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 الرقمية  HSBCالحملة الترويجية لقنوات أحكام وشروط 

  2022مايو  31إلى  2021ديسمبر  1

يتم تطبيق هذه متى 
 األحكام والشروط؟

  قامHSBC ُعمان " ( " نحن" أو "نا" أوHSBC  بطرح حملة ترويجية لعمالئه غير المسجلين في الخدمات ) "

 .(ETB( أوعميالً حالياً ) NTBالمصرفية عبر اإلنترنت سواء كان عميالً جديداً )
  ( فترة الحملةشامالً كال اليومين ) "  2022مايو  31إلى  2021ديسمبر  1فترة الحملة: من" 
 ( على الحملة.  وتنطبق عليك حتى اآلن ما دامت "أحكام وشروط الحملةيتم تطبيق هذه األحكام والشروط )"

 القوانين  واألنظمة تسمح بذلك . لذا، نرجو قراءتها بكل عناية واهتمام.
له يحق  الذي من

المشاركة في 
 الحملة؟

 
  المصرفية الخدمات في مسبقا مسجلين يكونوا لم الذين الجددالعمالء و الحاليين البنك خاصة بعمالء الحملة هذه 

 سيتم للحملة فإنه  المذكورة الفترة خالل وإشراكهم العمالء هؤالء تسجيل تم إذا ،ُعمان HSBCلـ  اإلنترنت عبر

 .السحب في إدخالهم
 
 

 ُعمان. HSBCلـ  اإلنترنت عبر المصرفية الخدماتيجب على العمالء الحاليين أو الجدد أن يسجلوا في   ما هو العرض؟ 
  لـ  اإلنترنت عبر المصرفية استخدام إحدى الخدمات التي يتم توفيرها من خالل الخدماتيجبHSBC أو  ُعمان

تطبيق الخدمات المصرفية في الهاتف النقال باعتبارها مشاركة مثل ) التحويالت، تسديد الفواتير، إرسال رسالة 

 وديعة ألجل، أو إضافة مستفيد(.حساب آمنة، فتح 
  يكون العميل الذي تنطبق عليه المعايير المذكورة أعاله مؤهالً للدخول في السحب والفوز بقسيمة جائزة بمبلغ

 ر. ع. 200
 .ال يحق لموظفي البنك المشاركة في هذه الحملة 

 
وأيهما يكون متى 

لغرض هذه  مؤهالً 
 الحملة؟

 
 منتجات على للحملة آخر عرض أو سابق عرض وأي الحملة عروض بين الجمع يمكن ال HSBC. 

 قبل من الحملة هذه ألغراضبخصوص تأهل العميل  قرار أي يتم اتخاذ HSBC وسوف .  الخاص لتقديره وفقا

 . للحملة فقط المؤهلين العمالء نحدد
ما هي األمور 

األخرى التي يجب 
 معرفتها عن الحملة؟

  الحملةهذه   فترة قبل مسبقا مسجلين عمالء أي الحملة تستثني. 
  أو تعديل في الخاص،  لتقديرنا وفقا ،بالحق نحتفظوإننا . فقط عمان سلطنة في الحملة أحكام وشروط هذه تسري 

 جميع بشأن قراراتناعلماً أن  . لك مسبق إشعار أو مبرر دون وقت أي في إنهائها أو الحملة أحكام وشروط تغيير

 .وحاسمة نهائية ستكون بالحملة المتعلقة المسائل
 .ال يمكن استبدال قسيمة الجائزة بالنقود  
 .تكون فترة سريان القسيمة بناًء على ما يحدده مزود القسيمة 
 مقصورة على عمالء التجزئة، وال تشمل عمالء الشركات. تكون الحملة 
  إعفاء على المشاركون يوافق HSBC والوكالء واألقسام الشقيقة والشركات التابعة والشركات األم الشركة أو/و 

 عن الناجمة األضرار عن بالتعويض مطالباتو مسؤولية، أي من القانون، به يسمح حد أقصى إلى والموظفين

 .جوائز أي واستخدام وقبول هنا، مذكور هو كما مشاركات أي واستخدام الحملة، في المشارك مشاركة
 قرار يكون HSBC بالحملة المتعلقة المسائل جميع بشأن  ً ً  نهائيا ً  وقاطعا  أي اعتبار إطالقاً  يتم ولن. وملزما

 .بهذا الخصوص في أية حادثة للنزاع محاوالت أو احتجاجات أو طعون أو مراسالت
  يتحمل ال القانون، به يسمح حد أقصى إلى HSBC فيما تنشأ مهما كانت قد أضرار أو خسارة أي عن المسؤولية 

 .الحملةهذه ب يتعلق
  يتم تطبيق أحكام وشروط الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ، يرجى زيارة موقعناwww.hsbc.co.om 

  

http://www.hsbc.co.om/
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 بشروط المتعلقة النزاعات جميع تخضعو. عمان سلطنة لقوانين بجميع جوانبها وشروط هذه الحملةأحكام  تخضع 

 .عمان لمحاكم الحصري لالختصاص الحملة
 .يجب االلتزام بكل بند من األحكام والشروط المذكورة الخاصة بهذه الحملة 
 مقر في لثالثة فائزين آخرين 2022 يونيو وفي ،فائزين لثالثة 2022 مارس شهر في السحبإجراء  سيتم 

HSBC   الجوائز الفائزة استالم يتم. لدينا المسجلة االتصال أرقام على بالعمالء االتصال وسيتم ،مسقط فيُعمان 

 أي في الحق للعميل يكون ولن بإلغائها ، بناًء على اختياره الخاص،  البنك سيقوم وإال يوما 60 غضون في

 بهذا الخصوص. مطالبة
  من قبل  (الخارج في أو مانعُ  في سواء) ومعالجتها ونقلها بياناتكتخزين   على توافق إنكHSBC وشركات 

 .بالجائزة فزت إذا بك واالتصال المفوضة األخرى واألطراف مجموعته
  اسم استخدام في الحق المشاركين ال تمنح الحملة هذه في المشاركة إن HSBC الخاصة صوره أو شعاره أو 

 عام إعالن أي إصدار للمشاركين يحق ال .HSBC من صريحة كتابية موافقة دون بها المتعلقة أو الحملةب
 هذا خرق وفي حالة ،HSBC من مسبقة خطية موافقة دون الحملة هذه من آخر جانب أي أو الجائزة بخصوص

 من نقديةال جائزةخصم ال أو للمشارك النقدية جائزةال أن ال يمنح الخاص هلتقدير وفقا HSBCفإنه يحق لـ  الشرط
 .إشعار ودون حاالً  فائز

  بالحملة يتعلق فيما األشكال من شكل بأي انتهاكها أو الرسمية القواعد هذه على لالحتيال محاولة أي مقاضاة يمكن 

 أهلية في تحقيق أي إجراء في بالحق HSBC يحتفظ. وحده HSBC لتقدير وفقا القانون به يسمح حد أقصى إلى

 وأي جميع استالم انتظار وفي ضرورية تعتبر زمنية فترة ألي التحقيق أثناء جائزةال أي منح وتأخير المشارك

 من شكل بأي انتهاكها أو القواعد على االحتيالمحاولة أي مشارك  في HSBC اشتبه إذاو .ضرورية تعتبر معلومات

 وتكون. المستقبلية الحمالت وجميع الحملة هذه من المشارك هذا استبعاد في بالحق يحتفظ HSBC فإن األشكال،

 .النواحي جميع من وملزمة نهائية بهذا الخصوص تحقيق أي في HSBC قرارات
 

  
 
 


