثائقنــا أو إذا كنــت غيــر محصنــا بشــكل عــام ،وقــد نقــوم أيضـ ًـا
بتقليــص أدوات وخدمــات الحســاب التــي نقدمهــا لــك.
وتنطبق قواعدنا المعتادة حول األطراف الثالثة التي تقوم بإدارة الحسابات (انظر أعاله).

 21-1ماذا لو قمتم بالتنازل عن حقوقكم بموجب هذه الشروط العامة أو إذا منحتموني المزيد من الوقت لالمتثال؟

إذا وفرنــا لــك بعــض الوقــت االضافــي ألداء التزاماتــك فــي هــذه الشــروط العامــة أو إذا لــم نســتخدم بعــض حقوقنــا ،هــذا ال يعنــي أننــا ســنفعل
ذلــك مــرة أخــرى وهــذا ال يعنــي أننــا نتنــازل عــن أي مــن حقوقنــا األخــرى فــي هــذه الشــروط العامــة أو نقــوم بتعديلهــا أو غيــر ذلــك.
 22-1هل ستقدمون لي النصائح حول االلتزامات الضريبية؟
ال ،لن نقدم لك النصائح فيما يتعلق بااللتزامات الضريبية.

وبالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،تُ قــر بأنــك المســؤول عــن فهــم التزاماتــك الضريبيــة واالمتثــال لهــا (بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال
،دون حصــر ،ســداد الضرائــب أو تقديــم اإليــرادات أو الوثائــق األخــرى المطلوبــة المتعلقــة بســداد كل الضرائــب ذات الصلــة) فــي كل الواليــات
القضائيــة التــي تنشــأ ضمنهــا هــذه االلتزامــات والتــي تكــون متعلقــة بفتــح واســتخدام حســاب أو حســابات و  /أو خدمــات نقدمهــا نحــن أو غيرنــا
مــن أعضــاء “مجموعــة إتــش إس بــي ســي” .كل شــخص ذو صلــة يعمــل بصفتــه كشــخص ذو صلــة (وليــس بصفتــه الشــخصية) يقــوم أيضـ ًـا بهــذه
اإلقــرارات ذاتهــا بمــا يتعلــق بــه.
قــد تمتلــك بلــدان معينــة تشـ ً
ـريعا ضريبيـ ًـا ذو تأثيــر خــارج حــدود اإلقليــم (ذلــك يعنــي أنــه يصبــح ســاري المفعــول فــي واليــات قضائيــة أخــرى ،إضافــة
إلــى تلــك التــي تنشــأ فيهــا) بغــض النظــر عــن مــكان إقامتــك (أو مــكان إقامــة الشــخص ذو الصلــة) أو مــكان الســكن أو الجنســية أو التأســيس.

أي مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي نصائــح ضريبيــة .ننصحــك بالبحــث عــن مشــورة قانونيــة و  /أو ضريبيــة مســتقلة .ال
ال نوفــر نحــن وال ٌ
نتحمــل نحــن أو أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي المســؤولية عــن التزاماتــك الضريبيــة فــي أي واليــة قضائيــة قــد تنشــأ فيهــا بمــا
فــي ذلــك أي صلــة قــد تتعلــق علــى وجــه التحديــد بفتــح واســتخدام الحســاب (أو الحســابات) و  /أو الخدمــات المقدمــة مــن قبلنــا و  /أو أعضــاء
مجموعــة إتــش إس بــي ســي.
 23-1هل يقوم بنك إتش إس بي باالستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق ببعض أنشطته؟

نعــم ،نقــوم بتوظيــف وكالء مســتقلين أو كيانــات أخــرى تابعــة لمجموعــة إتــش إس بــي ســي لتقديــم الخدمــات نيابــة عنــا ،وقــد نقــوم أيضــا بتبــادل
المعلومــات معهــم كمــا هــو موضــح فــي هــذه الشــروط العامــة.
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 24-1من الذي يقوم بتنظيمكم وماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟

في عمان ،نخضع لتنظيم البنك المركزي العماني ،وسوف نقوم بتبادل المعلومات الخاصة بكم مع منظمنا.

ونحــن ملزمــون باالمتثــال باللوائــح المعمــول بهــا لــدى منظمنــا وذلــك بصيغتهــا المعدلــة مــن وقــت آلخــر ،وهــذا قــد يعنــي فــي بعــض األحيــان أنــه
علينــا أن نفعــل شـ ً
ـيئا مختلفـ ًـا عمــا نقولــه فــي هــذه الشــروط العامــة وفيمــا يتعلــق بعالقتنــا معــك عامــة.
 25-1ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها فيما يتعلق بالجرائم المالية؟

يُ طلــب منــا نحــن وأعضــاء مجموعــة  HSBCإتــش إس بــي ســي ،وبموافقتــك علــى هــذه الشــروط العامــة ،توافــق علــى أننــا قــد نتخــذ أي إجــراء
ألداء”التزامــات االمتثــال” المتعلقــة أو المرتبطــة بالكشــف والتحقيــق والوقايــة مــن “الجرائــم الماليــة” (“نشــاط إدارة مخاطــر الجريمــة الماليــة”).

وقد يشمل هذا اإلجراء ،على سبيل المثال ،ودون الحصر:

1.1فحــص واعتــراض والتحقيــق فــي أي تعليمــات أو مراســات أو طلبــات ســحب أو طلبــات خدمــات ،أو أي دفعــات ترســل إليــك أو مــن قبلــك
أو نيابــة عنــك،
2.2التحقيق في مصدر األموال أو الجهة المتلقية لها،

3.3الجمع بين معلومات العميل مع المعلومات األخرى ذات الصلة التي في حوزة مجموعة إتش إس بي سي ،و  /أو

ً
خاضعا لنظام العقوبات ،أو لتأكيد هويتك ووضعك.
4.4إجراء مزيد من االستفسارات بشأن حالة الشخص أو الكيان ،سواء كان

وبشــكل اســتثنائي ،قــد يــؤدي نشــاط إدارة مخاطــر الجرائــم الماليــة إلــى قيامنــا بتأخيــر أو حظــر أو رفــض إجــراء أو تصفيــة أي دفعــة أو معالجــة
تعليماتــك أو طلبــك للخدمــات أو توفيــر كل أو جــزء مــن الخدمــات ،ولــن نكــون نحــن أو أي عضــو آخــر فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي مســؤولين
تجاهــك أو تجــاه أي طــرف ثالــث فيمــا يتعلــق بــأي خســارة (مهمــا نشــأت) التــي تتكبدهــا أنــت أو طــرف ثالــث ،والتــي تنشــأ كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا فيمــا يتعلــق
بالشــرع فــي نشــاط إدارة مخاطــر الجرائــم الماليــة.
 26-1هل يمكنني فتح حسابات إضافية لديكم؟

أنــت تمتلــك الحريــة المطلقــة فــي التقــدم بطلــب للحصــول علــى حســابات إضافيــة لدينــا ،ويخضــع أي طلــب مــن هــذا القبيــل بقيامــك بتقديــم
المعلومــات والوثائــق التــي نطلبهــا والتــي تخضــع لعمليــات التحقــق المعتــادة مــن المخاطــر االئتمانيــة ومخاطــر االمتثــال ومعاييــر األهليــة (التــي
تختلــف مــن منتــج إلــى منتــج).
وقد نرفض فتح أية حسابات إضافية لك دون إبداء سبب لهذا القرار.

وتنطبق هذه الشروط العامة على أي حسابات إضافية قد تفتحها.

 27-1هل أنتم عضو في خطة تأمين الودائع المصرفية؟

وفقـ ًـا للمــادة ( )4مــن نظــام التأميــن علــى الودائــع المصرفيــة رقــم  ،95/9نحــن عضــو فــي نظــام التأميــن علــى الودائــع المصرفيــة ويجــب أن نخضــع
ألحــكام ذلــك القانــون.

 28-1هل أحتاج إلى دفع الضرائب؟

يتوجــب عليــك دفــع أي ضريبــة أو رســوم أخــرى تفرضهــا الســلطات مــن وقــت آلخــر علــى أي خدمــة تقــدم إليــك .ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر ضريبــة القيمــة المضافــة أو أي ضريبــة إســتهالك مشــابهه وكذلــك أي ضريبــة خصــم أخــرى .كمــا نحتفــض بحــق تحصيــل وإســتقطاع تلــك
الضرائــب أو الرســوم منــك و/أو مــن حســابك المصرفــى فــي أي وقــت .بإمكانــك االطــاع علــى تفاصيــل تلــك الضرائــب -إن وجــدت – فــي ملحــق
الخدمــات واألســعار و/أو وثائــق المنتجــات ذات الصلــة.

 .2التغييرات

 1-2هل يمكنكم تغيير هذه الشروط العامة؟
نعم نستطيع فعل ذلك.

بالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نقــوم بتغييرهــا وفقـ ًـا لتقديرنــا فــي أي وقــت ،وإذا قمنــا بتغييــر أي جــزء مــن
هــذه الشــروط العامــة ،ســنقوم بإبالغــك بذلــك قبــل  60يومـ ًـا علــى األقــل مــا لــم ينطبــق أحــد اإلجــراءات التاليــة:

تغيير في القانون أو قانون الصناعة أو األنظمة أو ممارسات السوق؛

1.1تغيير في تكلفة تقديم الخدمات لك ،بما في ذلك أسعار سوق المال أو معدالت الصرف األساسية للبنك؛
2.2تغيير طريقة عملنا بما في ذلك إدخال تكنولوجيا جديدة؛

3.3عكــس سياســاتنا علــى القــدرة التنافســية وحصــة الســوق وربحيــة أعمالنــا ،والتــي نطبقهــا دون قصــد التصــرف بعــدم أمانــة ،أو لغــرض غيــر
الئــق ،أو لممارســة التمييــز ضــد عميــل معيــن أو كمؤسســة ماليــة غيــر معقولــة؛
4.4لجعل هذه الشروط العامة أوضح لك؛ أو
5.5أي سبب آخر مقبول.

سنســتخدم األســاليب المالئمــة إلبالغــك حــول هــذه التغییــرات (للحصــول علــی المزیــد مــن المعلومــات حــول فتــرات اإلخطــار وأســاليبها ،انظــر
القســم  ،)3وإذا لــم تعتــرض علــى التغييــرات التــي أجريناهــا فــي غضــون  30يومـ ًـا فإننــا ســنفترض بأنــك قــد وافقــت عليهــا ،وإضافــة إلــى ذلــك،
فانــك توافــق علــى أن عــدم اعتراضــك أو اســتمرارك فــي اســتخدام الحســاب يمثــل موافقتــك علــى هــذه التغييــرات.
 2-2هل يمكنكم تغيير الرسوم والتكاليف؟
نعم نستطيع فعل ذلك.

والتعرفــات” (أو فــرض
بالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا تغييــر الرســوم والتكاليــف علــى “جــدول الخدمــات
ِ
رســوم وتكاليــف جديــدة) وفقـ ًـا لتقديرنــا فــي أي وقــت ،وإذا قمنــا بتغييــر أي رســوم أو تكاليــف نعتقــد أنهــا ســوف تؤثــر عليــك ،ســنقوم بإشــعارك
قبــل  60يومـ ًـا علــى األقــل ،وســوف نســتخدم الطــرق المناســبة البالغــك بهــذه التغييــرات (لمزيــد مــن المعلومــات حــول فتــرات األخطــار وأســاليبها،
انظــر القســم  )3أو ســنقوم بتقديــم إشــعار وفقـ ًـا باللوائــح المعمــول بهــا ،وإذا لــم تعتــرض علــى التغييــرات التــي أجريناهــا فــي غضــون  60يومـ ًـا
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أو اســتمريت فــي اســتخدام حســابك ،فإننــا ســنفترض بأنــك قــد وافقــت عليهــا ،وإضافــة إلــى ذلــك ،فانــك توافــق علــى أن عــدم اعتراضــك أو
اســتمرارك فــي اســتخدام الحســاب يمثــل موافقتــك علــى هــذه التغييــرات.

يتوفر أحدث جدول خدمات وتعرفات على موقعنا االلكتروني وفي فروعنا.

 3-2هل يمكنكم تغيير أسعار الفائدة؟
نعم نستطيع فعل ذلك.

بالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نقــوم بتغييــر أســعار “الفائــدة علــى االئتمــان” وأســعار “الفائــدة علــى الســحب
علــى المكشــوف” فــي أي وقــت وفقـ ًـا لتقديرنــا وســوف نُ علمــك بالتغييــرات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه.

وبالنسبة إلى جميع التغييرات األخرى في أسعار الفائدة ،يرجى مراجعة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج المعني.
تغييرات في
أسعار الفائدة
على االئتمان

فرض سعر الفائدة على االئتمان

التغييرات في أسعار الفائدة على االئتمان

ً
حاليــا فائــدة االئتمــان علــى “حســابك
ال ندفــع
الجاري”ولكننــا قــد نفــرض ذلــك فــي المســتقبل،
وإذا قمنــا بفرضهافســوف نبلغــك بذلــك فــي
ً
يومــا باســتخدام الطــرق التــي نعتقــد
غضــون 60
أنهــا مناســبة ،والتــي قــد تشــمالإلخطار عبــر
اإلنترنــت مــن خــال موقعنــا والرســائل مــن خــال
الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت
أو اإلخطــارات بواســطة الرســائل القصيــرة.

إذا بدأنــا فــي ســداد فائــدة ائتمــان علــى “حســابك
الجــاري” ،وألجــل جميــع التغييــرات فــي أســعار
الفائــدة علــى االئتمــان لألنــواع األخــرى مــن
الحســابات ،يمكننــا تغييــر األســعار بالطرقالتاليــة:
·إذا قمنــا بزيــادة ســعر فائــدة االئتمــان
ً
يومــا مــن
فســوف نبلغــك خــال 60
التغييــر باســتخدام أســاليب نعتقــد أنهــا
ً
إخطــارا عبــر
مناســبة ،والتــي قــد تشــمل
اإلنترنــت مــن خــال موقعنــا اإللكترونــي،
والرســائل مــن خــال الخدمــات المصرفيــة
الشــخصية عبــر اإلنترنــت أو عبــر اإلخطــارات
بواســطة الرســائل النصيــة القصيــرة.
·إذا خفضنــا ســعر فائــدة االئتمــان أو
ألغينــاه فســوف نزودكــم بإشــعار كتابــي
مســبق قبــل  30يــوم علــى األقــل.

تغييرات أسعار
فائدة السحب
على المكشوف

التغييرات في أسعار الفائدة على المكشوف
على أساس سعر مرجعي أساسي

ال تستند فائدة السحب على المكشوف إلى
السعر المرجعي األساسي

قــد نتفــق معــك علــى أن فائــدة الســحب علــى
المكشــوف التــي تدفعهــا تســتند إلــى ســعر
مرجعــي أساســي.

يمكننــا تغييــر ســعر فائــدة الســحب علــى
المكشــوف فــي أي وقــت إذا لــم يســتند إلــى ســعر
مرجعــي أساســي.

ســوف نقــوم بتغييــر ســعر الفائــدة علــى
المكشــوف خــال يــوم واحــد مــن أي تغييــر فــي
الســعر المرجعــي ،وســيكون الســعر الجديــد
المطبــق علــى الســحب علــى المكشــوف فــي
كشــف حســابك.

إذا قمنــا بخفــض ســعر الفائــدة علــى المكشــوف
ســنقوم إمــا:
ً
يومــا مــن التغييــر
·بإبالغــك فــي غضــون 30
باســتخدام أي أســاليب نعتقــد أنهــا مناســبة؛ أو

يمكننــا تغييــر المبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه تعييــن
ســعر الفائــدة علــى المكشــوف فــوق أو دون
الســعر المرجعــي أو يمكننــا إزالــة الربــط بيــن ســعر
الفائــدة علــى المكشــوف والســعر المرجعــي .وفــي
كل مــن هــذه الحــاالت ،ســنقوم بإبالغكــم قبــل
حــدوث التغييــر .وإذا كان التغييــر غيــر مالئــم لكــم
ً
يومــا علــى األقــل.
ســوف نقــوم بإبالغكــم قبــل 30

إذا قمنــا بزيــادة ســعر الفائــدة علــى المكشــوف
ً
ً
يومــا علــى األقــل
إشــعارا قبــل 30
ســنقدم لــك
باســتخدام أي طــرق نعتقــد أنهــا مناســبة.

·ســنقوم فــي غضــون “ 5أيــام عمــل” مــن التغييــر
بتقديــم التفاصيــل مــن خــال وضــع إعــان فــي
فروعنــا فــي عمــان.

 4-2هل يمكنك تغيير معايير أهلية أو مزايا البريمير  /أدفانس  /الخدمات المصرفية الشخصية؟
نعم نستطيع فعل ذلك.

بالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،أنــت توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا تغييــر معاييــر األهليــة أو المزايــا الخاصــة بحســاب بريميــر أو أدفانــس أو
حســاب الخدمــات المصرفيــة الشــخصية فــي أي وقــت وفقـ ًـا لتقديرنــا ،وإذا قمنــا بإجــراء تغييــرات ،ســنقدم لــك إشـ ً
ـعارا قبــل  30يــوم علــى األقــل
مــن التغييــر ،مــا لــم يكــن التغييــر لصالحــك ،وفــي هــذه الحالــة ســنقوم بإبالغــك فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليـ ًـا بعــد حــدوث التغييــر مــن خــال
موقعنــا اإللكترونــي.
وقــد تتغيــر الميــزات والقيــود ومعاييــر األهليــة والرســوم والتكاليــف الخاصــة بالحســابات المصرفيــة لبريميــر وأدفانــس وحســاب الخدمــات المصرفيــة
الشــخصية مــن وقــت آلخــر .للحصــول علــى أحــدث المعلومــات المتعلقــة بحســاب بريميــر أو حســاب أدفانــس أو حســاب الخدمــات المصرفيــة
الشــخصية ،يرجــى زيــارة موقعنــا علــى االنترنــت.
 5-2هل يمكنكم تغيير “سعر صرف بنك إتش إس بي سي”؟
نعم نستطيع فعل ذلك.
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يمكننــا تغييــر ســعر صــرف إتــش إس بــي ســي ،وهــو ســعر مرجعــي ،علــى الفــور ودون تزويــدك بإشــعار مســبق ،ويمكــن تغييــر ســعر صــرف إتــش
إس بــي ســي بشــكل متكــرر.

 6-2مــاذا يمكننــي أن أفعــل فــي حالــة عــدم رضائــي بالتغييــر الــذي أجريتمــوه علــى أســعار الفائــدة والرســوم والتكاليــف أو أي جــزء آخــر
مــن أي مــن هــذه الشــروط العامــة؟
ً
إشعارا بأننا سنقوم بإجراء تغيير ،فيمكنك إغالق حسابك قبل تفعيل هذا التغيير.
إذا قدمنا لك

ســوف تحتــاج إلــى أن تؤكــد لنــا بشــكل كتابــي بأنــك ترغــب فــي إغــاق حســابك وأن تتأكــد مــن ســداد جميــع الديــون المســتحقة لنــا قبــل إغــاق
حســابك ،انظــر القســم  6لمزيــد مــن التفاصيــل.

ً
تلقائيا في نهاية فترة اإلشعار.
وإذا لم تبلغنا برغبتك في إغالق حسابك ،فسنفترض أنك قد قبلت التغيير وسيدخل حيز التنفيذ

علــى الرغــم مــن األحــكام األخــرى مــن هــذه الشــروط العامــة ومــع اإلشــارة الصريحــة إلــى المــادة  167مــن قانــون المعامــات المدنيــة العمانــي
(الصــادر فــي المرســوم الســلطاني رقــم  ،)2013 / 29فإنــك توافــق بشــكل متبــادل معنــا أنــه يجــوز لنــا تعديــل أو إلغــاء هــذه الشــروط العامــة وفقـ ًـا
لألحــكام الــواردة فــي المســتند.
 7-2هل يمكنكم إلغاء هذه الشروط العامة في أي وقت؟

بموافقتكــم المتبادلــة معنــا علــى أنــه ألغــراض المــادة  170مــن قانــون المعامــات المدنيــة العمانــي (الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم / 29
قصــرت فــي أداء أي مــن التزاماتــك فــي هــذه الشــروط العامــة،
 )2013يجــوز لنــا إلغــاء هــذه الشــروط العامــة دون الحاجــة إلــى أمــر مــن المحكمــة إذا ّ
وأنــت توافــق أيضـ ًـا بشــكل خــاص علــى تنازلــك عــن شــرط تلقــي إشــعار منــا لإلنهــاء وفقـ ًـا لهــذا القســم.
 8-2هل ستقومون بتغيير ساعات العمل المصرفي أو توفر الفروع؟

قــد نقــوم بتغييــر ســاعات العمــل المصرفــي أو توفــر الفــروع ووحــدات خدمــة الزبائــن فــي أي وقــت .وإذا قمنــا بذلــك ،ســنقوم عــادة بتزويــدك
بإشــعار فــي الفــرع أو عــن طريــق وحــدة خدمــة العمــاء ذات الصلــة وعلــى موقعنــا االلكترونــي.

 .3التواصل مع العميل

 1-3كيف ستتواصلون معي لتزويدي بمعلومات مهمة عن حسابي؟

ســوف نســتعين بتفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك المتوفــرة لدينــا للتواصــل معــك ألســباب تشــغيلية و ألســباب الخدمــة ،علــى ســبيل المثــال
إلبالغــك بتغييــرات الشــروط واألحــكام وتغييــرات فــي الرســوم والتكاليــف.
ـجال للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت ،قــد نتصــل بــك أيضـ ًـا باســتخدام خدمــة الرســائل اإللكترونيــة اآلمنــة
إذا كنــت مسـ ً
ضمــن الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت.

ويجــب أن تخبرنــا فــي أقــرب وقــت ممكــن إذا طــرأ تغييــر علــى أي مــن تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك المتوفــرة لدينــا ،ويمكننــا فقــط تحديــث
ســجالتنا باســتخدام الخدمــات المصرفيــة الهاتفيــة والخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت ،عنــد طلبــك منــا إلجــراء تغييــر معيــن ،بعــد
إتمامــك إلجراءاتنــا األمنيــة وتــم التحقــق مــن التفاصيــل األمنيــة الخاصــة بــك ،وإضافــة الــى ذلــك بإمكاننــا تحديــث ســجالتنا فيمــا يتعلــق بــأي
تغييــرات علــى تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك إذا قمــت بزيــارة أحــد فروعنــا ،وقــد نطلــب منــك بعــض الوثائــق للتحقــق مــن هويتــك وأي تغييــر فــي
تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك.

ومــن واجبــك أن تبقينــا علــى اطــاع بأحــدث المعلومــات الخاصــة بــك ،بمــا فــي ذلــك وثائــق “اعــرف عميلــك” (جــواز الســفر ،حالــة اإلقامــة ،رقــم
بطاقــة الهويــة وغيرهــا) ،وتفاصيــل العمــل والراتــب وتفاصيــل االتصــال .وإذا لــم تبقنــا علــى اطــاع بهــذه المعلومــات ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد
نتخــذ إجــراءات معينــة ،مثــل تقييــد حســابك أو الخدمــات األخــرى أو حتــى إغــاق حســابك (لمزيــد مــن التفاصيــل ،راجــع القســم .)6

مــا لــم يذكــر نــص مــن النصــوص الــواردة فــي هــذه الشــروط العامــة خــاف ذلــك ،ســنقوم عمومـ ًـا باختيــار أنســب طريقــة لإلخطــار لغــرض التواصــل
معــك ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،دون حصــر ،البريــد والبريــد الســريع ،والبريــد اإللكترونــي ،والرســائل القصيــرة ،والرســائل اإللكترونيــة
اآلمنــة عبــر الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت ،والهاتــف ،واإلشــعارات علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت والتطبيقــات المصرفيــة علــى
الهاتــف الجــوال ،واإلشــعارات فــي الفــروع واإلشــعارات علــى قنــوات وســائل االعــام االجتماعيــة .وإذا أرســلنا لــك إشـ ً
ـعارا ماديـ ًـا عــن طريــق البريــد
أو البريــد الســريع ،فســوف نفتــرض أنــك ستســتلمه بعــد  5أيــام عمــل مــن إرســالنا لــه وســوف نبــدأ فــي احتســاب أي فتــرة إشــعار ســارية بعــد
انقضــاء أيــام العمــل الخمســة.
يرجــى التذكــر بــأن مراســاتنا معــك قــد تحتــوي علــى معلومــات ســرية وإذا كان لــدى أي شــخص آخــر إمكانيــة الوصــول إلــى رســائل البريــد اإللكترونــي
أو رســائل الهاتــف الخاصــة بــك فقــد يكــون قـ ً
ـادرا علــى الوصــول إلــى هــذه الرســائل ،ولــن نكــون مســؤولين تجاهــك أو تجــاه أي طــرف ثالــث عــن أي
خســائر نتيجــة إلرســالنا هــذه الرســائل أو أي خطــأ فــي إرســال المعلومــات إليــك ،إال إذا كان ذلــك ناتجـ ًـا عــن إهمــال جســيم أو ســوء تصــرف متعمــد.

 2-3متى ستقومون بإرسال إخطارات بواسطة الرسائل النصية القصيرة؟

ســوف نرســل لــك إخطــارات بواســطة الرســائل القصيــرة إلبالغــك فيمــا يتعلــق ببطاقــة االئتمــان أو معامــات بطاقــة االئتمــان فــي حســاباتك
التــي تزيــد عــن قيمــة معينــة أو عنــد وقــوع أحــداث أخــرى مثــل اســتحقاق اإليــداع ألجــل أو عنــد وقــوع تغييــر للشــروط العامــة التــي نعتقــد أنــك
يجــب أن تكــون علــى علــم بهــا بإمكانــك أن تطلــب منــا التوقــف عــن إرســال اإلخطــارات لــك بواســطة الرســائل النصيــة القصيــرة ،وســوف نتوقــف
عــن إرســال اإلشــعارات إليــك بهــذه الطريقــة.
عد خدمة اإلخطار بواسطة الرسائل النصية القصيرة نظام تنبيه فقط ويجب أال تعتمد عليه بأي شكل من األشكال.
تُ ّ

 3-3هل يمكنك تغيير خدمة اإلخطار بواسطة الرسائل النصية القصيرة؟

نعــم ،قــد نقــوم بتعديــل ميــزات خدمــة اإلخطــار بواســطة الرســائل النصيــة القصيــرة فــي المســتقبل ،أو تعليقهــا أو إنهاؤهــا ألي ســبب مــن
األســباب ،وقــد ال نــزودك بإشــعار بــأي تغييــرات فــي الخدمــة قبــل أن نفعــل ذلــك ،ولكننــا ســنحاول إعالمــك بعــد إجــراء أي تغييــرات.
 4-3ماذا لو قمت بتغيير رقم الهاتف الجوال أو كان مفقودا أو مسروقا؟

إذا قمــت بتغييــر رقــم هاتفــك الجــوال أو كان هاتفــك مفقــودا أو مســروقا ،ينبغــي عليــك إعالمنــا علــى الفــور ،ولــن نتحمل المســؤولية للمعلومات
المرســلة إلــى طــرف ثالــث قبــل إخطارنــا بالتغييــر فــي رقــم الهاتــف الجــوال أو فقــدان  /ســرقة الهاتف.

يرجــى المالحظــة أنــه بقبــول هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا تســجيل المكالمــات الهاتفيــة بيننــا ألغــراض الجــودة والرصــد،
كمــا أنــك توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا اســتخدام تســجيالت المكالمــات هــذه كدليــل علــى االتفاقــات الشــفهية المبرمــة بيننــا عبــر الهاتــف.
8

 .4االتصال بالبنك

 1-4كيف أتمكن من التواصل بكم؟

يمكنــك التواصــل بنــا باســتخدام أي مــن تفاصيــل االتصــال الــواردة علــى موقعنــا االلكترونــي أو عــن طريــق مراســلتنا علــى العنــوان الموجــود فــي
أســفل هــذه الشــروط العامــة.
يرجــى المالحظــة أنــه بقبــول هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا تســجيل المكالمــات الهاتفيــة بيننــا ألغــراض الجــودة والرصــد،
كمــا أنــك توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا اســتخدام تســجيالت المكالمــات هــذه كدليــل علــى االتفاقــات الشــفهية المبرمــة بيننــا عبــر الهاتــف.

 2-4كيف يمكنني أن أرسل لكم أي مراسلة رسمية؟

إذا كنــت بحاجــة إلــى أن ترســل لنــا أي مراســلة رســمية (علــى ســبيل المثــال ،إشــعار مطالبــة) يجــب أن يتــم تســليمها باليــد إلــى ممثلــي خدمــات
الزبائــن فــي الفــرع أو إرســالها عــن طريــق البريــد إلــى مديــر الفــرع الخــاص بــك ،وإذا قمــت بإرســال أي مراســلة عــن طريــق البريــد فإنهــا تعتبــر
مســتلمة بعــد  5أيــام عمــل مــن إرســالها.

 .٥كيفية رفع شكوى

ً
راضيا عن الخدمة التي تقدمونها؟
 1-5ماذا أفعل إذا لم أكن

إذا لــم نوفــر لــك مســتوى الخدمــة الــذي كنــت تتوقعــه ،أو إذا كنــت تعتقــد أننــا ارتكبنــا خطــأ مــا ،فيرجــى إبالغنــا بذلــك .ســنقوم بعــد ذلــك بالتحقــق
فــي الموضــوع ،وإذا لــزم األمــر ،بتصحيــح األمــور فــي أســرع وقــت ممكن.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســنتخذ خطــوات ،عندمــا تطلــب األمــر ،لمنــع تكــرار مثــل هــذا األمــر .ويرجــى الســماح لمديــر الفــرع أو مديــر القســم المعنــي
بالحصــول علــى الفرصــة األولــى لإلجابــة عــن مخاوفــك وتصحيــح األمــور.
إذا كنــت ال تــزال غيــر راض وتريــد الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول عمليــة حــل الشــكاوى ،يرجــى زيــارة موقعنــا علــى االنترنــت والنقــر علــى
ـدال مــن ذلــك يمكنــك
رابــط “الشــكاوى وردود الفعــل” علــى الصفحــة الرئيســية .ســيزودك هــذا الرابــط بتفاصيــل حــول كيفيــة تصعيــد الشــكاوى .بـ ً
االتصــال بنا علــى customer.experience@ hsbc.com

 .٦إغالق حسابك

 1-6كيف يمكنني إغالق حسابي؟

يمكنك إغالق حسابك في أي وقت عن طريق زيارة أحد فروعنا وملء استمارة إغالق الحساب.

إذا لــم تعــد تقيــم فــي عمــان وترغــب فــي إغــاق حســابك ،ســتحتاج إلــى زيــارة أحــد فروعنــا فــي بلــد إقامتــك ومــلء اســتمارة إغــاق الحســاب ،وقــد
تكــون هنــاك خطــوات إضافيــة يجــب عليــك اتخاذهــا إلغــاق حســابك ،وســنعلمك بهــا فــي الوقــت الــذي تطلــب فيــه إغــاق الحســاب.

يجــب عليــك تســديد أي مبلــغ مســتحق لنــا علــى حســابك إلينــا قبــل أن نغلــق حســابك ،ويرجــى المالحظــة أن هــذا شــرط مــن شــروط بعــض منتجاتنــا
(مثــل قــروض اإلســكان ،القــروض الشــخصية وغيرهــا) التــي لديــك حســاب يتعلــق بهــا .لهــذا الســبب ،إذا كنــت ترغــب فــي إغــاق حســابك ،عليــك
األخــذ فــي االعتبــار كيفيــة ســداد أي التزامــات متعلقــة بهــذه المنتجــات.
والتعرفــات علــى موقعنــا
قــد يتــم تطبيــق الرســوم والتكاليــف المتعلقــة بإغــاق الحســاب و/أو المنتــج .يرجــى االطــاع علــى جــدول الخدمــات
ِ
االلكترونــي للمزيــد مــن التفاصيــل.
 2-6ما هي الظروف التي ستغلقون حسابي من خاللها؟

ً
فورا بناء على تقديرنا الخاص ودون توجيه إشعار أو إبداء أسباب في الحاالت التالية (دون حصر):
فإنك توافق على أننا قد نغلق حسابك
·عندما تطلب منا محكمة أو هيئة تنظيمية القيام بذلك.

·االشــتباه فــي حالــة احتيــال و/أو التعامــل مــع شــخص خاضــع للعقوبــات بنــاء علــى وصــف إتــش إس بــي ســي وحــده ،ويســري ذلــك علــى أي
حــدث يقــع داخــل عمــان وخارجهــا.
ً
يوما متتالية أو أكثر.
·عندما ال يبقى في حسابك أي رصيد لمدة 90

·عندما يمتلك العميل أكثر من ملف شخصي واحد تحت رقم معرّ ف فريد واحد.

·عندمــا يكــون هنــاك تناقــض فــي اســتمارة “اعــرف عميلــك” وغيرهــا مــن المخــاوف المتعلقــة بالجرائــم الماليــة باســتخدام الحســاب ألغــراض
أخــرى غيــر مــا يفتــرض اســتخدامه فيهــا (علــى ســبيل المثــال األعمــال التجاريــة ،الجمعيــات وغيرهــا)
ً
ً
وفقا لوصفه فقط والذي قد يحدث من وقت آلخر.
ضروريا
·أي سبب يراه البنك

 3-6هل من المطلوب صدور أمر محكمة قبل إغالق حسابي أو إنهاء العالقة بيننا؟

بالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نغلــق حســابك وننهــي العالقــة بيننــا دون الحاجــة إلــى تلبيــة أي إجــراءات
قانونيــة أخــرى .وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــك توافــق علــى أن أمــر المحكمــة غيــر مطلــوب فــي مثــل هــذه الظــروف.
علي فعله؟
 4-6ماذا سيحدث عند إغالق حسابي؟ ما الذي يجب
ّ
عند إغالق حسابك:

·أنــت مســؤول عــن إلغــاء الدفعــات داخــل وخــارج حســابك .وإذا حــاول شــخص مــا تســديد دفعــة إلــى حســابك بعــد إغالقــه ،فســنتخذ خطــوات
معقولــة إلعــادة الدفعــة إليــه؛
·سندفع أي أموال في الحساب إليك؛

·يجــب عليــك إتــاف أي شــيكات غيــر مســتخدمة عــن طريــق إعــادة دفاتــر الشــيكات إلــى بنــك إتــش إس بــي ســي عمــان وبطاقاتــك عــن طريــق
تمزيقهــا إلــى  6قطــع علــى األقــل؛

·يجب أن تستبدل أية شيكات كتبتها لصالح جهات خارجية باستخدام طريقة دفع بديلة *؛ و

·إذا قمنــا بســداد أي مدفوعــات بالبطاقــة المصرفيــة أو مدفوعــات بشــيكات فوضــت أنــت بهــا أو أي رســوم تتعلــق بهــا فســوف تكــون
ـؤوال عنهــا وعليــك تعويضهــا فــي أقــرب وقــت نطلــب منــك ذلــك.
مسـ ً

يجب عليك تسديد أي مبالغ مستحقة لنا على حسابك قبل أن نغلقه.
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* يرجــى المالحظــة أن إغــاق حســابك (وأي فتــرة قــد يتــم فيهــا حظــر حســابك أو تجميــده قبــل إغالقــه) قــد يــؤدي إلــى عــدم الوفــاء بالشــيكات
المســحوبة علــى حســابك أو معالجتهــا ،وقــد تكــون هنــاك عواقــب وخيمــة علــى ذلــك ،يرجــى مراجعــة القســم  18للحصــول علــى المزيــد مــن
التفاصيــل.
فــي العــادة إذا قدمنــا لــك إشـ ً
ـعارا بإغــاق حســابك ،فســوف نراســلك كتابيــا ونرفــق وثيقــة تحــوي معلومــات أخــرى توضــح بالتفصيــل مــا ســيحدث
بعــد ذلــك.

 5-6ما الذي سيحدث لمخصصات حساب بريمير  /أدفانس  /الخدمات المصرفية الشخصية إذا تم إغالق حسابي؟
إذا تم إغالق حسابك ،سيتم سحب أية مزايا مرتبطة بالحساب.

 6-6متى ستقومون بتجميد أو حجب أو تعليق حسابي؟
سنقوم بتجميد أو حظر حسابك أو تعليقه إذا:

·إذا طلبت منا محكمة أو جهة تنظيمية القيام بذلك؛

·لديــك منتــج يتطلــب منــك تحويــل راتبــك إلينــا ،ونحــن نعتقــد بشــكل معقــول أنــك خســرت أو ستخســر قريبـ ًـا مصــدر الدخــل األساســي أو
توقفــت عــن تحويــل راتبــك لنــا؛
·يتوجــب عليــك ســداد أقســاط شــهرية علــى القــرض وتتلقــى دفعــات مســبقة مــن راتبــك إلــى حســابك (علــى ســبيل المثــال إذا كنــت مدرسـ ًـا
فــي مدرســة وتحصــل علــى راتبــك عــن أشــهر العطلــة الصيفيــة بمبلــغ مقطــوع قبــل فتــرة العطلــة ،فســوف نقــوم بتعليــق المبالــغ المقابلــة
لألقســاط الشــهرية مــن الدفعــات المســبقة التــي ينبغــي أن يتــم تغطيتهــا مــن راتبــك)؛

·في حال وفاتك ،عند إخطارنا بذلك؛

·اشــتباهنا فــي ارتــكاب غســيل األمــوال واالحتيــال أو غيرهــا مــن الجرائــم الماليــة فيمــا يتعلــق بحســابك أو اعتقادنــا أن اســتمرار تشــغيل حســابك
مــن شــأنه أن يخــرق العقوبــات الماليــة الدوليــة؛

·ان كانت وثائق “اعرف عميلك” الخاصة بك ليست حديثة؛

·عند اعتقدادنا أن هناك سبب قانوني أو تنظيمي آخر يجعل من الضروري القيام بذلك؛ أو
·في الفترة التي يجرى بها عملية إغالق حسابك.

·فــي حالــة أي تقصيــر فــي حســابات االقتــراض الخاصــة بــك ،ســيكون للبنــك الحــق فــي القيــام بتعليــق جــزء أو كامــل األرصــدة المســتحقة علــى
أســاس تقديــر البنــك.

إذا فقــدت مصــدر دخلــك األساســي أو كنــت تنــوي مغــادرة عمــان بشــكل دائــم ،يجــب عليــك االتصــال بنــا فــي أقــرب وقــت ممكــن مــن أجــل تجنــب
فــرض قيــود علــى حســابك ومناقشــة الطريقــة التــي تنــوي بهــا ســداد ديونــك.

 .7معلوماتك

 1-7ما هي أهمية هذا القسم؟

ً
مهما ألنه يشرح كيف سنتعامل مع معلومات العميل.
عد هذا القسم
يُ ّ

يرجــى قــراءة هــذا القســم بعنايــة ألنــه يؤثــر علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا التعامــل مــع معلومــات العميــل وكيف/ومــع مــن تتــم مشــاركتها
والكشــف عنهــا.
ً
ً
ووفقــا ألحــكام المــادة  70مــن المرســوم
وفقــا القســم
بقبــول هــذه الشــروط العامــة ،أنــت توافــق علــى أن معالجــة معلوماتــك ســتكون
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ستســتمر أي موافقــات وتصاريــح وأذونــات ســبق أن قدمتهــا إلينــا فيمــا يتعلــق بمعلوماتــك ،باإلضافــة إلــى الموافقــات التــي تقدمهــا لنــا بموجــب
هــذا القســم.
 2-7متى ستقومون بالكشف عن معلوماتي؟

لن يتم اإلفصاح عن معلومات العميل ألي شخص (بما في ذلك األعضاء اآلخرين في مجموعة إتش إس بي سي) إال في الحاالت التالية:
ً
قانونيا بالكشف؛
·أن نكون مطالبين

·يترتب علينا واجب عام بالكشف؛

·اإلفصــاح مطلــوب بموجــب األغــراض التجاريــة القانونيــة الخاصــة بنــا أو األغــراض التجاريــة القانونيــة لطــرف ثالــث يعمــل لــدى إتــش إس بــي
ســي؛
·يتم اإلفصاح بموافقتك؛ أو

·يتم اإلفصاح على النحو المبين في هذه الشروط العامة.
· 3-7ماذا ستفعلون بمعلوماتي؟

أنــت توافــق علــى أننــا (باإلضافــة الــى األعضــاء اآلخريــن فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي) ســنجمع معلومــات العمــاء ونســتخدمها ونشــاركها (بمــا
فــي ذلــك المعلومــات ذات الصلــة بــك وبمعامالتــك واســتخدامك لمنتجاتنــا وخدماتنــا وعالقاتــك مــع مجموعــة إتــش إس بــي ســي).
 4-7كيف ستجمعون معلوماتي؟

قــد يتــم طلــب معلومــات العميــل مــن قبلنــا أو لصالحنــا أو مــن مجموعــة إتــش إس بــي ســي ويمكــن جمعهــا منــك مباشــرة أو مــن شــخص يتصــرف
نيابــة عنــك أو مــن مصــادر أخــرى (بمــا فــي ذلــك مــن المعلومــات المتاحــة للعامــة) ،ويمكــن أن يتــم توليدهــا أو جمعهــا مــع المعلومــات األخــرى
المتاحــة لنــا أو ألي عضــو فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي.
 5-7ما هي األغراض التي ستقومون ألجلها بمعالجة معلوماتي؟

أنــت توافــق علــى أننــا (باإلضافــة الــى األعضــاء اآلخريــن فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي) قــد نقــوم بمعالجــة معلومــات العميــل ونقلهــا
واإلفصــاح عنهــا فيمــا يتعلــق باألغــراض التاليــة:
1.1تقديم الخدمات والموافقة على أو إدارة أو معالجة أو تنفيذ أي معامالت تطلبها أو تفوض بالقيام بها؛
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2.2الوفاء بالتزامات االمتثال؛

3.3إجراء نشاط إدارة مخاطر الجرائم المالية؛

4.4جمع أي مبالغ مستحقة وغير مسددة منك؛

5.5إجراء فحوصات ائتمانية والحصول على مراجع ائتمانية أو تقديمها؛

6.6إنفاذ حقوقنا أو الدفاع عنها ،أو إنفاذ أو الدفاع عن حقوق أعضاء مجموعة إتش إس بي سي؛

7.7بما في ذلك إدارة االئتمان وإدارة المخاطر ،وتطوير النظام أو تطوير المنتجات ،والتأمين ،والتدقيق ،واألغراض اإلدارية)؛ و

8.8الحفاظ على عالقتنا الكلية معك (بما في ذلك التسويق أو الترويج للخدمات المالية أو المنتجات ذات الصلة وأبحاث السوق)،

ً
جميعا باستخدام مصطلح “األغراض المعنية”).
(يشار إليها

 6-7مع من ستشاركون معلوماتي ؟

أنــت توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا ،حســب مــا هــو ضــروري ومناســب ،أن ننقــل معلوماتــك ونفصــح عنهــا إلــى المســتلمين التالييــن علــى المســتوى
العالمــي (الذيــن قــد يقومــون أيضـ ًـا بمعالجــة ونقــل وإفشــاء معلومــات العميــل هــذه ألجــل األغــراض المعنيــة):
1.1أي عضو في مجموعة  HSBCإتش إس بي سي؛

2.2أي مقاوليــن مــن الباطــن أو وكالء أو مقدمــي خدمــات أو شــركاء فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي (بمــا فــي ذلــك موظفيهــم وأعضــاء
مجلــس اإلدارة والمســؤولين)؛

ً
استجابة لطلباتهم؛
3.3أي “سلطات”،

4.4األشــخاص الذيــن يتصرفــون نيابــة عنــك ،ومســتلمي الدفعــات ،والمســتفيدين ،وأمنــاء الحســاب ،والوســطاء ،والبنــوك المراســلة والوكيلــة،
ومراكــز تبــادل المعلومــات ،ونظــم المقاصــة أو التســوية ،واألطــراف المقابلــة فــي الســوق ،وعمــاء االســتحواذ فــي العمليــات التصاعديــة،
والمبــادالت أو المســتودعات التجاريــة ،وأســواق األوراق الماليــة ،والشــركات التــي لديــك حصــة فــي أوراقهــا الماليــة (حيــث يتــم االحتفــاظ
بهــذه األوراق الماليــة مــن قبلنــا لصالحــك)؛

5.5أي طرف في معاملة يحصل على حصة أو يتحمل مخاطر في الخدمات أو فيما يتعلق بها؛

6.6المؤسســات الماليــة األخــرى ،ومكاتــب االئتمــان أو الــوكاالت المرجعيــة االئتمانيــة التــي نختــار اســتخدامها مــن وقــت آلخــر ألغــراض الحصــول
علــى مراجــع االئتمــان وغيرهــا مــن المعلومــات أو تقديمهــا؛
7.7أي مدير صندوق لطرف ثالث يقدم خدمات إدارة األصول لك؛
8.8أي وسيط تعريف نقدم له التعريفات أو اإلحاالت؛ و

9.9فيما يتعلق بأي نقل ألعمال إتش إس بي سي أو التصرف أو االندماج أو االستحواذ.

حيثما وجدت ،بما في ذلك في واليات قضائية غير سلطنة عمان والواليات القضائية التي ليس لديها قوانين لحماية البيانات.
 7-7هل ستستخدمون مكاتب االئتمان؟

أنــت توافــق علــى أنــه يمكننــا مشــاركة معلوماتــك مــع وكاالت  /مكاتــب مرجعيــة ائتمانيــة واســتخدام المعلومــات المتاحــة مــن المصــادر العامــة
للتحقــق مــن هويتــك ومــدى مالءمتــك للحســاب ،كمــا توافــق علــى أنــه عنــد التقــدم بطلــب للحصــول علــى أي حســاب أو تســهيالت ائتمانيــة،
وخــال فتــرة هــذا الحســاب أو التســهيل ،علــى أنــه يجــوز لنــا وعلــى أســاس مســتمر أن نطلــب تقريـ ً
ـرا مــن وكالــة مرجعيــة  /مكتــب ائتمــان لتقييــم
قدرتــك علــى الوفــاء بالتزاماتــك الماليــة دون الحاجــة إلــى موافقــة إضافيــة منــك ،وأنــت تــدرك أن طلــب تقاريــر متعــددة مــن الــوكاالت  /المكاتــب
المرجعيــة االئتمانيــة قــد يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى درجــة االئتمــان ممــا قــد يجعــل مــن الصعــب عليــك الحصــول علــى التمويــل فــي المســتقبل.
ً
ً
مرجعيا عني إلى بنك آخر؟
خطابا
 8-7هل ستقدمون

سوف نحصل على موافقتك قبل تقديم خطاب مرجعي عنك إلى بنك آخر.

 9-7مــاذا يحــدث إذا لــم أطلعكــم علــى التغييــرات التــي طــرأت علــى معلوماتــي أو إذا رفضــت تقديــم المعلومــات التــي تطلبونهــا
منــي؟
إذا:

1.1فشلت على الفور في تقديم معلومات العمالء التي نطلبها؛ أو

2.2قمــت بحجــب أو ســحب أي موافقــات قــد نحتــاج إليهــا لمعالجــة أو نقــل أو اإلفصــاح عــن معلومــات العميــل ألجــل األغــراض المعنيــة (باســتثناء
األغــراض المتصلــة بالتســويق أو الترويــج للمنتجــات والخدمــات لــك)؛ أو
3.3أصبح لدينا أو لدى عضو في مجموعة إتش إس بي سي شكوك بشأن جرائم مالية أو المخاطر المرتبطة بها؛

فأنت توافق على أنه يجوز لنا:

1.1أن نكون غير قادرين على تقديم الخدمات أو االستمرار بتقديمها كليا أو جزء منها ،ونحتفظ بالحق في إنهاء عالقتنا معك؛
2.2أن نتخذ اإلجراءات الالزمة كي نتمكن نحن أو عضو من مجموعة إتش إس بي سي من الوفاء بالتزامات االمتثال؛ و  /أو
3.3أن نقوم بحظر أو تحويل أو إغالق الحساب (أو الحسابات) الخاصة بك حيث يُ سمح ذلك بموجب القوانين المحلية.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،إذا فشــلت علــى الفــور فــي توفيــر المعلومــات الضريبيــة الخاصــة بــك أو الخاصــة بشــخص ذي صلــة ،باإلضافــة إلــى البيانــات
المصاحبــة ،واإلعفــاءات والموافقــات ،حســب الطلــب ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نتخــذ القــرار الــذي نــراه مناســبا فيمــا يتعلــق بوضعــك ،بمــا
فــي ذلــك مــا إذا كان مــن الواجــب اإلبــاغ عنــك إلــى الهيئــة العامــة الضرائــب .وقــد يعنــي هــذا اإلجــراء أننــا نحــن أو أشــخاص آخــرون مطالبــون
باقتطــاع المبالــغ التــي قــد تكــون مطلوبــة قانونيـ ًـا مــن قبــل أي هيئــة للضرائــب ودفــع هــذه المبالــغ إلــى هيئــة الضرائــب المعنيــة وأنــت توافــق
علــى قيامنــا بذلــك.
 10-7ماذا لو تغيرت معلوماتي؟

ً
يومــا ،بشــكل كتابــي عمــا إذا كان هنــاك أي تغييــرات فــي معلومــات العميــل
أنــت توافــق علــى إبالغنــا علــى الفــور ،وعلــى أي حــال خــال 30
المقدمــة لنــا أو ألي مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي مــن وقــت آلخــر ،وأن تقــوم بالــرد فـ ً
ـورا علــى أي طلــب للحصــول علــى معلومــات
العمــاء منــا أو مــن عضــو فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي.
11

 11-7ماذا لو أعطيتكم معلومات شخص آخر؟

بالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،أنــت تؤكــد علــى أن كل شــخص زودتنــا بمعلوماتــه (بمــا فــي ذلــك المعلومــات الشــخصية أو المعلومــات
الضريبيــة) التــي قدمتهــا لنــا أو ألحــد أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي (أو فــي حــال كنــت ســتقدمها حســب الوقــت المناســب) يوافــق علــى
معالجــة معلوماتــه واإلفصــاح عنهــا ونقلهــا علــى النحــو المبيــن فــي هــذه الشــروط العامــة.
 12-7كيف ستتم حماية معلوماتي؟

ســواء تمــت معالجتهــا فــي عمــان أو فــي الخــارج ،فــإن معلومــات العميــل ســوف تكــون محميــة بموجــب نظــام الســرية واألمــان الصــارم الــذي يخضــع
لــه جميــع أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي وموظفيهــم واألطــراف الثالثــة.
 13-7ماذا عن قوانين ولوائح السرية المصرفية؟

مــن خــال الموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك تعطينــا موافقتــك بشــكل صريــح علــى مشــاركة معلوماتــك كمــا هــو موضــح فــي هــذه
الشــروط العامــة ،وأنــت تتخلــى صراحــة عــن أي حــق فــي الســرية لديــك بموجــب قوانيــن وأنظمــة الســرية المصرفيــة فــي عمــان وفــي الواليــات
القضائيــة األخــرى (“ قوانيــن ولوائــح الســرية المصرفيــة “) ،وأنــت توافــق صراحــة علــى عــدم تحميلنــا نحــن أو أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة إتــش
إس بــي ســي (بمــا فــي ذلــك أي مســؤول أو موظــف أو وكالء أطــراف ثالثــة) المســؤولية فيمــا يتعلــق بقوانيــن ولوائــح الســرية المصرفيــة هــذه،
مــا لــم نتصــرف بشــكل احتيالــي أو بســوء ســلوك متعمــد أو إهمــال جســيم.
 14-7ماذا يحدث لمعلوماتي إذا تم إغالق حسابي و  /أو انتهت عالقتي معكم؟

سيســتمر تطبيــق هــذا القســم مــن هــذه الشــروط العامــة حتــى إذا أنهينــا (نحــن أو أي عضــو آخــر فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي) العالقــة معــك
و  /أو إذا تــم إغــاق حســابك.

 .8حماية حسابك

علي فعله للحفاظ على أمان حسابي وحمايته؟
 1-8ما الذي يجب
ّ
يجــب عليــك اتخــاذ جميــع االحتياطــات المعقولــة للحفــاظ علــى ســامة بطاقاتــك وتفاصيلــك األمنيــة (وخاصــة “رقــم المعــرّ ف الشــخصي ،)”PIN
ودفتــر الشــيكات“ ،ومفتــاح أمــان إتــش إس بــي ســي” وأدوات األمــان األخــرى ومنــع االســتخدام االحتيالــي لهــا .يمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن
التفاصيــل حــول مفتــاح أمــان الخــاص بــك فــي إتــش إس بــي ســي وســبل حمايــة حســابك علــى موقعنــا االلكترونــي.

إذا لم تعد بحاجة إلى بطاقاتك أو الشيكات غير المستخدمة ،يرجى إتالفها بشكل آمن (تمزيقها إلى  6قطع على األقل).

وســوف نطلــب منــك مســاعدتنا ومســاعدة الشــرطة (بمــا فــي ذلــك إبــاغ الشــرطة) أو غيرهــا مــن الســلطات واألطــراف الثالثــة فيمــا يخــص أي
تحقيــق فــي االشــتباه بإســاءة اســتخدام البطاقــات الخاصــة بــك ،أو التفاصيــل األمنيــة ،أو الشــيكات ،أو مفتــاح أمــان  HSBCإتــش إس بــي ســي
أو األدوات األمنيــة األخــرى .وبالموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا الكشــف عــن معلومــات عــن حســابك إلــى
الشــرطة أو الســلطات األخــرى و  /أو الجهــات الخارجيــة ذات الصلــة وذلــك لمســاعدتنا علــى اســترداد أو منــع الخســائر.

ـي أن أفعــل إذا فقــدت أو تمــت ســرقة بطاقــة الخصــم أو بطاقــة االئتمــان أو دفتــر الشــيكات أو رمــز أمــان إتــش إس بــي ســي أو إذا
 2-8مــاذا علـ ّ
كنــت أعتقــد أن شـ ً
ـخصا آخــر يعــرف تفاصيــل األمــان الخاصــة بــي؟

إذا تــم فقــدان أو ســرقة بطاقــة الخصــم أو بطاقــة االئتمــان أو رمــز أمــان إتــش إس بــي ســي أو أدوات األمــان أو تفاصيــل األمــان األخــرى (علــى
ً
شــخصا مــا حــاول اســتخدامها ،يجــب عليــك االتصــال بنــا علــى الفــور
ســبيل المثــال رقــم المعــرّ ف الشــخصي  )PINأو إذا كنــت تشــك فــي أن
باســتخدام األرقــام المدرجــة فــي قســم الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف علــى موقعنــا اإللكترونــي ،علــى ظهــر البطاقــات الخاصــة بــك أو عبــر
الخدمــات المصرفيــة فــي إتــش إس بــي ســي عبــر الهاتــف الجــوال أو مــن خــال زيــارة أحــد فروعنــا.
ولــن نتحمــل مســؤولية أيــة خســائر تتكبدهــا قبــل إخبارنــا بــأن بطاقــة الخصــم أو دفتــر الشــيكات أو مفتــاح أمــان إتــش إس بــي ســي أو أدوات األمــان
األخــرى أو تفاصيــل األمــان الخاصــة بــك قــد تعرضــت للســرقة أو تــم فقدانهــا (يرجــى مراجعــة القســم  20للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات).
وإذا وجــدت فــي وقــت الحــق األشــياء التــي أبلغــت عــن فقدانهــا أو ســرقتها ،يجــب عليــك عــدم اســتخدامها مــرة أخــرى.

 .9معلومات الرصيد والبيانات

 1-9متى سأحصل على كشف حساب؟

ســوف نقــوم إمــا بتقديــم كشــف ورقــي أو إلكترونــي لحســابك إلــى العنــوان الموجــود الخــاص بــك فــي ســجالتنا الخــاص أو ســيتوفر الكشــف
لتتمكــن مــن رؤيتــه ضمــن الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت (بشــكل دوري ووفقـ ًـا لتقديرنــا مــن وقــت آلخــر) ،وأنــت مســؤول عــن
تحديــث تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك لضمــان حصولــك علــى الكشــوف التــي نرســلها.

إذا فقــدت أحــد كشــوف حســابك ،يمكنــك أن تطلــب منــا نســخة مكــررة منــه ،وقــد يكــون هنــاك رســوم إلجــراء هــذه الخدمــة ،يرجــى االطــاع علــى
والتعرفــات علــى موقعنــا اإللكترونــي أو التــي تكــون متاحــة فــي فروعنــا للحصــول علــى تفاصيــل الرســوم والتكاليــف.
جــدول الخدمــات
ِ
 2-9ما الفرق بين “الرصيد” و “الرصيد المتوفر” في حسابي؟

يمثــل “الرصيــد” فــي حســابك الرصيــد الحالــي ،ولكــن قــد يشــمل أيضـ ًـا الدفعــات التــي ال تــزال قيــد المعالجــة (علــى ســبيل المثــال مدفوعــات
البطاقــات التــي لــم يتــم خصمهــا بعــد) وال يتضمــن مبلــغ أي “ســحب علــى المكشــوف بتصريــح مســبق” وافقنــا عليــه.
يمثــل “الرصيــد المتوفــر” فــي حســابك مبلــغ األمــوال المقاصــة فــي حســابك ويأخــذ فــي االعتبــار أي ســحب علــى المكشــوف بتصريــح مســبق ،أي
أنــه الرصيــد فــي حســابك المتوفــر لــك لســحبه.
 3-9هل هناك أي مهلة زمنية تسمح لي باالستعالم حول أحد البنود في كشف حسابي؟

يجــب عليــك فحــص كشــف حســابك بمجــرد اســتالمه ،إذا رأيــت بنـ ً
ـدا فــي كشــف حســابك ال تعرفــه أو تعتقــد أنــه غيــر صحيــح ،فيجــب إبالغنــا بذلــك
فــي غضــون  30يومـ ًـا مــن تاريــخ الكشــف.

وإذا اتفقنــا علــى وجــود خطــأ ،ســنتخذ خطــوات لتصحيحــه ،وقــد نحتــاج إلــى إجــراء تحقيــق وقــد نطلــب منــك تزويدنــا بمزيــد مــن المعلومــات أو
الوثائــق الداعمــة.
وإذا لــم تخبرنــا خــال فتــرة  30يومـ ًـا ،ســوف نفتــرض أنــك تتفــق مــع محتويــات كشــف حســابك ،وفــي العــادة ،لــن نقــوم بالتحقيــق أو تصحيــح أي
بنــود متنــازع عليهــا إال إذا كنــا نعتقــد أننــا قــد ارتكبنــا خطــأ مــا.
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 4-9ماذا يحدث إذا حصل شخص ما على أمر محكمة ضدي أو على حسابي؟

إذا تلقينــا أمـ ً
ـرا مــن المحكمــة بذلــك ،ســيتوجب عليــك االمتثــال لهــذا األمــر ،وقــد يعنــي هــذا أنــه يتعيــن علينــا إجــراء خصومــات مــن حســابك وقــد
ال تتــم معالجــة الدفعــات أو قــد يتــم عكســها.

 5-9هل سأحصل على إشعار مسبق بالمدفوعات المستحقة على حسابي؟

يمكنــك أن تــرى فــي الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت المدفوعــات المعلقــة التــي مــن المفتــرض أن يتــم إيداعهــا فــي حســابك قبــل
يــوم عمــل مــن ظهورهــا علــى كشــف حســابك .ومــع ذلــك ،قــد يتــم رد هــذه المدفوعــات أو اســتردادها مــن قبــل الشــخص الــذي قــام بالســداد
وال يجــوز إضافتهــا أبـ ً
ـدا إلــى كشــف حســابك.

 .10حسابات مشتركة

علي عندها تقديم تعليمات مشتركة لتسديد الدفعات؟
 1-10إذا كان لدي حساب مشترك هل يتوجب
ّ
عنــد فتــح حســاب مشــترك ســوف تكــون قـ ً
ـادرا علــى أن تختــار علــى اســتمارة الطلــب مــا إذا كان ينبغــي لنــا قبــول التعليمــات مــن أحــد أصحــاب
ً
معــا،
الحســاب المشــترك دون تأكيــد اآلخريــن أو مــا إذا كنــت تريــد منــا أن نعمــل فقــط عندمــا يعطينــا جميــع أصحــاب الحســابات التعليمــات
ســيُ طلب منــك وضــع عالمــة علــى عبــارة “ إمــا  /أي أحــد “ أو “ و  /الجميــع” إلظهــار أي مــن هــذه الخيــارات تريــد منــا أن نتبعهــا لقبــول التعليمــات.
إذا اختــرت عبــارة “أي أحــد” ،فســوف نقبــل التعليمــات (بمــا فــي ذلــك تعليمــات الدفــع وتعليمــات “إيقــاف الدفــع”) مــن أي مــن أصحــاب الحســاب
المشــترك فيمــا يتعلــق بالحســاب المشــترك ،دون تأكيــد مــن أصحــاب الحســاب المشــترك اآلخريــن.

وإذا اختــرت عبــارة “الجميــع” ،فإننــا لــن نقبــل ســوى التعليمــات مــع أدلــة علــى موافقــة جميــع أصحــاب الحســاب المشــترك ،ولــن نتخــذ أي إجــراء
بشــأن تعليمــات “إيقــاف الدفعــات” منــك مــا لــم يكــن لدينــا موافقــة جميــع أصحــاب الحســاب المشــترك .ولهــذا الســبب ،إذا اختــرت عبــارة
“الجميــع” ،ال يمكننــا عــادة تقديــم لــك خدمــات معينــة للحســاب المشــترك ،مثــل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف ،والخدمــات المصرفيــة عبــر
الهاتــف الجــوال والخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت ،ولــن نقــدم ألي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك بطاقــة خصــم.
وســيتم تطبيــق جميــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة فــي ســلطنة عمــان ،علــى ســبيل المثــال ،دون حصــر ،المــادة  347مــن القانــون التجــاري
العمانــي.
 2-10ماذا عن أي مدفوعات تكون بأسماء أي من أصحاب الحساب المشترك؟

إذا اختــرت “ أي أحــد “ فــي اســتمارة الطلــب ،فإننــا قــد نقبــل الدفعــات التــي تكــون صــادرة عــن أي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك ،وقــد تشــمل
هــذه المدفوعــات أي توزيعــات أربــاح أو فوائــد علــى أوراق ماليــة أو شــيكات.

 3-10هل يتعين علينا جميعا التقدم بطلب للحصول على تسهيالت السحب على المكشوف على الحساب؟

إذا كنــت ترغــب فــي التقــدم بطلــب للحصــول علــى الســحب علــى المكشــوف مــن حســابك المشــترك ،يجــب علــى جميــع أصحــاب الحســاب
المشــترك أن يتقدمــوا بالطلــب ،حتــى إذا كنــت قــد اختــرت عبــارة “ أي أحــد “.

 4-10ماذا يمكننا أن نفعل بأسمائنا كأفراد وما الذي يجب أن نفعله بأسمائنا المشتركة؟

هنــاك حاجــة إلــى موافقــة جميــع أصحــاب الحســاب المشــترك لفتــح حســابات إضافيــة بأســمائهم المشــتركة وألجــل إغــاق الحســابات بأســمائهم
المشــتركة.
ال يمكن تحويل حساب مشترك إلى “حساب فردي” باسم أحد أطراف الحساب المشترك.

ويمكن ألصحاب الحسابات المشتركة فتح حسابات فردية إضافية بأسمائهم كأفراد فقط.

 5-10ماذا يحدث إذا طرأ نزاع بيني وبين صاحب الحساب المشترك؟

إذا علمنــا بوجــود نــزاع بيــن أصحــاب الحســابات المشــتركة ،فلــن نشــارك فيــه .وإذا كانــت توجــد تعليمــات “ أي أحــد “ علــى حســابك المشــترك ،فإننــا
ـاء علــى تعليمــات أي منكــم ممــن يتصــرف بصفتــه الفرديــة وذلــك حتــى تخبرونــا جميعــا بأنكــم تريــدون تغييــر حســابكم المشــترك
ســنواصل العمــل بنـ ً
ليصبــح بتعليمــات “الجميــع” أو حتــى نتلقــى أمــر محكمــة يخبرنــا بمــا يجــب القيــام بــه باألمــوال فــي الحســاب المشــترك.

ولــن نتحمــل مســؤولية أيــة معامــات يتــم إجراؤهــا علــى الحســاب المشــترك مــن قبــل أي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك حيــث يتــم االعتــراض
علــى هــذه المعاملــة مــن قبــل صاحــب الحســاب المشــترك اآلخــر إال إذا تصرفنــا بمــا يتعــارض مــع أمــر المحكمــة.
 6-10هل ستزودون أي صاحب حساب مشترك بمعلومات عن الحساب المشترك؟

سوف نرسل لكل من مالكي الحساب المشترك كشف حساب ما لم تبلغوننا باإلجماع بعدم القيام بذلك.
وسنقوم بتزويد أي مالك حساب مشترك بأي معلومات عن الحساب المشترك.

ً
جميعا أن نتقدم بطلب للحصول على الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت؟
 7-10هل علينا

تتــاح الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت فقــط فيمــا يتعلــق بالحســابات المشــتركة إذا كان الحســاب المشــترك موجـ ً
ـودا مــع تعليمــات
“ أي أحــد “.
وإذا كان أي مــن أصحــاب الحســابات المشــتركة يرغــب فــي رؤيــة حســابهم المشــترك مــن خــال الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت،
فيجــب علــى كل منهــم التســجيل لهــذه الخدمــة بأنفســهم ،ويمكــن لــكل صاحــب حســاب مشــترك أن يســجل فــي الخدمــات المصرفيــة الشــخصية
عبــر اإلنترنــت ،وســوف يكــون قـ ً
ـادرا علــى رؤيــة جميــع حســاباته المشــتركة والفرديــة علــى ملــف الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت.

ً
ً
مشتركا؟
حسابا
 8-10ماذا يحدث في حال وفاة الشخص الذي أملك معه

فــي حالــة وفــاة أحــد أصحــاب الحســاب المشــترك ،ســيتم تجميــد الحســاب المشــترك إلــى أن نتلقــى المســتندات المناســبة مــن المحكمــة لتوجيهنــا
حــول كيفيــة التعامــل مــع الحســاب المشــترك.

 9-10كيف نقوم بإغالق حساب مشترك أو إلغاء تعليمات حساب مشترك؟

ً
ً
خطيا من جميع أصحاب الحساب المشترك تعربون فيه عن رغبتكم في إغالق الحساب المشترك.
تأكيدا
يجب أن ترسلوا إلينا
لمزيد من التفاصيل حول إغالق الحساب بشكل عام ،يرجى مراجعة القسم .6
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 10-10ھل ھناك أي ظروف لن تتبعوا فیھا تعلیماتي فیما یتعلق بالحساب المشترك؟

لــن نتصــرف بنــاء علــى تعليمــات أي مــن أصحــاب الحســاب المشــترك فيمــا يتعلــق بالحســاب المشــترك ،وقــد نلغــي مثــل هــذه التعليمــات ،إذا أمرتنــا
المحكمــة أو الســلطة التنظيميــة بالقيــام بذلك.

ً
حصصا متساوية في األموال في الحساب المشترك؟
 11-10هل يملك أصحاب الحسابات المشتركة

نعــم .مــا لــم يبلغنــا أصحــاب الحســابات صراحـ ًـة كتابيـ ًـا بعكــس ذلــك فإننــا ســوف نفتــرض أن لــكل مــن أصحــاب الحســاب المشــترك حصــة متســاوية
فــي األمــوال فــي الحســاب المشــترك .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا االفتــراض ال يؤثــر علــى كيــف نقــوم بالتعامــل مــع حســابك المشــترك إذا كنــت مديــن
لنــا بديــن أو كيــف يمكننــا تطبيــق حقنــا فــي المقاصــة (يرجــى مراجعــة القســم  1-11أدنــاه).

 .11المقاصة (استخدام المال في حساب واحد الستيفاء الديون على حساب آخر)
 1-11ماذا تعني “المقاصة”؟
إذا:

·كان لديك المال في حساب فردي أو حساب مشترك معنا؛ و

·كنــت تديــن لنــا بمبلــغ لقــاء أي منتــج (قــد يشــمل هــذا الســحب علــى المكشــوف أو القــرض أو بطاقــة ائتمــان أو أي منتــج ائتمانــي آخــر) وكان
قــد دخــل فتــرة االســتحقاق وكان واجــب الســداد ولكــن ال يــزال غيــر مدفــوع،

يمكننا استخدام المبالغ المتوفرة لديك معنا لتخفيض أو سداد المبلغ المستحق.

ً
أيضا استخدام حقنا في المقاصة إذا كنا مدينين لك بمبلغ مقابل الديون التي تدين لنا بها.
وهذا يشير إلى حقنا في “المقاصة” ،ويمكننا
توافق أنت ونحن ،ألغراض المادة  250من قانون المعامالت المدنية العماني (الصادر بالمرسوم السلطاني
ً
مدينا لنا بدين وأنه يمكن تسوية
رقم  ،)2013 / 29بأننا قد نطبق حقنا في المقاصة الطوعية حيث تكون
ذلك الدين من االئتمان بحوزتنا خالل أي من حساباتك ،وهذا يعني أنه يمكننا أن نستخدم حقنا في المقاصة
بالطريقة التالية (حيث (أ) و (ب) هما حساب مشترك ،وكذلك مع الحسابات التي تكون باسمهم كأفراد):

كيف يمكنك
استخدام حقك في
المقاصة؟

الحساب في االئتمان المملوك باسم:

يمكن تطبيق حق المقاصة على المبالغ التي يدين
بها:

أ

أ

أ

أوب

ب

أوب

أوب

أوب

أوب

أ

أوب

ب

 2-11هل يمكنك استخدام حقك في المقاصة على الحسابات في عمان فقط؟

إال إذا كان هنــاك مــا يحــول دون ذلــك بموجــب القانــون ،يمكــن أن نســتخدم حقنــا فــي المقاصــة فيمــا يتعلــق بأيــة حســابات فرديــة أو حســابات
مشــتركة تملكهــا لــدى أي عضــو مــن مجموعــة إتــش إس بــي ســي فــي أي مــكان فــي العالــم.

ويمكــن لعضــو مجموعــة إتــش إس بــي ســي أيضـ ًـا اســتخدام حــق المقاصــة (إذا كان موجـ ً
ـودا فــي شــروطه معــك) فيمــا يتعلــق بــأي حســابات فرديــة
أو حســابات مشــتركة تملكهــا معنا.

وأنــت توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا مشــاركة المعلومــات مــع أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي ووكالء تحصيــل الديــون بــأي بلــد فــي
أي مــكان فــي العالــم ،راجــع القســم  7للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات.

 3-11ماذا يحدث لديوني األخرى في حالة تأخر سداد أحد من ديوني؟

إذا كنــت قــد اقترضــت أمــوال منــا ،أو مــن عضــو آخــر مــن مجموعــة إتــش إس بــي ســي ،ولــم تقــم بردهــا عنــد اســتحقاقها ،قــد نطلــب منــك أن
تســدد كل ديونــك لنــا ،والتــي ســوف تصبــح مســتحقة فـ ً
ـورا بعــد ذلــك ويجــوز لنــا أن نقــوم فــرض أي ضمــان لصالحنــا.

ولهــذا الســبب ،مــن المهــم جــدا أن تتأكــد أن لديــك أمــوال كافيــة لتــرد لنــا الديــن عنــد اســتحقاقه ،وإذا كنــت تعانــي مــن صعوبــات ماليــة وتجــد أنــه
مــن الصعــب أن تقــوم بالســداد ،يجــب أن تعلمنــا بذلــك.
 4-11هل هناك أي حاالت ال يمكنكم فيها استخدام حق المقاصة؟
ال يمكن أن نستخدم حقنا في المقاصة في الحاالت التالية:

·علــى أي أمــوال نحــن ملزمــون بموجــب القانــون بحفظهــا فــي حســاب باســمك لشــخص آخــر (أي األمــوال التــي تكــون محفوظــة “باألمانــة”
لطــرف ثالــث مســتفيد)؛ أو
·بأي طريقة ال تتوافق مع أي قانون.

 5-11هل ستقومون بإخباري قبل استخدام حق المقاصة؟

ً
عمليا بعد قيامنا بذلك.
لن نقوم عادة بإخبارك قبل أن نطبق حق المقاصة ولكن سوف نخبرك بأقرب فرصة ممكنة

 6-11ماذا إذا كانت أموالي مرتبطة بوديعة ثابتة ألجل؟

إذا كنــا ننظــر فــي اســتخدام حقنــا فــي المقاصــة ،يجــوز لنــا (وأنــت تصــرح لنــا) إنهــاء فتــرة الوديعــة ألجــل فــي أي مــن الحســابات الخاصــة بــك وتعديــل
أي فوائــد تبعـ ًـا لذلــك ،ولــن نقــوم بالضــرورة بإخبــارك قبــل إنهــاء فتــرة الوديعــة الثابتــة.

إذا قمنــا بخــرق فتــرة وديعــة ثابتــة لألغــراض التــي تتعلــق بتطبيــق حقنــا فــي المقاصــة ،قــد تنطبــق رســوم وتكاليــف وقــد تخســر أي فائــدة
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والتعرفــات علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت لمزيــد مــن التفاصيــل حــول رســومنا ومصاريفنــا .لمزيــد مــن
متراكمــة .الرجــاء مراجعــة جــدول الخدمــات
ِ
المعلومــات عــن عواقــب الوديعــة ألجــل ،يرجــى مراجعــة القســم .23

ســتتم إضافــة أي رصيــد متبقــي متــروك مــن اإليــداع ألجــل بعــد أن طبّ قنــا حقنــا فــي المقاصــة لتســديد ديونــك إلــى حســابك الحالــي أو حســاب
التوفيــر.
 7-11ماذا إذا كانت حساباتي بعملة غير الريال العماني؟

إذا كنــا ننظــر فــي اســتخدام حقنــا فــي المقاصــة ،يجــوز لنــا (وأنــت تصــرح لنــا) بتحويــل أي رصيــد يكــون بعملــة غيــر “الريــال العمانــي” إلــى ريــال بمعــدل
صــرف إتــش إس بــي ســي الــذي ينطبــق فــي تلــك الفتــرة.

 .12فوائد وميزات الحساب

 1-12هل هناك معايير أهلية إضافية لبعض الحسابات؟

قــد تكــون هنــاك بعــض الحســابات ذات ميــزات خاصــة ،وهــذا يعنــي أنــه يمكــن تطبيــق قيــود ومعاييــر أهليــة إضافيــة فــي بعــض األحيــان (مثــل
شــرط الحــد األدنــى للرصيــد) باإلضافــة إلــى رســوم وتكاليــف إضافيــة.
ســوف نقــوم بإعالمــك حــول هــذا قبــل أن توافــق علــى فتــح (أو إعــادة تصنيــف) هــذا الحســاب الخــاص المعنــي ،وتكــون المعلومــات اإلضافيــة إمــا
والتعرفــات وحســب شــروط منفصلــة أو معلومــات مطبوعــة مطبقــة علــى هــذا الحســاب الخــاص أو علــى موقعنــا
ظاهــرة فــي جــدول الخدمــات
ِ
االلكتروني.

قــد تتغيــر الميــزات والقيــود ومعاييــر األهليــة والرســوم والتكاليــف الخاصــة مــن وقــت آلخــر حســب تقديرنــا .للحصــول علــى أحــدث المعلومــات
المتعلقــة بالحســاب ،يرجــى زيــارة موقعنــا االلكترونــي.
 2-12ماذا عن حسابات البريمير واألدفانس؟

يكون لحسابات البريمير واألدفانس معايير أهلية ويتم تحديدها على موقعنا.

قــد تتغيــر الميــزات والقيــود ومعاييــر األهليــة والرســوم والتكاليــف الخاصــة بالحســابات المصرفيــة لبريميــر وأدفانــس والحســابات المصرفيــة
الشــخصية مــن وقــت آلخــر ،للحصــول علــى أحــدث المعلومــات المتعلقــة بحســاب بريميــر أو حســاب أدفانــس أو الخدمــات المصرفيــة الشــخصية،
يرجــى زيــارة موقعنــا االلكترونــي.
 3-12ماذا يحصل إذا لم أستوف معايير أهلية حساب البريمير أو األدفانس؟

إذا لــم تســتوف متطلبــات معاييــر أهليــة بريميــر أو أدفانــس ،نحتفــظ بالحــق حســب تقديرنــا فــي تقاضــي رســم خدمــة منــك حتــى وصــول النقطــة
التــي نقــوم فيهــا بتحويــل حســابك إلــى حســاب مصرفــي شــخصي (أي حتــى يتوقــف عــن كونــه حســاب بريميــر أو أدفانــس) ،وقــد نقــرر أيضـ ًـا تخفيــض
مســتوى حســابك بعــد إعطائــك مهلــة كافيــة للوفــاء بمتطلبــات بريميــر أو أدفانــس.
ولديــك الحــق فــي أن تخبرنــا بأنــك لــم تعــد تريــد أن تكــون صاحــب حســاب بريميــر أو أدفانــس ،وفــي هــذه الحالــة ســنحول الحســاب الخــاص بــك
ليصبــح حســاب أدفانــس أو حســاب مصرفــي شــخصي (أي حتــى يتوقــف عــن كونــه حســاب بريميــر أو أدفانــس).

ـابا مشـ ً
فــي بعــض األحيــان ،قــد يكــون لديــك حسـ ً
ـتركا ،أو قــد يكــون هنــاك حســاب فــردي آخــر مرتبــط بحســابك المشــترك باســم صاحــب الحســاب
ـا للحصــول علــى حســاب بريميــر أو أدفانــس بطبيعــة كــون أحــد أصحــاب الحســاب المشــترك مالـ ً
ـكا لحســاب
المشــترك اآلخــر ،والــذي يكــون مؤهـ ً
بريميــر أو أدفانــس.

فــي حــال امتــاكك لحســاب مشــترك ولكــن ال تحقــق معاييــر األهليــة لحســاب بريميــر أو أدفانــس عبــر الحســاب المشــترك ،يمكــن أن يعنــي ذلــك
أن أي صاحــب حســاب مشــترك مقتــرن بالحســاب المشــترك قــد يتحمــل رســوم وتكاليــف خدمــة الحســاب المشــترك وحســابه الفــردي ،وإذا حــدث
هــذا ،يمكنــك أن تخبرنــا بأنــك ال تريــد الحســاب المشــترك (أو أي حســابات أخــرى) ليتأهــل ليكــون حســاب بريميــر أو أدفانــس وســوف نقــوم بتحويلــه
إلــى حســاب مصرفــي شــخصي.
 4-12أين أجد تفاصيل مميزات بريمير وأدفانس والحساب المصرفي الشخصي؟

بغــض النظــر عمــا إذا كان حســابك هــو حســاب بريميــر أو أدفانــس أو حســاب مصرفــي شــخصي ،يأتــي حســابك مــع ميــزات وفوائــد إضافيــة،
وتفاصيلهــا متواجــدة علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت .قــد تنطبــق شــروط وقيــود إضافيــة علــى بعــض هــذه الفوائــد ويمكنــك أن تجدهــا علــى
موقعنــا علــى اإلنترنــت.

قــد تتغيــر ميــزات وفوائــد حســاب بريميــر أو أدفانــس أو حســاب الخدمــات المصرفيــة الشــخصي مــن وقــت آلخــر حســب تقديرنــا .للحصــول علــى
أحــدث المعلومــات المتعلقــة بالمزايــا والفوائــد المرتبطــة بحســابك ،يرجــى أن تــزور موقعنــا .إذا كان لديــك حســاب بريميــر ،يمكــن أيضـ ًـا أن تطلــب
مــن مديــر العالقــات لحســاب بريميــر المزيــد مــن المعلومــات.

 .13تحويل حسابك

 1-13هل ستقومون بتحويلي إلى نوع مختلف من الحساب أو فرع مختلف من إتش إس بي سي في سلطنة عمان؟
نستطيع أن نقوم بذلك إذا كنا نعتقد أنه من المناسب لك في حال (دون حصر):
·توقف بيع نوع حسابك من قبلنا؛ أو

·تقديم معايير أهلية جديدة أو تغيير المعايير الموجودة للحساب الخاص بك ،ولم يكن لديك القدرة على استيفاء تلك المعايير؛ أو
·نقوم بتقديم نوع جديد من الحساب الذي نعتقد أنه هو األنسب الحتياجاتك.

·تم إغالق الفرع الذي يوجد فيه حسابك أو نقله إلى موقع مختلف في سلطنة عمان.

نحــرص علــى أن نقــدم لــك دائمـ ًـا إشـ ً
ـعارا بأننــا ســنقوم بنقلــك إلــى حســاب مختلــف ،ويمكنــك إغــاق الحســاب الخــاص بــك فــي غضــون  60يومـ ًـا
مــن نقلــه دون أي رســوم.
 2-13هل يمكنكم نقل حسابي إلى بنك مختلف؟

يمكن أن نقوم بنقل جميع حقوقنا فيما يتعلق بحسابك إلى مصرف آخر أو مؤسسة مالية تشتري تلك الحقوق.

يمكننــا نقــل جميــع التزاماتنــا فيمــا يتعلــق بحســابك ولكــن فقــط لشــخص مصــرح أو معتــرف بــه مــن قبــل الجهــة التنظيميــة لدينــا علــى أنــه قــادر
علــى قبــول الودائــع.
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إذا كنا ننظر في نقل حسابك فأنت توافق على أنه يجوز لنا مشاركة “معلومات العميل” الخاصة بك مع أطراف ثالثة فيما يتعلق بالنقل.

 3-13هل يمكنني نقل حسابي إلى شخص آخر؟

ال يمكنك نقل أي من حقوقك والتزاماتك فيما يتعلق بحسابك ،أو حسابك نفسه ،إلى أي شخص آخر.

 .14تسديد المدفوعات

 1-14ما هي األساليب التي يمكن استخدامها لتوجهيكم بالدفع من حسابي؟
يمكنك توجيهنا بالدفع من حسابك بالطرق التالية:

·الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت (بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال)
·الخدمات المصرفية عبر الهاتف
·الفرع

·وحدة خدمة الزبائن
·الصراف اآللي

في كل حالة من الحاالت ،سوف نحتاج إلى التحقق من هويتك و  /أو إدخال التفاصيل األمنية قبل قيامنا بمعالجة السداد.

ال يجــوز إجــراء أنــواع معينــة مــن الدفــع إال باســتخدام طــرق دفــع خاصــة ،وقــد ال تتوفــر جميــع طــرق الدفــع ألجــل عمليــة الدفــع التــي ترغــب فــي
إجرائهــا.

لمزيد من التفاصيل حول كيفية سداد المدفوعات ،يرجى زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت.

 2-14متى ستقومون بسداد المدفوعات من حسابي؟
سوف نقوم بالدفع من حسابك فقط إذا:

·كان هناك ما يكفي من األموال المتاحة في حسابك لتغطية ذلك؛ أو

·هناك سحب على المكشوف بموافقة مسبقة على حسابك والذي يغطيه؛ أو
·نوافق على السماح لك بالسحب على المكشوف االستثنائي لتغطية ذلك.

لمزيد من المعلومات عن السحب على المكشوف بتصريح مسبق والسحب على المكشوف االستثنائي ،يرجى مراجعة القسم  21أدناه.

ألجــل المدفوعــات المســتقبلية ،هنــاك أوقــات انقطــاع مختلفــة بالنســبة للفتــرة التــي يتوجــب عليــك فيهــا تلبيــة المعاييــر المذكــورة أعــاه مــن
أجــل الســداد فــي يــوم العمــل نفســه ،ويمكنــك العثــور علــى تفاصيــل حــول أوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا االلكترونــي ،وتكــون أوقــات االنقطــاع
ألغــراض إرشــادية فقــط.
ال يمكــن القيــام بالمدفوعــات بشــكل فــوري ويمكــن أن تتطلــب طــرق ســداد معينــة رســوم وتكاليــف أكثــر مــن وســائل الدفــع األخــرى -يرجــى
والتعرفــات للمزيــد مــن التفاصيــل.
مراجعــة الجــدول الزمنــي للخدمــات
ِ

ســوف نأخــذ فــي عيــن االعتبــار جميــع المدفوعــات مســتحقة الســداد ،أو التــي اتفقنــا علــى ســدادها مــن حســابك فــي ذلــك اليــوم قبــل أن نقــوم
بتجهيــز عمليــات الدفــع ألي مدفوعــات خاصــة تقــوم بإرشــادنا بالقيــام بهــا.
 3-14ما هي الحاالت التي لن تقوموا من خاللها بالسداد من حسابي أو متى يمكن أن يتأخر الدفع؟
لن نقوم بالدفع إذا:

·لم يتم الوفاء بأي من الشروط المبينة في القسم أعاله؛ أو
·عندما يتجاوز الدفع أي حدود قد نضعها؛ أو

·لسنا راضين بشكل معقول أن تعليمات السداد قانونية؛ أو

·نعتبر أن الحساب الخاص بك قد تم أو من المحتمل أن يساء استخدامه؛ أو
·يكون هناك خطر احتيال؛ أو

·نتلقى تعليمات بالقيام بذلك من محكمة؛ أو

·ال نكون قادرين على إرسال المبلغ بإحدى طرق الدفع التي نستخدمها؛ أو

·يوجــد أي قيــود قانونيــة أو تنظيميــة علــى قيامنــا بذلــك (بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،دون حصــر ،الحــاالت التــي نشــتبه فيهــا بــأن
الســداد ينطــوي علــى إخــال بقوانيــن ولوائــح الجــزاءات الماليــة الدوليــة).

ألغــراض منــع االحتيــال ،يجــوز أن نقــوم نحــن أو تاجــر الطــرف الثالــث باالتصــال بــك (علــى ســبيل المثــال ،قبــل االتصــال بــك أو إرســال رســالة
آمنــة إليــك عبــر الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت) إلعــادة تأكيــد بعــض أنــواع المدفوعــات ،علــى ســبيل المثــال المدفوعــات ذات
القيمــة العاليــة ،أو يمكــن أن نطلــب بعــض معلومــات األمــان اإلضافيــة منــك ،ويجــب عليــك االتصــال بنــا بأســرع وقــت ممكــن إذا تركنــا رســالة
لــك لالتصــال بنــا ،وإذا لــم تقــم بذلــك فإننــا نفتــرض أنــه لــم تقــم بتصريــح طلبــات الدفــع التــي تتــم مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو
الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت وبالتالــي لــن نقــوم بهــذه المدفوعــات .ومــع ذلــك ،ســيتم ســداد دفعــات بطاقــة االئتمــان عــادة
شــريطة أنــه ال يكــون لدينــا ســبب لنعتقــد بــأن هنــاك أي معامــات مشــبوهة أخــرى فــي حســابك.
إذا اشــتبهنا بأنــه كان هنــاك إســاءة اســتخدام احتياليــة لحســابك ،قــد تــؤدي إجــراءات منــع االحتيــال لدينــا إلــى تأخيــر دفعتــك أو عــدم إرســالها علــى
اإلطــاق ،ولــن نكــون مســؤولين عــن أيــة خســائر فــي حالــة حــدوث تأخيــر أو إذا لــم تتــم معالجــة الدفعــة لهــذا الســبب ،وإذا كنــا نعتقــد أن هنــاك
أي أنشــطة مشــبوهة أو غيــر عاديــة تحــدث فــي الحســاب الخــاص بــك ،قــد نحتــاج إلــى إجــراء تحقيقــات وقــد نطلــب منــك أن تعطينــا المزيــد مــن
المعلومــات أو الوثائــق الداعمــة .ويجــب عليــك تزويدنــا بهــذه المعلومــات بالســرعة الممكنــة وإال فــإن ذلــك قــد يــؤدي لتقييــد أو إغــاق حســابك.

يجــب عليــك اإلبــاغ عــن أي معامــات غيــر عاديــة فــي حســابك بمجــرد إدراكك لهــا مــن خــال االتصــال بنــا باســتخدام أرقــام الخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت أو عــن طريــق زيــارة أحــد الفــروع.

وفــي الحــاالت االســتثنائية ،قــد يتــم تأخيــر المدفوعــات بســبب أنشــطة إدارة مخاطــر الجرائــم الماليــة .يرجــى مراجعــة القســم رقــم 1
لمزيــد مــن التفاصيــل.
16

 4-14كيف سأعرف إذا لم يتم سداد إحدى مدفوعاتي؟

ســوف نحــاول عــادة االتصــال بــك لنخبــرك فــي المــرة األولــى التــي ال نقــوم فيهــا بســداد الدفعــة مــا لــم يكــن هنــاك أســباب منــع احتيــال أو أســباب
أمنيــة أو أســباب قانونيــة أو تنظيميــة وراء عــدم تمكننــا مــن القيــام بذلــك.

إذا لم نقم بالدفع فيما يتعلق بشيك كنت قد كتبته قد تكون هناك عواقب خطيرة .ترد تفاصيل أكثر عن هذا األمر في القسم .18

 5-14هل هناك أي شروط عامة لتقديم المدفوعات؟

للتأكــد مــن أننــا نحمــي حســابك مــن الطلبــات غيــر المصــرح بهــا ،ســنتخذ خطــوات إضافيــة للتحقــق مــن صحــة المدفوعــات ،وقــد يتــم تأخيــر
المدفوعــات إذا كان علينــا القيــام بمثــل هــذه الخطــوات.
ال يمكنــك إجــراء جميــع أنــواع المدفوعــات مــن خــال كل القنــوات المصرفيــة التــي نوفرهــا .الرجــاء مراجعــة موقعنــا علــى اإلنترنــت للمزيــد مــن
التفاصيــل حــول المدفوعــات التــي يمكــن ســدادها ومــن خــال أي قنــوات يمكــن القيــام ذلــك.

والتعرفــات علــى موقعنــا علــى
وقــد تطبــق الرســوم علــى بعــض أنــواع المدفوعــات .ويمكــن االطــاع علــى الرســوم الحاليــة فــي جــدول الخدمــات
ِ
اإلنترنت.
أنــت مســؤول عــن تقديــم تفاصيــل المســتفيد الصحيحــة (اســم المســتفيد ،ورقــم ســويفت ،ورقــم الحســاب ونــوع التعليمــات البرمجيــة ،ورقــم إيبــان
حيثمــا كان ذلــك مناسـ ً
ـبا) لجميــع طلبــات الدفــع ،وإذا لــم توفــر لنــا تفاصيــل المســتفيد الصحيحــة ،يمكــن رفــض الدفــع أو تســليمها ألي شــخص
ليــس المســتفيد الصحيــح ،وإذا كان الخطــأ ســببه مــن طرفــك ،عندهــا لــن نتحمــل مســؤولية أي خســائر ،وقــد ال نكــون قادريــن علــى عكــس الحركــة
دون موافقــة المســتلم.

 6-14ماذا يحدث إذا وقع خطأ؟

إذا تــم الدفــع إلــى حســابك نتيجــة غــش أو خطــأ ،يجــوز لنــا (ولكننــا لســنا ملزميــن) بوضــع حجــز علــى األمــوال أثنــاء التحقيــق ،وقــد نقــوم الحقـ ًـا
باقتطاعهــا مــن حســابك الخــاص ،وإذا أدى ذلــك إلــى أن يتأثــر حســابك بأحــد األشــكال التاليــة:
ً
متخطيا للحد ولم يكن لديك سحب على المكشوف بتصريح مسبق على حسابك؛ أو
·يصبح

·يزيــد فــوق الحــد المتفــق عليــه مــن تســهيالت الســحب علــى المكشــوف بتصريــح مســبق ،عندهــا ســنعامل هــذه الحالــة كطلــب ســحب علــى
مكشــوف اســتثنائي منــك.

إذا تــم الدفــع مــن حســابك نتيجــة لخطــأ ،قــد ال نكــون قادريــن علــى اســترداد هــذا المبلــغ .إذا تــم الدفــع إلــى حســابك ناتجــة عــن خطــأ ،علــى ســبيل
المثــال ،بســبب معلومــات الدفــع غيــر الصحيحــة ،قــد نقــوم بتحميلــك أي رســوم نتكبدهــا فــي اســترداد األمــوال (إذا كان مــن الممكــن اســتعادتها).

إذا طعنــت فــي صحــة معاملــة مــا فســوف نقــوم بالتحقيــق فــي الوقائــع ،واعتمـ ً
ـادا علــى نتائــج التحقيــق ،قــد نرفــض الطعــن أو نقبلــه .وإذا قبلنــا
الطعــن ،فســنقوم بإيــداع قيمــة المعاملــة المطعــون فيهــا إلــى حســابك .وإذا رفضنــا الطعــن ،فقــد نخصــم مــن حســابك أي رســوم أو فوائــد أو
خســائر تكبدناهــا فــي تحقيقنــا.

 7-14هل سيكون هناك أوقات ال يمكنني فيها السداد من حسابي أو تقوموا بوضع قيود على استخدامي لحسابي؟

يمكننــا وقــف اســتخدام بطاقاتــك (وأن نطلــب منــك إعادتهــا إلينــا) ويمكننــا تعليــق اســتخدامك للخدمــات المصرفيــة الهاتفيــة أو الخدمــات
المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت لمنعــك مــن القيــام بالمدفوعــات ،وقــد نقــوم أيضـ ًـا بتجميــد أو تقييــد أو تعليــق حســابك أو األمــوال المودعــة
فــي حســابك .وســوف نفعــل ذلــك إذا كنــا نعتقــد أنــه ضروريـ ًـا لألســباب التاليــة:
·كانــت لدينــا مخــاوف حــول أمــن بطاقــات الخاصــة أو نعتقــد أن شــخص آخــر قــد وصــل إلــى حســابك مــن خــال الخدمــات المصرفيــة الشــخصية
عبــر اإلنترنــت أو مــن خــال الخدمــات المصرفيــة الهاتفيــة؛

·إذا اشــتبهنا بأنــه قــد تــم اســتخدام بطاقتــك أو الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة الهاتفيــة بشــكل احتيالــي
أو بطريقــة غيــر مصــرح بهــا؛

·كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر عدم قدرتك على سداد أي سحب على المكشوف على حسابك؛

·كنــا قــد طلبنــا منــك تحديــث وثائــق اعــرف عميلــك ولــم تســتجب لطلبنــا ،أو لــم تزودنــا بالوثائــق ذات الصلــة ،أو لــم تنــل المســتندات التــي
قدمتهــا لنــا رضانــا؛ أو
·إذا كانت هناك التزامات قانونية أو تنظيمية أو التزامات لجزاءات مالية دولية يتعين علينا الوفاء بها.

ســنقوم عــادة بتزويــدك بإشــعار بــأي تعليــق للحســاب وســنخبرك بالســبب .ومــع ذلــك ،لــن نفعــل ذلــك إذا كان هــذا ســيضر بتدابيرنــا األمنيــة
المعقولــة أو إذا كان القيــام بذلــك غيــر مشــروع أو مخالفـ ًـا للوائــح .وقــد ال نتمكــن أحيانـ ًـا مــن االتصــال بــك إلبالغــك مقدمـ ًـا (علــى ســبيل المثــال،
إذا كان علينــا أن نتصــرف بســرعة لمنــع الخســائر فــي حســابك).

إذا كنــت تخطــط للســفر خــارج عمــان ،وتريــد اســتخدام بطاقاتــك ،نوصــي أن تقــوم بإبالغنــا مسـ ً
ـبقا بحيــث ال نشــك بــأن بطاقتــك يتــم اســتخدامها
بشــكل احتيالــي.
 8-14ما هي المعلومات التي سوف أحتاج إلى تقديمها إذا كنت أرغب في وضع وديعة نقدية أو القيام بسحب نقدي؟
قد نطلب منك معلومات عندما تقوم بالسحب النقدي أو باإليداع ،وسيساعدنا هذا على الوفاء بالتزاماتنا التنظيمية.

بالنسبة للسحوبات النقدية ،نكون عادة بحاجة لمعرفة الغرض من الدفع وتفاصيل المستفيد.
وبالنسبة للودائع النقدية ،نكون عادة بحاجة لمعرفة مصدر األموال والغرض من اإليداع.

وفــي جميــع الحــاالت ،قــد نطلــب منــك تزويدنــا بمعلومــات داعمــة ووثائــق .وإذا لــم تزودنــا بالمعلومــات والوثائــق التــي نحتاجهــا ،أو إذا أعطتنــا
المعلومــات أو الوثائــق التــي تقدمهــا ســببا فــي االعتقــاد أننــا قــد نخــرق أي قوانيــن إذا ســمحنا بتجهيــز معاملتــك ،فقــد ال نكــون قادريــن علــى
فعــل ذلــك.
يرجى مراجعة القسم  1لمزيد من التفاصيل.

 9-14متى ستظهر الودائع النقدية في حسابي؟

إذا قمــت باإليــداع نقـ ً
ـدا إلــى حســابك فــي فــرع مــا ،فســوف يظهــر فــي حســابك علــى الفــور ،وســيتم تطبيــق أي فائــدة مــن يــوم الســداد شــريطة
أن يكــون ذلــك قبــل أوقــات االنقطــاع .تتوفــر تفاصيــل أوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت.
وإذا قمــت باإليــداع نقـ ً
ـدا فــي حســابك باســتخدام أجهــزة الصــراف ،ســوف يظهــر فــي حســابك بعــد قيامنــا بالتحقــق وســيعتبر هــذا اإليــداع قــد تــم
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اســتالمه بمجــرد ظهــوره فــي حســابك .تُ عـ ّـد ســجالتنا لهــذه الودائــع قاطعــة ولــن نتحمــل المســؤولية تجاهــك لقــاء أي غمــوض فــي التعليمــات
المكتوبــة.

 10-14ماذا يحصل إذا قمت بعملية سحب أو تحويل قبل تسوية مدفوعات جارية؟

إذا قمــت بســحب أي أمــوال لــم يتــم تســويتها ألغــراض حســاب الفائــدة (إذا كانــت قابلــة للتطبيــق) ،قــد يتــم تقاضــي رســوم فائــدة منــك علــى
الرغــم مــن أنــه قــد يظهــر رصيــد ائتمانــي فــي حســابك.

 .15المدفوعات من حسابك إلى حسابات أخرى داخل عمان

 1-15ما هي أنواع المدفوعات التي يمكنني سدادها من حسابي إلى الحسابات األخرى في سلطنة عمان؟

يمكنــك القيــام بعمليــات الســداد ،والتحويــات ،و”التعليمــات الدائمــة” وأي أنــواع ســداد أخــرى التــي نشــير إلــى أنهــا متاحــة علــى موقعنــا مــن
وقــت آلخــر.
وال نتحمــل نحــن أو أي أطــراف ثالثــة نســتعين بهــا لمعالجــة مدفوعاتــك مســؤولية اي خســارة أو تأخيــر أو خطــأ أو تقصيــر ناشــئ عــن طريقــة إرســال
أو نظــم تشــغيل يتــم اســتخدامها للقيــام بــأي مدفوعــات أو تحويــات.

علي توفيرها لكم كي أقوم بالدفع من حسابي؟
 2-15ما هي المعلومات التي يتوجب
ّ
يجــب أن تزودنــا بالمعلومــات التــي نطلبهــا كــي نتمكــن مــن تســديد المبلــغ مــن حســابك ،وســوف نقــوم بالدفــع باســتخدام هــذه المعلومــات
فقــط.

وســنحتاج فــي بعــض األحيــان إلــى االتصــال بــك للتحقــق مــن صحــة طلــب الدفــع وقــد نطلــب منــك المزيــد مــن المعلومــات أو الوثائــق قبــل
معالجــة طلــب الدفــع ،وإذا لــم يكــن لدينــا معلومــات كافيــة أو إذا تســببت المعلومــات التــي تلقيناهــا فــي أن نعتقــد أن تلبيــة طلــب الدفــع قــد
يعنــي أننــا نخالــف أي قوانيــن ،عندهــا لــن نكــون قادريــن علــى الســداد وقــد يتــم إلغــاء طلــب الدفــع.
وإذا أعطيتنــا معلومــات خاطئــة أو ناقصــة ،أو إذا كنــا غيــر قادريــن علــى معالجــة طلبــات الســداد ألســباب قانونيــة أو تنظيميــة ،لــن نتحمــل
مســؤولية أي خســائر (ســواء قمنــا بتجهيــز مبلــغ الدفــع أم ال).
بالنســبة للتعليمــات الدائمــة ،قــد نحتــاج منــك أن تقــوم بتأكيــد تفاصيــل مســتلم الدفعــات العاديــة وتجديــد تعليماتــك للقيــام بالدفــع عنــد فتــرات
مختلفة .

 3-15مــاذا يحــدث إذا قمــت بإعطــاء تعليمــات دائمــة ،ولكــن لــم يكــون هنــاك مــا يكفــي مــن األمــوال فــي حســابي عنــد محاولتكــم
خصمهــا؟

يجــب التأكــد مــن االحتفــاظ بأمــوال كافيــة فــي حســابك لتمكيننــا مــن تلبيــة أي تعليمــات دائمــة علــى حســابك عنــد تاريــخ االســتحقاق .تتوفــر
تفاصيــل أوقــات االنقطــاع بالنســبة للتعليمــات الدائمــة علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت.

مــن بيــن كل تعليمــات الدفــع القائمــة الخاصــة بــك (مثــل الشــيكات المقدمــة ،والتحويــات اإللكترونيــة ،والتعليمــات الدائمــة وغيرهــا) ،ســوف
نقــرر ترتيــب الدفــع.

ـواال كافيــة للتمكيــن مــن الوفــاء بالتعليمــات الدائمــة ،لــن نقــوم بإخبــارك بذلــك بالضــرورة ،وقــد نقــوم بالرجــوع إلــى
إذا لــم يكــن فــي حســابك أمـ ً
ـؤوال عــن ضمــان الوفــاء بالتزامــات الدفــع عــن
تقديرنــا لرفــض أو القيــام بتعليمــات الدفــع ،وإذا قمنــا برفــض تعليمــات الدفــع ،ســوف تكــون مسـ ً
طريــق وســائل أخــرى ،وإذا قمنــا بتطبیــق تعلیمــات الدفــع ،فســوف نعامــل ذلــك کطلــب اســتثنائي للســحب علــی المكشــوف (يرجــى مراجعــة
القســم  21للحصــول علــی المزیــد مــن التفاصیــل).

إذا كانــت هنــاك أمــوال كافيــة فــي حســابك للتمكيــن مــن تلبيــة التعليمــات الدائمــة عنــد مناســبات متعــددة ،قــد نمــارس تقديرنــا إللغــاء صالحيــة
التعليمــات الدائمــة عمومـ ًـا ،دون إخبــارك بذلــك بالضــرورة ،وأنــت تتحمــل مســؤولية ضمــان الوفــاء بالتزامــات الدفــع المســتقبلية الخاصــة بــك عــن
طريــق وســائل أخــرى.
ويجب عليك أن تخبرنا إذا كنت تواجه صعوبات في تلبية التزامات الديون.

ويمكنــك تعديــل أو إلغــاء التعليمــات الدائمــة فــي أي وقــت .وفــي بعــض األحيــان ،ســوف نطلــب تأكیـ ً
ـدا خطيـ ًـا لتعلیماتــك .وإذا أخبرتنــا فــي وقــت
قريــب جـ ً
ـدا مــن وقــت اســتحقاق خصــم الدفعــة مــن حســابك ،قــد ال نكــون فــي بعــض األحيــان قادريــن علــى تغييــر أو إلغــاء التعليمــات الدائمــة فــي
الوقــت المناســب .وإذا حــدث ذلــك ،ســنقوم بالتغييــر أو اإللغــاء قبــل اســتحقاق ســداد المدفوعــات القادمــة مــن حســابك.

وقــد تنطبــق رســوم وتكاليــف علــى إنشــاء ،وتعديــل وإلغــاء التعليمــات الدائمــة ،وقــد تنطبــق الرســوم والتكاليــف أيضـ ًـا إذا لــم يكــن هنــاك أمــوال
والتعرفــات المتوفــر علــى موقعنــا لمزيــد مــن
كافيــة فــي حســابك مــن أجــل الوفــاء بالتعليمــات الدائمــة .يرجــى االطــاع علــى جــدول الخدمــات
ِ
التفاصيــل.
 4-15كم يستغرق من الوقت الدفع االلكتروني من حسابي للوصول إلى بنك الشخص  /المنظمة الذي أسدد له ؟

يعتمــد الوقــت الــذي يســتغرقه الدفــع للوصــول إلــى المســتفيد علــى نــوع الدفــع التــي تقــوم بــه ،ووقــت اليــوم الــذي تعطينــا فيــه تعليماتــك
للقيــام بالدفــع .تتوفــر مزيــد مــن التفاصيــل عــن أوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت .وتكــون أوقــات االنقطــاع ألغــراض إرشــادية
فقــط.
 5-15هل يمكنني تغيير رأيي بعد أن طلبت منكم القيام بالدفع؟

ً
ً
مسبقا.
فورا عندها ال يمكنك عادة إلغاء الدفع حيث أننا سنكون قد عالجناه
إذا كنت قد طلبت منا القيام بالدفع

إذا طلبــت منــا القيــام بالدفــع فــي المســتقبل ،يمكنــك عــادة إلغــاء التعليمــات الخاصــة بــك قبــل أن نرســل المبلــغ ،ولكــن ،فــي بعــض األحيــان ،قــد
يكــون الوقــت قــد تأخــر لإللغــاء حيــث ربمــا نكــون قــد ســبق وأن جهزنــا الدفــع .تتوفــر التفاصيــل عــن أوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا علــى شــبكة
اإلنترنــت .وتكــون أوقــات االنقطــاع ألغــراض إرشــادية فقــط .إذا طلبــت منــا إلغــاء تعليمــات دفــع ،لــن نكــون مســؤولين عــن أيــة خســائر فــي ســعر
الصرف.

 .16المدفوعات الدولية

 1-16ما هي أنواع المدفوعات الدولية التي يمكن أن أقوم بها من حسابي؟

يمكنــك القيــام بالتحويــات اإللكترونيــة الدوليــة مــن حســابك وأي نــوع آخــر مــن أنــواع الدفــع التــي نحــدد أنهــا متاحــة علــى موقعنــا علــى شــبكة
اإلنترنــت مــن وقــت آلخــر.
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علي توفيرها لكم كي أقوم بمدفوعات دولية من حسابي؟
 2-16ما هي المعلومات التي يتوجب
ّ
يجب أن تزودنا بالمعلومات التي نطلبها كي نتمكن من تسديد دفعة من حسابك .وسوف نقوم بالدفع باستخدام هذه المعلومات فقط.

ســوف نحتــاج فــي بعــض األحيــان للتواصــل معــك للتحقــق مــن صحــة طلــب الدفــع وقــد نطلــب منــك المزيــد مــن المعلومــات أو الوثائــق قبــل
معالجــة طلــب الدفــع.

وإذا لــم يكــن لدينــا معلومــات كافيــة أو إذا تســببت المعلومــات التــي تلقيناهــا باعتقادنــا أن تلبيــة طلــب الدفــع قــد يعنــي أننــا نخالــف أي قوانيــن
واجبــة التطبيــق ،عندهــا لــن نكــون قادريــن علــى الســداد وقــد يتــم إلغــاء طلــب دفعتــك.
إذا أعطيتنــا معلومــات خاطئــة أو ناقصــة ،أو إذا كنــا غيــر قادريــن علــى معالجــة طلبــات الســداد ألســباب قانونيــة أو تنظيميــة ،لــن نتحمــل مســؤولية
أي خســائر (ســواء قمنــا بمعالجــة الدفعــة أم ال).

 3-16كم يسغرق من الوقت لوصول المدفوعات اإللكترونية من حسابي إلى مصرف الشخص  /المنظمة حيث أسدد الدفعة؟

يعتمــد الوقــت الــذي يســتغرقه الدفــع للوصــول إلــى المســتفيد علــى نــوع الدفــع التــي تقــوم بــه ،والتوقيــت الــذي تعطينــا فيــه تعليماتــك للقيــام
بالدفــع .تتوفــر مزيــد مــن التفاصيــل عــن أوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت .وتكــون أوقــات االنقطــاع ألغــراض إرشــادية فقــط.
 4-16ما هو سعر الصرف الذي ستطبقونه على المدفوعات التي أرسلها إلى الخارج؟

يمكنــك أن تطلــب منــا تحويــل مبلــغ إلــى عملــة مختلفــة قبــل أن نقــوم بإرســاله .وســيتم تطبيــق ســعر صــرف إتــش إس بــي ســي ألجــل التحويــل.
ـعرا متغيـ ً
ويُ عـ ّـد ذلــك سـ ً
ـرا ويتغيــر باســتمرار .وإذا قمــت بإجــراء الدفعــة عنــد عطلــة نهايــة أســبوع ،أو عندمــا تكــون األســواق خاملــة ،عندهــا قــد ال
تحصــل علــى أفضــل األســعار.

وإذا طلبــت منــا إجــراء الدفعــة فـ ً
ـورا ،فســوف نوفــر لــك تفاصيــل ســعر صــرف إتــش إس بــي ســي وســتتاح لــك الفرصــة لقبــول أو رفــض الســعر
قبــل تأكيــد رغبتــك فــي إرســال المبلــغ.

وإذا طلبــت منــا إجــراء دفــع فــي تاريــخ مســتقبلي مــن خــال الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت أو عــن طريــق التعليمــات الدائمــة،
ســوف نطبــق ســعر صــرف إتــش إس بــي ســي اعتبـ ً
ـارا مــن وقــت التحويــل إال إذا كنــت قــد اتفقــت علــى ســعر آخــر معنــا بموجــب اتفــاق كتابــي
قبــل التحويــل.

إذا تــم إرجــاع مبلــغ تــم إرســاله بعملــه أجنبيــة إلينــا ،فســوف نقــوم بتحويــل ذلــك المبلــغ مجـ ً
ـددا إلــى الريــال العمانــي باســتخدام ســعر صــرف إتــش
إس بــي ســي الــذي يكــون منطبقـ ًـا فــي ذلــك الوقــت ،ويمكــن االطــاع علــى تفاصيــل أســعار صــرف بنــك إتــش إس بــي ســي علــى موقعنــا وفــي
فروعنــا ،ويمكــن أن يكــون مقــدار المبلــغ الــذي يتــم إيداعــه فــي حســابك أقــل مــن المبلــغ األصلــي للدفعــة حســب ســعر صــرف  HSBCإتــش إس
بــي ســي والــذي يكــون منطبقـ ًـا عنــد وقــت الدفــع الخارجــي  /الداخلــي ،وال نتحمــل مســؤولية ذلــك .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف نقــوم بمعالجــة
عمليــة الدفــع ،ولكننــا لســنا مســؤولين عــن التحقــق عمــا إذا كان باســتطاعة المســتفيد تلقيهــا أو عمــا إذا تلقاهــا بالفعــل.
 5-16هل تقومون بتقاضي الرسوم على تسديد المدفوعات الدولية؟

ً
أيضــا تطبيــق ســعر الصــرف القابــل للتطبيــق .يرجــى الرجــوع إلــى جــدول الخدمــات
نقــوم بتقاضــي رســوم علــى المدفوعــات الدوليــة وســيتم
والتعرفــات لمزيــد مــن التفاصيــل.
ِ
ســيكون عليــك أيضـ ًـا دفــع أي رســوم مــن أي وكالء نســتخدمهم إلرســال المبلــغ إلــى الخــارج ،أو إلــى بنــك وســيط أو لبنــك المســتلم .ســوف نقــوم
بخصــم هــذه المصاريــف مــن الدفعــة إال إذا:
·كان يتم إرسال دفعتك بعملة المنطقة االقتصادية األوروبية (“ )”EEAإلى حساب داخل المنطقة االقتصادية األوروبية؛ أو
·طلبت منا أال نقوم بذلك.

 6-16هل يمكنني تغيير رأيي بعد أن طلبت منكم القيام بالدفع؟
ً
فورا عندها ال يمكنك إلغاؤه.
إذا كنت قد طلبت منا القيام بالدفع

إذا طلبــت منــا القيــام بالدفعــة فــي المســتقبل ،يمكنــك ،فــي العــادة ،إلغــاء التعليمــات الخاصــة بــك قبــل أن نرســل المبلــغ ،ولكــن ،فــي بعــض
األحيــان ،قــد يكــون الوقــت قــد تأخــر لإللغــاء حيــث ربمــا نكــون قــد ســبق وأن قمنــا بعمليــة الدفــع .تتوفــر تفاصيــل عــن أوقــات االنقطــاع علــى
موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت .وتكــون أوقــات االنقطــاع ألغــراض إرشــادية فقــط .إذا طلبــت منــا إلغــاء تعليمــات دفــع ،لــن نكــون مســؤولين عــن
أيــة خســائر فــي ســعر الصــرف.

علي معرفته حول الدخول في معامالت صرف العمالت األجنبية؟
 7-16ما الذي
ّ
قــد تتأثــر بالتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات وعليــك أن تفهــم تلــك المخاطــر .وال نوفــر أي نصائــح حــول أوقــات تحويــل األمــوال إلــى عملــة
أجنبيــة وحــول كيفيــة تأثيــر ذلــك عليــك.

ـؤوال عــن أي تكاليــف أو نفقــات أو مخاطــر مرتبطــة بهــذا الحســاب .قــد يشــمل
إذا كان لديــك حســاب عمــات أجنبيــة لدينــا فســوف تكــون مسـ ً
ذلــك أي قيــود دوليــة أو محليــة تؤثــر علينــا .لــن نتحمــل أي مســؤولية عــن أي خســائر قــد تتعــرض لهــا نتيجــة لهــذه الحالــة.
 8-16ما هما خدمتا “ Global Viewو”Global Transfers؟

 Global Viewو( Global Transfersأو “ )”GVGTخدمتــان نقدمهــا لكــي يتمكــن العميــل مــن رؤيــة كافــة حســاباته لــدى إتــش إس بــي ســي عالميـ ًـا
علــى صفحــة واحــدة مــن خــال الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت وإجــراء التحويــات بيــن تلــك الحســابات .يمكــن االطــاع علــى الرســوم
والتعرفــات أو علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت.
والتكاليــف المتصلــة بخدمتــي  GVGTعلــى جــدول الخدمــات
ِ

يتــم تطبيــق شــروط إضافيــة منفصلــة فيمــا يتعلــق باســتخدامك لخدمتــي  ،GVGTويمكــن االطــاع عليهــا علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت.
عنــد اســتخدام  ،GVGTنفتــرض أنــك توافــق علــى تلــك الشــروط.

 .17بطاقة الخصم الخاصة بالعميل

ً
تلقائيا على بطاقة خصم مع حسابي؟
 1-17هل أحصل

سوف تتلقى بطاقة خصم إتش إس بي سي عندما تقوم بفتح أنواع معينة من الحسابات لدينا .يرجى التوقيع عليها فور استالمها.

بالنســبة للحســابات المشــتركة المؤهلــة ،نقــوم بإصــدار بطاقــة خصــم إتــش إس بــي ســي لــكل مــن أصحــاب الحســاب المشــتركين لكــن فقــط إذا
ـاء علــى اختيــار كلمــة “إمــا” – يرجــى مراجعــة القســم
كان مصرحـ ًـا لــكل مــن أصحــاب الحســاب المشــترك بتشــغيل الحســاب المشــترك بمفــرده (أي بنـ ً
 10لمزيــد مــن التفاصيــل).
19

بالنســبة ألنــواع معينــة مــن بطاقــات الخصــم ،وأنــواع معينــة مــن الحســابات ،يمكــن ربــط حســابات علــى بطاقــة واحــدة .إذا قمــت بذلــك ،يمكنــك
اســتخدام بطاقــة الخصــم الخاصــة بــك للوصــول إلــى جميــع الحســابات المرتبطــة .ســيتوجب عليــك اختيــار حســاب أساســي ســيتم اســتخدامه
كحســاب افتراضــي للمعامــات التجاريــة.

بالنســبة لبعــض أنــواع الحســابات (علــى ســبيل المثــال حســابات القاصريــن) ،يمكــن أن تحصــل علــى “بطاقــة صــراف آلــي” واحــدة فقــط .وهــي
بطاقــة تســمح لــك فقــط بالتحقــق مــن رصيــدك واإليــداع فــي أجهــزة الصــراف اآللــي .وتكــون وظائفهــا محــدودة ،وال يمكــن اســتخدامها لســحب
األمــوال مــن أجهــزة الصــراف اآللــي .وقــد نقــوم بالحــد مــن الوظائــف بحيــث تكــون لإليــداع فقــط أو قــد نقــوم بإلغــاء بطاقــة الصــراف اآللــي ،وإذا
فعلنــا ذلــك ،ســنقوم بإعالمــك.
ـاء علــى أي متطلبــات ينــص عليهــا البنــك وإذا كان هنــاك شــك فــي أي أنشــطة احتياليــة ،يكــون مطلوبـ ًـا
يمكــن للبنــك أن يســتبدل بطاقــة الخصــم بنـ ً
منــك فــي هــذه الحالــة الحصــول علــى البطاقــة الجديــدة فـ ً
ـورا دون أي اعتراض.
ويجــوز للبنــك إيقــاف تجديــد بطاقــات الخصــم الخاملــة حيــث يكــون تصنيــف بطاقــة الخصــم الخاملــة متماشـ ً
ـيا مــع خمــول العميــل علــى مســتوى
العالقــة ،أي أن جميــع الحســابات خاملــة.

والتعرفــات التــي تتوفــر
وقــد نقــوم بفــرض رســوم إذا طلبتــم بطاقــة خصــم بديلــة .تــرد التفاصيــل الكاملــة للرســوم والتكاليــف فــي جــدول الخدمــات
ِ
علــى موقعنــا علــى اإلنترنت.

 2-17هل يمكنني استخدام بطاقة الخصم في أجهزة الصراف اآللي؟

يمكنــك اســتخدام بطاقتــك فــي أجهــزة الصــراف اآللــي فــي بنــك  HSBCإتــش إس بــي ســي فــي ســلطنة عمــان أو أجهــزة الصــراف اآللــي التــي
ترتبــط بتبديلــة شــبكة عمــان ،وشــبكة الخليــج ،وشــبكة ( China Union Payأو  )CUPوأنظمــة ســداد  Plusأو شــبكة فيــزا.
ويمكنــك أيضـ ًـا اســتخدام بطاقتــك فــي أجهــزة الصــراف اآللــي علــى نفــس الشــبكات فــي الخــارج ،طالمــا أنهــا تقــع فــي البلــدان التــي يســمح فيهــا
بالســحب وفقـ ًـا لقوانيــن ســلطنة عمــان ،وال ينطــوي هــذا االســتخدام علــى خــرق ألي عقوبــات ماليــة دوليــة.

هنــاك عــدة خدمــات متاحــة لــك عنــد اســتخدام بطاقــة الخصــم فــي أجهــزة الصــراف اآللــي لبنــك إتــش إس بــي ســي فــي ســلطنة عمــان .وســيكون
فــي أجهــزة الصــراف اآللــي األخــرى خدمــات محــدودة ،مثــل التحقــق مــن الرصيــد والســحب والنقــدي.
ـؤوال عــن دفــع أي رســوم وتكاليــف تتقاضهــا مؤسســات أخــرى الســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بهــا ،وإذا كانــت أجهــزة
وســوف تكــون مسـ ً
الصــراف اآللــي األخــرى تســمح لــك بالســحب بالعملــة األجنبيــة عندهــا لــن نكــون مســؤولين عــن ســعر الصــرف الــذي يتــم تطبيقــه .وقــد تنطبــق
أيضـ ًـا رســوم وتكاليــف معينــة عنــد اســتخدام بعــض أجهــزة الصــراف اآللــي .يرجــى زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت و/أو التحقــق مــن الجــدول للخدمــات
والتعرفــات لمزيــد مــن التفاصيــل عــن الرســوم والتكاليــف.
ِ

ولــن نتحمــل مســؤولية إذا كنــت غيــر قــادر علــى اســتخدام بطاقــة الخصــم الخاصــة بــك فــي أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي للمؤسســات األخــرى.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تكــون هنــاك بلــدان معينــة نظـ ً
ـرا ألســباب قانونيــة أو تنظيميــة محليــة حيــث ال يمكنــك اســتخدام بطاقــة الخصــم الخاصــة
بــك .وكذلــك ،قــد ال تكــون قـ ً
ـادرا علــى اســتخدام بطاقــة الخصــم لتســجيل الدخــول إلــى حســابك إذا كان الحســاب خاضعـ ًـا ألي قيــود يضعهــا البنــك
ـاء علــى أمــر المحكمــة أو بموجــب التوجيهــات التنظيميــة،
ـ
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ألســباب مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك
ً
أو أي متطلبــات داخليــة لدولــة أخــرى ربمــا لــم تكــن قـ ً
ـادرا علــى الوفــاء بهــا .ولــن نتحمــل مســؤولية أي خســارة أو أضــرار قــد تنشــأ عــن أي قصــور أو
فشــل بطاقــة الخصــم أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو أي معلومــات غيــر صحيحــة يتــم إدخالهــا مــن قبلــك فــي أجهــزة الصــراف اآللــي.

ســوف نضــع حـ ً
ـدا أقصــى للســحب النقــدي اليومــي لبطاقــة الخصــم .ويمكنــك التعــرف علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الحــدود القصــوى اليوميــة
للســحب النقــدي لبطاقــات االئتمــان مــن خــال مركــز االتصــال.

إذا أعلمنــاك بــأن أحــد أجهــزة الصــراف اآللــي متعطــل (علــى ســبيل المثــال عــن طريــق إشــعار علــى شاشــة الصــراف اآللــي أو علــى موقعنــا علــى
شــبكة اإلنترنــت) يجــب عــدم اســتخدام هــذا الصــراف .يمكنــك العثــور علــى قائمــة بأجهــزة الصــراف اآللــي المتوفــرة لدينــا علــى موقعنــا علــى
اإلنترنــت.
يمكن أن نغير عدد أجهزة الصراف اآللي التي نقدمها في أي وقت.

تبقى بطاقة الخصم التي نقدمها لك لتستخدمها ملكيتنا الخاصة ويمكننا وقف استخدامها أو إلغاؤها في أي وقت دون تقديم إشعار لك.

 3-17هل يمكنني استخدام بطاقة الصراف اآللي إلجراء سحوبات نقدية بعمالت أجنبية في سلطنة عمان؟
ال يمكنك سحب العمالت األجنبية من أجهزة الصراف اآللي لدينا من سلطنة عمان.

 4-17هل يمكن استخدام بطاقة الصراف اآللي لسداد المدفوعات؟

يمكنــك اســتخدام بطاقــة الســحب اآللــي الخاصــة بــك لســداد المدفوعــات لتجــار التجزئــة الــذي يعرضــون شــارة “ ”VISAأو “ ”PLUSفــي عمــان
وفــي الخــارج.
ســنقوم نحــن أو شــركة البيــع بالتجزئــة (بمــا فــي ذلــك عبــر اإلنترنــت وتجــار الهاتــف) باتخــاذ خطــوات أمنيــة معقولــة ومناســبة والتحقــق مــن الهويــة
قبــل التصريــح بالدفــع.

ولن نتحمل مسؤولية إذا رفض بائع التجزئة قبول بطاقة الخصم الخاصة بك.

يمكنــك أيضـ ًـا اســتخدام بطاقــة الخصــم فــي أجهــزة الصــراف اآللــي لدينــا فــي عمــان لســداد المدفوعــات إلــى بطاقــات االئتمــان الموجــودة لدينــا.
وســيتم الخصــم مباشــرة مــن حســابك مباشــرة ،ولكــن قــد يســتغرق األمــر بضعــة أيــام لتحديــث رصيــد بطاقــة االئتمــان.

يجــب عــدم اســتخدام بطاقــة الخصــم ألي غــرض غيــر قانونــي ،أو ألي مشــتريات غيــر مســموح بهــا بموجــب القانــون العمانــي أو ألي غــرض مــن
األغــراض التــي تنطــوي علــى خــرق العقوبــات الماليــة الدوليــة.

 5-17كيف سيتم احتساب “المعامالت بالعمالت األجنبية” (ما عدا معامالت أجهزة الصراف اآللي) من بطاقة الصراف اآللي؟

يتــم تحويــل صفقــات العمــات األجنبيــة (باســتثناء معامــات أجهــزة الصــراف اآللــي) إلــى عملــة الحســاب بموجــب خطــة البطاقــة ( Visaأو
أوال).
 )MasterCardباســتخدام أســعار الصــرف المطبقــة فــي يــوم تطبيــق التحويــل (والتــي قــد تنطــوي علــى التحويــل إلــى الــدوالر األمريكــي ً
وباإلضافــة إلــى تحويــل ســعر الصــرف هــذا ،نقــوم باحتســاب رســم معالجــة (كنســبة مئويــة مــن مبلــغ المعاملــة) كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول الزمنــي
والتعرفــات.
للخدمــات
ِ

 6-17كيف سيتم احتساب عمليات سحب العمالت األجنبية من أجهزة الصراف اآللي من بطاقة الخصم؟

ســيتم تحويــل معامــات النقــد األجنبــي التــي يتــم تنفيذهــا فــي أجهــزة الصــراف إلــى عملــة الحســاب الخــاص بــك باســتخدام ســعر صــرف إتــش إس
20

أوال إلــى الــدوالر األمريكــي حســب خطــة البطاقــة ( Visaأو  )MasterCardباســتخدام أســعار الصــرف
بــي ســي .وقــد يتــم تحويــل المعامــات ً
المنطبقــة فــي يــوم القيــام بالتحويــل.

وعنــد إجــراء معامــات النقــد األجنبــي فــي أجهــزة الصــراف اآللــي علــى شــبكات معينــة ،مثــل شــبكة عمــان ،قــد يتــم إكمــال التحويــل مــن قبــل
ســلطة تنظيميــة محليــة بالســعر والوقــت الــذي تحــدده هــي.
باإلضافــة إلــى تحويــل ســعر الصــرف هــذا ،نقــوم بتقاضــي رســوم معالجــة (كنســبة مئويــة مــن مبلــغ المعاملــة) .وقــد يتــم أيضـ ًـا تقاضــي رســوم
ســحب نقــدي (التــي قــد تختلــف اعتمـ ً
ـادا علــى الشــبكة) .بالنســبة للرســوم والتكاليــف ذات الصلــة التــي تنطبــق علــى الســحب النقــدي ،يرجــى
والتعرفــات الجمركيــة.
االطــاع علــى جــدول الخدمــات
ِ

قــد يقــوم بعــض مشــغلو آالت النقــد بتطبيــق رســوم مباشــرة علــى الســحب مــن أجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بهــم .وينبغــي أن يقومــوا بإخطــارك
بذلــك ويمكنــك اختيــار مــا إذا كنــت ســتقبل ذلــك علــى الشاشــة فــي وقــت الســحب.

 7-17هل يمكنني تغيير رأيي بعد أن استخدمت بطاقتي؟

بالنســبة لســحب النقــود مــن أجهــزة الصــراف اآللــي ،ال يمكنــك إلغــاء الســحب بعــد أن تكــون قــد ضغطــت علــى الــزر الموجــود علــى لوحــة المفاتيــح
الــذي يبيــن موافقتــك علــى الســحب.

وبالنســبة للدفــع بالبطاقــة ،ال يمكنــك إلغــاء الدفــع .إذا كان هنــاك نــزاع علــى عمليــة الدفــع ،يجــب أن تبلغنــا بذلــك (إمــا باســتخدام الخدمــات
المصرفيــة الهاتفيــة أو عــن طريــق زيــارة أحــد الفــروع) وســنقوم بالتحقيــق .يرجــى مراجعــة القســم  20للمزيــد مــن المعلومــات حــول المعامــات
المتنــازع عليهــا.
إذا كنت ترغب في إلغاء عملية دفع بالبطاقة متكررة يجب عليك أن تخبر بائع التجزئة.

 8-17متى سيتم خصم الدفع بالبطاقة  /سحب نقدي من حسابي؟

تعتمــد المــدة التــي تســتغرقها عمليــة الدفــع بالبطاقــة  /الســحب النقــدي ليتــم خصمهــا مــن حســابك علــى مــا إذا كانــت المعاملــة قــد حدثــت فــي
عمــان أو خارجهــا وعلــى العملــة المســتخدمة فــي المعاملــة.

قــد نضــع إشــارة تقييــد علــى األمــوال المودعــة فــي حســابك أثنــاء انتظــار وصــول معلومــات مــن تاجــر التجزئــة .وقــد يعنــي هــذا أننــا ســنخصم مــن
حســابك بعــد فتــرة مــن الوقــت بعــد حــدوث معاملــة بطاقتــك .وفــي حــال حــدوث ذلــك وعــدم وجــود أمــوال كافيــة فــي حســابك إلجــراء عمليــة
الدفــع ،ســنقوم عــادة باالتصــال بــك وســنطلب منــك تمويــل حســابك قبــل خصــم المبلــغ .وإذا لــم نتصــل بــك فقــد نعامــل هــذه العمليــة علــى
أنهــا طلــب اســتثنائي للســحب علــى المكشــوف .يرجــى مراجعــة القســم  21لمزيــد مــن التفاصيــل.
 9-17هل ستشاركون معلوماتي مع مقدمي خدمات البطاقات؟

أنــت توافــق علــى أنــه يجــوز لنــا مشــاركة المعلومــات المتعلقــة بــك وبحســابك  /وبطاقاتــك مــع مقدمــي خدمــات البطاقــات (مثــل  Visaو
 )MasterCardواألطــراف الثالثــة ذات الصلــة ،وبالنســبة لمــزودي خطــط المكافــآت (مثــل خطــة  )My Rewards Pointsواألطــراف الثالثــة ذات
الصلــة ،حيــث يكــون ذلــك ضروريـ ًـا لتمكيننــا مــن تقديــم خدمــات البطاقــة والمكافــآت لــك.

 .18الشيكات

 1-18هل يمكنني الحصول على دفتر شيكات؟

ال يمكن أن يكون لديك دفتر شيكات إال إذا كان لديك حساب جاري لمدة  3أشهر على األقل.

ال تتوفر دفاتر الشيكات مع أي نوع آخر من الحسابات.

ً
مقيما في عمان ،قد نقوم بتغيير حسابك الحالي إلى حساب توفير ونلغي دفتر الشيكات.
إذا كنا نعتقد أنك لم تعد

 2-18كم من الوقت سوف يستغرق خصم الشيك الذي كتبته من حسابي بعد تقديمه للدفع؟

تعتمــد المــدة التــي يســتغرقها خصــم الشــيك مــن حســابك ،بعــد تقديمــه للدفــع ،علــى طريقــة تقديــم الشــيك وتوقيــت تقديمــه فــي اليــوم .تتوفــر
مزيــد مــن التفاصيــل عــن أوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت .وتكــون أوقــات االنقطــاع ألغــراض إرشــادية فقــط.
 3-18متى يمكنني إيقاف الشيك؟

إذا كنت تريد منا أن نوقف الشيك ،يجب أن توفر لنا الوقت الكافي التخاذ اإلجراء وتزويدنا بسبب لطلب إيقاف الدفع.

 4-18كيف يمكنني حماية الشيكات الخاصة بي؟

يجــب عليــك اتخــاذ االحتياطــات المعقولــة لوقــف أي شــخص مــن التالعــب بالشــيكات أو تزويرهــا .اســتخدم الشــيكات فقــط علــى الشــكل الــذي
تــم اصــداره مــن قبلنــا ،واكتــب عليهــا بحبــر غيــر قابــل للمســح ،وال تتــرك مســاحة لــإدراج وأضــف كلمــة “فقــط” بعــد المبلــغ المكتــوب ،وال تقــم
ـدا بالتوقيــع مسـ ً
أبـ ً
ـبقا علــى شــيكات فارغــة وال تســتخدم ســوائل التصحيــح ،واحــذف عبــارة “ أو حامــل الشــيك” واشــطب الشــيك بخطيــن متوازييــن.

لــن نتحمــل مســؤولية تجاهــك عــن أي خســارة أو ضــرر فيمــا يتعلــق بالشــيك وال أي أي تأخيــر فــي اإليــداع فــي الحســاب أو عــدم دفــع أو إعــادة أي
شــيكات لــك.

ً
صادرا قبل أكثر من  6أشهر؟
 5-18ماذا لو كان الشيك

قد نوافق على دفع شيك صادر قبل أكثر  6أشهر ،ولكن لسنا ملزمين بذلك.

 6-18هل ستضعون التاريخ على شيكات اآلمنه غير المؤرخة؟

ســنقوم فقــط ،وحصـ ً
ـرا ،بوضــع تاريــخ علــى شــيكات اآلمنــه غيــر المؤرخــة وإكمالهــا وتقديمهــا للدفــع فــي حــال كنــت مدينـ ًـا لنــا بمبلــغ ولــم تســدده
لنــا ،علــى النحــو المتفــق عليــه ،عندمــا طلبنــا منــك ذلــك .وحتــى ذلــك الحيــن ،ســنقوم فقــط بتقديــم شــكوى ضــدك لــدى الشــرطة مقابــل المبلــغ
الــذي تديــن بــه لنــا.

مــن خــال الموافقــة علــى هــذه الشــروط العامــة ،فإنــك توافــق علــى أننــا قــد نمــأ التاريــخ فــي شــيكات اآلمنــة غيــر المؤرخــة فــي الظــروف
الموضحــة أعــاه.
 7-18ماذا يحصل إذا تم استرجاع شيك كتبته من حسابي ؟

إذا قمــت بكتابــة شــيك ولــم يكــن لديــك أمــوال كافيــة فــي حســابك عنــد تقديــم هــذا الشــيك للدفــع (أو إذا تــم إغــاق حســابك أو حظــره  -راجــع
القســم  6للمزيــد مــن المعلومــات) ،فقــد تواجــه مســؤولية مدنيــة و  /أو جزائيــة ،وحتــى حكمـ ًـا بالســجن بموجــب القانــون العمانــي.
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كمــا يمكــن أن تواجهــك إجــراءات قضائيــة الســترداد األمــوال المســتحقة ،وقــد يكــون مــن الممكــن تقييــد قدرتــك علــى مغــادرة عمــان .ينبغــي
عليــك مراعــاة ذلــك بعنايــة قبــل كتابــة أي شــيكات والتأكــد مــن وجــود أمــوال كافيــة فــي حســابك ألداء أي شــيكات قــد كتبتهــا.

وهنــاك عواقــب أخــرى علــى إعــادة الشــيك بســبب عــدم كفايــة األمــوال ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ودون حصــر ،،إدراجــك فــي القائمــة
المحظــورة لــدى البنــك المركــزي العمانــي (ولدينــا) ،ومواجهــة صعوبــات فــي الحصــول علــى االئتمــان فــي المســتقبل و  /أو إغــاق الحســاب.
وســنحتفظ بســجل عــدد المــرات تــم رفــض الشــيكات لحســابك.
 8-18ماذا يحدث إذا كان هناك خطأ في شيك كتبته؟

إذا كان هنــاك خطــأ فــي شــيك كنــت قــد كتبتــه أو إذا اعتقدنــا أن التوقيــع غيــر متطابــق ،فقــد نرفــض الشــيك ألســباب فنيــة (خالفــا لعــدم كفايــة
الرصيــد) ،وفــي هــذه الحالــة لــن يتــم قبــول الشــيك.

وأنــت مســؤول عــن التأكــد مــن أن الشــيكات التــي تكتبهــا والشــيكات المقدمــة لــك قــد تــم إكمالهــا بشــكل صحيــح .وأنــت مســؤول عــن ضمــان
الوفــاء بالتزامــات الدفــع الخاصــة بــك مــن خــال وســائل أخــرى ،فــي حالــة كانــت الشــيكات التــي تكتبهــا لــم يتــم معالجتهــا ألســباب فنيــة.
سنحتفظ بسجل بعدد مرات رفض الشيكات ألسباب فنية لحسابك.

 9-18كم من الوقت سوف يستغرق إيداع شيك تلقيته إلى حسابي؟

عندمــا تــودع قيمــة شــيك فــي حســابك ،ســوف تضطــر إلــى االنتظــار عــادة لمــدة تصــل إلــى يومــي عمــل قبــل أن تتمكــن مــن ســحب المبلــغ مــا
لــم نتفــق علــى خــاف ذلــك .وقــد يســتغرق هــذا وقتـ ًـا أطــول إذا اعتقدنــا أن هنــاك أسـ ً
ـبابا تتعلــق باالئتمــان أو االحتيــال مــن أجــل القيــام بذلــك.
 10-18متى سأبدأ في تلقي الفائدة على أي شيك مدفوع؟

نتعامل عادة مع الشيكات التي يتم تسويتها ألغراض الفائدة (إن وجدت) بعد دفعها إلى حسابك.

 .19المدفوعات إلى حسابك

ً
نقدا إلى حسابي؟
 1-19كيف أدفع

ً
نقدا إلى حسابك بالطرق التالية:
يمكنك الدفع
·في نوافذ البنك في أحد فروعنا؛ و

·في أحد أجهزة الصراف اآللي التي تقبل الدفعات.

فــي بعــض األحيــان ،ســوف نطلــب منــك تزويدنــا بالمعلومــات و  /أو الوثائــق لتحديــد مصــدر األمــوال والغــرض مــن الدفــع .وإذا كنــت غيــر قــادر أو
غيــر راغــب فــي تزويدنــا بهــذه المعلومــات  /الوثائــق ،فقــد ال نتمكــن مــن إجــراء الدفعــة إلــى حســابك وقــد نقــوم بإغــاق حســابك.
 2-19ما هي المدة التي تستغرق لظهور مبلغ الشيك قمت بإيداعه في حسابي؟
بالنسبة للشيكات المحررة بالريال والصادرة في سلطنة عمان:

تعتمــد المــدة التــي يســتغرقها الشــيك ليظهــر فــي حســابك بعــد تقديمــه للدفــع علــى اليــوم (والتوقيــت) الــذي تــم تقديمهــا بــه .وتتوفــر مزيــد مــن
تفاصيــل قبــول الشــيكات وأوقــات االنقطــاع علــى موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت .تُ عـ ّـد أوقــات المعالجــة وأوقــات االنقطــاع ألغــراض اإلشــارة
فقــط.
 3-19هل يمكنني دفع شيك بالعملة األجنبية  /البنك األجنبي إلى حسابي؟

ً
وفقــا
يمكنــك دفــع كل مــن الشــيكات المســحوبة بعملــة أجنبيــة والشــيكات المســحوبة مــن البنــوك األجنبيــة إلــى حســابك .وســوف نقــرر،
لتقديرنــا ،إمــا “بتــداول” الشــيك أو إرســاله “للتحصيــل” .ونقــوم بتقاضــي رســوم فــي كلتــا الحالتيــن وقــد تضطــر أيضـ ًـا لدفــع رســوم وكالء أجانــب
والتعرفــات المتوفــر علــى موقعنــا أو فــي
والرســوم التــي يفرضهــا البنــك الــذي يتــم ســحب الشــيك منــه .يرجــى االطــاع علــى جــدول الخدمــات
ِ
فروعنــا لمزيــد مــن التفاصيــل .ونحــن نحتفــظ بالحــق فــي رفــض معالجــة مثــل هــذه المســتندات.

عندمــا نقــوم “بتــداول” الشــيك ،ســنقوم عــادة بإيــداع قيمــة الشــيك فــي حســابك فــي أقــرب وقــت ممكــن ونضــع التعليــق علــى األمــوال حتــى
نســمع مــن البنــك األجنبــي أن هنــاك أمــوال كافيــة فــي حســاب الدافــع لمعالجــة الشــيك .وهــذا هــو اإلجــراء المعتــاد للحــواالت المصرفيــة.
إذا أرســلنا شـ ً
ـيكا “للتحصيــل” ،نرســل عــادة الشــيك الفعلــي إلــى البنــك األجنبــي ونطلــب التســوية .وســنقوم بإيــداع األمــوال فــي حســابك فقــط
عنــد اســتالمنا األمــوال مــن البنــك األجنبــي .وتســتغرق عــادة هــذه العمليــة وقتـ ًـا أطــول مــن عمليــة تــداول الشــيكات.

قــد نحتــاج إلــى تحويــل مبلــغ الشــيك إلــى الريــال ،وإذا قمنــا بذلــك ســنطبق ســعر صــرف إتــش إس بــي ســي .وإذا تــم إرجــاع الشــيك بــدون أجــر،
فســنعيد تحويلــه إلــى العملــة األصليــة باســتخدام ســعر صــرف إتــش إس بــي ســي ثــم ســنخصمه مــن حســابك .وقــد يتــم تطبيــق رســوم وتكاليــف
إذا تــم إرجــاع الشــيك األجنبــي غيــر مدفــوع .ولــن نكــون مســؤولين عــن أي خســائر يتــم تكبدهــا عنــد تحويــل مبلــغ الشــيك مــن عملــة إلــى أخــرى.
والتعرفــات لجميــع الرســوم المرتبطــة بالشــيكات األجنبيــة .يرجــى المالحظــة أن األمــر قــد يســتغرق بعــض
يرجــى االطــاع علــى جــدول الخدمــات
ِ
الوقــت لكــي تتــم معالجــة الشــيك األجنبــي (أطــول مــن الشــيكات المحــررة بالريــال الصــادرة فــي عمــان).

 4-19ماذا يحدث إذا تم إرجاع شيك قمت بسداده إليكم بدون أن يكون قد تم تحصيله؟

إذا تــم إرجــاع الشــيك الــذي دفعتــه إلــى حســابك بــدون أن يكــون مسـ ً
ـددا ،فســوف نخصــم مبلــغ الشــيك مــن حســابك .وإذا أدى ذلــك إلــى أن يتأثــر
حســابك بأحــد األشــكال التاليــة:
·يتخطى الحد ولم يكن لديك تغطية سحب على المكشوف بتصريح مسبق على حسابك؛ أو
·يتجاوز حد السحب على المكشوف بتصريح مسبق،

عندها سوف نتعامل مع هذا كطلب استثنائي للسحب على المكشوف منك وقد تنطبق رسوم وتكاليف إضافية.

 5-19هل يمكنني دفع شيك مستحق لصالح شخص آخر إلى حسابي؟

ً
ـتحقا لــه قــد ّ
وقــع الشــيك علــى الظهــر.
يمكنــك دفــع شــيك يتــم دفعــه لشــخص آخــر فــي حســابك إذا كان الشــخص الــذي يكــون الشــيك مسـ
ويمكننــا أيضــا أن نســأل عــن تفاصيــل أخــرى قبــل أن نقبــل ذلــك.

ومــع ذلــك ،ال ينطبــق هــذا علــى الشــيك الــذي يحمــل عبــارة “المســدد لــه فقــط” أو “غيــر قابــل للتحويــل” الــذي ال يمكــن دفعــه إال إلــى حســاب
الشــخص الــذي يتــم ســداد إليــه.
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ً
رسوما على تعليمات الدفع؟
 6-19هل سيتم تحميلي

يجــوز لنــا تقاضــي رســوم علــى أي استفســارات نتلقاهــا فيمــا يتعلــق بــكل عمليــة دفــع أو أمــر منــك .ولــن نقــوم بتحميلكــم الرســوم إذا كنــا قــد
ارتكبنــا خطــأ.

 .20ماذا يحدث إذا ساءت األمور

علي القيام بذلك؟
 1-20كيف أتأكد من أنني قد صرحت بجميع المدفوعات من حسابي ومتى يتعين
ّ
يجــب عليــك التحقــق مــن البيانــات بعنايــة بمجــرد توفرهــا .ويجــب أن تخبرنــا فـ ً
ـورا إذا كانــت هنــاك معاملــة لــم تتعــرف عليهــا أو إذا كنــت تعتقــد أننــا
أجرينــا إذن دفــع بشــكل غيــر صحيــح .وإذا لــم تخبرنــا فــي غضــون  30يومـ ًـا مــن تاريــخ الدفــع قــد ال يحــق لــك طلــب تصحيــح أي أخطــاء.

 2-20هل سأتمكن من استرداد األموال إذا لم أكن قد أذنت بالسداد من حسابي؟

إذا أخبرتنــا أنــك لــم تصــرح بالدفــع مــن حســابك ،فســوف نقــوم بالتحقيــق فــي الوقائــع .وإذا قبلنــا الطعــن فــي الدفــع ،ســوف نقــوم بــرد المبلــغ
إلــى حســابك باإلضافــة إلــى أي فائــدة أو رســوم تــم ســدادها نتيجــة للدفــع غيــر المصــرح بــه .لــن نتحمــل أي مســؤولية أخــرى تجاهــك .وإذا رفضنــا
الطعــن ،لــن نتحمــل أي مســؤولية تجاهــك وقــد نخصــم مــن حســابك أي رســوم أو فوائــد أو خســائر تكبدناهــا فــي تحقيقنــا.

ً
ً
متاحــا فــي ذلــك
تصريحــا بالدفــع المســبق ولكــن لــم يكــن مبلــغ الســداد
 3-20هــل يمكننــي اســترداد المبلــغ إذا كنــت قــد أعطيــت
الوقــت ،علــى ســبيل المثــال بالنســبة لفاتــورة خدمــة غــرف الفنــدق؟

ً
تصريحا بالدفع و:
إذا كنت قد أعطيت

·لم يبين التصريح المبلغ المحدد للدفع؛ و

·تجاوز مبلغ الدفع المبلغ الذي من المتوقع أن تدفعه بشكل معقول ،أو تجاوز هذه الشروط العامة وجميع الظروف األخرى،

يمكنــك أن تطلــب منــا رد المبلــغ فــي غضــون  8أســابيع مــن خصــم مبلــغ الدفــع مــن حســابك .لــن نقــوم بــرد المبلــغ إذا كنــت قــد اتفقــت معنــا
علــى الســداد المطلــوب ،وعنــد االقتضــاء ،ســيتم توفيــر تفاصيــل المدفوعــات أو جعلهــا متاحــة لــك قبــل  4أســابيع علــى األقــل مــن خصــم المبلــغ
مــن حســابك.
يجــب أن تقــدم لنــا أي معلومــات أخــرى مناســبة نطلبهــا حتــى نتمكــن مــن تقريــر مــا إذا كان يجــب علينــا أن نقــوم بــرد المبلــغ .وســوف نقــوم بــأي
عمليــة رد مبالــغ خــال  10أيــام عمــل مــن تلقــي جميــع المعلومــات التــي نطلبهــا.

 4-20من المسؤول عن المدفوعات غير المصرح بها أو االحتيال الذي يحصل في حسابي؟
الحدث

من المسؤول عن المدفوعات غير المصرح بها
وجميع الخسائر التي تنتج عنها؟

تصرفك بنية االحتيال

أنت المسؤول

ســماحك لشــخص آخــر باســتخدام بطاقتــك أو تفاصيــل األمــان (مثــل رقــم
المعــرّ ف الشــخصي  )PINأو حســابك

أنت المسؤول

تقــوم أنــت متعمـ ً
ـدا أو بســبب اإلهمــال (أي أنــك لــم تبــذل العنايــة الكافيــة)
باســتخدام بطاقتــك أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو الخدمــات
المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت بمــا يخالــف هــذه الشــروط العامــة أو أي
شــروط وأحــكام أخــرى ذات صلــة

أنت المسؤول

ال تحافــظ علــى أمــان بطاقتــك ،ومفتــاح أمــان إتــش إس بــي ســي أو تفاصيــل
األمــان الخاصــة بــك

أنت المسؤول

ال تقــوم أنــت متعمـ ً
ـدا أو بســبب اإلهمــال (أي أنــك لــم تبــذل العنايــة الكافيــة)
بإخطارنــا فــي أقــرب وقــت ممكــن بفقــدان أو ســرقة بطاقتــك أو دفتــر
الشــيكات أو تفاصيــل األمــان أو مفتــاح أمــان إتــش إس بــي ســي أو إذا كان
ً
ـخصا مــا حــاول اســتخدام أي منهــا
لديــك شــكوك فــي أن شـ

أنت المسؤول

إذا قام كان شخص آخر باستخدام بطاقتك قبل استالمك لها

نكــون نحــن المســؤولين إال إذا كنــت أنــت قــد تصرفــت
بنيــة االحتيــال

إذا تم استخدام بطاقتك بدون صالحيتك أو معرفتك في:

1)1شراء السلع عبر الهاتف ،أو اإلنترنت أو الطلبيات البريدية؛ أو

2)2شــراء الســلع أو الخدمــات باســتخدام الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر
اإلنترنــت أو باســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف

نحــن مســؤولون إال إذا كنــت قــد تصرفــت بنيــة االحتيــال أو
ـا (أي أنــك لــم تحقــق العنايــة الكافيــة)
كنــت مهمـ ً

بعد أن أخبرتنا بأن تفاصيل البطاقة أو األمان قد تم فقدانها أو سرقتها

نكــون نحــن المســؤولين إال إذا كنــت أنــت قــد تصرفــت
بنيــة االحتيــال

إذا كنت قد طلبت منا سداد دفعة وقدمت تفاصيل الدفعة الصحيحة

نكــون نحــن المســؤولين مــا لــم نتمكــن مــن إثبــات تلقــي
بنــك المســتلم الدفعــة ضمــن المواعيــد الزمنيــة المعتــادة
للســداد

كنت قد قدمت لنا تفاصيل الدفع غير الصحيحة

أنت المسؤول

ً
ً
ً
دائما.
ممكنا
جهودا معقولة لتتبع المدفوعات ،ولكن قد ال يكون هذا
إذا طلبت منا ذلك ،سنبذل
23

 5-20نحن لسنا مسؤولين إذا لم نلتزم بأي من هذه الشروط العامة:

بســبب ظــروف غيــر طبيعيــة أو غيــر متوقعــة خارجــة عــن إرادتنــا ،كان مترتبـ ًـا عليهــا عواقــب ال يمكــن تجنبهــا رغــم كل جهودنــا التــي تســعى
·
إلــى منعهــا؛ أو
·

حيث يعزى إخفاقنا في االمتثال إلى التزاماتنا بموجب القوانين السارية.

 .21السحب على المكشوف

 1-21كيف يمكنني طلب السحب على المكشوف؟

يجب أن يكون عمرك  21سنة على األقل لتقديم طلب السحب على المكشوف.
إذا كنت تريد سداد دفعات قد تؤدي ليصبح حسابك:

·قد تخطى الحدود ،ولم يكن لديك بالفعل حد سحب على المكشوف بتصريح مسبق على حسابك؛ أو
ً
مسبقا للسحب على المكشوف المطبق بالفعل على حسابك
·فوق الحد المسموح به

يمكنــك تقديــم طلــب الســحب علــى المكشــوف بتصريــح مســبق أو طلــب ســحب علــى المكشــوف اســتثنائي لتغطيــة تلــك المدفوعــات .تخضــع
الســحوبات علــى المكشــوف لوضعــك االئتمانــي والظــروف الفرديــة الخاصــة بــك.
ً
مقدما قبل تصريحك بسداد الدفعات من حسابك.
يكون طلب السحب على المكشوف بتصريح مسبق عندما تطلب منا سحب دفعات

يتــم منــح حســاب اســتثنائي بالســحب علــى المكشــوف وفقـ ًـا لتقديرنــا المطلــق وذلــك لتجنــب رفــض أي معاملــة معينــة نظـ ً
ـرا لعــدم وجــود أمــوال
كافيــة فــي حســابك .وعندمــا تقــوم بتصريــح ســداد الدفعــات مــن حســابك ،ســنقرر مــا إذا كنــا ســنوافق علــى تقديــم ســحب علــى المكشــوف
اســتثنائي لتغطيــة كل دفعــة عندمــا نتلقــى كل طلــب دفــع.

ً
يوما.
إذا وافقنا على السماح بعملية استثنائية للسحب على المكشوف لتغطية دفعة معينة عندها سنسمح بذلك لمدة 30

علي عند السحب على المكشوف؟
 2-21ما هي الرسوم التي ستفرضونها
ّ
نحــن نحتفــظ بالحــق فــي فــرض رســوم علــى الســحب علــى المكشــوف عندمــا تكــون تجــاوزت حــد الرصيــد المتوفــر فــي حســابك ،بغــض النظــر عمــا
إذا كنــت قــد قدمــت طلــب الســحب علــى المكشــوف مسـ ً
ـبقا أو فــي حالــة الطلــب االســتثنائي للســحب علــى المكشــوف.
وسيتم تقاضي فائدة السحب على المكشوف بالسعر المذكور على موقعنا على االنترنت ألنها قد تتغير من وقت آلخر.

سنقوم باحتساب فائدة السحب على المكشوف كل يوم وسنخصمها من حسابك مرة واحدة في الشهر ما لم نتفق معك على غير ذلك.

قــد يتــم تطبيــق رســوم ترتيــب وتجديــد دوريــة لــكل عمليــة ســحب علــى المكشــوف مســبقة أو اســتثنائية .يرجــى االطــاع علــى جــدول الخدمــات
ً
تلقائيــا رســوم ترتيــب وتجديــد الســحب علــى المكشــوف
والتعرفــات علــى موقعنــا اإللكترونــي لمزيــد مــن التفاصيــل .ســيخصم مــن حســابك
ِ
باإلضافــة إلــى فائــدة الســحب علــى المكشــوف.

إذا انتقــل حســابك إلــى وضــع الديــن أو إذا انخفــض المبلــغ المســحوب علــى المكشــوف لحســابك ،ووافقنــا بعدهــا علــى الســماح بعمليــة ســحب
علــى المكشــوف اســتثنائية أخــرى لتغطيــة الدفعــة التــي صرحــت بهــا ،فنحــن نحتفــظ بالحــق فــي تقاضــي رســوم إضافيــة لقــاء ترتيــب الســحب علــى
المكشــوف.
سيتم تحميلك فائدة السحب على المكشوف ما دام حسابك يبقى في حالة تجاوز الحد.

 3-21ماذا يحدث إذا لم توافقوا على طلب السحب على المكشوف؟

·إذا لــم نمنــح موافقتنــا علــى طلــب الســحب علــى المكشــوف بتصريــح مســبق منــك (أو إذا كنــا مســتعدين فقــط لتقديــم ســحب علــى
المكشــوف بقيمــة مبلــغ معيــن ،ويكــون ذلــك أقــل مــن المبلــغ الــذي تطلبــه) عندهــا ســوف نخبــرك عندمــا تتقــدم بالطلــب ،ولســنا ملزميــن
بتقديــم أســباب لقرارنــا.
·إذا لــم نوافــق علــى طلــب عمليــة اســتثنائية للســحب علــى المكشــوف ،فإننــا لــن نقــوم بالدفعــة التــي صرحــت بهــا .لهــذا الســبب ،مــن المهــم
أن يكــون لديــك أمــوال كافيــة فــي حســابك لتغطيــة المدفوعــات الصــادرة.

 4-21متى يتعين علي رد مبالغ السحب على المكشوف؟

تعــد عمليــات الســحب علــى المكشــوف وســيلة قصيــرة األجــل القتــراض المــال .ويجــب عليــك ســداد دفعــات منتظمــة إلــى حســابك وعليــك أن
تخبرنــا علــى الفــور إذا لــم تكــن قـ ً
ـادرا علــى القيــام بذلــك.

يمكننــا فــي أي وقــت إنهــاء الســحب علــى المكشــوف علــى حســابك .وإذا قمنــا بذلــك ،فســوف نرســل لــك طلبـ ًـا خطيـ ًـا يطلــب منــك تســديد
كامــل الرصيــد المســحوب فــوق حســابك إلينــا فـ ً
ـورا .ويمكننــا أيضـ ًـا أن نطلــب منــك تســديد جــزء مــن المبلــغ الــذي يتجــاوز رصيــدك فــي أي وقــت
وتقليــل حــد الســحب علــى المكشــوف.

ً
ـخصيا عــن رد أي مبالــغ ســحب علــى المكشــوف ،ســواء قمــت أنــت بالتصريــح بذلــك أم ال .ولالطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة عــن
أنــت مســؤول شـ
المعامــات غيــر المصــرح بهــا ،يرجــى الرجــوع إلــى القســم .20
 5-21ماذا يحدث إذا كان لدي حساب مشترك وكنت بحاجة إلى السحب على المكشوف؟

يكــون جميــع أصحــاب الحســابات المشــتركة مســؤولين ،بشــكل مشــترك ومنفرديــن ،عــن ســداد أي عمليــات ســحب علــى المكشــوف تتــم مــن
حســاب مشــترك .وهــذا يعنــي أنــه يمكننــا المطالبــة بســداد كامــل رصيــد الســحب علــى المكشــوف مــن كل أصحــاب الحســاب المشــترك مجتمعيــن
أو مــن أي منهــم بشــكل منفــرد .ويتحمــل كل مــن أصحــاب الحســاب المشــترك كأفــراد مســؤولية ســداد كامــل رصيــد الســحب علــى المكشــوف
وأي فوائــد ورســوم وتكاليــف ســحب علــى المكشــوف ،بغــض النظــر عمــن تســبب فــي أن يكــون الحســاب قــد تجــاوز الحــد.
غادرت عمان؟
ُ
 6-21ماذا يحدث بالنسبة للسحب على المكشوف إذا

ـادرت عمــان ،تصبــح مبالــغ الســحب علــى المكشــوف بكاملهــا مســتحقة وواجبــة الســداد علــى الفــور .ويجــب عليــك رد مبالــغ الســحب علــى
َ
إذا غـ
المكشــوف (وأي ديــون أخــرى تديــن لنــا بهــا) .وإذا لــم تقــم بســداد مــا تديــن بــه لنــا ،قــد نطبــق حقنــا فــي المقاصــة (يرجــى مراجعــة القســم 11
للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل) وقــد نقــوم بتعييــن وكالء تحصيــل الديــون فــي البلــد الــذي تنتقــل إليــه وســوف نشــارك المعلومــات حــول
ـؤوال عــن التكاليــف التــي قــد ندفعهــا لقــاء ذلــك.
حســاباتك معهــا .وســوف تكــون مسـ ً
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 .٢٢حسابات ودائع تحت الطلب

 1-22ما هو حساب الوديعة تحت الطلب؟

ً
ً
خاصا من حسابات التوفير الذي يمكّ نك من الوصول الفوري إلى أموالك بعملة بلد معين.
نوعا
يعد حساب اإليداع ألجل

والتعرفات،
وتنطبــق علــى هــذه الحســابات متطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد باإلضافــة إلــى الرســوم والتكاليف .وهــي مذكورة في جــدول الخدمــات
ِ
والــذي يمكــن العثــور عليــه علــى موقعنــا االلكتروني.

يجب أن يكون لديك أموال تم تسويتها لتتمكن من اإليداع في حساب الوديعة تحت الطلب.
 2-22كيف تُ حسب الفائدة على حساب الوديعة تحت الطلب؟

بالنســبة لحســابات الوديعــة تحــت الطلــب ،نقــوم بحســاب الفائــدة اليوميــة علــى الرصيــد المســتحق وإضافــة الفائــدة إلــى حســابك شـ ً
ـهريا .إذا قمــت
بطلــب ذلــك يمكننــا إضافــة الفائــدة إلــى حســاب تملكــه لدينــا بنفــس اســم حســاب الوديعــة تحــت الطلــب.

لن يتم دفع أي فائدة إذا لم يتم استيفاء متطلبات الحد األدنى للرصيد.

 .٢٣حسابات ودائع ألجل

 1-23ما هو حساب الوديعة ألجل؟

عد حساب الوديعة ألجل هو حساب يمكنك اإليداع فيه ألجل ثابت .ونطلق عليها اسم الودائع ألجل ثابت.
يُ ّ

حســاب الودائــع .بالنســبة للحســابات المشــتركة ،يجــب أن يكــون لديــك حســاب حالــي أو حســاب توفيــر لــك لدينــا إمــا بشــكل مشــترك أو بشــكل
فــردي حســابات جاريــة أو حســابات توفيــر بأســمائكم كأفــراد.

 2-23ما هي معايير األهلية؟

يجب أن يكون لديك حساب جاري أو حساب توفير معنا طوال فترة أي أجل.

والتعرفــات ،ويمكــن العثــور عليــه علــى موقعنــا االلكترونــي.
وهنــاك أيضـ ًـا متطلبــات حــد أدنــى مــن الرصيــد ،وهــي متاحــة فــي جــدول الخدمــات
ِ
ويجــب أن يكــون لديــك أمــوال تــم تســويتها لتتمكــن مــن اإليــداع فــي حســاب الوديعــة ألجــل.

 3-23ما هي العمالت التي تتوفر بها حسابات الودائع ألجل؟

تتوفــر حســابات الودائــع ألجــل بعــدد مــن العمــات .ويمكنــك معرفــة مــا نقدمــه حاليـ ًـا مــن خــال االتصــال بمركــز االتصــال أو مــن خــال زيــارة أحــد
فروعنــا.

 4-23ماذا يحدث عند استحقاق اإليداع ألجل؟

عنــد اســتحقاق اإلیــداع ألجــل ،ســندفع اإلیــداع ألجــل إلــى الحســاب المتوفــر لدينــا مــن الحســاب الــذي قمــت بتحويــل األمــوال منــه أو ألي منكــم
فــي حــال وجــود حســاب مشــترك ،إال إذا قدمــت لنــا تعلیمــات خطیــة بالقيــام غيــر ذلــك.

يمكنك إعداد التجديد التلقائي بحيث يتم تجديد الوديعة ألجل حتى إشعار آخر ألجل نفس الفترة بسعر الفائدة السائد عند نقطة التجديد.

عنــد تجديــد الودائــع ألجــل القائمــة عنــد تاريــخ االســتحقاق ،ســيتم تطبيــق أســعار الفائــدة الســائدة .يمكــن العثــور علــى أســعار الفائــدة علــى
الودائــع ألجــل فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف والخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت وفــي فروعنــا .وقــد نقــوم بتغييــر ســعر الفائــدة
المســتحقة وفتــرات تكــرار ســدادها .وإذا قمنــا بذلــك ،ســنقوم بتحديــث المعلومــات علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف والخدمــات الشــخصية
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وعلــى الموقــع اإللكترونــي.

 5-23هل يمكنني سحب اإليداعات ألجل قبل نهاية المدة؟

إذا كنت ترغب في سحب اإليداع ألجل الخاص بك قبل نهاية المدة المتفق عليها ،يجب عليك أن تخبرنا وقد نطلب منك ملء النموذج.

إذا قــررت خــرق الوديعــة ألجــل خــال المــدة ،قــد تضطــر إلــى دفــع الرســوم والتكاليــف المنطبقــة ،وســوف تتخلــى عــن حقــك فــي الحصــول علــى
أي فائــدة كانــت ســتدفع عنــد تاريــخ االســتحقاق .وســوف نقــدم لــك المبلــغ األساســي.
 6-23كيف سيتم احتساب الفائدة؟

ً
يوميا وتدفع عند تاريخ االستحقاق (ما لم نتفق على طريقة مختلفة لحساب الفائدة).
تتراكم الفوائد

يتم تثبيت سعر الفائدة طوال مدة اإليداع .سنقوم بتزويدك بإقرار للوديعة ألجل بالنسبة لكل وديعة ألجل ثابت.

إذا قــررت خــرق الوديعــة ألجــل خــال المــدة ،قــد تضطــر إلــى دفــع الرســوم والتكاليــف المنطبقــة ،وســوف تتخلــى عــن حقــك فــي الحصــول علــى
أي فائــدة كانــت ســتدفع عنــد تاريــخ االســتحقاق.
 7-23ما هي المخاطر؟

قــد يــؤدي الســحب المبكــر ألحــد الودائــع الثابتــة ألجــل إلــى عــدم اســتحقاق الفائــدة علــى الودائــع ألجــل وإلــى ترتــب رســوم ســحب قبــل األوان.
لهــذا الســبب ،يجــب عليــك عــدم تقديــم وديعــة ألجــل ثابــت إذا كنــت تحتــاج إلــى اســتغالل أموالــك قبــل نهايــة المــدة إال إذا كنــت ترغــب بذلــك،
فعنــد خــرق الفتــرة قبــل تاريــخ االســتحقاق ،ســيتوجب عليــك ســداد الرســوم المنطبقــة والتضحيــة بالفائــدة التــي كان ســيتم ســدادها عنــد تاريــخ
االســتحقاق.
ال يمكن زيادة أي أموال إضافية إلى الودائع ثابتة األجل الخاصة بك ،على الرغم من أنه يمكنك فتح عدة ودائع ثابتة األجل.
تتلقى فقط أموال الودائع ألجل فقط عند تاريخ االستحقاق.

والتعرفات المتوفر على موقعنا اإللكتروني.
بالنسبة للرسوم والتكاليف المتعلقة بالودائع ألجل ثابت ،يرجى االطالع على جدول الخدمات
ِ
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الحساب
يشــير إلــى الحســاب (أو الحســابات) التــي لديــك فــي بنــك إتــش إس بــي ســي (عمــان) ش.م.ع.ع ،وتشــمل الحســاب (أو الحســابات) المشــتركة
والحســاب (أو الحســابات) الجاريــة وحســاب (أو حســابات) التوفيــر ،مــا لــم يتــم تحديــد غيــر ذلــك.
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الصراف اآللي
يعنــي أجهــزة الصــراف اآللــي (وتتــم اإلشــارة إليهــا فــي بعــض األحيــان أيضـ ًـا باســم “آلــة النقــد” أو “آلــة الخدمــة الذاتيــة”) .توفــر أجهــزة الصــرف اآللــي
ً
ـيوعا هــي خدمــات ســحب النقــد واالستفســار عــن الرصيــد (عــن طريــق بطاقــة الخصــم
لدينــا خدمــات تلقائيــة مختلفــة ،وأكثــر تلــك الخدمــات شـ
الخاصــة بــك) وإيداعــات النقــد والشــيكات.

السلطات
يشــير مصطلــح “الســلطة” إلــى أي هيئــة قضائيــة أو إداريــة أو عامــة أو تنظيميــة أو أي حكومــة أو وزارة حكوميــة أو إدارة أو مصلحــة ضرائــب أو
أوراق الماليــة أو عقــود آجلــة أو محكمــة أو بنــك مركــزي أو هيئــة فــرض القانــون أو أي مــن عمالئهــم ذوي الصالحيــة علــى أي جــزء مــن مجموعــة
إتــش إس بــي ســي.
الفرع
يقصد به أي من فروعنا في عمان.

حساب ودائع تحت الطلب
هو حساب يتضمن ميزات ادخار خاصة حيث يمكنك الوصول إلى أموالك بعملة بلد معين.

التزامات االمتثال
يشــير هــذا المصطلــح إلــى التزامــات أي عضــو فــي مجموعــة إتــش إس بــي ســي باالمتثــال لمــا يلــي( :أ) أي قوانيــن أو توجيهــات دوليــة وسياســات
أو إجــراءات داخليــة( ،ب) أي طلــب نافــذ مــن اإلدارات أو إبــاغ أو تقاريــر تجاريــة تنظيميــة أو إذعــان أو غيرهــا مــن االلتزامــات بموجــب القوانيــن ،و
(ج) القوانيــن التــي تتطلــب منّ ــا أن نتحقــق مــن هويتــك.

الشخص ذو الصلة
يقصــد بــه الشــخص أو الكيــان (غيــرك) الــذي تُ قـ ّـدم معلوماتــه (بمــا فــي ذلــك البيانــات الشــخصية أو المعلومــات الضريبيــة) أو التــي يتــم تقديمهــا
بالنيابــة عنــك إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي أو التــي يتــم اســتالمها بــأي شــكل آخــر مــن قبــل أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة
إتــش إس بــي ســي فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات .يمكــن أن يشــمل الشــخص ذو الصلــة ،علــى ســبيل المثــال ال علــى ســبيل الحصــر ،أي كفيــل أو
أي مالــك مســتفيد أو مفـ ّـوض أو وصــي أو مشــرف ائتمــان أو أي مالــك حســاب لحســاب معيــن أو أي مســتفيد مــن دفعــة معينــة أو ممثلــك أو
ـابا مشـ ً
عميلــك أو محاميــك أو ولــي أمــرك أو مرشــح مــن قبلــك أو أي شــخص يملــك حسـ ً
ـتركا معــك أو أي حامــل بطاقــة تكميليــة أو أي أشــخاص
أو كيانــات أخــرى تربطــك بهــم عالقــة ذات صلــة بعالقتــك مــع مجموعــة إتــش إس بــي ســي.
المحكمة
يقصد بها محاكم سلطنة عمان.

بطاقة اإلئتمان
هــي أي بطاقــة ائتمــان ® Visaأو ® MasterCardنصدرهــا لصالحــك فــي أي وقــت أو إلــى حامــل البطاقــة التكميليــة بموجــب شــروط اتفاقيــة إتــش
إس بــي ســي لبطاقــات إتــش إس بــي ســي االئتمانيــة والموجــودة علــى موقعنــا اإللكترونــي.
الفائدة على االئتمان
يقصد بها الفائدة التي قد ندفعها لك مقابل األرصدة الدائنة في حساباتك.

الحساب الجاري
يشــير هــذا المصطلــح إلــى حســاب المعامــات .يرجــى زيــارة موقعنــا االلكترونــي للحصــول علــى تفاصيــل حــول حســاباتنا الجاريــة .يجــب أن يكــون
لديــك تأشــيرة إقامــة عمانيــة ســارية المفعــول لتتمكــن مــن الحصــول علــى حســاب جــاري لدينــا.

معلومات العميل
يقصد بها بياناتك الشخصية والمعلومات السرية و/أو بياناتك الضريبية أو تلك الخاصة بشخص ذو صلة.

بطاقة الخصم
يقصــد بهــا أي بطاقــة خصــم  MasterCardأو  Visaنقــوم بإصدارهــا لصالحــك فــي أي وقــت أو إلــى حامــل البطاقــة التكميليــة بموجــب هــذه
الشــروط والمراجــع العامــة ومــن ضمنهــا أيــة أرقــام أو تفاصيــل تســمح باســتخدام بطاقــة الخصــم دون تقديمهــا فعليـ ًـا حســبما يتطلــب الســياق
ذلــك.

المعامالت بالعملة األجنبية
يشــير هــذا المصطلــح إلــى أي معاملــة بعملــة غيــر عملــة حســابك ،إال فــي حــال موافقتــك علــى أن يتــم تحويــل العملــة فــي نقطــة البيــع ،أو عنــد
ســحب األمــوال والموافقــة علــى الســعر فــي ذلــك الوقــت ،علــى ســبيل المثــال مــع صاحــب المتجــر أو علــى شاشــة الصــراف اآللــي.
الجرائم المالية
يقصــد بهــذا المصطلــح غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والرشــوة والفســاد والتهــرب الضريبــي والتزويــر والتهــرب مــن العقوبــات االقتصاديــة أو
التجاريــة و/أو أي أعمــال أو محــاوالت التحايــل أو انتهــاك أي قوانيــن تتعلــق بهــذه المســائل.
الشروط العامة
يقصــد بهــا تلــك الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة الشــخصية الخاصــة ببنــك إتــش إس بــي ســي (عمــان) كمــا يتــم تعديلهــا وإعــادة
تســميتها مــن وقــت آلخــر.

خدمة التحويل الدولى Global Transfer
يقصــد بهــا الســداد الدولــي مــن أحــد حســاباتك المصرفيــة لــدى إتــش إس بــي ســي إلــى حســاب آخــر مــن حســاباتك المصرفيــة لــدى إتــش إس بــي
ســي مــن خــال خدمــة  Global Viewمــن خــال الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت.
خدمة اإلطالع على حساباتك الدولية Global View
هــي خدمــة توفــر لــك الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت والتــي يمكنــك مــن خاللهــا عــرض جميــع حســاباتك المصرفيــة لــدى بنــك إتــش
إس بــي ســي فــي جميــع الــدول.

سعر صرف إتش إس بي سي
هــو ســعر الصــرف المرجعــي بيــن العمــات التــي نوفرهــا فــي عمــان .ويمكــن أن نقــوم بتغييــر ســعر الصــرف بشــكل فــوري دون إشــعارك بذلــك
مسـ ً
ـبقا .فــي بعــض األحيــان ،عندمــا نقــدم لــك معلومــات عــن ســعر الصــرف ســيكون ذلــك الســعر ألغــراض اإلشــارة فقــط ،وســوف نخبــرك بذلــك.
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مجموعة إتش إس بي سي
يشــير المصطلــح إلــى شــركة إتــش إس بــي ســي القابضــة ش.م.ع وشــركائها والشــركات التابعــة لهــا والكيانــات المرتبطــة بهــا وأي مــن فروعهــا
ومكاتبهــا (معـ ًـا أو بشــكل فــردي) ويكــون المعنــى ذاتــه لمصطلــح أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي.

مفتاح أمان إتش ٍإس بي سي
يشــير هــذا المصطلــح إلــى آليــة مفتــاح األمــان التــي ســوف نقدمهــا لــك ليصبــح بإمكانــك توليــد رمــوز أمــان للوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة
الشــخصية عبــر االنترنــت.
الحساب المشترك
يشير هذا المصطلح إلى الحساب الذي تمتلكه بشكل مشترك مع أشخاص آخرين.

اعرف عميلك “”KYC
يشــير هــذا المصطلــح إلــى حاجتنــا التنظيميــة لنعــرف جميــع مــن يكونــون عمالءنــا .ســوف نطلــب منــك تقديــم وثائــق “اعــرف عميلــك” (عـ ً
ـادة جــواز
ســفرك وتأشــيرة إقامتــك وغيرهــا مــن الوثائــق التعريفيــة) عنــد فتــح حســاب لدينــا ،وقــد نطلــب منــك تحديثهــا بشــكل دوري طــوال عالقتــك بنــا.

القوانين
أي تشــريع محلــي أو أجنبــي نافــذ أو مــا فــي حكمــه مــن قانــون أو تعميــم أو مرســوم أو حكــم أو مدونــة أو قــرار قضائــي أو أمــر أو مدونــة طوعيــة
أو توجيــه أو نظــام جزائــي أو أمــر محكمــة أو اتفاقيــة بيــن أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي وســلطة أو اتفــاق أو معاهــدة بيــن
الســلطات ومعمــول بهــا لــدى إتــش إس بــي ســي أو عضــو مــن مجموعــة إتــش إس بــي ســي.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال
هــي خدمــات إتــش إس بــي ســي المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك المقدمــة لــك مــن خــال تطبيــق “ .”Mobile Bankingلمزيــد مــن التفاصيــل
حــول الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك ،يرجــى زيــارة موقعنــا علــى االنترنــت.
تطبيق الهاتف النقال المصرفي “”Mobile Banking
يشــير إلــى تطبيــق الخدمــات المصرفيــة علــى الهاتــف الجــوال الــذي يقدمــه بنــك إتــش إس بــي ســي ألجهــزة آيفــون® وآيبــاد® واألجهــزة الداعمــة
ألنظمــة أندرويــد® ويتيــح لــك إدارة حســابك مــن هاتفــك الجــوال.
عمان
يشير المصطلح إلى سلطنة عمان.

السحب على المكشوف
ـواال مــن حســابك والتــي تجعــل رصيــد حســابك ينخفــض دون الصفــر (مدينـ ًـا) .وهــي عبــارة عــن
يشــير هــذا المصطلــح إلــى الحالــة التــي تســحب فيهــا أمـ ً
وســيلة قصيــرة األجــل القتــراض المــال .يكــون طلــب الســحب علــى المكشــوف بتصريــح مســبق عندمــا تطلــب منــا ســحب دفعــات مقدمـ ًـا قبــل
تصريحــك بســداد الدفعــات مــن حســابك .يتــم قبــول عمليــة اســتثنائية للســحب علــى المكشــوف وفقـ ًـا لتقديرنــا المطلــق بهــدف ولتجنــب رفــض
أي معاملــة معينــة نظـ ً
ـرا لعــدم وجــود أمــوال كافيــة فــي حســابك.
فائدة السحب على المكشوف
يشير المصطلح إلى الفائدة التي نفرضها على أرصدة حساب السحب على المكشوف الخاص بك.

البيانات الشخصية
تشــمل أي بيانــات تتعلــق بــك ،والتــي يمكــن تحديــد هويتــك مــن خاللهــا ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال علــى ســبيل الحصــر ،البيانــات
الشــخصية الحساســة.

الخدمات المصرفية الشخصية عبر اإلنترنت
هــي الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت التــي نقدمهــا لــك مــن بنــك إتــش إس بــي ســي عمــان .يمكنــك التســجيل الســتخدام الخدمــات
المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت مــن خــال زيــارة موقعنــا علــى االنترنــت .عنــد إتمــام التســجيل ،يمكنــك الوصــول للخدمــات المصرفيــة الشــخصية
عبــر اإلنترنــت مــن خــال تطبيــق “ ”Mobile Bankingالخــاص بنــا .هنــاك شــروط وأحــكام منفصلــة الســتخدام الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر
اإلنترنــت (بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحــكام المتعلقــة بتطبيــق “ ،)”Mobile Bankingوالتــي يمكــن العثــور عليهــا علــى موقعنــا االلكترونــي عنــد
تســجيل دخولــك الســتخدام الخدمــات المصرفيــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت.
رمز التعريف الشخصي PIN
هو رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

الريال
يشــير المصطلــح إلــى الريــال العمانــي ،عملــة ســلطنة عمــان ويكــون لمصطلــح “ر.ع” نفــس المعنــى عنــد اســتخدامه فــي الشــروط العامــة .يقصــد
بـــ العملــة األجنبيــة والعمــات غيــر الريــال أي عملــة ليســت ريــال عمانــي.
حساب التوفير
هــو حســاب مصمــم لتحقيــق وفــورات وليــس أداء المعامــات .يرجــى زيــارة موقعنــا االلكترونــي للحصــول علــى تفاصيــل حــول حســابات التوفيــر
ـا للحصــول علــى حســاب التوفيــر وفقـ ًـا لمعاييــر األهليــة المنطبقــة فــي ذلــك الحيــن.
لدينــا .وقــد تكــون مؤهـ ً

والتعرفات
جدول رسوم الخدمات
ِ
التعرفــات لدينــا ،كمــا يتــم تعديلــه وإعــادة تســميته مــن وقــت آلخــر ،والــذي يبيــن جميــع الرســوم والنفقــات المطبقــة علــى حســابك
ِ
هــو جــدول
وعلــى منتجاتنــا وخدماتنــا األخــرى .ويمكــن االطــاع عليهــا علــى موقعنــا االلكترونــي.

الخدمات
يشــير المصطلــح هــذا ،علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر إلــى (أ) فتــح والحفــاظ علــى وإغــاق حســاباتك ،و (ب) تقديــم التســهيالت االئتمانيــة
والمنتجــات والخدمــات المصرفيــة األخــرى إليــك (بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،خدمــات تــداول األوراق الماليــة أو االستشــارات االســتثمارية
أو الوســاطة أو الوكالــة أو الوصايــة أو التســوية أو توفيــر الخدمــات التكنولوجيــة) ومعالجــة الطلبــات وتقییــم االئتمــان المســاعد وتقييــم أھلیــة
المنتــج و (ج) الحفــاظ علــی عالقتنــا الكليــة معــك.
حساب فردي
يشير المصطلح إلى الحساب الذي تمتلكه باسمك فقط.
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التعليمات الدائمة
يشير مصطلح التعليمات الدائمة إلى سداد دفعات اعتيادية.

هيئة الضرائب
يشــير المصطلــح إلــى أي هيئــة ضرائــب أو ســلطة دخــل أو ســلطة ماليــة أو رقابيــة ســواء كانــت عمانيــة أم أجنبيــة ،نافــذة الصالحيــات فــي الوقــت
الحالــي وفــي المســتقبل.

استمارات شهادات الضرائب
يشــير هــذا المصطلــح إلــى أي اســتمارة أو وثيقــة أخــرى بالشــكل الــذي يتــم إصــداره أو طلبــه مــن قبــل مصلحــة الضرائــب أو مــن قبلنــا مــن وقــت
آلخــر للتأكــد مــن حالتــك الضريبيــة أو مــن الحالــة الضريبيــة للشــخص ذو الصلــة.

معلومات الضرائب
يقصــد بهــا أي وثائــق أو معلومــات (ومــا يصاحبهــا مــن البيانــات والتنــازالت والموافقــات) متعلقــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بحالتــك الضريبيــة
والتــي يعتبرهــا بنــك إتــش إس بــي ســي إلــى حــد معقــول أنهــا الزمــة لالمتثــال (أو إثبــات االمتثــال ،أو تجنــب عــدم االمتثــال) اللتزامــات أي عضــو
مــن أعضــاء مجموعــة إتــش إس بــي ســي تجــاه أي مصلحــة ضرائــب .تتضمــن المعلومــات الضريبيــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،معلومــات عــن:
اإلقامــة الضريبيــة و/أو مــكان التنظيــم (وفــق مــا يقتضــي األمــر) ومــكان الضريبــة ورقــم التعريــف الضريبــي واســتمارات شــهادات الضرائــب وبعضـ ًـا
مــن البيانــات الشــخصية.
الخدمات المصرفية عبر الهاتف
يُ قصــد بهــذا المصطلــح خدمــات إتــش إس بــي ســي المصرفيــة عبــر الهاتــف التــي نقدمهــا لكــم عبــر مراكــز االتصــال .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول
الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف ،يرجــى زيــارة موقعنــا االلكترونــي.

حساب الودائع ألجل
يقصــد بهــذا المصطلــح الحســاب الــذي يمكنــك أن تــودع فيــه ودائــع ألجــل ثابــت ،ويطلــق عليهــا “الودائــع ألجــل ثابــت” .يشــير مصطلــح
“الوديعــة ألجــل” بصفــة عامــة إلــی المبالــغ المودعــة فــي حســاب الودائــع ألجــل.
مصطلحات “نحن” و “لنا” و “ إتش إس بي سي”
تشير جميع هذه المصطلحات إلى بنك إتش إس بي سي (عمان) ش.م.ع.ع في سلطنة عمان.
الموقع االلكتروني
ً
(حاليا)www.hsbc.co.om( :
يقصد به موقعنا على االنترنت في عمان (كما يتم تعديله من وقت آلخر)

يوم العمل
يعني األحد إلى الخميس ،ما عدا أي يوم يعلن عنه البنك المركزي العماني عن كونه عطلة ،ما لم ينص على خالف ذلك.
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