أحكام وشروط الحصول واستخدام بطاقات بريميير وأدفانس االئتمانية خالل الحملة الترويجية
من  1يونيو وحتى  31أغسطس 2022
متى تطبق الشروط واألحكام؟





ما هو العرض؟

قام بنك HSBCعمان ش.م.ع.ع ("نحن" أو "نا" أو " )"HSBCبإطالق
عرض ( الحملة) لعمالئنا الحاليين الذين يستخدمون البطاقات االئتمانية
خالل فترة الحملة.
تمتد فترة الحملة ابتدا ًء من تاريخ  1يونيو وحتى  31أغسطس 2022
شامالً كال اليومين
تطبق األحكام والشروط المرفقة ("أحكام وشروط الحملة") وفقا لكل ما
يتعلق بالحملة فقط .وذلك ينطبق ما دامت القوانين واالنظمة تستح بذلك.
لذا يرجى قراءتها بكل عناية.

حاملو البطاقات الحاليين:
عند استخدام حامل/ـة البطاقة الحالي بطاقته االئتمانية إلجراء معامالت نقاط البيع
ً
مؤهال للدخول في
ـأو تطبيقات االنترنت داخل عمان وخارجها؛ فإنه/ـا يصبح
السحب للحصول على فرصة الفوز بمليون نقطة مكافأة في رصيده .وحتى يصبح
ً
متأهال للسحب؛ يجب عليه استخدام بطاقة االئتمان إلجراء معامالت نقاط
العميل
البيع داخل وخارج عمان أو عبر االنترنت بحد أدنى ال يقل عن  200لاير عماني
خالل فترة الحملة.
حاملي البطاقات الجدد (يسري عليهم العرض خالل فترة الحملة)
يجب على كافة العمالء الجدد الذي طلبوا البطاقات االئتمانية خالل فترة سريان
الحملة؛ استخدام بطاقاتهم خالل أو قبل تاريخ  30أغسطس  2022ليصبحوا
مؤهلين للدخول في السحب .إذ عليهم استخدام بطاقات االئتمان بحد أدنى ال يقل
عن  200لاير عماني إلجراء معامالت نقاط البيع داخل عمان وخارجها أو عبر
االنترنت.
سوف يتم السحب على الجائزة في  24أكتوبر  2022بمقر البنك الرئيسي في
مسقط ،وسيتم إخطار كافة العمالء بنتائج السحب عبر إرسال رسالة نصية قصيرة
على أرقام هواتفهم المسجلة في البنك .عل ًما أنه سيتم إيداع الجائزة في حساب نقاط
المكافآت لحامل/ـة البطاقة االئتمانية الفائز/ـة بتاريخ  30أكتوبر .2022

من هم المؤهلون للمشاركة في الحملة؟

(أ) استخدم بطاقتك االئتمانية من  HSBCعمان إلجراء معامالتك البنكية المحلية
التي تبدأ من  200لاير عماني وأكثر ("المعامالت المحلية") .ستؤهلك كل
معاملة تجريها محليًا للدخول مرة واحدة في السحب على الجوائز ( ً
مثال:

معاملة بقيمة  1000لاير عماني تؤهل المشارك في سحب الجوائز لخمس
مرات).
(ب) استخدم بطاقتك االئتمانية من  HSBCعمان إلجراء معامالتك البنكية الدولية
التي تبدأ من  200لاير عماني وأكثر (المعامالت الخارجية) .ستؤهلك كل
معاملة أجنبية تجريها للدخول مرتين في السحب على الجوائز ( ً
مثال :تعادل
المعاملة األجنبية التي تبلغ قيمتها  1000لاير عماني تتيح للمشارك فرصة
الدخول في السحب عشرة مرات).
(ج) استخدم بطاقتك االئتمانية من  HSBCعمان إلجراء معامالتك البنكية
المحلية والدولية عبر اإلنترنت التي تبلغ  200لاير عماني وأكثر
(المعامالت الخارجية عبر االنترنت) .ستؤهلك كل معاملة عبر اإلنترنت
تجريها للدخول مرتين في السحب على الجوائز ( ً
مثال :تتيح المعاملة عبر
اإلنترنت التي تبلغ  1000لاير عماني فرصة الدخول في السحب عشرة
مرات).
(ح) ال يحق لموظفي البنك المشاركة في الحملة.

متى ومن المؤهل لغرض الحملة؟



ال يمكن الجمع بين عرض هذه الحملة مع أي عروض حالية أخرى أو
سابقة لخدمات ومنتجات البنك.

• يحق لنا في  HSBCاتخاذ أية قرار متعلق بتأهل العميل لتحقيق أغراض هذه
الحملة وفقًا لتقديرنا الخاص  ،حيث أن تأهل العمالء للحملة يتم من قبلنا
فقط.
ما الذي علي معرفته عن الحملة أيضا؟


التشمل جائزة السحب معامالت أجهزة الصراف اآللي



ال يشمل العرض البطاقات االئتمانية الخاصة بالشركات



تطبق شروط وأحكام هذه الحملة في  HSBCبسلطنة عمان فقط .وإننا نملك
الحق في تغيير أو تعديل شروط وأحكام هذه الحملة أو إيقافها بشكل كامل
متى ما استدعى األمر دون إشعارك مسبقًا .وسوف نصدر قرارات نهائية
وقاطعة في كل ما يتعلق بالحملة.



إنك توافق على تخزين بياناتك البنكية ونقلها والتعامل معها من قبلنا في
(HSBCسواء داخل أو خارج عمان) أو من خالل مجموعة شركاتنا أو
الجهات المفوضة لالتصال بك في حال فوزك بالجائزة.



ال يمنح االنضمام لهذه الحملة الحق للمشاركين في استخدام اسم  HSBCأو
شعاره أو صوره التي تشملها الحملة أو كل ما يتعلق بها دون موافقة كتابية
صريحة من البنك .كما ال يجوز للمشاركين نشر أي إعالن عام بشأن الجائزة
أو أي جانب آخر من جوانب هذه الحملة دون موافقة خطية مسبقة من البنك،
وفي حالة تم تسجيل أي مخالفات لهذا الحكم فإن بنك  HSBCيملك األحقية

الكاملة في عدم منح الجائزة للفائز أو إسترجاعها على الفور ودون سابق
إنذار.


قد تتم مقاضاة أي محاولة لالحتيال أو انتهاك لهذه األحكام بأي شكل من
األشكال إلى أقصى حد يسمح به القانون وفقًا لتقدير البنك وحده .ويحتفظ البنك
بالحق في إجراء أي تحقيق متعلق بأهلية المشارك وتأخير منح أي جائزة
أثناء التحقيق ألي فترة زمنية محددة بغرض استالم كافة المعلومات المهمة.
وفي حال اشتباه البنك في محاولة أي مشارك لالحتيال أو انتهاك القواعد
واألنظمة بأي شكل من األشكال؛ فإن البنك يملك الحق في استبعاد العميل
المشارك من الحملة وجميع الحمالت المستقبلية للبنك .عل ًما أن كل القرارات
المتعلقة بالنقاط الموضحة ستكون إلزامية ونهائية من قبل البنك.



يوافق العمالء المشتركون على إعفاء البنك أو شركائه الرئيسين ،ومجموعة
الشركات التابعة لهم ،واألقسام ،والوكالء والموظفين إلى أقصى حد يسمح به
القانون من كل المسؤوليات والمطالبات المتعلقة باألضرار الناتجة عن
انضمام المشارك في الحملة ،أو استحقاق أي من الجوائز المذكورة هنا.



سوف يتخذ البنك قرارات إلزامية وقاطعة حول كل ما يتعلق بالحملة ،ولن
يتم استئناف أية حالة مخالفة أو قبول أي خطابات شكوى أو اعتراض في أي
حال من األحوال.



لن يكون بنك  HSBCمسؤوالً عن أي خسارة أو أضرار ناتجة عن مخالفة
شروط الحملة إلى أقصى حد يسمح به القانون.



باإلضافة إلى شروط وأحكام هذه الحملة؛ فإنه يستمر تطبيق الشروط
واألحكام العامة للمعامالت المصرفية الشخصية لبنك  HSBCعمان ،وأي
شروط وأحكام منفصلة كما هي موضحة في الموقع www.hsbc.co.om
ولمعرفة جميع األسعار والرسوم والتكاليف (بما فيها المعامالت الخارجية)
عليك الرجوع لجدول  HSBCللخدمات المتاحة وتعرفاتها عبر موقعنا
اإللكتروني .www.hsbc.co.om



تخضع كافة الشروط واألحكام المتعلقة بهذه الحملة لألنظمة واللوائح القانونية
في سلطنة عمان .كما يتم إخضاع جميع المخالفات المتعلقة بشروط الحملة
اإلعالنية إلى االختصاص الحصري للمحاكم العمانية.



يجب استيفاء كل الشروط واألحكام المنصوص عليها في "شروط وأحكام
الحملة".

