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 األحكام والشروط -Advance   HSBCو  HSBC Premier  واستخدام  بطاقتي ائتمانالحصول حملة 

 2022يناير  15إلى   2021نوفمبر  15فترة الحملة : 

 

 األحكام هذه تطبيق يتم متى

 والشروط؟
 أو "  نا" أو "  نحنإتش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع ) "  بنك يقوم "HSBC "( لعمالئه الحاليين الحملة " بطرح عرض )" 

 خالل فترة الحملة. HSBCيستخدموا بطاقات ائتمان  ممن والجدد

  (الحملة  فترة)" شامالً كال اليومين  2022 يناير 15 إلى 2021 نوفمبر 15 منتبدأ فترة الحملة" 

 "( على الحملة. وهي تنطبق عليك ما دامت القوانين واألنظمة تسمح  الحملة وشروط أحكامتطبق هذه األحكام والشروط )"

 بذلك، لذا اقرأها بعناية.
 العرض؟ هو ما

 
عُمان "(. كل  معامالت) "  ر. ع أو أكثر في سلطنة عمان 500عمان إلجراء معامالت بقيمة  HSBC ائتمان بطاقة استخدم)أ(  

 أو ؛( للجوائز سحبين في المشاركة لك تتيح ، عر. 1000: معاملة بقيمة مثال)  تخّولك للمشاركة في سحب جوائز واحد معاملة

) " المعامالت  ر. ع أو أكثر خارج ُعمان 500عمان الخاصة بك إلجراء معامالت بقيمة  HSBC)ب( استخدم بطاقة ائتمان  

ر.ع ، تتيح لك المشاركة في  500"(. كل معاملة أجنبية تخّولك للمشاركة في سحبين للجوائز ) مثالً: معاملة أجنبية  بقيمة  األجنبية

 سحبين للجوائز(. 

 اإلنترنت عبرإلجراء أية معاملة  ر. ع أو أكثر 500بقيمة  معامالت في بك لخاصةعمان ا  HSBC ائتمان بطاقة ماستخد( ج

 عبر معاملة مثال:) للجوائزسحبين تخّولك للمشاركة في   سوف اإلنترنت عبر معاملة كل(.  عمان معامالت أو" أجنبية معامالت"(

 بقيمة اإلنترنت

 تتيح لك المشاركة في سحبين للجوائز. ، ر. ع 500 

على مشاركة إضافية واحدة بشرط استخدامهم بيطاقة ائتمان حاملو البطاقات الجدد خالل فترة الحملة سوف يحصلون على د( 

HSBC  ر.ع. خالل فترة الحملة. 500الجراء معامالت بقيمة 

 

 ال يحق لموظفي البنك المشاركة في هذه الحملة.ه( 

 

 في المشاركة له يحقالذي   من

 الحملة؟
 البطاقات الحاليين: وحامل

 فترة خالل اإلنترنت عبر أو خارجها أو مانعُ  في البيع نقاط في معاملة إلجراء االئتمانية بطاقته الحالي البطاقة حامل استخدم إذا

 الخاصة االئتمان بطاقة حساب في  ر. ع 251 ـب للفوز فرصة للحصول على للمشاركة في سحب الجوائز مؤهالً  فسيكون الحملة،

 مانعُ  في البيع نقاطفي   معاملةجراء إل االئتمان بطاقة استخدام عليه يجبفإنه   السحب، في للمشاركة  مؤهالً  العميل يكون لكيو. به

 .الحملة فترة خالل ر. ع 500 أدنى بحد اإلنترنت عبر أو خارجها أو

 

 (:الحملة فترة خالل طلبها يتم التي)  البطاقات الجدد وحامل

 15 قبل أو في بهم الخاصة االئتمان بطاقات استخدام عليهم يجب فإنه  الحملة، فترة خالل االئتمان بطاقة يطلبوا الذين للعمالء بالنسبة

جراء إل ر. ع كحد أدنى 500بقيمة   االئتمان بطاقة استخدام عليهم يجبو سحب الجوائز. في للمشاركة مؤهلين ليكونوا 2022 يناير

 ، أو عبر اإلنترنت.خارجها أو مانعُ  في البيع نقاطفي   معاملة

 

 إبالغ وسيتم،  مسقط في مانعُ  بنك إتش إس بي سي مقر في فائز فقط 51ل  2022 فبراير 15 في سحب الجوائز  إجراء سيتم

 بالعميل الخاصة االئتمان بطاقة حساب إلى الجائزةمبلغ  إضافة وسيتم،  قصيرة رسائل بواسطة المسجلة هواتفهم أرقام على العمالء

 .2022 مارس 30 في
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 الذي ومن ؟ للحملة التأهل يتم متى

 يتأهل؟
 

  ال يمكن جمع عروض  هذه الحملة مع أية عروض حمالت سابقة أخرى على منتجاتHSBC. 

 قبل منيتعلق بتأهل العميل ألغراض هذه الحملة  قرار ييتم اتخاذ أ HSBC حيث أن تأهل العمالء ،الخاص لتقديره وفقا 

  للحملة يتم من قبلنا فقط .
 يتوجب التي األخرى األمور هي ما

 الحملة؟ عن معرفتها علي
 .تعتبرأية سحوبات من أجهزة الصرف اآللي مستثناة من سحب الجوائز 
 .بطاقات ائتمان الشركات مستثناة من الحملة 
  وأحكام شروط تعديل أو تغيير في ،لتقديرناوفقاً  ،بالحق نحتفظوإننا  . فقط  عمان سلطنة في الحملةهذه   وأحكام شروط تسري 

 جميع بشأن قراراتناإن . لذلك نتيجة المسؤولية ناتحمل مع عدم لك مسبق إشعار أو مبرر دون وقت أي في إنهائها أو الحملة

 .وقاطعة نهائية ستكون بالحملة المتعلقة المسائل

 قبل من( الخارج في أو مانعُ  في سواء) ومعالجتها ونقلها بياناتك تخزين على توافق إنك HSBC عتهامجمو وشركات 

 .النقدية بالجائزة فزت إذا بك لالتصال من قبلنا المفوضة والجهات األخرى

  اسم استخدام يحق للمشاركين في هذه الحملة ال HSBC خطية موافقة دون بها متعلقة أو الحملة منأية صور  أو شعاره أو 

 دون الحملة هذه من آخر جانب أي أو النقدية الجائزة بشأن عام إعالن أي تقديم للمشاركين يحق الو .HSBC من صريحة

 نقدية جائزة منح بعدم ه الخاص،لتقدير وفقا ،HSBC لـ حقيتيح ال الشرط لهذا خرق وأي ،HSBC من مسبقة خطية موافقة

 .إشعار ودون الفور على فائزال من نقديةال جائزةخصم ال أو للمشارك
  بالحملة يتعلق فيما األشكال من شكل بأي الرسمية القواعد لهذه انتهاك أو لالحتيال محاولة اتخاذ إجراء قانوني بخصوص أييتم 

 أهليةب يتعلق تحقيق أي إجراء في بالحق HSBC يحتفظو. الخاص HSBC لتقدير وفقا القانون به يسمح حد أقصى إلىوذلك 

 تعتبر معلومات أو أي جميع استالم وانتظار ضرورية تعتبر زمنية فترة ألي التحقيق أثناء جائزة أي منح وتأخير المشارك

 HSBC فإن األشكال، من شكل بأي انتهاكها أو القواعد على حتيالالا مشارك أي محاولة في HSBC شك إذا. . ضرورية

بهذا  تحقيق أيفي  HSBC قرارات وتكون. المستقبلية الحمالت وجميع الحملة هذه من المشارك هذا استبعاد في بالحق يحتفظ

 .النواحي جميع من وملزمة نهائية الخصوص

 إعفاء على المشاركون يوافق HSBC والموظفين والوكالء واألقسام الزميلة والشركات التابعة والشركات األم الشركة أو/و ،

 الحملة، في المشارك مشاركة عن الناجمة األضرار عن بالتعويض مطالباتو مسؤولية، أي من  القانون، به يسمح حد أقصى إلى

 .جوائز أي واستخدام وقبول هنا، موضح هو كما مشاركات أي واستخدام

 قرار يكون HSBC بالحملة المتعلقة المسائل جميع بشأن  ً ً  نهائيا ً  وقاطعا  أو استئنافات أو مراسالت أي اعتبار يتم ولن. وملزما

 .ذلك بخصوص للنزاع محاوالت أو احتجاجات

  يتحمل ال HSBC القانون به يسمح حد أقصى إلى، وذلك الحملة عن تنشأ أضرار أو خسارة أي عن المسؤولية. 

  وفقا الخيرية الهيئة العمانية لألعمال إلى المعنية الجائزة مبلغ بتحويل يقوم البنك فإن جائزته، رفض ،وقت أي في ،الفائز قرر إذا 

 وفي هذه الحالة، يقوم الفائز بتعبئة طلب تحويل. . العماني المركزي البنك الصادرة من للوائح
  لسلطنة الشخصية المصرفية للخدمات العامة واألحكام الشروط تطبيق تمسي بالحملة، الخاصة واألحكام الشروط إلى باإلضافة 

 في بما) والمصاريف والرسوم األسعار جميعمعرفة ل. www.hsbc.co.om على متاحة منفصلة وأحكام شروط وأية عمان

 على موقعنا زيارة يرجى ،HSBC الخدمات والرسوم الخاص بـ جدول في ةمحدد هي كما( الخارجية المعامالت ذلك

 .www.hsbc.co.om :االنترنت

  الحملة بشروط المتعلقة النزاعات جميع تخضعكما . عمان سلطنة لقوانينبجميع جوانبها   أحكام وشروط هذه الحملة تخضع  

 للمحاكم في سلطنة عمان. الحصري لالختصاص
 هذه الحملة. وأحكام شروط في عليها المنصوص واألحكام الشروط جميع تطبيق يجب 

 

 


