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These Terms are your agreement with us, so it is really important
that you read them and ensure you understand them before you
use an HSBC Credit Card.

 لذلك فمن املهم حقا �أن تقر�أها وتت�أكد من فهمك لها قبل،هذه ال�رشوط هي اتفاقك معنا
: االئتمانيةHSBC ا�ستخدامك لبطاقة
ماذا يوجد يف �رشوط االتفاقية هذه؟
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HSBC Credit Card Agreement Terms
If you do not understand anything in these Terms there is a glossary
section at the back to help you. If you still do not understand anything in these Terms, you should contact us and we will help you.
You should not sign our application form or agree to accept these
Terms if you do not understand anything within them.
1. When do these Terms Apply?
1.1 What do these terms apply to?
These Terms apply to your HSBC Credit Card in Oman, whether
Visa® or MasterCard®.
1.2 From when do these Terms apply?
These Terms apply from 15 June 2015.
If you applied for your Credit Card before 7 September 2014, these
Terms will apply to you from 15 June 2015 and these Terms replace
any Credit Card terms with HSBC in Oman in the past, whatever the
name of those Terms.
1.3 How do I show that I agree to these Terms?
You can show that you agree to these terms by:
(i) signing our application form acknowledging that you have read
and understood these Terms; or
(ii) accepting the Terms online; or
(iii) by using your Credit Card (by using your Credit Card you are
deemed to have consented to these Terms).
1.4 What do I need to submit to apply for a Credit Card?
You are required to provide us with certain documents before
being eligible for a Credit Card in Oman, such as a passport with
residency visa and residency card for non-Omani Nationals and an
Oman National ID for Omani Nationals. We will tell you the latest
requirements when you apply.
2. What other documents do I need to read?
2.1 What other documents do I need to read?
These Terms apply along with our Schedule of Services and Tariffs,
which can be found on our website www.hsbc.co.om and available
at our branches.
Your relationship with us is also governed by the Personal Banking
Terms and Conditions, available at www.hsbc.co.om. By agreeing
to apply for a Credit Card you will be agreeing to accept the Personal
Banking Terms and Conditions, as well as these Terms, so please
take the time to read and understand them both before agreeing
to apply.
Separate terms apply to some of our services like Personal Internet
Banking, or Telephone Banking. We will make you aware of these
terms if they apply to you and give you an opportunity to read and
understand them. These terms are available on our website at
www.hsbc.co.om.
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 االئتمانيةHSBC �رشوط اتفاقية بطاقة
�إذا مل تتمكن من فهم �شيء ما يف هذه ال�رشوط ف�إن هناك ق�سم خا�ص بتو�ضيح
 �إذا ما زلت غري قادر على فهم �شيء ما يف.امل�صطلحات يف اجلزء اخللفي مل�ساعدتك
 يجب عليك �أن ال توقع. عليك االت�صال بنا ونحن �سوف نقوم مب�ساعدتك،هذه ال�رشوط
على ا�ستمارة الطلب اخلا�صة بنا �أو توافق على قبول هذه ال�رشوط �إذا كنت ال تفهم �شيء
.ما فيها
 متى تنطبق هذه ال�رشوط؟.1

 على ماذا تنطبق هذه ال�رشوط ؟1٫١

 �سواء كانت بطاقة، اخلا�صة بك يف ُعمانHSBC تنطبق هذه ال�رشوط على بطاقة ائتمان
.فيزا �أو ما�سرت كارد

 منذ متى تنطبق هذه ال�رشوط؟١٫٢

.2015  يونيو عام15 ابتداء من
تنطبق هذه ال�رشوط
ً

 �سبتمرب عام7 �إذا كنت قد تقدمت بطلب للح�صول على بطاقة االئتمان اخلا�صة بك قبل
 وهذه ال�رشوط2015  يونيو عام15  �سوف يتم تطبيق هذه ال�رشوط عليك من،2014
 مهما كان اال�سم، يف ُعمانHSBC حتل حمل �أي �رشوط �سابقة لبطاقة ائتمان مع بنك
.املطلق على تلك ال�رشوط

 كيف ميكنني اظهار انني �أوافق على هذه ال�رشوط؟١٫٣
:ميكنك �إظهار موافقتك على هذه ال�رشوط عرب

) توقيع منوذج الطلب اخلا�ص بنا للت�أكيد ب�أنك قد قر�أت وفهمت هذه ال�رشوط؛ �أو1(
) املوافقة على ال�رشوط عرب الإنرتنت؛ �أو2(
) ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك (با�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك تعترب3(
)�أنك قد وافقت على هذه ال�رشوط

 ما الذي �أحتاجه لتقدمي طلب للح�صول على بطاقة االئتمان؟١٫٤

�أنت مطالب بتزويدنا ببع�ض الوثائق قبل �أن ت�صبح م�ؤهال للح�صول على بطاقة االئتمان يف
 مثل جواز �سفر مع ت�أ�شرية الإقامة وبطاقة الإقامة لغري املواطنني والهوية ال�شخ�صية،ُعمان
. �سوف نخربك ب�أحدث املتطلبات عند التقدم بالطلب.العمانية ملواطني �سلطنة ُعمان

 ما هي الوثائق الأخرى التي �أحتاج لقرا َءتها؟.2
 ما هي الوثائق الأخرى التي �أحتاج لقرا َءتها ؟٢٫١

 والذي ميكن، تنطبق هذه ال�رشوط جنبا �إىل جنب مع جدول اخلدمات والتعرفات لدينا
. �أو �أي فرع من فروعنا،www.hsbc.co.om االطالع عليه عرب موقعنا االلكرتوين
،كمـــا حتكـــم عـــالقتك معنـــا �أي�ضـــا �أحكام و�رشوط الـــخدمات امل�رصفيـــة للأفـــراد
 من خالل املوافقة على التـــقدم بطلب.www.hsbc.co.om وهـــي متاحـــة عـــلـــى
للحـــ�صول على بطاقـــة االئتـــمان فـــ�إنك �ســـوف توافـــق على قـــبول �أحكام و�رشوط
 لـــذا يـــرجى �أخـــذ الـــوقت، وكـــذلك على هـــذه ال�شـــروط،اخلدمات امل�رصفية للأفراد
.الكايف لقراءة وفهم كل منها قبل املوافقة على التـــقدم بـــالطلب
،تنطبق �أحكام منف�صلة لبع�ض خدماتنا مثل اخلدمات امل�رصفية ال�شخ�صية عرب الإنرتنت
 �سوف نعلمك بتلك الأحكام �إذا كانت تنطبق عليك و�سوف.�أو خدمة الهاتف امل�رصيف
 هذه الأحكام متوفرة على موقعنا على االنرتنت.لقراءتها وفهمها
نعطيك فر�صة
َ
.www.hsbc.co.om
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 �أين ميكنني معرفة املزيد عن ميزات بطاقات االئتمان ؟.3

3. Where can I find out about the Credit Card Features?
3.1 Where can I find out the features of my Credit Card?
You can find out the Credit Card Features on our website, by calling
us or at one of our branches. These features may change from time
to time and if we change the features we will let you know on our
website. If you object to a change to the features, you have the
option to cancel your Credit Card. Please note that your outstanding
balance and any outstanding liabilities become immediately payable
in full should you cancel your Credit Card.
If you breach these Terms you will not be able to take advantage of
the Credit Card Features.

.�إذا قمت بخرق هذه ال�رشوط فلن تكون قادرا على اال�ستفادة من ميزات بطاقة االئتمان

3.2 Am I eligible for a Premier or Advance Credit Card?
You may be eligible for a Premier or Advance Credit Card or another
Credit Card with special features. Your eligibility for these Credit
Cards is subject to our conditions. We can change the conditions at
any time or decide to replace your Credit Card with a different Credit
Card for any reason. If we change your type of Credit Card we will
give you 30 days’ notice if the change results in an increase in fees
and charges. If there is no increase in fees and charges, the change
may take place without notice.

)؟Advance( ) �أوPremier(  هل �أنا م�ؤهل لبطاقة ائتمان٣٫٣
) �أو بطاقةAdvance( ) �أوPremier( قد تكون م�ؤهال للح�صول على بطاقة ائتمان
 مدى احقيتك لهذه البطاقات االئتمانية يخ�ضع.ائتمان �أخرى مع مــيزات خا�صــة
 ميكننــا تغيري ال�شــروط يف �أي وقــت �أو �أن نقرر ا�ستبدال بطاقة االئــتمان.ل�رشوطنا
 �إذا قمــنا بتغــيري نوع بطاقة.اخلا�صة بك ببطاقة ائتمان خمتلفة لأي �سبب من الأ�ســباب
 يوما �إذا كان ينتــج عن التغــيري30  �سوف نقدم لك �إ�شعار مدته،االئتمان اخلا�صة بك
، �إذا مل يكن هناك �أي زيادة يف الر�سوم وامل�صاريف.زيــادة يف الر�ســوم وامل�صاريــف
.ف�إن التغــيري ميكن �أن يحــدث دون ا�شعار

3.3 What if a third party offers me additional features for using
my HSBC Card?
We are not liable for representations or commitments to you made
by third parties, including our business alliance partners. If we
advertise an offer to you, we will tell you if the feature is made
available by a third party.

HSBC

4. Using my Credit Card

 ماذا لو تقدم طرف ثالث يل مبيزات �إ�ضافية ال�ستخدام بطاقة٣٫٤
اخلا�صة بي؟

،نحــن ل�سنا م�س�ؤولني جتاهــك عــن �إقــرارات �أو الــتزامات قــدمــت لك مــن قبــل الغــري
، �إذا قــمنا بالإعــالن عــن عــر�ض لــك.بــما فــي ذلــك �شــركــاء تــحالــف �أعمــالنا
.ف�ســوف نــعلمك مــا اذا تــوفرت الــميزة مــن قــبل طــرف ثــالث

 ا�ستخدام بطاقتي االئتمانية.4
 كيف ميكنني ا�ستخدام بطاقة االئتمان؟٤٫١

4.1 How can I use my Credit Card?
We will open a Credit Card Account in your name to record
transactions under this Agreement. Once you have your Credit Card
and any PINs that are required have been set up, you may use it and
draw credit under these Terms.

�سوف نقوم بفتح ح�ساب بطاقة ائتمان با�سمك لت�سجيل املعامالت التي تتم مبوجب
 مبجرد ا�ستالمك لبطاقة االئتمان اخلا�صة بك ومت �إعداد �أي رموز تعريف.هذه االتفاقية
. ميكنك ا�ستخدام بطاقة االئتمان وفقا لهذه ال�رشوط،�شخ�صية

Transactions using the Credit Card may be authorised by you using,
as the circumstances require, a combination of the Credit Card, PIN
or other security details associated with the Card or the Credit Card
Account or in other ways advised to you by us from time to time.
Where the transaction is executed at a distance, for example over the
internet or phone, other security details will be requested from you.

ان املعامالت التي تتم با�ستخدام بطاقة االئتمان ميكن �أن ي�سمح بها من قبلك من خالل
ا�ستخدام مزيج من بطاقات االئتمان �أو رمز التعريف ال�شخ�صي �أو التفا�صيــل الأمنية
الأخــرى املرتبطة بالبطاقة �أو حــ�ساب بطاقــة االئتمان �أو بالطرق الأخرى التي يتم اعالمك
 حيثما يتم تنفيذ املعاملة عن. وذلك ح�سب متطلبات كل حالة،بها من قبلنا من وقت الخر
. ف�سوف يتم طلب تفا�صيل �أمنية �أخرى منك، على �سبيل املثال عرب الإنرتنت �أو الهاتف،بعد

You may draw down credit by using your Credit Card to make
Purchases or Cash Advances and we may allow you to make
Balance Transfers, Easy Cash (if available) or any Instalment plans.

ميكنك �سحب االئتمان با�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك للقيام بامل�شرتيات �أو
) ونحن قد ن�سمح لك بالقيام بتحويل الر�صيد �أو النقد ال�سهل (عند توفره،ال�سلف النقدية
.�أو �أي خطط اق�ساط

4.2 Can a third party use my Credit Card?
No. You can nominate a third party for a Supplementary Card, but no
one should use your Credit Card apart from you.
4.3 What should I do when I receive my Credit Card?
Please sign it immediately and if applicable, set up your PIN. If
you have applied for a Supplementary Card, the Supplementary
4

 �أين ميكنني معرفة املزيد عن ميزات بطاقات االئتمان؟٣٫١

ميكنك معرفة ميزات بطاقة االئتمان من خالل موقعنا االلكرتوين �أو من خالل االت�صال
 قد تتغري هذه امليزات من وقت لآخر و�إذا قمنا بتغيري امليزات.بنا �أو يف �أحد فروعنا
 �إذا كان لديك اعرتا�ض على تغيري.ف�سوف نتيح لك معرفة ذلك على موقعنا االلكرتوين
 يرجى مالحظة �أن الر�صيد. ف�إنه لديك خيار �إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك،امليزات
غري امل�سدد من قبلك و�أية مبالغ �أخرى م�ستحقة �سوف ت�صبح م�ستحقة الدفع فورا
.بالكامل يف حال �إلغائك لبطاقة االئتمان اخلا�صة بك

 هل ميكن لطرف ثالث ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟٤٫٢

 ولكن يجب �أن ال ي�ستخدم �أحد، ميكنك ت�سمية طرف ثالث للح�صول على بطاقة ا�ضافية.ال
.بطاقة االئتمان اخلا�صة بك �سواك �أنت

 ماذا علي �أن �أفعل عندما ا�ستلم بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟٤٫٣

. �إن�شاء رمز التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص بك،يرجى التوقيع عليها فورا و�إذا كان ذلك ممكنا
 يجب على حامل البطاقة اال�ضافية،�إذا كنت قد تقدمت بطلب للح�صول على بطاقة �إ�ضافية
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Cardholder should also sign their Credit Card immediately.
4.4 How will I know what I have been charged?
We will send you a statement each month (and this may be an
online statement, by email or other electronic means) if there
are transactions or activities on your Credit Card Account. It is
your responsibility to review your statement. You must tell us
immediately if anything on your statement is incorrect. If you do
not query a transaction on your statement within 30 days we will
assume you agree with every transaction included in the statement.
4.5 When will I receive a statement?
We will send you a statement each month, unless there has been
no activity on your Credit Card Account for that month. If there has
been no activity, we may not send you a statement.
4.6 What will the statement include?
Details of all activities on your Credit Card Account during the billing
period, the total amount outstanding on your Credit Card and the
minimum repayment due will be included in the Statement. We will
also tell you the due date for payment.
4.7 How can I make Purchases on my Credit Card?
When using your Card for Purchases, you (or the Supplementary
Cardholder) must validate the transaction by entering the security
information we have provided you with, whether PIN, signature or
alternative method of authorisation.
4.8 Can I take Cash Advances on my Credit Card?
Yes. You can use your Credit Card to take a Cash Advance up to your
Cash Advance limit at our branches, at an ATM or through other
participating venues.
For the relevant fees and charges which apply to a Cash Advance
please see the Schedule of Services and Tariffs on www.hsbc.
co.om. Please note that any interest for a Cash Advance will be
charged from the date of the transaction until the day that the Cash
Advance is repaid in full.
4.9 Are there any Purchases which will be charged as if they
were Cash Advances?
Certain transactions will be charged as if they were Cash
Advances, including purchases at exchange houses, any purchase
of foreign currency or any other transactions classified by Visa® or
MasterCard® or us as a transaction which should be charged as if
it were cash.
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.�أي�ضا التوقيع على بطاقة االئتمان على الفور

 كيف ميكنني �أن �أعرف ما مت قيده علي؟٤٫٤

�سوف نر�سل لك ك�شف ًا كل �شهر (وهذا قد يكون ك�شف على االنرتنت �أو عن طريق الربيد
الإلكرتوين �أو من خالل و�سائل �إلكرتونية �أخرى) �إذا كان هناك معامالت �أو �أن�شطة على
. انه من �ضمن م�س�ؤوليتك مراجعة ك�شف ح�سابك.ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
 �إذا مل تقم.يتوجب عليك اخبارنا على الفور �إذا كان هناك �أي بيان يف ك�شفك غري �صحيح
 �سوف نفرت�ض �أنك توافق على، يوما30 باال�ستعالم عن معاملة على ك�شفك يف غ�ضون
.جميع املعامالت املدرجة يف الك�شف

 متى �سوف �أ�ستلم ك�شف ح�ساب؟٤٫٥

 با�ستثناء يف حال عدم وجود �أي ن�شاط على ح�ساب،�سوف نر�سل لك ك�شف كل �شهر
 فقد ال نقوم ب�إر�سال، �إذا مل يكن هناك �أي ن�شاط.بطاقة االئتمان اخلا�صة بك لذلك ال�شهر
.ك�شف لك

 ما الذي �سوف يت�ضمنه ك�شف احل�ساب؟٤٫٦

�سوف يتم ت�ضمني الك�شف بتفا�صيل جميع الأن�شطة على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة
بك خالل الدورة التي يغطيها الك�شف (فرتة الفاتورة) واملبلغ الإجمايل امل�ستحق على
 �سوف نعلمك �أي�ضا بتاريخ.بطاقة االئتمان اخلا�صة بك واحلد الأدنى امل�ستحق لل�سداد
.ا�ستحقاق الدفع

 كيف ميكنني القيام مب�شرتيات على بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟٤٫٧

 يجب عليك (�أو على حامل البطاقة الإ�ضافية) التحقق،عند ا�ستخدام بطاقتك للم�شرتيات
 �سواء،من �صحة املعامالت عن طريق �إدخال املعلومات الأمنية التي قمنا بتزويدك بها
.كانت رمز التعريف ال�شخ�صي �أو التوقيع �أو طريقة تفوي�ض بديلة

 هل ميكن يل احل�صول على �سلف نقدية على بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟٤٫٨

 ميكنك ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك لأخذ �سلفة نقدية ت�صل حلد ال�سلفة.نعم
 من خالل جهاز ال�رصاف الآيل �أو من خالل املواقع،النقدية اخلا�صة بك يف فروعنا
.امل�شاركة الأخرى
�أما بالن�سبة للر�سوم والتكاليف ذات ال�صلة التي تنطبق على ال�سلفة النقدية فريجى
 يرجى مالحظة.www.hsbc.co.om االطالع على جدول اخلدمات والتعرفات على
�أن �أي فائدة على ال�سلفة النقدية �ستفر�ض من تاريخ املعاملة حتى تاريخ �سداد ال�سلفة
..النقدية بالكامل

 هل هناك �أي م�شرتيات �سوف يتم قيدها كما لو كانت �سلف نقدية؟٤٫٩

 مبا يف ذلك عمليات،�سوف يتم فر�ض ر�سوم على بع�ض املعامالت كما لو كانت �سلف نقدية
ال�رشاء يف مراكز ال�رصافة �أو �أي �رشاء لعملة �أجنبية �أو �أي معامالت �أخرى يتم ت�صنيفها من قبل
.فيزا �أو ما�سرتكارد �أو البنك كمعاملة ينبغي فر�ض ر�سوم عليها كما لو كانت نقدا

 هل ميكنني القيام بتحويل ر�صيد؟٤٫١٠

4.10 Can I make a Balance Transfer?
You may be permitted to make a Balance Transfer, subject to our
discretion. You should continue to make repayments to your
existing financial institution until we have confirmed that your
Balance Transfer is complete.

 يتوجب.من املمكن ال�سماح لك بالقيام بتحويل ر�صيد وذلك وفق ًا لتقديرنا املطلق
عليك اال�ستمرار يف القيام ب�أداء الدفعات للم�ؤ�س�سة املالية القائمة اخلا�صة بك حتى يتم
.الت�أكيد من قبلنا ب�أن حتويل ر�صيدك قد اكتمل

4.11 Can I use my Credit Card at ATMs?
You can use your Credit Card at HSBC ATMs or other institution’s
ATMs on selected networks.

 �أو �أجهزةHSBC ميكنك ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك يف �أجهزة ال�رصاف الآيل لـ
.ال�رصاف الآيل التابعة مل�ؤ�س�سات �أخرى على �شبكات معينة

You can also use your Credit Card at ATMs on the same networks

ميكنك �أي�ضا ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك يف �أجهزة ال�رصاف الآيل على نف�س

 هل ميكنني ا�ستخدام بطاقة االئتمان يف �أجهزة ال�رصاف الآيل؟٤٫١١
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abroad, so long as they are situated in countries where withdrawals
are permitted pursuant to the laws of Oman and such use would
not involve a breach of any international financial sanctions.

 طاملا �أنها تقع يف البلدان التي ي�سمح بال�سحب فيها وفقا للقوانني،ال�شبكات يف اخلارج
.ال ُعمانية و�أن مثل هذا اال�ستخدام لن ي�ؤدي اىل الإخالل يف �أي عقوبات مالية دولية

We will not be responsible if you are unable to use your Credit Card
in any other institution’s ATMs. In addition, there may be particular
countries where, due to local legal or regulatory reasons, you cannot
use your Credit Card.

اننا غري م�س�ؤولني يف حال كنت غري قادر على ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
 قد يكون هناك بلدان، بالإ�ضافة �إىل ذلك.يف �أجهزة ال�رصاف الآيل لأي م�ؤ�س�سة �أخرى
معينة ال ميكنك ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك فيها وذلك لأ�سباب قانونية �أو
.نظامية حملية

Our record of ATM transactions, be it a HSBC ATM or non HSBC
ATM is conclusive. If you would like to dispute an ATM transaction
please call us within 30 days of your last statement date.
4.12 Can I use my Credit Card at an ATM to withdraw money
from my HSBC current or savings accounts?
You can choose, by calling us, to link your Credit Card to your HSBC
saving or current account to allow you to use your Credit Card to
make withdrawals from those HSBC accounts. The Supplementary
Cardholder may not be permitted to make such withdrawals. There
is a fee charged for this service, as set out in our Schedule of Fees
and Tariffs.
We will debit the account nominated by you to be linked to the
Credit Card with the amount of any transaction performed at that
ATM.
4.13 Can I revoke a Purchase?
You cannot rescind or revoke a Purchase or other transaction made
by use of the Credit Card or Credit Card details once you have
authorised the transaction to us or the payee (for example, a retailer
or supplier). We will credit the Credit Card Account with a refund
only if the payee refunds us.
4.14 Can I make payments to put the Account in credit?
You should not make payments that place the Credit Card Account
in credit. If you do, we may restrict the use of the Credit Card
completely or restrict the account to the amount of your credit limit.
We may also return the excess to you.
5. Supplementary Cards
5.1 Can I apply for a Supplementary Card?
Yes, you can apply for a Supplementary Credit Card. We may also
require the Supplementary Cardholder to sign an application form or
provide further information.

 هل ميكنني ا�ستخدام بطاقة االئتمان يف جهاز ال�رصاف الآيل ل�سحب اموال٤٫١٢
 ؟HSBC من ح�ساب التوفري �أو احل�ساب اجلاري اخلا�ص بي لدى

 ربط بطاقة االئتمان اخلا�صة بك مع ح�ساب، من خالل االت�صال بنا،ميكنك �أن تختار
 وذلك لل�سماح لك با�ستخدام بطاقةHSBC التوفري �أو احل�ساب اجلاري اخلا�ص بك لدى
. هذهHSBC االئتمان اخلا�صة بك للقيام بعمليات ال�سحب من ح�سابات

 هناك ر�سوم تفر�ض على.ال ي�سمح حلامل البطاقة الإ�ضافية القيام مبثل هذه ال�سحوبات
 �سوف. وذلك على النحو املبني يف جدول الر�سوم والتعرفات اخلا�ص بنا،هذه اخلدمة
نقوم بخ�صم مبلغ �أي معاملة متت عرب �أجهزة ال�رصاف الآيل من احل�ساب املرتبط ببطاقة
.االئتمان امل�سمى من قبلك

 هل ميكنني �إلغاء ال�رشاء؟٤٫١٣

ال ميكنك �إلغاء �أو �إبطال قرار ال�رشاء �أو املعامالت الأخرى التي متت با�ستخدام بطاقة
االئتمان �أو تفا�صيل بطاقة االئتمان بعد قيامك ب�إجازة املعاملة لنا �أو للم�ستفيد (على
 �سوف نقوم ب�إيداع الرديات يف ح�ساب بطاقة االئتمان.) للتاجر �أو املورد،�سبيل املثال
.وذلك فقط يف حال قام امل�ستفيد برد املبالغ لنا

 هل ميكنني القيام بدفعات ترفع حد االئتمان؟٤٫١٤

 فقد نحد من، �إذا قمت بذلك.يتوجب عليك عدم القيام بدفعات ترفع حد بطاقة االئتمان
 يجوز.ا�ستخدام بطاقة االئتمان كليا �أو نقيد احل�ساب �إىل مبلغ حد االئتمان اخلا�ص بك
.لنا �أي�ضا �إعادة الدفعات الإ�ضافية لك

 البطاقات اال�ضافية.5
 هل ميكنني التقدم بطلب للح�صول على بطاقة ا�ضافية؟٥٫١

 ميكننا �أي�ضا طلب قيام حامل. ميكنك التقدم للح�صول على بطاقة ائتمان ا�ضافية،نعم
.البطاقة اال�ضافية بالتوقيع على ا�ستمارة الطلب �أو تقدمي مزيد من املعلومات

You can either choose to share your entire credit limit with the
Supplementary Cardholder or to segregate part of your credit limit
so that the Supplementary Cardholder has a separate limit.

ميكنك �أن تختار �إما تقا�سم كامل حد االئتمان اخلا�ص بك مع حامل البطاقة اال�ضافية �أو ف�صل
.جزء من حد االئتمان اخلا�ص بك بحيث يكون حلامل البطاقة اال�ضافية حد ائتمان منف�صل

There may be limits on the number of Supplementary Cards you can
apply for and charges may apply for Supplementary Cards, as set
out in the Schedule of Services and Charges.

قد توجد هناك قيود على عدد البطاقات الإ�ضافية التي ميكنك التقدم بطلب للح�صول
 وذلك على النحو املبني يف جدول،عليها وقد يتم فر�ض ر�سوم على البطاقات الإ�ضافية
.اخلدمات والر�سوم

5.2 Will you issue separate statements for Supplementary
Credit Cards?
We will only send the Supplementary Cardholder a separate
statement if you have asked us to create a separate limit for the
Supplementary Cardholder.
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 �سواء كان ذلك خا�ص ب�أجهزة ال�رصاف،�إن �سجل معامالت �أجهزة ال�رصاف الآيل لدينا
 �إذا كنت ترغب يف. هو �سجل قطعيHSBC  �أو �أجهزة ال�رصاف الآيل لغريHSBC الآيل لـ
30  يرجى االت�صال بنا يف غ�ضون،االعرتا�ض على اي معاملة على �أجهزة ال�رصاف االيل
.يوما من تاريخ �آخر ك�شف لكم

 هل �سوف تقومون با�صدار ك�شوف ح�ساب منف�صلة لبطاقات االئتمان اال�ضافية؟٥٫٢

�سوف نر�سل حلامل البطاقة اال�ضافية ك�شف منف�صل فقط �إذا طلبت منا تخ�صي�ص حد
.ائتمان منف�صل حلامل البطاقة اال�ضافية
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5.3 Who is liable for the outstanding amount on the
Supplementary Card?
You are responsible for all use of the Credit Card by the Supplementary
Cardholder, including any use in breach of these Terms. You must
ensure that the Supplementary Cardholder complies with these
Terms, including the relevant terms regarding the use, safeguarding
and preventing misuse of the Credit Card.
By using the Credit Card, the Supplementary Cardholder also agrees
to be bound by these Terms. At any times, whether you share your
limit with the Supplementary Cardholder or segregate the limit you
are liable to pay the entire balance on both cards.
5.4 Can you cancel a Supplementary Card?
Yes, we may cancel any Supplementary Card or restrict its use or
cancel the limit at any time and ask for return of all Supplementary
Cards without notice.
5.5 When will a Supplementary Card be renewed?
We will provide renewal Credit Cards to the Supplementary
Cardholder on expiry unless you tell us in writing to stop doing this.
5.6 What happens if I have a dispute with my Supplementary
Cardholder?
The Bank will not get involved in any dispute between you and
the Supplementary Cardholder. We may share information about
the Credit Card and the Supplementary Card, including monthly
statements, with each of you upon request until either you or the
Supplementary Cardholder gives us written notice to cancel the
Supplementary Card. Either of you may cancel the Supplementary
Card without the other’s consent.
6. Credit Limits
6.1 How will my credit limit be assigned?
We will assign a credit limit to the Credit Card Account based on our
internal evaluation of your circumstances.
6.2 Can you change my credit limit?
We might amend or cancel your limit at any time. Any change to
your limit will have effect immediately. We will notify you as soon
as is reasonably possible about the change.
6.3 What happens if I exceed my credit limit?
You may not exceed your credit limit. However in some cases,
your credit limit may be exceeded by your outstanding balance
due to either (a) charging of any interest and fees, (b) transactions
being authorized in excess of your credit limit, or (c) any other
valid reason.
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 من هو امل�س�ؤول عن املبلغ امل�ستحق على البطاقة الإ�ضافية؟٥٫٣
�أنــت م�ســ�ؤول عــن كــل ا�ستخــدام لبطاقــة االئــتمان مــن قــبل حــامــل البطاقــة
 يجــب عليك الت�أكــد. بــما فــي ذلــك �أي ا�ستــخــدام يخــالــف هــذه ال�شــروط،الإ�ضافيــة
 بــما يف ذلك االحــكام،مــن �أن حــامــل البطــاقة اال�ضــافــية يلــتزم بــهــذه ال�شــروط
.املتعــلقة با�ستــخدام وحــماية ومــنع �ســوء ا�ستخدام بطاقات االئتمان
 يوافق حامل البطاقة اال�ضافية �أي�ضا على االلتزام بهذه،با�ستخدام بطاقة االئتمان
 يف جميع احلاالت و�سواء كنت ت�شارك حد االئتمان اخلا�ص بك مع حامل.ال�رشوط
البطاقة اال�ضافية �أو كنت تف�صل حدود االئتمان ف�إنك م�س�ؤول عن دفع كامل ر�صيد
.كال البطاقتني

 هل ميكنكم �إلغاء البطاقة الإ�ضافية؟٥٫٤

 يجوز لنا �إلغاء �أي بطاقة �إ�ضافية �أو تقييد ا�ستخدامها �أو �إلغاء احلد الأق�صى يف �أي،نعم
.وقت وطلب اعادة جميع البطاقات الإ�ضافية دون �إ�شعار

 متى �سوف يتم جتديد البطاقة الإ�ضافية؟٥٫٥

�سوف نقوم ب�إ�صدار بطاقات ائتمان جديدة حلامل البطاقة الإ�ضافية عند تاريخ انتهاء
.�رسيان البطاقة ما مل تقم ب�إعالمنا خطي ًا بالتوقف عن فعل ذلك

 ماذا يحدث �إذا كان لدي نزاع مع حامل البطاقة الإ�ضافية اخلا�صة بي؟6.5

 ميكن لنا م�شاركة.�إن البنك لن يتدخل يف �أي نزاع بينك وبني حامل البطاقة اال�ضافية
، مبا يف ذلك الك�شوفات ال�شهرية،املعلومات حول بطاقة االئتمان والبطاقة الإ�ضافية
مع كل منكما عند الطلب حتى قيامك �أو قيام حامل البطاقة الإ�ضافية ب�إعطائنا �إ�شعار
 ميكن لأي منكما �إلغاء البطاقة الإ�ضافية دون موافقة.خطي لإلغاء البطاقة الإ�ضافية
.الطرف الآخر

 حدود االئتمان.6
 كيف يتم حتديد حد االئتمان اخلا�ص بي؟٦٫١

�سوف نقوم بتحديد احلد االئتماين حل�ساب بطاقة االئتمان لدينا على �أ�سا�س تقييمنا
.الداخلي لظروفك

 هل ميكنكم تغيري حد االئتمان اخلا�ص بي؟٦٫٢

 �أي تغيري يف احلد االئتماين.قد نقوم بتعديل �أو �إلغاء حد االئتمان اخلا�ص بك يف �أي وقت
 �سوف نقوم ب�إعالمك يف �أقرب وقت ممكن ب�شكل.اخلا�ص بك �سوف يكون نافذا على الفور
.معقول حول التغيري

 ماذا يحدث �إذا جتاوزت حد االئتمان اخلا�ص بي؟٦٫٣

 قد يتم جتاوز الر�صيد،ال ميكنك جتاوز حد االئتمان اخلا�ص بك ولكن يف بع�ض احلاالت
 �أو (ب) مت الت�رصيح،امل�ستحق حلد االئتمان ب�سبب �إما (�أ) فر�ض �أي فائدة ور�سوم
. �أو ( ج) لأي �سبب وجيه �آخر،مبعامالت مبا تتجاوز حد االئتمان اخلا�ص بك

If you do exceed your credit limit the balance in excess of your
credit limit will be immediately due and payable.

�إذا قمت بتجاوز حد االئتمان اخلا�ص بك ف�إن الر�صيد الزائد من حد االئتمان اخلا�ص بك
.�سوف يكون م�ستحق وواجب ال�سداد فورا

We will charge an overlimit fee to your Credit Card Account if you
(or the Supplementary Cardholder) exceed the credit limit. We will
advise you of this fee in our Schedule of Fees and Charges and
this might change from time to time. This fee will continue to be
charged for each billing period until you clear the balance in excess

�ســـوف نـــقوم بـــفر�ض ر�ســـوم تـــجاوز حـــد االئتـــمان عـــلى حـــ�ساب بطاقة االئتمان
اخلـــا�صة بك �إذا قمـــت (�أو قـــام حـــامل البطاقـــة الإ�ضافيـــة) بتجـــاوز الـــحد
 �ســـوف نـــعلمك بهـــذه الر�ســـوم مـــن خـــالل جـــدول الر�ســـوم والتـــكاليف.االئـــتماين
 �سوف ي�ستمر ا�ستيفاء هذه الـــر�سوم عن كـــل.لدينا والـــذي قـــد يتغري من وقـــت لآخر
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دورة (فـــرتة الفاتورة) حـــتى قيامك بت�سديد ر�صيد جتاوز حد االئـــتمان اخلـــا�ص بـــك
فـــي بـــداية الـــدورة القـــادمة.
يف بع�ض احلاالت ،ميكننا �إلغاء بطاقة االئتمان �أو البطاقة الإ�ضافية دون ا�شعار .يف هذه
احلاالت ،ي�صبح الر�صيد القائم غري امل�سدد و�أية مبالغ �أخرى م�ستحقة واجبة ال�سداد فورا.

 .7الر�سوم
 ٧٫١ما الذي �سوف تقومون بتقييده على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بي؟

�سوف نقوم بقيد ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك بـ:
�أ)

In some circumstances, we may cancel the Credit Card (or
Supplementary Card), without notice. In these cases, the
outstanding balance and any outstanding liabilities become due and
payable immediately.
7. Charges
?7.1 What will you charge my Credit Card Account
We will charge your Credit Card Account with:

جميع املبالغ املدفوعة عن طريق ا�ستخدام بطاقة االئتمان وجميع الفوائد والر�سوم
وامل�صاريف والتكاليف وااللتزامات امل�شار �إليها يف هذه ال�رشوط �أو يف جدول
اخلدمات والتعرفات؛ و

a) all amounts incurred by the use of the Credit Card and all interest,
fees, charges, costs and liabilities referred to in these Terms or
;the Schedule of Services and Tariffs

ب) التكاليف التي نتكبدها لل�سعي يف تنفيذ حقوقنا مبوجب هذا االتفاقية ،و�أي تكاليف
نتكبدها يف البحث عنك ،و�أي تكاليف تتعلق با�ستخدام وكالة حت�صيل و�أي تكاليف
قانونية؛ و

b our costs of seeking to enforce our rights under this Agreement,
any costs we incur in tracing you, any costs of using a collection
agency and any legal costs; and

ج) مبلغ �أي �رضيبة �أو ر�سم اخر مفرو�ض على هذه االتفاقية �أو على ا�ستخدام بطاقة
(بطاقات) االئتمان اخلا�صة بك.

c) the amount of any tax or other duty imposed upon this
Agreement or the use of your Credit Card(s).

ميكنك االطالع على الر�سوم والتكاليف التي تنطبق عليك من خالل جدول اخلدمات
والتعرفات لدينا والذي ميكن �إيجاده على موقعنا االلكرتوين .www.hsbc.co.om

?7.2 Where can I find out which fees and charges apply to me
In our Schedule of Services and Tariffs which can be found on our
website www.hsbc.co.om.

 ٧٫٢كيف ميكنني معرفة �أي ر�سوم وتكاليف تنطبق علي؟

 ٧٫٣كيف يتم فر�ض الر�سوم على املعامالت بالعملة الأجنبية (غري املعامالت
من خالل اجهزة ال�رصاف الآيل) على بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟

املعامالت بالعمالت الأجنبية (غري املعامالت من خالل اجهزة ال�رصاف الآيل) يتم
حتويلها �إىل عملة الفواتري اخلا�صة بك عن طريق نظام البطاقة (فيزا �أو ما�سرتكارد)
وذلك با�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ القيام بالتحويل (والتي قد تت�ضمن
التحويل �إىل الدوالر االمريكى �أوال) .بالإ�ضافة �إىل �سعر ال�رصف هذا عند التحويل ،ف�إننا
نقوم بتقييد ر�سوم جتهيز (كن�سبة مئوية من قيمة املعاملة) على النحو املبني يف جدول
اخلدمات والتعرفات لدينا.
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of your credit limit at the beginning of the next cycle.

7.3 How will foreign currency transactions (other than ATM
?transactions) be charged to my Credit Card
Foreign Currency Transactions (other than ATM transactions) are
converted into your billing currency by the card scheme (Visa or
MasterCard) using their applicable exchange rates on the day
conversion is made (which may involve a conversion to US dollars
first). In addition to this exchange rate conversion, we charge a
processing fee (as a percentage of the transaction amount) as set
out in our Schedule of Services and Tariffs.

 ٧٫٤كيف يتم فر�ض ر�سوم ال�سحوبات بالعمالت الأجنبية من �أجهزة ال�رصاف الآيل
لبطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟
�إن املعامالت بالعمالت الأجنبية التي �أجريت من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل �سوف يتم
حتويلها �إىل عملة الفواتري اخلا�صة بك وذلك با�ستخدام �سعر ال�رصف املعمول به لدينا .ميكن
حتويل املعامالت اوال �إىل الدوالر االمريكي �أو دوالر هوجن كوجن �سواء من قبلنا �أو من خالل
نظام بطاقة (فيزا �أو ما�سرتكارد) وذلك با�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ التحويل.

7.4 How will foreign currency withdrawals from ATMs be
?charged to my Credit Card
Foreign Currency Transactions performed at an ATM will be
converted into your billing currency by us using our applicable
exchange rate. The transactions may have first been converted to
US dollars or Hong Kong dollars either by us or by the card scheme
(Visa or MasterCard) using their applicable exchange rates on the
day conversion is made.

عند �إجراء املعامالت بالعمالت الأجنبية من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل على �شبكات
معينة ،مثل �شبكة جمل�س التعاون اخلليجي ( ،)GCC Netقد يتم امتام التحويل من قبل
ال�سلطة التنظيمية املحلية ب�سعر ال�رصف والوقت املحددين من قبلهم.

When making Foreign Currency Transactions at ATMs on certain
networks, such as GCCnet, the conversion may be completed by
a local regulatory authority at a rate and time determined by them.

بالإ�ضافة �إىل �سعر ال�رصف هذا عند التحويل ،ف�إننا نفر�ض ر�سم عمولة (كن�سبة مئوية
من قيمة املعاملة)� .سوف يتم تطبيق ر�سوم ال�سلفة النقدية املعتادة �أي�ضا ،وذلك على
النحو املبني يف جدول اخلدمات والتعرفات.

In addition to this exchange rate conversion, we charge a processing
fee (as a percentage of the transaction amount). The usual Cash
Advance fee will also apply, as set out in the Schedule of Services
and Tariffs.

قد يطبق بع�ض م�شغلي الآالت النقدية قيد مبا�رش على ال�سحب من ماكينات اخلدمة الذاتية
اخلا�صة بهم (اجهزة ال�رصاف الآيل) .يتم االعالم بذلك وقبوله على ال�شا�شة يف وقت ال�سحب.

Some cash machine operators may apply a direct charge for
withdrawals from their self-service machines (ATM). This should be
advised and accepted on screen at the time of the withdrawal.
8

 �إن الر�سوم ال�سنوية.)قد نتقا�ضى ر�سوم �سنوية لبطاقة االئتمان (و�أية بطاقات �إ�ضافية
 �إن هذا الر�سم ال�سنوي غري قابل. �إن وجدت،مدرجة يف جدول اخلدمات والتعرفات
.لال�سرتداد

7.6 Are there any additional fees for cash withdrawals or
advances?
We will charge a fee for each cash withdrawal or advance as set out
in the Schedule of Services and Tariffs.

 هل هناك �أي ر�سوم �إ�ضافية ل�سحب النقود �أو ال�سلف؟٧٫٦
�ســوف نــقوم بــفر�ض ر�ســم عــلى كــل �ســحب نــقدي �أو �ســلفة وذلــك عــلى الــنحو
.املــبني فــي جــدول الــخدمــات والــتعرفــات

8. Interest
8.1 What will the interest rate be?
The interest rate you will be charged is set out in the Schedule
of Services and Tariffs, sometimes also referred to as a “Finance
Charge” or as we may advise you from time to time. The rate we
will charge you may differ for Purchases, Cash Advances, Flexible
Instalment Plans, Balance Transfers and Easy Cash (if available).
8.2 When and how will interest be charged?
Interest will be charged to your Credit Card Account if:
(a) you do not pay us the full Credit Card outstanding amount in
cleared funds by the due date; or
(b) you have taken a Cash Advance or Easy Cash (if available); or
(c) you have accepted an interest bearing Instalment product on
your Credit Card Account.
The interest is charged from the date of the transaction based on
your daily outstanding balance.
Balance Transfers may be subject to interest, in accordance with
the individual offer terms and conditions.
8.3 Is there an interest free period?
The interest free period is a maximum of up to 56 days from the
date of the Purchase if you pay your whole balance in full and on
time. There is no interest free period for the Cash Advances and
Easy Cash (if available). These are charged with interest from the
date of the transactions.
8.4 Will interest be charged on fees?
Yes.
8.5 Will you charge interest on unpaid insurance premiums?
Yes. We will charge interest on unpaid insurance premiums charged
to the Credit Card Account at the same rate which applies to the
relevant transaction to which they relate or, if there is no relevant
transaction, at the rate applying to Purchases.
8.6 Do you offer promotional rates?
We may offer promotional rates from time to time to a selected set
of customers based on our internal criteria.
The conditions for taking advantage of these rates will be included
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 هل هناك ر�سوم �سنوية لتقيد بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟٧٫٥

7.5 Will I be charged an annual fee for my Credit Card?
We may charge an annual fee for the Credit Card (and any
Supplementary Cards). Annual fees are included in the Schedule
of Services and Tariffs if applicable. This annual fee is nonrefundable.

 الفائدة.8
 ما هو �سعر الفائدة؟٨٫١

ان �سعر الفائدة الذي �سوف تتم حما�سبتك على ا�سا�سه حمدد يف جدول اخلدمات
 والذي ي�شار اليه يف بع�ض الأحيان على انه «ر�سم متويل» �أو كما يتم،والتعرفات
 قد يختلف �سعر الفائدة الذي �سوف نقوم بقيده عليك لكل.اعالمك به من وقت لآخر
من امل�شرتيات وال�سلف النقدية وخطط التق�سيط املرنة وحتويل الر�صيد والنقد ال�سهل
.)(عند توفره

 متى وكيف يتم فر�ض الفائدة؟٨٫٢

:�سوف يتم قيد الفائدة حل�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة بك �إذا
(�أ) مل تقم بدفع كامل املبلغ امل�ستحق على بطاقة االئتمان لنا مببالغ حرة و غري مقيدة
يف املوعد املحدد؛ �أو
(ب) كنت قد ح�صلت على �سلفة نقدية �أو النقد ال�سهل (عند توفره)؛ �أو
.(ج) كنت قد قبلت دفعة فائدة على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
.يتم قيد الفائدة من تاريخ املعاملة على �أ�سا�س الر�صيد امل�ستحق اليومي
.قد يتم اخ�ضاع عمليات حتويل الر�صيد لفائدة وذلك وفقا ل�رشوط و�أحكام العر�ض الفردي

 هل هناك فرتة بدون فوائد؟٨٫٣

 يوما من تاريخ ال�رشاء �إذا56 فرتة عدم حتمل الفوائد هي مدة يبلغ حدها االق�صى
 لي�س هناك فرتة بدون فوائد فيما.قمت بدفع الر�صيد كله بالكامل ويف الوقت املحدد
يتعلق بال�سلف النقدية والنقد ال�سهل (عند توفره) حيث يتم قيد الفائدة بخ�صو�صها
.من تاريخ املعامالت

 هل يتم تقا�ضي الفائدة على الر�سوم؟٨٫٤
.نعم

 هل يتم تقا�ضي الفائدة على �أق�ساط الت�أمني غري امل�سددة؟٨٫٥

 �سوف نتقا�ضى فائدة على �أق�ساط الت�أمني غري امل�سددة املحملة على ح�ساب.نعم
 �أو �إذا مل يكن،بطاقة االئتمان بنف�س الن�سبة التي تطبق على املعامالت املتعلقة بها
هناك معاملة متعلقة �أو مرتبطة ب�أق�ساط الت�أمني فيتم تقا�ضي الفائدة بالن�سبة
.املطبقة على امل�شرتيات
 هل تقوموا بتقدمي �أ�سعار تف�ضيلية؟٨٫٦
قد نقوم بتقدمي �أ�سعار تف�ضيلية من وقت لآخر ملجموعة خمتارة من العمالء لدينا على
.�أ�سا�س املعايري الداخلية اخلا�صة بنا
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in the offer terms and conditions. Promotional rates are conditional
upon you complying with the offer terms and these Terms.
9. Repayments
9.1 When do I have to pay my balance?

 ان.�سوف يتم ت�ضمني �رشوط اال�ستفادة من هذه اال�سعار يف �رشوط و�أحكام العر�ض
.اال�سعار التف�ضيلية م�رشوطة بامتثالك ل�رشوط العر�ض وهذه ال�رشوط

 الت�سديدات.9
 متى يتوجب علي �أن �أدفع ر�صيدي؟٩٫١

You must pay us at least the total minimum amount shown as due
for payment by the due date indicated on your statement.

يجب دفع لنا ما ال يقل عن �إجمايل احلد الأدنى املبني على انه م�ستحق الدفع وذلك يف
.املوعد املحدد امل�شار �إليه على ك�شفكم

Charges relating to paper and e-statements (including extra copies)
if any, are set out in the Schedule of Services and Tariffs.

 �إن،)�إن الر�سوم املتعلقة بالك�شوفات الورقية والإلكرتونية (مبا يف ذلك الن�سخ اال�ضافية
. مبينة يف جدول اخلدمات والتعرفات،وجدت

We may allow other persons to make payments to the Credit Card
Account on your behalf.

.قد ن�سمح لأ�شخا�ص �آخرين بتقدمي دفعات حل�ساب بطاقة االئتمان نيابة عنك

9.2 What is the minimum repayment?
Your minimum repayment shall be the total of any flexible instalment
plan monthly payment; any amount in excess of your credit limit;
any relevant insurance premium; and for each purchase, Cash
Advance, Balance Transfer or Easy Cash the first OMR 10 OR 5%
(whichever is higher) of the balance of that category of transactions
on your account OR the total monthly interest and fees charged
including annual membership fee (whichever is higher).

احلد الأدنى لدفعات ال�سداد اخلا�صة بك هو �إجمايل �أي دفعات �شهرية يتم �إجرا�ؤها
، �أي ق�سط ت�أمني، �أي مبلغ يزيد عن حدك االئتماين، مبوجب �أي برنامج تق�سيط مرن
 حتويل الر�صيد �أو النقد ال�سهل (�إيزي، الدفعة النقدية املقدمة،وبالن�سبة لكل عملية �رشاء
 من ر�صيد تلك الفئة من التعامالت%5 ع) �أو.ر10(  �أول ع�رشة ريال عماين،)كا�ش
اخلا�صة بح�سابك �أو �إجمايل الفوائد والر�سوم ال�شهرية امل�سجلة على ح�سابك �شام ًال ر�سوم
.)الع�ضوية ال�سنوية (�أيها �أعلى

The minimum amount due may also include any unpaid minimum
amounts from the previous billing periods.
You can at any time, subject to making the minimum monthly
repayment, repay all or any sums owing under these Terms.
We recommend that you pay more than the minimum payment
whenever possible. If you make only the minimum payment
each month, it will take you longer and cost you more to clear
your balance.

 ما هو احلد الأدنى لدفعات ال�سداد؟٩٫٢

وقد ميثل مبلغ احلد الأدنى امل�ستحق عليك كافة املبالغ غري املدفوعة من الفرتات
.ال�سابقة مبوجب الفواتري ال�صادرة
 �سداد كافة �أو �أية، على �أن يتم �سداد الدفعات ال�شهرية،وت�ستطيع يف �أي وقت من الأوقات
.مبالغ م�ستحقة عليك مبوجب ال�رشوط التالية
 ف�إن التزمت.نقرتح عليك دفع �أكرث من احلد الأدنى امل�ستحق عليك �سداده قدر الإمكان
 ف�إن ذلك �سي�ستغرق وقت ًا �أطول،فقط ب�سداد احلد الأدنى للمبالغ امل�ستحق �سدادها
.ويكلفك �أكرث حتى تتمكن من �سداد كامل املبالغ امل�ستحقة عليها ب�شكل تام

9.3 How will my payments be allocated?
Payments by you will only take effect when received by us in
cleared funds. Payments received from you are applied to pay off
(i) the minimum payment shown on your statement of accounts, (ii)
then the remaining balance on your statement of accounts and (iii)
then items not yet included in your statement of account.

.يتم فقط احت�ساب املبالغ التي ت�سددها بعد ا�ستالمها خالية من �أية �أعباء
،) ق�سط احلد الأدنى املو�ضح يف ك�شف ح�سابك١( يتم ا�ستخدام املبالغ التي تدفعها لنا ل�سداد
) ثم البنود التي مل يتم ت�ضمينها بعد يف3(  و،) ثم الر�صيد املتبقي يف ك�شف ح�سابك2(
.ك�شف ح�سابك

We apply your payment to categories of balance in the following
order from highest interest to lowest interest plan after clearing the
minimum repayment amount:

يتم ا�ستخدام الدفعات التي ت�سددها للوفاء بالفئات التالية من املبالغ بح�سب الرتتيب
:املبني �أدناه على �أ�سا�س الفائدة الأعلى ثم الأدنى وهكذا بعد ت�صفية دفعة احلد الأدنى

• Fee and Charges
• Finance Charge/interest
• Outstanding principal balance (comprising of different categories
of balance e.g. Easy Cash, Cash Advances, Balance Transfers etc.
from highest interest to lowest interest plan).

• الر�سوم وامل�صاريف
فوائد التمويل/• ر�سوم
،• الر�صيد الأ�صلي املتبقي (ويت�ألف من فئات خمتلفة من الأر�صدة مثل «النقد ال�سهل
.) الخ على �أ�سا�س خطة �أعلى فائدة �إىل �أدنى فائدة...  حتويل الر�صيد،ال�سلف النقدية

9.4 What happens if I pay by cheque?
The funds will be credited to your Credit Card Account once the
cheque is cleared (including for cheques deposited at ATMs). Please
allow a reasonable amount of time (and we would recommend at
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 كيف �سيتم حتديد املبالغ التي يتوجب عليه �سدادها٩٫٣

 ماذا يحدث �إذا قمت بالدفع بوا�سطة ال�شيكات؟٩٫٤

يتم تقييد الأموال �إىل ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة بك عند الت�أكد من وجود ر�صيد
 يرجى.)وت�سوية قيمة ال�شيك (مبا يف ذلك ال�شيكات املودعة يف �أجهزة ال�رصاف الآيل
 �أيام عمل على الأقل) لقيد مبلغ ال�شيك5 ال�سماح بفرتة كافية من الوقت (نو�صي بفرتة
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least 5 business days) for the cheque amount to be credited to your
Credit Card Account.
Please note that if you choose to pay by cheque and this cheque
bounced, you may be charged as set out in our Schedule of Fees
and Charges.
9.5 What about cash deposits?
Any cash deposit towards repayment of your outstanding balance
at an ATM shall only be regarded as having been received by us
upon verification and crediting of the cash deposit to your Credit
Card Account.
9.6 Can I issue a standing instruction to pay my outstanding
balance on my Credit Card? How will standing instructions be
applied for payment to my outstanding balance?
You may issue a standing instruction on your HSBC savings or
current account to settle the amount outstanding (in full or in part)
on your Credit Card Account on the payment due date.
If there are insufficient funds in your savings or current account at
the date of the standing instruction, your Credit Card Account may
become overdue. If you are overdue you will have to pay a late
payment fee.

.يف ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك
يرجى مالحظة �أنه �إذا اخرتت الدفع عن طريق �شيك ومت رف�ض ذلك ال�شيك فيمكن �أن يتم
.احت�ساب ر�سوم عليك على النحو املبني يف جدول الر�سوم والتكاليف لدينا

 ماذا عن االيداع النقدي؟٩٫٥

ان �أي ايداع نقدي ل�سداد الر�صيد امل�ستحق من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل يعترب �أنه
ا�ستلم من قبلنا فقط عند قيامنا بالتحقق من �صحة الإيداع وقيد االيداع النقدي يف
.ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك

 هل ميكنني �إ�صدار تعليمات دائمة لدفع ر�صيدي امل�ستحق على بطاقة االئتمان٩٫٦
اخلا�صة بي؟ كيف يتم تطبيق تعليمات الدفع الدائمة على ر�صيدي امل�ستحق؟

ت�ستطيع �إ�صدار �أمر دفع دائم من ح�ساب التوفري �أو احل�ســـاب الـــجاري الـــخا�ص بـــك
 لت�ســـوية املبـــالغ امل�ستـــحقة (بالكامل �أو جزئـــيا) على حـــ�ساب بطـــاقةHSBC لدى
.االئتـــمان الـــخا�ص بك وذلك بـــتاريخ ا�ستحـــقاق الـــدفع
�إذا مل يكن هناك �أموال كافية يف ح�ساب التوفري �أو احل�ساب اجلاري اخلا�ص بك بتاريخ
 قد ي�صبح الر�صيد يف ح�ساب بطاقتك االئتمانية م�ستحق االداء و،تنفيذ �أمر الدفع الدائم
. ويف هذه احلالة �سوف يتوجب عليك دفع ر�سوم ت�أخر ال�سداد.غري مدفوع
.�سوف نقوم بتحديد االولوية فيما يتعلق ب�أمر الدفع الدائم مقابل �أي �شيكات مقدمة للدفع

We will determine the priority of the standing instructions against
any cheques presented for payment.

الن�سبة املحددة يف �أمر الدفع الدائم عليك بغ�ض النظر عن �أي/�سوف يتم قيد املبلغ
. �أيام عمل من تاريخ �أمر الدفع الدائم3 ت�سديدات مت �إجرا�ؤها خالل

You will be debited for the amount/percentage specified in your
standing instruction regardless of any manual repayments that were
made within 3 business days of the date of the standing instruction.

نطلب منك �أن تعلمنا ب�أي تغيريات على التعليمات الدائمة قبل �أ�سبوع واحد على الأقل من
.تاريخ الدفعة التالية امل�ستحقة

We ask that you notify us of any changes to standing instructions at
least one week before the next payment due date.
9.7 What about direct debits?
We may permit you to make repayments to your Credit Card using
direct debits or to make payments to third parties using a direct debit
from your Credit Card Account. In each case a separate form containing
additional terms will need to be completed by you. More information
will be on our website when direct debit becomes available.
10. What happens if I do not pay on time?
10.1 What happens if I do not make payment in full by the due date?
If you do not pay us the whole of the outstanding amount in cleared
funds by the due date interest will be charged to your Credit Card
Account. Interest will be calculated based on your average daily
balance. You may also be charged a late payment fee, as set out in
our Schedule of Fees and Charges.
Any standing instruction you give us for the whole amount outstanding
or the minimum payment may be processed more than once and on
different days. You may be charged for this failure to have available
funds when the standing instruction is applied to your account.
10.2 What happens if I do not make the minimum payment by
the due date?
If you do not make the minimum payment one or more of the
11

 ماذا عن ال�سحوبات املبا�رشة؟٩٫٧

قد ن�سمح لك با�ستخدام اخلــ�صم املبا�رش للــقيام بالدفعــات جتــاه بطــاقة االئــتمان
 وقــد ن�ســمح لك بالقيام بالدفع لطرف ثالث من خالل ا�ستخدام اخل�صم.اخلــا�صة بك
.املبا�رش من ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
هناك منوذج منف�صل يحتوي على �رشوط �إ�ضافية تتعلق بكل حالة يجب �أن يتم ا�ستكماله
. �سوف يتم توفري معلومات �إ�ضافية على موقعنا عندما تتوفر ميزة ال�سحب املبا�رش.من قبلك

 ماذا يحدث اذا مل �أقم بالدفع بالوقت املحدد؟.10
 ماذا يحدث �إذا مل �أقم ب�أداء املبلغ كامال يف الوقت املحدد؟١٠٫١

�إذا مل تقم بدفع كامل املبلغ امل�ستحق لنا ب�أموال حرة و غري مقيدة قبل تاريخ
 يتم. ف�سوف يتم قيد فائدة على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك،اال�ستحقاق
 كما ميكن �أي�ضا.احت�ساب الفائدة على �أ�سا�س متو�سط الر�صيد اليومي اخلا�ص بك
�أن يفر�ض عليك ر�سوم ت�أخر يف ال�سداد وذلك على النحو املبني يف جدول الر�سوم
.والتكاليف
�إن �أي �أوامر دفع دائمة تعطيها لنا فيما يتعلق بكامل املبلغ امل�ستحق �أو احلد الأدنى
 ميكن فر�ض مبالغ عليك يف.للدفع ميكن القيام بها �أكرث من مرة واحدة ويف �أيام خمتلفة
.حال عدم وجود �أموال كافية عند اجراء �أمر الدفع الدائم على ح�سابك

 ماذا يحدث �إذا مل �أقم ب�أداء املبلغ كامال يف الوقت املحدد؟١٠٫٢

�إذا مل تقم ب�أداء الدفعة جتاه احلد الأدنى للدفع ف�إن احدى هذه الإجراءات �أو عدد منها
:قد تتخذ
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following will occur:
(a) your Card may immediately stop working and you will be
considered in breach of these Terms;
(b) interest will accrue on the unpaid amount at the rate for that
part of the balance remaining unpaid;
(c) you will be charged late payment fees at the rate set out in
the Schedule of Services and Tariffs from the day after the due
date;
(d) you may be charged default interest from the day after the due date;
(e) your credit worthiness with us and with other banks could be
impacted negatively;
(f) you may be denied credit by us or other banks in future, since
we may inform a credit bureau; and
(g) you may be contacted by us or third party agencies for debt collection
purpose and we may take enforcement action against you.

(�أ) ميكن وقف بطاقتك عن العمل فورا و�سوف تعترب خمال بهذه ال�رشوط؛ و
(ب)		 �سوف ت�ستحق الفائدة على املبلغ غري املدفوع وذلك بن�سبة تنطبق على اجلزء غري
امل�سدد من الر�صيد املتبقي؛ و
(ج)		 �سوف يتم احت�ساب ر�سوم الت�أخر يف ال�سداد عليك بالن�سبة الواردة يف جدول
اخلدمات والتعرفات ابتداء من اليوم التايل لتاريخ اال�ستحقاق؛ و
(د) ميكن فر�ض فائدة �إخالل غرامية عليك من اليوم التايل لتاريخ اال�ستحقاق؛ و
(ه) ميكن �أن تت�أثر املالئية االئتمانية اخلا�صة بك معنا ومع البنوك الأخرى �سلبا؛ و
،(و) قد يتم رف�ض تقدمي االئتمان لك من قبل البنوك الأخرى �أو من قبلنا يف امل�ستقبل
لأننا قد نقوم بتبليغ احدى مكاتب معلومات االئتمان و
(ز) قد يتم االت�صال بك من قبلنا �أو من قبل وكاالت حت�صيل الديون كما اننا قد نقوم
باتخاذ �إجراءات تنفيذية �ضدك

 هل �ستقوموا با�ستخدام وكاالت حت�صيل الديون؟١٠٫٣

 قد نقوم بتعيني وكالء لتح�صيل الديون يف ُعمان �أو يف اخلارج يف حال عدم،نعم
 �سوف تكون م�س�ؤوال عن تكلفة تعيني وكيل.قيامك بالدفع يف تاريخ اال�ستحقاق
 كما انك �سوف تكون م�س�ؤوال عن.حت�صيل الديون و�أي م�صاريف ذات عالقة نتكبدها
.التكاليف القانونية يف حال ا�ضطررنا �إتخاذ �إجراءات قانونية

10.3 Will you use debt collection agencies?
Yes, we might appoint debt recovery agents in Oman or overseas
if you do not pay on the due date. You will be liable for the cost
of appointing a debt recovery agent and any related expenses we
incur. You will also be liable for our legal costs if we have to take
legal action.

 قد نقوم بت�سمية ع�ضوا �آخر من جمموعة،لغايات ت�سهيل عملية حت�صيل الديون يف اخلارج
. للت�رصف بالنيابة عناHSBC

To facilitate debt recovery overseas, we may appoint another
member of the HSBC Group to act on our behalf.

 ماذا تعني عبارة «املقا�صة»؟١٠٫٤

10.4 What does “set-off” mean?
If you:
• have money in sole or joint accounts with us or if we owe you
money, and
• owe us money on another sole or joint account (such as your
Credit Card)
We can use this money you have with us to reduce or repay the
amount you owe us.
This is our right of “set-off”. We might use this right if you do not
repay us in accordance with these Terms.
There are detailed clauses in our Personal Banking Terms and
Conditions about our right of set-off and how we might use this.
Please make sure you read and understand those clauses before
applying for a Credit Card.
11. Insurance
11.1 Is there personal insurance coverage with my Credit Card?
It may be an optional feature of your Credit Card that you receive
insurance. This may cover you or the Supplementary Cardholder
12

:يف حال

 و،• كان لديك اموال يف ح�سابات فردية �أو م�شرتكة لدينا �أو �إذا كنا مدينني لك مبال
• كنت مدين ًا لنا مبال فيما يتعلق بح�ساب �آخر منفرد �أو م�شرتك (مثل بطاقة
)االئتمان اخلا�صة بك
ميكننا ا�ستخدام هذه الأموال التي متتلكها لدينا لغايات خف�ض �أو �سداد املبلغ الذي تكون
.مدينا لنا به
 ونحن قد نقوم با�ستخدام هذا احلق �إذا مل تقم بال�سداد.»هذا هو حقنا بـاجراء «املقا�صة
.لنا وفقا لهذه ال�رشوط
هناك بنـود مفــ�صلة فــي �شــروط و�أحــكام الــخدمات امل�رصفيــة للأفــراد حول حقنا يف
 نرجو منك الت�أكد من قـــراءة وفهـــم تلك ال�رشوط. وكيــف ميكن لنا ا�ستخدامها،املقا�صة
.قبل التقدم بطلب للحـ�صول على بطـاقة ائتـمان

 الت�أمني.11
 هل هناك تغطية ت�أمني �صحي مع بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟١١٫١

 هذا.قد تكون ميزة اختيارية لبطاقة االئتمان اخلا�صة بك ب�أن تتلقى تغطية ت�أمني
 ولكن،الت�أمني قد يغطيك �أنت �أو حامل البطاقة الإ�ضافية يف حاالت خمتلفة من اخل�سارة
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in the event of different types of loss, but this will depend on the
features available on your Credit Card and the policy terms. Both
the features and the policy terms can be found on our website,
www.hsbc.co.om. These might change from time to time and
we will give you notice via the website if this happens.

هذا �سوف يعتمد على امليزات املتوفرة على بطاقة االئتمان اخلا�صة بك و�رشوط بولي�صة
 ميكن االطالع على كل من امليزات و�رشوط بولي�صة التامني عرب موقعنا على.التامني
 قد تتغري هذه امليزات وال�رشوط من وقت لآخر.www.hsbc.co.om ،�شبكة الإنرتنت
.و�سوف نقوم با�شعارك عرب املوقع الإلكرتوين يف مثل هذه احلالة

Our insurance policy is made available by a third party insurer, so
it is important that you read the policy terms and understand that
any claim you have under any insurance which is a feature of your
Credit Card will be against that insurer, not HSBC Bank Oman
SAOG or any member of the HSBC Group.

 لذلك من املهم �أن تقر�أ �رشوط،يتم تقدمي بولي�صة الت�أمني من قبل �رشكة ت�أمني منف�صلة
البولي�صة وتفهم �أن �أي مطالبة لديك مبوجب �أي ت�أمني ممنوح لك �ضمن ميزات بطاقة
االئتمان اخلا�صة بك �سوف تكون �ضد ذلك امل�ؤمن ولي�س �ضد بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
.HSBC ع �أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة.ع.م.�ش

The insurance company who provides the policy will have access
to your personal information and if you agree to apply for your
Credit Card you are giving your consent for them to have this
access.
12. Lost/Stolen Credit Cards
12.1 What happens if my Credit Card is lost or stolen?
Please immediately call our call centre, the number of which is
available on our website at www.hsbc.co.om. You might be charged
a card replacement fee for a new Credit Card. Your new card may
have a new expiry date. If we charge you a fee it will be set out in
our Schedule of Services and Tariffs.
13. Misuse of the Credit Card
13.1 When am I responsible for Unauthorised Transactions?
We will be responsible for any money lost due to an Unauthorised
Transaction after you have reported the loss, theft or Unauthorised
Transaction of/on your credit card to us. We will also be responsible
for any Unauthorised Transactions on your credit card before you
receive it. Where we are responsible we will refund the amount
of the Unauthorised Transaction, including any resulting interest or
charges relating to the transaction. If we later become aware of
evidence that shows we are not responsible for the transaction,
we will recover an amount equal to the refund from your account.
You are responsible for all losses if
a) you act fraudulently
b) you act without Vigilant Care (described below)
c) for any Unauthorised Transactions before you reported the loss,
theft or Unauthorised Transaction.
We may decide to investigate any Unauthorised Transactions. You
must co-operate with us and the police to recover lost or stolen
Credit Cards and to investigate any Unauthorised Transactions. If you
are asked to report Unauthorised Transactions, lost or stolen cards
to the police, you must do so immediately and in any event within
7 days of being asked. If you recover the Credit Cards you must not
use them and should cut them in half and return them to us.
13.2 What does exercising vigilant care mean?
Exercising Vigilant Care means taking the following precautions as
a minimum:
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�إن �رشكة الت�أمني التي تقدم البولي�صة �سوف يكون لها حق االطالع على املعلومات
 و�إذا وافقت على التقدم بطلب للح�صول على بطاقة االئتمان،ال�شخ�صية اخلا�صة بك
.اخلا�صة بك ف�أنك تعطي موافقتك ال�ضمنية لهم ليكون لهم هذا احلق

 امل�رسوقة/  البطاقة االئتمان املفقودة.12
 ماذا يحدث �إذا فقدت �أو �رسقت بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟١١٫٢
 ورقمه متوفر على موقعنا االلكرتوين،يرجى االت�صال فوراً مبركز االت�صال اخلا�ص بنا
 قد يتم فر�ض ر�سوم ا�ستبدال البطاقة للح�صول على بطاقة.www.hsbc.co.om
 �إذا قمنا بتحميلك ر�سوم. البطاقة اجلديدة قد يكون لها تاريخ انتهاء جديد.ائتمان جديدة
.بهذا اخل�صو�ص ف�سوف يتم حتديدها يف جدول اخلدمات والتعرفات اخلا�ص بنا

 ا�ساءة ا�ستخدام بطاقة االئتمان.13
 متى �أكون م�س�ؤوال عن املعامالت غري امل�رصح بها؟١٣٫١

�سوف نكون م�س�ؤولني عن �أي �أموال فقدت ب�سبب عملية غري م�رصح بها بعد قيامك بابالغــنا
عن فقدان �أو �رسقة بطاقة االئتمان اخلا�صة بك �أو ب�إبالغنا عن عملية غري م�رصح بها متت
 �سوف نكون م�س�ؤولني �أي�ض ًا عن �أي معامالت غري.على بطاقة االئتمان اخلا�صة بك/من
 يف احلاالت التي نكون فيها.م�رصح بها على بطاقة االئتمان اخلا�صة بك قبل ا�ستالمك لها
 مبا يف ذلك �أي فائدة �أو ر�سوم، ف�إننا �سوف نقوم برد مبلغ العملية غري املــــ�رصح بها،م�س�ؤولني
 �إذا �أ�صبحنا يف وقت الحق على علم ب�أدلة تبــني �أننا ل�سنا م�س�ؤولني.ناجتة عن تلك املعاملة
. ف�إننا �سوف ن�سرتد مبــلغ ي�ســاوي املبلغ الذي قمنا برده اليك مــن حــ�سابــك،عن هذه املعاملة
:�سوف تكون م�س�ؤوال عن جميع اخل�سائر يف حال
�أ) ت�رصفت بطرق احتيالية
)ب) ت�رصفت دون بذل العناية احلذرة (مو�ضحة �أدناه
ج) عن �أي معامالت غري م�رصح بها قبل قيامك باالبالغ عن فقدان �أو �رسقة بطاقة
.االئتمان �أو عملية غري م�رصح بها
 ويتوجب عليك �أن.يحق لنا �أن نقرر اجراء التحقيق يف �أي معامالت غري م�رصح بها
 والتحقيق،تتعاون معنا ومع ال�رشطة ال�ستعادة بطاقات االئتمان املفقودة �أو امل�رسوقة
 �إذا طلب منك ابالغ ال�رشطة عن املعامالت غري امل�رصح.يف �أي معامالت غري م�رصح بها
 وعلى �أي، يتوجب عليك �أن تفعل ذلك على الفور،بها �أو البطاقات املفقودة �أو امل�رسوقة
. �أيام من تاريخ الطلب7 حال يف غ�ضون
 وينبغي قطعها اىل،�إذا قمت با�سرتداد بطاقات االئتمان فيتوجب عليك عدم ا�ستخدامها
.ن�صفني و�إعادتها لنا

 ماذا يعني بذل العناية احلذرة؟١٣٫٢

:ان بذل العناية احلذرة يعني اتخاذ االحتياطات التالية كحد �أدنى
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a) Signing the Credit Card as soon as it is received and complying
with any security instructions;
b) Protecting the Credit Card and the Credit Card security details;
c) Not allowing anyone else to have or use the Credit Card (and this
includes disclosing your PIN to anyone);
d) Destroying any notification of the Credit Card security details;
e) Not writing down the Credit Card security details nor disclosing
them to anyone else, including the police and/or our staff;
f) If you change your Credit Card security details to make them
more memorable to you, do not choose sequences of letters or
numbers that may be easy to guess;
g) Not tampering with the Credit Card;
h) Keeping Credit Card receipts secure and disposing them carefully;
i) Cutting any old Credit Cards into pieces;
j) Keeping your Credit Card in your sight at all times.
13.3 Can I use my Credit Card for business purposes?
No. Your Credit Card is for your personal use. You cannot use your
Credit Card for business purposes. If you do use your Credit Card for
business purposes, we may cancel your Credit Card and you may incur
additional fees and charges for misuse of your Credit Card.
13.4 What happens if I dispute a transaction which is valid?
You may be charged a fee in line with the Schedule of Services and
Charges.
14. Flexible Instalment Plan, Easy Cash (if available), Balance
Transfer, My Rewards, Credit Shield
14.1 What additional terms apply for special features?
You can find on our website www.hsbc.co.om the following
additional terms: Flexible Instalment Plan, Easy Cash (if available),
Balance Transfer, My Rewards and Credit Shield. Please make sure
you read and understand these Terms before agreeing to accept
one of these special features.
15. Changing these Terms
15.1 Will you change these Terms?
You agree that we may, at our discretion and for any reason, change
any of the terms of this Agreement, including interest rates (either
generally or on specific promotions) and how interest is calculated,
the repayment date or minimum repayment amount (including how
we calculate it), allocation of payments, the statement date, late
payment fees, fees or other charges (including the Schedule of
Services and Tariffs itself), or introduce new terms.
In particular, we may vary the interest rate(s) depending on our
assessment of your ability to meet your financial commitments
(including considering your credit history and information held about
14

�أ ) التوقيع على بطاقة االئتمان فور ا�ستالمها واالمتثال لأي تعليمات �أمنية؛ و
ب ) حماية بطاقة االئتمان والتفا�صيل الأمنية اخلا�صة بها؛ و
ج ) عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر باحل�صول على �أو ا�ستخدام بطاقة االئتمان (وهذا
ي�شمل الك�شف عن رمز التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص بك �إىل �أي �شخ�ص)؛ و
د ) اتالف �أي �إخطار بالتفا�صيل االمنية اخلا�صة لبطاقة االئتمان؛ و
ه ) عدم تدوين التفا�صيل الأمنية لبطاقة االئتمان وعدم الك�شف عنها �إىل �أي �شخ�ص
�أو املوظفني العاملني لدينا؛ و/ مبا يف ذلك ال�رشطة و،�آخر
و ) �إذا قمت بتغيري التفا�صيل الأمنية اخلا�صة ببطاقة االئتمان اخلا�صة بك جلعلها
 ال تختار ت�سل�سل احلروف �أو الأرقام التي قد يكون،قابلة للتذكر �أكرث بالن�سبة لك
من ال�سهل معرفتها؛ و
ز ) عدم العبث ببطاقة االئتمان؛ و
ح ) حفظ �إي�صاالت بطاقات االئتمان ب�شكل �آمن والتخل�ص منها بعناية؛ و
ط ) قطع �أي بطاقات ائتمان قدمية �إىل قطع؛ و
.ي ) مراقبة بطاقة االئتمان اخلا�صة بك وحفظها يف مكان وا�ضح للعيان يف جميع الأوقات

 هل ميكنني ا�ستخدام بطاقة االئتمان لأغرا�ض جتارية؟١٣٫٣

 ال ميكنك ا�ستخدام. ان بطاقة االئتمان اخلا�صة بك هي ال�ستخــدامك ال�شخ�صي فقط.ال
 �إذا كنــت ت�ستخـدم بطاقــة االئتمان.بطاقة االئتمان اخلــا�صــة بك لأغــرا�ض تــجارية
 فقــد نـقوم ب�إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك وقــد،اخلا�صة بك لأغرا�ض جتارية
.تتحمل ر�سوم وتكاليف �إ�ضافية لإ�ساءة ا�ستخدام بطاقة االئتمان

 ماذا يحدث �إذا قمت باالعرتا�ض على معاملة �صحيحة؟١٣٫٤
.يتم فر�ض ر�سوم عليك وفق ًا جلدول اخلدمات والر�سوم

 نقاط، حتويل الر�صيد،) النقد ال�سهل (�إذا كان متاح، خطة الق�سط املرن.14
 الدرع االئتماين،املكاف�أة
 ما هي ال�رشوط الإ�ضافية التي تنطبق على امليزات اخلا�صة؟١٤٫١

 على ال�رشوط الإ�ضافيةwww.hsbc.co.om ميكنك العثور يف موقعنا على االنرتنت
 نقاط املكاف�أة، حتويل الر�صيد، ) النقد ال�سهل (عند توفره،  خطة الدفعة املرنة:التالية
 يرجى الت�أكد من قراءة وفهم هذه ال�رشوط قبل املوافقة على قبول �أي.والدرع االئتماين
.من هذه امليزات اخلا�صة

 تغيري هذه ال�رشوط.15
 هل �سنقوم بتغيري هذه ال�رشوط؟١٥٫١
 تغيري، ولأي �سبب من الأ�سباب، ووفق ًا لتقديرنا املطلق،انك توافق على �أنه يجوز لنا
 مبا يف ذلك �أ�سعار الفائدة (�سواء ب�صورة عامة �أو على،�أي من بنود هذه االتفاقية
 �أو تاريخ ال�سداد �أو احلد الأدنى ملبلغ ال�سداد،ميزات حمددة) �أو كيفية احت�ساب الفائدة
 �أو ر�سوم، �أو تاريخ الك�شف، �أو تخ�صي�ص الدفعات،)(مبا يف ذلك كيفية احت�سابنا لذلك
 �أو الر�سوم �أو غريها من التكاليف (مبا يف ذلك جدول اخلدمات،الت�أخر يف الدفع
. �أو �إدخال �رشوط جديدة،)والتعرفات نف�سه
 قد نقوم بتغيري ن�سبة (ن�سب) الفائدة بناءا على تقييمنا،على وجه اخل�صو�ص
لقدرتك على الوفاء بااللتزامات املالية (مبا يف ذلك االخذ باالعتبار لتاريخ
)االئتمان اخلا�ص بك واملعلومات التي حتتفظ بها وكاالت االئتمان املرجعية عنك
 قد تكون.وكيف تدير وتت�رصف بح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك من وقت لآخر
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you by credit reference agencies) and how you conduct your Credit
Card Account from time to time. These changes may be personal to
you and we do this to ensure a fair allocation of the risks and costs
of borrowing between our different customers.
15.2 How much notice will you give me of a variation?
We will give you at least 30 days’ notice unless one of the following
applies:
1) a change in law, industry code, regulation or market practice;
2) a change in the cost of providing services to you, including
money market rates or bank base rates;
3) a change to our way of doing business including the introduction
of new technology;
4) to reflect our policies on the competitiveness, market
share and profitability of our business, where we are not
acting dishonestly, for an improper purpose, to discriminate
against a particular customer or as an unreasonable financial
institution;
5) to make the Agreement clearer to you; or
6) any other valid reason.
If we increase any fees or charges we will give you 30 days’ notice.
15.3 Could the Credit Card, account number and PIN change if
there is a variation?
If we change the terms of this Agreement, we might change your
Credit Card and Credit Card Account number and cancel the Credit
Card that the new Credit Card replaces. The balance on the Credit
Card Account will become subject to the new terms. If we do this,
we will give you 30 days’ notice.
15.4 What if I do not agree with the variation?
If you are unhappy with any changes made by us you have the
option to end this Agreement and close your Credit Card Account by
giving us written notice and paying your outstanding balance and any
outstanding liabilities on your Credit Card Account in full immediately.
If you do not object to the changes in the notice period, you will be
deemed to have accepted those changes.
16. Restricting Credit Card use and ending this Agreement
16.1 Can you ask me to pay the outstanding balance on my
Credit Card Account in full at any time?
Your Credit Card debt is repayable on demand. This means that the
Bank could choose to demand repayment of the entire amount on
demand at any time.
16.2 When will my Credit Card be refused or restricted?
In accordance with our right to demand the Credit Card balance
back in full at any time we have the right to restrict or refuse a
transaction on your Credit Card at any time. Without restricting this
general right, we are likely to restrict or refuse a transaction on your
Credit Card in the following circumstances:
a) the use is causing, or would cause a breach of these Terms;
15

هذه التغيريات �شخ�صية تطبق عليك فقط واننا نقوم بهذه االجراءات ل�ضمان توزيع
.عادل للمخاطر وتكاليف االقرتا�ض بني خمتلف العمالء لدينا

 ما هي مدة الإ�شعار لغايات تفعيل تغيري ال�رشوط؟١٥٫٢

: يوما على الأقل ما مل ينطبق �أي مما يلي30 �سوف نقدم لك �إ�شعاراً قبل
 �أو يف قانون �أو نظام �أو ممار�سات ال�سوق املتعلقة بالقطاع؛،) تغيري يف القانون1
 مبا يف ذلك معدالت �سوق املال �أو �أ�سعار،) تغيري يف تكلفة تقدمي اخلدمات لك2
الفائدة الأ�سا�سية للبنك؛
) تغيري و�سيلة ممار�سة الأعمال التجارية لدينا مبا يف ذلك �إدخال التكنولوجيا اجلديدة؛3
 مع،) لعك�س �سيا�ساتنا على القدرة التناف�سية واحل�صة ال�سوقية وربحية عملنا4
توخنا ال�صدق و العدالة و عدم التمييز �ضد �أي عميل معني �أو الت�رصف كم�ؤ�س�سة
مالية غري عادلة �أو منطقية؛
) جلعل االتفاقية �أكرث و�ضوحا لك؛ �أو5
.)	لأي �سبب وجيه �آخر6
. يوما30 �إذا قمنا بزيادة �أي ر�سوم �أو تكاليف ف�سوف نقدم لك �إ�شعاراً بذلك قبل

 هل ميكن لبطاقة االئتمان ورقم احل�ساب والرقم ال�رسي �أن تتغري �إذا كان١٥٫٣
هناك تغيري يف ال�رشوط؟

 فقد نغري بطاقة االئتمان اخلا�صة بك ورقم ح�ساب،�إذا قمنا بتغيري �رشوط هذا االتفاقية
 �سوف.بطاقة االئتمان و�إلغاء بطاقة االئتمان التي حتل حملها بطاقة االئتمان اجلديدة
 �سوف، �إذا قمنا بفعل ذلك.ي�صبح ر�صيد ح�ساب بطاقة االئتمان خا�ضعا لل�رشوط اجلديدة
. يوما30 نقدم لك �إ�شعاراً مدته

 ماذا لو �أنني ال اوافق على التغيري؟١٥٫٤

�إذا كنت غري را�ض عن �أي تغيريات قمنا ب�إجرائها ف�إن لديك خيار بانهاء هذه االتفاقية
و�إغالق ح�ساب البطاقة االئتمانية عن طريق توجيه �إ�شعار خطي لنا ودفع الر�صيد امل�ستحق
.و�أية مبالغ �أخرى م�ستحقة على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك بالكامل وعلى الفور

 فـــ�سوف تعـــترب،�إذا مل تـــقم باالعـــرتا�ض عـــلى التغـــيريات خـــالل فـــرتة الإ�شـــعار
.�أنـــك قـــد قبـــلت بـــهذه التغيـــريات

 تقييد ا�ستخدام بطاقة االئتمان وانهاء هذه االتفاقية.16
 هل ميكنكم �أن تطلبوا مني دفع الر�صيد املتبقي يف ح�ساب بطاقة االئتمان١٦٫١
اخلا�صة بي بالكامل يف �أي وقت؟

 هذا يعني �أن البنك ميكن �أن يختار.ان ديون بطاقة االئتمان اخلا�صة بك ت�سدد عند الطلب
.املطالبة ب�سداد كامل املبلغ عند الطلب يف �أي وقت

 متى �سوف يتم رف�ض بطاقة االئتمان اخلا�صة بي �أو تقييدها؟١٦٫٢

 ف�إن،ا�ستناداً حلقنا باملطالبة با�سرتداد ر�صيد بطاقة االئتمان بالكامل يف �أي وقت
.لدينا احلق يف تقييد �أو رف�ض املعاملة على بطاقة االئتمان اخلا�صة بك يف �أي وقت
 فمن املرجح �أن نقيد �أو نرف�ض معاملة على بطاقة االئتمان،دون تقييد لهذا احلق العام
:اخلا�صة بك يف احلاالت التالية
 �أو من �ش�أنه �أن ي�سبب اخال ًال بهذه ال�رشوط؛،�أ) اال�ستخدام ي�سبب
ب) اعتقادنا ب�أن هناك زيادة كبرية يف املخاطر ب�سبب �أنك قد ال تكون قادرا على الوفاء
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b) we believe that there is significantly increased risk that you may
not be able to fulfil your duty to repay the credit in line with
this Agreement and this includes situations such as you going
bankrupt or having similar proceedings taken against you;
c) if any of the information you have given us turns out to be
incorrect or is suspected to be untrue;
d) if your bank account with us or any member of the HSBC Group
is frozen;
e) if adverse information is received from a credit reference agency
about you;
f) your residence visa has expired or is cancelled;
g) we have reasonable grounds for suspecting that you, any
Supplementary Cardholder or third party has committed or is
about to commit a crime or other abuse, including a regulatory,
international sanctions, bribery or money laundering offence,
in connection with use of the Credit Card or the Credit Card
Account;
h) we suspect fraud or misuse of your Credit Card. (you may be
asked for further information, including verification of your
identity, when we are asked to authorise a transaction);
i) if you do not use your PIN when you use your Chip and PIN
Credit Card at a facility which requires you to use a PIN;
j)

if you do not provide us with up to date and valid ID 		
documentation; or

k) for any other justifiable reason.
If a transaction is refused by us we will give notice of this refusal
via the supplier, retailer or other organisation with whom you
try to make the transaction. If a merchant or third party refuses
to accept your Credit Card, we are not responsible to you (or the
Supplementary Cardholder). If you have a complaint you should
discuss this with the third party or merchant.
If we restrict your Credit Card we will try to give you reasonable
notice, but there may be circumstances where we are not able to
give you notice (e.g. for regulatory reasons) and your Credit Card
will be restricted immediately. We will not be liable for any loss you
suffer as a result of this action.
16.3 Does this Agreement have a fixed duration?
No. This Agreement has no fixed or minimum duration.
16.4 Can you cancel my Credit Card?
Yes. Cards belong to us and while we will try to give you reasonable
notice if we cancel your Card, there may be circumstances where
we need to cancel your Card straightaway without notice.
You will be responsible for all of the amounts you owe us under
these Terms, even if we have cancelled your Credit Card or closed
16

بواجبك ل�سداد االئتمان مبا يتوافق مع �رشوط هذه االتفاقية وهذا ي�شمل حاالت مثل
�إفال�سك �أو وجود �إجراءات مماثلة اتخذت �ضدك؛
ج)	�إذا تبني �أن �أيا من املعلومات التي قدمتها لنا هي معلومات غري �صحيحة �أو ي�شتبه
يف �أن تكون غري �صحيحة؛
؛HSBC د)	�إذا مت جتميد ح�سابك امل�رصيف معنا �أو مع �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة
ه)	�إذا مت تلقي معلومات �سلبية من وكالة االئتمان املرجعية عنك؛
و)	�إذا انتهت �صالحية �أو ت�أ�شرية الإقامة اخلا�صة بك �أو مت الغاءها؛
ز) وجدت لدينا �أ�سباب معقولة لال�شتباه ب�أنك �أو �أي حامل لبطاقة ا�ضافية �أو طرف ثالث
 مبا يف ذلك �أي خمالفات،قد ارتكب �أو على و�شك ارتكاب جرمية �أو خمالفة �أخرى
 �أو ر�شوة �أو جرمية غ�سل �أموال مرتبطة با�ستخدام بطاقة،تنظيمية �أو عقوبات دولية
االئتمان �أو ح�ساب بطاقة االئتمان؛
 (قد يطلب.ح) وجد لدينا �شك بوجود غ�ش �أو �إ�ساءة ا�ستخدام لبطاقة االئتمان اخلا�صة بك
 عندما يطلب، مبا يف ذلك التحقق من الهوية اخلا�صة بك،منك مزيد من املعلومات
منا اجازة معاملة)؛
ط) �إذا كنت ال ت�ستخدم رمز التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص بك عند ا�ستخدام ال�رشيحة
اخلا�صة بك ورمز التعريف ال�شخ�صي ببطاقة االئتمان يف من�ش�أة تتطلب ا�ستخدام
رمز التعريف ال�شخ�صي؛
ي)	�إذا مل تقم بتزويدنا بوثائق هوية حمدثة و�صاحلة؛ �أو
.ك)	لأي �سبب مربر اخر
�إذا مت رف�ض معاملة من قبلنا ف�سوف نقدم �إ�شعارا بهذا الرف�ض عن طريق املورد �أو
 �إذا كان التاجر �أو الطرف.التاجر �أو �أي جهة �أخرى حتاول اجراء هذه املعاملة معها
 فنحن ل�سنا م�س�ؤولني جتاهك (�أو جتاه،الثالث يرف�ض قبول بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
 �إذا كان لديك اعرتا�ض فيجب عليك مناق�شة هذا الأمر مع.)حامل البطاقة الإ�ضافية
.الطرف الثالث �أو التاجر
�إذا قمنا بتقييد ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك ف�سوف نحاول �أن نقدم لك
 ولكن قد تكون هناك ظروف حيث ال نكون قادرين على تقدمي، �إ�شعاراً �ضمن فرتة معقولة
اال�شعار لك (على �سبيل املثال لأ�سباب تنظيمية) حيث يتم تقييد ا�ستخدام بطاقة االئتمان
. اننا غري م�س�ؤولني عن �أي خ�سارة تتكبدها نتيجة لهذا الإجراء.اخلا�صة بك على الفور

 هل لهذه االتفاقية مدة حمددة؟١٦٫٣

. هذه االتفاقية لي�س لها مدة حمددة �أو حد زمني �أدنى.ال

 هل ميكننا �إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك؟١٦٫٤

ً ملكية البطاقات تعود لنا وعلى الرغم من اننا �سوف نحاول �أن نقدم لك �إ�شعارا.نعم
 اال انه قد تكون هناك ظروف حيث �سوف نكون بحاجة،معقو ًال �إذا قمنا ب�إلغاء البطاقة
.�إىل �إلغاء البطاقة فورا ودون ا�شعار

 حتى،�سوف تكون م�س�ؤوال عن جميع املبالغ التي تدين بها لنا مبوجب هذه ال�رشوط
لو قمنا ب�إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك �أو �إغالق احل�ساب املرتبط ببطاقة االئتمان
16

the account(s) linked to your Credit Card. The outstanding amounts
would become due and payable immediately.

. �سوف ت�صبح املبالغ امل�ستحقة واجبة ال�سداد فورا.اخلا�صة بك

16.5 How can I cancel my Credit Card?
You may cancel your Credit Card and close your Credit Card Account
at any time by written notice to us or by calling us.

ميكنك �إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك و �إغالق ح�ساب بطاقة االئتمان
.اخلا�ص بك يف �أي وقت عن طريق ا�شعار كتابي لنا �أو من خالل االت�صال بنا
�إذا قمت ب�إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك يتوجب عليك �أن تعيد لنا بطاقة
االئتمان اخلا�صة بك وجميع البطاقات ا لإ�ضافية التي قمنا ب�إ�صدارها على
 كما يتوجب عليك �أن تقوم بدفع جمموع.ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك
ر�صيدك امل�ستحق و �أية مبالغ �أخرى م�ستحقة على ح�ساب بطاقة االئتمان
.اخلا�ص بك بالكامل وعلى الفور

If you cancel your Credit Card you must return to us your Credit
Card and all Supplementary Cards we issued on your Credit Card
Account. You must also pay your total outstanding balance and
any outstanding liabilities on your Credit Card Account in full
immediately.
16.6 What happens to my outstanding amounts upon
cancellation?
We might debit your account for any transaction made by you
before or after the Agreement ended. We will require immediate
repayment of the account.
You must not use your Credit Card (or any Supplementary Card)
after we have cancelled or suspended it.
These Terms still apply to you until all amounts are repaid in full.
17.

Death and Bankruptcy

 كيف ميكنني �إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟١٦٫٥

 ماذا يحدث للمبالغ امل�ستحقة على ح�سابي عند الإلغاء؟١٦٫٦

 �سوف.قد نقوم باخل�صم من ح�سابك عن �أي معاملة قمت بها قبل �أو بعد انتهاء االتفاقية
.نطلب منك الت�سديد الفوري للح�ساب

يتوجب عليك عدم ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك (�أو �أي بطاقة ا�ضافية) بعد
.الغائها او ايقافها
.ان هذه ال�رشوط �سوف تظل مطبقة عليك حتى يتم �سداد جميع املبالغ بالكامل

 الوفاة واالفال�س.17
 ماذا يحدث يف حال وفاتي؟١٧٫١

17.1 What happens if I die?
In the event of your death, your heirs need to give us notice as
soon as possible, along with any documents necessary under the
applicable law. Your heirs will be responsible for settling the balance,
unless you have taken out insurance cover.

 باال�ضافة، يتوجب على ورثتك تقدمي �إ�شعار لنا يف �أقرب وقت ممكن،يف حال وفاتك
 �سوف يكون ورثتك م�س�ؤولني عن.اىل �أي وثائق الزمة مبوجب القانون املطبق
. ما مل تكن قد ح�صلت على تغطية من خالل الت�أمني،ت�سوية الر�صيد

17.2 What happens if I become bankrupt?
In the event of your bankruptcy, the balance shall become
immediately due and payable. You (and the Supplementary
Cardholder) must immediately stop using the Credit Card and return
it to us immediately.

 يتوجب عليك. �سوف ي�صبح الر�صيد م�ستحق وواجب ال�سداد فورا،يف حال �إفال�سك
(وعلى حامل البطاقة اال�ضافية) التوقف فورا عن ا�ستخدام بطاقة االئتمان و�إعادتها
.الينا على الفور

17.3 What happens if a Supplementary Cardholder dies?
If a Supplementary Cardholder dies and they are a joint holder
of the bank account linked to your Credit Card, you must
immediately stop using the Credit Card and all Credit Cards must
be returned to us.

يف حال وفاة حامل البطاقة اال�ضافية واذا كان مالك ًا م�شرتك ًا للح�ساب امل�رصيف
 يتوجب عليك �أن تتوقف فورا عن ا�ستخدام،املرتبط ببطاقة االئتمان اخلا�صة بك
. كما يتوجب كذلك اعادة جميع بطاقات االئتمان الينا،بطاقة االئتمان

You remain responsible for settling the outstanding balance and any
outstanding liabilities on the Supplementary Card.
18. Your Information
18.1 What is the importance of this section?
This section is important because it explains how we will handle
your Customer Information.
Please read this section carefully as it affects the way your
Customer Information is treated, how and with whom it is shared
and disclosed.
By accepting these Terms you agree that the treatment of your
17

 ماذا يحدث يف حال �إفال�سي؟١٧٫٢

 ماذا يحدث يف حال وفاة حامل البطاقة الإ�ضافية؟١٧٫٣

�سوف تبقى م�س�ؤوال عن ت�سوية الر�صيد امل�ستحق و�أية مبالغ �أخرى م�ستحقة على
.البطاقة الإ�ضافية

 معلوماتك.18

 ما هي �أهمية هذا الق�سم؟١٨٫١

.هذا الق�سم مهم لأنه يو�ضح كيفية قيامنا بالتعامل مع معلومات العمالء اخلا�صة بك
يرجى قراءة هذا الق�سم بعناية كونه ي�ؤثر على الطريقة التي يتم بها التعامل مع معلومات
. وكيف ومع من يتم تبادلها والك�شف عنها،العمالء اخلا�صة بك
من خالل قبولك لهذه ال�رشوط ف�أنت توافق على �أن التعامل مع معلومات العميل اخلا�صة
.بك �سوف تكون وفقا لل�رشوط واالحكام الواردة يف هذا الق�سم
17

Customer Information will be in accordance with this section.
Any consents, authorisations and permissions that you have already
given to us in relation to your information will continue to apply, in
addition to the consents you give us pursuant to this section.
18.2 When will you disclose my information?
Customer Information will not be disclosed to anyone (including
other members of the HSBC Group), other than where:
• We are legally required to disclose;
• We have a public duty to disclose;
• Our or an HSBC third party’s legitimate business purposes require
disclosure;
• The disclosure is made with your consent; or
• It is disclosed as set out in these Terms.
18.3 What will you do with my information?
You agree that we (including other members of the HSBC Group)
may collect, use and share Customer Information (including relevant
information about you, your transactions, your use of our products
and services, and your relationships with the HSBC Group).
18.4 How will you collect my information?
Customer Information may be requested by us or on our behalf or
that of the HSBC Group, and may be collected from you directly,
from a person acting on your behalf, from other sources (including
from publicly available information), and it may be generated or
combined with other information available to us or any member of
the HSBC Group.
18.5 For what purposes will you process your information?
You agree that we (including other members of the HSBC Group)
may process, transfer, and disclose Customer Information in
connection with the following purposes:
(a) the provision of services and to approve, manage, administer or
effect any transactions that you request or authorise;
(b) meeting Compliance Obligations;
(c) conducting Financial Crime Risk Management Activity;
(d) collecting any amounts due and outstanding from you;
(e) conducting credit checks and obtaining or providing credit
references;
(f) enforcing or defending our rights, or those of a member of the
HSBC Group;
(g) for our internal operational requirements or those of the HSBC
Group (including credit and risk management, system or product
development and planning, insurance, audit and administrative
purposes); and
(h) maintaining our overall relationship with you (including
marketing or promoting financial services or related products
and market research)
(together referred to as the “Purposes”).
18.6 Who will you share my information with?
You agree that we may, as necessary and appropriate for the
18

ان �أي موافقات وت�صاريح وتفوي�ضات قد قمت بتقدميها لنا �سابقا فيما يتعلق مبعلوماتك
. وذلك بالإ�ضافة �إىل املوافقات التي تعطيها لنا عمال بهذا الق�سم،�سوف تبقى نافذة

 متى �سوف تقومون باالف�صاح عن املعلومات اخلا�صة بي؟١٨٫٢

لن يتم االف�صاح عن معلومات العمالء �إىل �أي �شخ�ص (مبا يف ذلك الأع�ضاء الآخرين يف
: با�ستثناء احلاالت التالية،)HSBC جمموعة
اذا كنا مطالبني قانونا باالف�صاح؛
اذا كان لدينا واجب عام باالف�صاح؛
 تتطلبHSBC اذا كانت لأغرا�ض جتارية م�رشوعة خا�صة بنا �أو بطرف ثالث لـ
الإف�صاح؛
اذا مت االف�صاح مبوافقتك؛ �أو
.اذا مت الإف�صاح على النحو املبني يف هذه ال�رشوط

•
•
•
•
•

 كيف �سيتم التعامل باملعلومات اخلا�صة بي؟١٨٫٣

) ان جنمعHSBC توافق على انه يحق لنا (مبا يف ذلك �أع�ضاء �آخرين يف جمموعة
،ون�ستخدم ونتبادل املعلومات اخلا�صة بالعمالء (مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بك
واملعامالت اخلا�صة بك وا�ستخدامك ملنتجاتنا وخدماتنا وعالقاتك مع جمموعة
. )HSBC

 كيف �سوف تقوموا بجمع املعلومات اخلا�صة بي؟١٨٫٤

 كما قد،HSBC قد تطلب معلومات العمالء من قبلنا �أو نيابة عنا �أو نيابة عن جمموعة
يتم جمع هذه املعلومات منك مبا�رشة �أو من �شخ�ص يت�رصف نيابة عنك �أو من م�صادر
 وقد يتم حت�صيل هذه املعلومات �أو،)�أخرى (مبا يف ذلك من املعلومات املتاحة للجمهور
جتميعها مع غريها من املعلومات املتوفرة لدينا �أو لدى �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة
.HSBC

 ماهي الغايات من التعامل باملعلومات اخلا�صة بي؟١٨٫٥

) قد نقوم بالتعامل يفHSBC توافق على �أننا (مبا يف ذلك �أع�ضاء �آخرين يف جمموعة
:ونقل والك�شف عن معلومات العميل للغايات التالية
(�أ) توفري اخلدمات �أو قبول �أو �إدارة �أو تنفيذ �أو اال�رشاف على �أي معامالت تطلبها �أو
ت�رصح بها؛
(ب) الوفاء بااللتزامات االمتثال؛
(ج)	�إجراء ن�شاط �إدارة خماطر اجلرمية املالية؛
(د) حت�صيل �أي مبالغ م�ستحقة وغري م�سددة من قبلك؛
(ه)	�إجراء تدقيق االئتمان واحل�صول على �أو توفري مراجع االئتمان؛
؛HSBC  �أو عن حقوق ع�ضو مبجموعة،(و) تنفيذ �أو الدفاع عن حقوقنا
 (مبا يف ذلك �إدارةHSBC (ز) للمتطلبات الت�شغيلية الداخلية اخلا�صة بنا �أو مبجموعة
 ولأغرا�ض، الت�أمني،االئتمان واملخاطر وتطوير وتخطيط الأنظمة �أو املنتجات
التدقيق والغرا�ض الإدارية)؛ و
(ح) للحفاظ على عالقتنا العامة معك (مبا يف ذلك ت�سويق �أو ترويج اخلدمات املالية
) و�أبحاث ال�سوق،	�أو املنتجات ذات ال�صلة
.)»(ي�شار اىل هذه الغايات جمتمعة با�سم «الغايات

 مع من �سوف تتبادلوا املعلومات اخلا�صة بي؟١٨٫٦

 نقل والك�شف عن، متى كان ذلك �رضوري ًا لتحقيق الغايات،توافق على �أنه يجوز لنا
�أي معلومات العميل �إىل اجلهات العاملية التالية (الذين يجوز لهم �أي�ضا معاجلة ونقل
:)والك�شف عن معلومات العمالء هذه لغايات حتقيق الغايات
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Purposes, transfer and disclose any Customer Information to the
following recipients globally (who may also process, transfer and
disclose such Customer Information for the Purposes):
a. any member of the HSBC Group;
b. any sub-contractors, agents, service providers, or associates
of the HSBC Group (including their employees, directors and
officers);
c. any Authorities, in response to their requests;
d. persons acting on your behalf, payment recipients, beneficiaries,
account nominees, intermediary, correspondent and agent
banks, clearing houses, clearing or settlement systems, market
counterparties, upstream withholding agents, swap or trade
repositories, stock exchanges, companies in which you have an
interest in securities (where such securities are held by us for
you);
e. any party to a transaction acquiring interest in, or assuming risk
in, or in connection with, the Services;
f. other financial institutions, credit bureaus, verification agencies
or credit reference agencies as the Bank chooses to use from
time to time for the purposes of obtaining or providing credit
references and other information;

؛HSBC  �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة.�أ
 �أي من املتعاقدين من الباطن �أو الوكالء �أو مقدمي اخلدمة �أو ال�رشكاء ملجموعة.ب
 (مبا يف ذلك املوظفني واملدراء وكبار املوظفني)؛HSBC
 وذلك ا�ستجابة لطلباتهم؛،	�أي �سلطات.ج
 الأ�شخا�ص الذين يت�رصفون نيابة عنك �أو م�ستلمي الدفعات �أو امل�ستفيدين.د
�أو امل�سمني على احل�ساب �أو الو�سيط �أو البنوك املرا�سلة والوكيلة �أو غرف
املقا�صة �أو انظمة املقا�صة �أو الت�سوية �أو اطراف ال�سوق �أو وكالء احتجاز
) �أو �أمناء املبادلة �أو التجارةupstream withholding agents (»«�أب�سرتمي
�أو البور�صات �أو ال�رشكات التي يكون لك م�صلحة ب�أ�سهمها (وذلك يف احلاالت
التي نحتفظ فيها بهذه الأ�سهم نيابة عنك)؛
	�أي طرف ملعاملة �سيكون له فيها م�صلحة �أو يتحمل فيها خماطر تتعلق باخلدمات.ه
�أو تت�صل بها؛
 �أو وكاالت، امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أو مكاتب معلومات االئتمان الأخرى.و
 �أو وكاالت املرجعية االئتمانية الأخرى وفق ًا خليار البنك من وقت لآخر،التحقق
لأغرا�ض احل�صول على �أو توفري املراجع االئتمانية وغريها من املعلومات؛
) من الغري يقدم خدمات �إدارة الأ�صول لك؛fund manager( 	�أي مدير �صندوق.ز
)والذي نزوده مبقدمات �أو جنري الإحاالت؛ وintroducing broker( 	�أي و�سيط تقدمي.ح

g. any third party fund manager who provides asset management
services to you;

 �أو �أي بيع �أو ت�رصف �أو اندماج �أوHSBC  فيما يتعلق ب�أي نقل لأعمال �أو موجودات.ط
.ا�ستحواذ يخ�ص تلك الأعمال �أو املوجودات

h. any introducing broker to whom we provide introductions or
referrals; and

 مبا يف ذلك يف اي اخت�صا�صات ق�ضائية �أخرى غري ُعمان ويف �أي �أماكن،�أينما وجدت
.اخرى التي ال تتوفر فيها قوانني حماية البيانات

i.

in connection with any HSBC business transfer, disposal,
merger or acquisition.

wherever located, including in jurisdictions other than Oman and
jurisdictions which do not have data protection laws.
Please note that for MyRewards and products which are not
provided by the HSBC Group, such as insurance, we will exchange
information about you with third parties. This will include changes
to your name, address, Credit Card number and other relevant
information.
18.7 Will you use Credit Bureaus?
You agree that we can share your information with credit reference
agencies/bureaus and use information available from public sources
to verify your identity and suitability for an account. When you apply
for a Credit Card and during the period in which you have a Credit
Card, we may request a report from a credit reference agency/
bureau to assess your ability to meet your financial commitments.
In addition, we may share your information with HSBC-authorised
external debt collection agencies for the purposes of collection of
any overdue debts you may owe to us.
18.8 Will you provide a reference to another bank about me?
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يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة ملكاف�أتي واملنتجات التي ال يتم توفريها من قبل جمموعة
. فاننا �سوف نقوم بتبادل املعلومات اخلا�صة بك مع �أطراف ثالثة، مثل الت�أمني،HSBC
�سوف ت�شمل هذه التبادالت اال�سم والعنوان ورقم بطاقة االئتمان اخلا�صة بك وغريها
.من املعلومات ذات ال�صلة

 هل �ست�ستخدموا مكاتب معلومات االئتمان؟١٨٫٧

 مكاتب/ توافق على �أننا ميكن �أن نتبادل املعلومات اخلا�صة بك مع وكاالت
االئتمان املرجعية كما اننا قد ن�ستخدم املعلومات املتاحة من م�صادر عامة
 عندما تتقدم للح�صول على بطاقة.للتحقق من هويتك و�صالحيتها للح�ساب
 مكتب/  فقد نطلب تقرير من وكالة،االئتمان وخالل مدة حيازتك لبطاقة االئتمان
.مرجع االئتمان لتقييم قدرتك على الوفاء بااللتزامات املالية املرتتبة عليك
 قد ن�شارك املعلومات اخلا�صة بك مع وكاالت حت�صيل الديون،بالإ�ضافة �إىل ذلك
 لأغرا�ض حت�صيل الديون امل�ستحقة املت�أخرة والتيHSBC  املعتمدة من قبل،اخلارجية
.قد تكون مدين لنا بها

 هل �ستقوموا مبنح �أي بنك اخر تعريف عني؟١٨٫٨

.�سوف نح�صل على موافقتك قبل تقدمي تعريف عنك اىل اي بنك �آخر

 ماذا يحدث �إذا مل ابقيكم على اطالع بالتغيريات على املعلومات اخلا�صة١٨٫٩
بي �أو �إذا رف�ضت �أن اعطيكم املعلومات التي تطلبوها مني؟

:�إذا
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We will obtain your consent before providing a reference to another
bank about you.
18.9 What happens if I do not keep you updated with changes
to my information or if I refuse to give you information you
request from me?
• you fail to provide promptly Customer Information that we
requested, or
•

•

you withhold or withdraw any consents that we may need
to process, transfer or disclose Customer Information for the
Purposes (except for purposes connected with marketing or
promoting products and services to you), or
we have, or a member of the HSBC Group has, suspicions
regarding Financial Crime or an associated risk,

We may:
a. be unable to provide new, or continue to provide all or part of
the, Services to you and reserve the right to end our relationship
with you;
b. take actions necessary for us or a member of the HSBC Group
to meet the Compliance Obligations; and/or
c. block, transfer or close your account(s) where permitted under
the Law.
In addition, if you fail to supply promptly your, or a Connected Person’s,
Tax Information and accompanying statements, waivers and consents,
as may be requested, then we may make our own judgment with
respect to your status, including whether you are reportable to a Tax
Authority. Such action may mean we or other persons are required to
withhold amounts as may be legally required by any Tax Authority and
pay such amounts to the appropriate Tax Authority.
18.10 What if my information changes?
You agree to inform us promptly, and in any event within 30 days, in
writing if there are any changes to Customer Information supplied
to us or a member of the HSBC Group from time to time, and to
respond promptly to any request for Customer Information from us
or a member of the HSBC Group.
18.11 What if I give you someone else’s information?
By agreeing to these Terms, you are confirming that every person
whose information (including Personal Data or Tax Information) you
have provided to us or a member of the HSBC Group has (or will at
the relevant time have) been notified of and agreed to the processing,
disclosure and transfer of their information as set out in these Terms.
18.12 How will my information be protected?
Whether it is processed in Oman or overseas, Customer Information
will be protected by a strict code of secrecy and security which all
members of the HSBC Group, their staff and third parties are subject to.
18.13 What about banking secrecy laws and regulations?
By agreeing to these Terms, you are expressly giving us your
consent to share your information as described in these Terms
and you are expressly giving up any right to secrecy you have
under banking secrecy laws and regulations in Oman and in other
20

 �أو، • ف�شلت يف توفري معلومات العميل التي نقوم بطلبها ب�شكل فوري
• قمت بحجب �أو �سحب �أي موافقات التي قد نحتاج اليها للتعامل يف �أو نقل �أو الك�شف
عن معلومات العميل للغايات (با�ستثناء ما يتعلق بت�سويق �أو ترويج املنتجات
 �أو،)واخلدمات لك
 �شكوك ب�ش�أن جرمية مالية �أو خماطر،HSBC  �أو لدى ع�ضوا يف جمموعة،• لدينا
،مرتبطة بها
:يف هذه احلاالت يجوز لنا
 اخلدمات لك ونحتفظ،	�أن نتوقف عن تقدمي �أو اال�ستمرار بتقدمي كل �أو جزء من.�أ
باحلق يف �إنهاء عالقتنا معك؛
 للوفاء بالتزاماتHSBC  اتخاذ الإجراءات ال�رضورية لنا �أو لع�ضو يف جمموعة.ب
 �أو/ االمتثال؛ و
 حجب �أو نقل �أو �إغالق احل�ساب (احل�سابات) اخلا�صة بك مبا يتوافق مع احكام.ج
.القوانني املحلية
 �إذا ف�شلت ب�أن تزودنا ب�شكل فوري باملعلومات ال�رضيبية والك�شوفات،بالإ�ضافة �إىل ذلك
 على النحو الذي، �أو بال�شخ�ص املت�صل،املرتبطة والتنازالت واملوافقات اخلا�صة بك
 مبا يف ذلك �إذا كان، فيجوز لنا يف هذه احلالة ا�صدار القرار اخلا�ص بحالتك،نقوم بطلبه
 قد يعني هذا الإجراء ب�أننا �أو غرينا من.من املفرو�ض االبالغ عنك مل�صلحة ال�رضائب
الأ�شخا�ص مطالبني باحتجاز املبالغ التي قد تكون مطلوبة قانونا من قبل �أي م�صلحة
.�رضائب ودفع هذه املبالغ مل�صلحة ال�رضائب املخت�صة

 ماذا �إذا تغريت معلوماتي؟١٨٫١٠

، يوما30  ويف �أي حالة يف غ�ضون،توافق على وجوب اعالمنا بالكتابة وعلى الفور
يف حال حدوث �أية تغيريات على معلومات العمــــيل املزودة الينا �أو املزودة لع�ضوا يف
 كــــما توافــــق على اال�ستجابة فورا �إىل �أي طلب، مــــن وقــــت لآخرHSBC جمموعة
.HSBC ملعلومات العمالء قد ت�صدر عنا �أو عن �أي ع�ضـو يف جمموعة

 ماذا لو �أعطيتكم معلومات عن �شخ�ص �آخر؟١٨٫١١

 ف�إنك تـــ�ؤكد �أن كـــل �شخ�ص قمت بتقدمي معلومات عنه (مبا،باملوافقة على هذه ال�رشوط
HSBC يف ذلك البيانات ال�شخ�صية �أو املعلومات ال�رضيبية) لنا �أو لع�ضو يف جمموعة
قد مت (�أو �سيتم بالوقـــت املنا�سب) �إخـطاره ووافـــق على التعامل يف والإف�صاح عن ونقل
.املعلومات اخلا�صة به على النحو املبـــني يف هـــذه ال�شـروط

 كيف �ستتم حماية املعلومات اخلا�صة بي؟١٨٫١٢

 معلومات العمالء،�سواء مت التعامل يف معلومات العمالء يف ُعمان �أو فــي الــخارج
�سوف تكون حممــية مبوجــب وثيقــة �شــديدة ال�رسية وتتمتع باحلماية ويخــ�ضع لها
. ومــوظفيها والأطــراف الثالثةHSBC جميــع �أعــ�ضاء مــجموعة

 ماذا عن قوانني و�أنظمة ال�رسية امل�رصفية؟١٨٫١٣

 فانك توافق لنا وب�شكل �صــريح على تــبادل املعــلومات،باملوافــقة على هــذه ال�رشوط
كما هــو مو�ضــح فــي هــذه ال�شــروط كــما انــك تتــنازل �صــراحة عن �أي حــق يتعلــق
ب�رسيــة املعلومات الــخا�صة بــك مبــوجــب قــوانني و�أنظــمة ال�ســرية امل�رصفية
.)»يف ُعمــان وفــي غــريها مــن الــدول («قــوانني و�أنظــمة ال�ســرية املــ�رصفية
كــما انــك توافــق �رصاحة عــلى عدم جعلنا �أو جعل �أي ع�ضــو من �أعــ�ضاء جمموعة
 (بــما فــي ذلك �أي �ضبــاط وموظفــني ووكالء من الغري) م�ســــ�ؤولني فيماHSBC
 وذلك مــا لــم يثــبت اننــا قــمنــا، يتــعلــق بقــوانني و�أنظــمة ال�ســرية امل�رصفية هــذه
.بالت�رصف بطريقة احتيالية �أو ارتكابنا لأي تق�صري متعــمد �أو لإهمال ج�سيم
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jurisdictions (“Banking Secrecy Laws and Regulations”).You
expressly agree not to hold us or any member of the HSBC Group
(including any officers, staff and third party agents) liable in relation
to such Banking Secrecy Laws and Regulations, unless we have
acted fraudulently or with wilful misconduct or gross negligence.
18.14 What happens to my information if my account is closed
and/or my relationship with you ends?
This section of these Terms will continue to apply even if we (or any
other HSBC Group member) end the relationship with you and/or
your Credit Card Account is closed.
18.15 What if you ask me for more information?
We might ask you for more information about your financial
situation. We may verify this information. If you do not provide us
with the information we ask for, we might refuse to renew your
Credit Card or cancel your Credit Card.
19. General
19.1 What happens if there is a malfunction or failure of the
Credit Card or an ATM?
We will not be liable to you for a malfunction or failure of the Credit
Card or ATM.
We will not be liable to you for any loss if an ATM has insufficient
funds to process your request.
19.2 What should I do if my details change?
Please fill in our change of details form at one of our branches
as soon as possible. We need to know about any change of
employment, home or office address or any contact details. This
applies to your information or information about the Supplementary
Cardholder. You may be required to visit the branches and provide
additional documentation.
19.3 How will I receive my Credit Card?
You will have to collect your Credit Card from a branch or a collection
centre, as advised by us. You are responsible for ensuring you
collect your Credit Card.
19.4 What if I dispute a transaction on my Credit Card?
You must continue to make payments to us whilst you are resolving
any dispute you may be having with someone else in relation to a
transaction made with your Credit Card. We are not responsible in
any way for any goods or services supplied to you by third parties.
If the merchant or third party gives you a refund of any amount we
will credit this to your Credit Card Account when we receive notice
in writing from them.
If you suspect that there is a fraudulent activity on your Credit Card
Account you must notify us within 30 days from your last statement
which detailed the fraudulent activity.
19.5 What happens if I use my Credit Card for unlawful
purposes?
You must not use your Credit Card for unlawful purposes, including
purchasing goods or services which are illegal in or outside Oman.
21

 �أو انتهاء عالقتي/  ماذا يحدث ملعلوماتي �إذا مت �إغالق ح�سابي و١٨٫١٤
معكم؟

ان هذا الق�سم من هذه ال�رشوط �سي�ستمر بالنفاذ يف مواجهتك حتى لو قمنا (�أو قام �أي
 �أو يف حال �إغالق ح�ساب بطاقة/ ) بانهاء العالقة معك وHSBC ع�ضو اخر مبجموعة
.االئتمان اخلا�صة بك
 ماذا لو قمتم بطلب املزيد من املعلومات؟١٨٫١٥
. ثما قد نتحقق من هذه املعلومات،قد نطلب منك مزيداً من املعلومات حول و�ضعك املايل
 فقد نرف�ض جتديد بطاقة االئتمان،�إذا مل تقم بتزويدنا باملعلومات املطلوبة من قبلنا
.اخلا�صة بك �أو قد نقوم ب�إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك

 �أحكام عامة.19
 ماذا يحدث �إذا كان هناك عطل �أو ف�شل يف بطاقة االئتمان �أو يف �أجهزة١٩٫١
ال�رصاف الآيل؟

لن نكون م�س�ؤولني جتاهك عن �أي عطل �أو ف�شل يف بطاقة االئتمان �أو يف اجهزة
.ال�رصاف الآيل
لن نكون م�س�ؤولني جتاهك عن �أي خ�سارة �إذا مل يكن لدى �أجهزة ال�رصاف الآيل �أموال
.كافية لتلبية طلبك

 ماذا علي �أن �أفعل �إذا تغريت بياناتي؟١٩٫٢

يرجى تعبئة منوذج تغيري التفا�صيل اخلا�ص بنا لدى � ٍأي من فروعنا يف �أقرب وقت
 من ال�رضوري لنا معرفة �أي تغيري قد يطر�أ على عنوان العمل �أو املنزل �أو املكتب.ممكن
 ان ما تقدم ينطبق على املعلومات اخلا�صة بك وكذلك.�أو �أي معلومات تتعلق باالت�صال
 قد تكون هناك حاجة لزيارة.على املعلومات التي تخ�ص حامل البطاقة اال�ضافية
.الفروع وتقدمي وثائق �إ�ضافية

 كيف يل �أن �أ�ستلم بطاقتي االئتمانية؟١٩٫٣

عليك ا�ستالم بطاقتك االئتمانية من �أحد الفروع �أو مركز التح�صيل بح�سب التعليمات
. �أنت وحدك امل�سئول عن ا�ستالم بطاقتك.التي ن�صدرها لك

 ماذا لو اعرت�ضت على معامله تخ�ص بطاقة االئتمان اخلا�صة بي؟١٩٫٤
يجب �أن ت�ستمر يف دفع املبالغ لنا خالل قيامك بحل �أي نزاع قد تواجهه مع �شخ�ص �آخر
 لن نكون م�س�ؤولني ب�أي.يف ما يتعلق مبعاملة متت بوا�سطة بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
.�شكل من الأ�شكال عن �أي ب�ضاعة �أو خدمات مقدمة لك من قبل �أطراف ثالثة
 ف�سنقوم يف هذه احلالة،يف حال قيام تاجر �أو �أي طرف ثالث مينحك ردية لأي مبلغ
با�ضافة هذه الردية �إىل ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك عندما نتلقى �إ�شعارا خطيا
.من ذلك الطرف بهذا اخل�صو�ص
�إذا كنت ت�شك يف �أن هناك ن�شاط احتيايل مت على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�صة بك
 يوما من الك�شف الأخري الذي يبني30 فيتوجب عليك �أن تقوم ب�إخطارنا يف غ�ضون
.حدوث ذلك الن�شاط االحتيايل

 ماذا يحدث �إذا ا�ستخدمت بطاقة االئتمان لأغرا�ض غري م�رشوعة؟١٩٫٥

 مبا يف ذلك �رشاء،يجب عدم ا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة بك لأغرا�ض غري م�رشوعة
 فيحق، �إذا قمت بذلك.ال�سلع �أو اخلدمات التي تعترب غري قانونية يف ُعمان او خارج ُعمان
لنا يف هذه احلالة �إلغاء بطاقة االئتمان اخلا�صة بك على الفور كما اننا قد نقوم بابالغ
 �سوف تكون م�س�ؤوال عن �أي ا�ستخدام غري م�رشوع للبطاقة.ال�سلطات املخت�صة بذلك
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ورمبا تكون مطالبا بتعوي�ضنا �أو بتعوي�ض فيزا �أو ما�سرتكارد عن �أي مبلغ نتكبده �أو
يتكبدونه نتيجة ال�ستخدامك املذكور.

If you do so, we may cancel your Credit Card immediately and may
report you to the relevant authorities. You will be responsible for any
unlawful use and you may be required to reimburse us or Visa or
MasterCard for any amount which we or they incur as a result of
your use.

لن نكون م�س�ؤولني جتاهك عن اخل�سائر التي تتكبدها �إذا حدثت �أي من هذه احلاالت.

قد تعني هذه الأحداث ب�أننا ال ن�ستطيع �أن نر�سل لك ك�شف احل�ساب اخلا�ص بك� .سوف تبقى
م�س�ؤوال عن دفع �أي مبالغ م�ستحقة لنا ،حتى لو كنا غري قادرين على ار�سال الك�شف اخلا�ص بك.

19.6 What happens if there is a strike, industrial action, power
failure, failure of supplies or equipment or any other events
?beyond or outside our control
We will not be liable to you for the loss you suffer if any of these
events happen.

يحق لنا احالة حقوقنا و� /أو التزاماتنا فيما يتعلق ببطاقة االئتمان اخلا�صة بك �إىل
�شخ�ص �آخر� .إذا قمنا بذلك ،ف�إن هذا لن ي�ؤثر على حقوقك و � /أو على التزاماتك.

These events may mean that we cannot send you a statement. You
will still be liable to pay us any outstanding amounts, even if we are
unable to send you a statement.

 ١٩٫٦ماذا يحدث �إذا كان هناك �إ�رضاب ،ا�رضاب قطاع ،انقطاع التيار الكهربائي،
انقطاع التزويد �أو املعدات �أو �أي �أحداث �أخرى خارجة �أو خارج �سيطرة لدينا؟

 ١٩٫٧هل ميكنك حتويل بطاقتي االئتمانية لبنك اخر؟

�إذا كنا نبحث نقل بطاقة االئتمان اخلا�صة بك ،فقد ن�شارك معلوماتك ال�شخ�صية مع
�أطراف ثالثة فيما يتعلق بعملية النقل.

 ١٩٫٨هل �أ�ستطيع حتويل ر�صيد بطاقة االئتمان لبنك �آخر؟

نعم ت�ستطيع حتويل ر�صيد بطاقة االئتمان اخلا�صة بك �إذا كان البنك الآخر على ا�ستعداد
لقبول هذا الر�صيد .يرجى االت�صال بنا العالمك باجراءات هذه املعاملة .على الرغم مما تقدم.
ال يجوز لك احالة حقوقك والتزاماتك مبوجب هذا االتفاقية �إىل �أي �شخ�ص �آخر.

 ١٩٫٩ملن تعود ملكية بطاقة االئتمان؟
هي ملكيتنا يف جميع الأوقات.

 ١٩٫١٠كيف �سوف تر�سلوا الإ�شعارات يل؟

�إذا كنا بحاجة اىل ار�سال �إ�شعار لك مبوجب هذا االتفاقية ،على �سبيل املثال ،يف حال
تعديل ال�رشوط ،فقد نر�سل ا�شعار لك بوا�سطة �إحدى الطرق التالية - :الر�سائل الق�صرية،
الر�سائل ال�شخ�صية للخدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت ،ا�شعار على موقع الإنرتنت العام
اخلا�ص بنا ،ر�سالة �أو بريد �إلكرتوين  .بالن�سبة لأي �إ�شعارات موجهة �إليكم �شخ�صيا
ف�سوف نقوم با�ستخدام معلومات االت�صال التي قمت بتزويدنا بها و�سيكون هذا الإ�شعار
�ساري املفعول ،حتى لو تغريت تلك التفا�صيل.

� ١٩٫١١أي قانون ينطبق على هذه االتفاقية و�أين �سيتم ت�سوية املنازعات
القانونية؟

يف حال حدوث نزاع بيننا ،فنحن على حد �سواء نوافق على ت�سوية النزاع القائم بيننا يف
املحاكم ال ُعمانية .تنطبق القوانني ال ُعمانية و�أية قوانني �إمارة حملية معمول بها على هذه
ال�رشوط وعلى كيفية تعاملنا معك قبل فتحنا ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بك.

 ١٩٫١٢هل هذه االتفاقية باللغة العربية �أو الإجنليزية؟

ان هذه االتفاقية هي باللغتني العربية والإجنليزية� .سوف نتوا�صل معكم باللغة
الإجنليزية .يف حالة وجود تعار�ض بني الن�ص العربي واالجنليزي فان الن�ص املحرر
باللغة العربية هو الذي ي�سود.
 .20كيف ميكن تقدمي �شكوى؟

 ٢١٫١كيف ميكنني تقدمي �شكوى؟
يف حال عدم قيامنا بتقدمي م�ستوى اخلدمة الذي تتوقعه� ،أو �إذا كنت تعتقد اننا ارتكبنا
خط�أ ،نرجو اعالمنا بذلك� .سوف نقوم بعد ذلك بالتحقيق بال�شكوى و�إذا لزم الأمر،
املبا�رشة لو�ضع الأمور يف ن�صابها يف �أ�رسع وقت ممكن .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف نتخذ
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?19.7 Can you transfer my Credit Card to a different bank
We can transfer our rights and/or obligations in relation to your
Credit Card to someone else. If we do this, it will not affect your
rights and/or obligations.
If we are considering transferring your Credit Card we may share
your personal information with third parties in relation to the transfer.
?19.8 Can I transfer my Credit Card balance to another bank
Yes you may transfer your Credit Card balance if another Bank is
willing to accept this balance. Please contact us to understand the
process.
You may not, however, assign your rights and obligations under this
Agreement to anyone else.
?19.9 Who does the Credit Card belong to
It is our property at all times.
?19.10 How will you send me notices
If we need to send you a notice under this Agreement, for example,
if we are varying the terms, we may send you notice by one of
the following methods – SMS, Personal Internet Banking message,
notice on our public website, letter or email. For any notices
addressed to you personally we will use the last contact details you
notified us of and this will be a valid notice, even if those details
have changed.
19.11 What law applies to this Agreement and where would a
?legal dispute be settled
In the event of a dispute between us, we both agree to settle our
dispute in the Courts of Oman. The laws of Oman will apply to
these Terms and how we dealt with you before we opened your
Credit Card Account.
?19.12 Is this Agreement in Arabic or English
This Agreement is in English and Arabic. We will communicate with
you in English. In the event of a conflict between the Arabic and
English, the Arabic prevails.
?20. How can I complain
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20.1 How can I complain?
If we do not deliver the standard of service you expect, or if you
think we have made a mistake, please let us know. We will then
investigate the situation and, if necessary, set about putting matters
right as quickly as possible. In addition, we will take steps, where
appropriate, to prevent a recurrence. Please allow your branch
manager or the manager of the department concerned the first
opportunity to answer your concerns and put matters right. However,
if you remain dissatisfied and would like further information
about our process for resolving complaints please contact us at
customer.experience@hsbc.com.
If we are unable to resolve your complaint to your satisfaction you
can escalate further, please refer to the complaints and feedback
section on our website www.hsbc.co.om.
These terms are issued by HSBC Bank Oman SAOG, PO Box 1727,
Postal Code 111, CPO Seeb, Sultanate of Oman and regulated by
Central Bank of Oman.
GLOSSARY
Authorities
includes Royal Omani Police, Capital Market Authority, Diwan of
Royal Court and any judicial, administrative, public or regulatory
body, any government or government ministry or department, any
Tax Authority, securities or futures exchange, court, central bank or
law enforcement body, or any of their agents with jurisdiction over
any part of the HSBC Group.
Balance Transfer
means a transfer to the Credit Card Account of an amount you owe
another lender (who is not a member of the HSBC Group) or such other
transactions as we tell you are to be treated as a Balance Transfer.
Cardholder
means you, if we have agreed to open and maintain a Credit Card
Account in the country in your name and to issue to you a Credit
Card (and/or a Supplementary Card at your request) to operate that
Credit Card Account.
Cash Advance
means any cash withdrawal, purchase of travellers cheques or
foreign currency, money order or transfer made at your request
(excluding Balance Transfers).
Compliance Obligations
means obligations of the HSBC Group to comply with: (a) Laws or
international guidance and internal policies or procedures, (b) any
demand from Authorities or reporting, disclosure or other obligations
under Laws, and (c) Laws requiring us to verify the identity of our
customers.
Connected Person
means a person or entity (other than you) whose information
(including Personal Data or Tax Information) you provide, or which
is provided on your behalf, to any member of the HSBC Group or
which is otherwise received by any member of the HSBC Group in
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 الرجاء اعطاء مدير الفرع �أو مدير الإدارة املعنية. ملنع التكرار، عند االقت�ضاء،خطوات
 �إذا كنت، ومع ذلك.الفر�صة للرد على اال�ستف�سارات اخلا�صة بك وو�ضع الأمور يف ن�صابها
ال تزال غري را�ض وترغب يف مزيد من املعلومات حول اجرائنا لت�سوية ال�شكاوى يرجى
.customer.experience@hsbc.com :االت�صال بنا على
�إذا كنا غري قادرين على حل �شكواك مبا ير�ضيك فيمكنك رفع �شكوى بذلك �إىل ق�سم
www.hsbc.co.om ال�شكاوى على املوقع الإلكرتوين
الرجاء الرجوع �إىل ق�سم ال�شكاوى واملعلومات املرتدة على موقعنا الإلكرتوين
.www.hsbc.co.om
.ع.ع.م.ت�صدر هذه ال�رشوط من قبل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش
 �سلطنة ُعمان ويخ�ضع لقوانني البنك املركزي، ال�سيب١١١  الرمز الربيدي،١٧٢٧ ب.�ص
ال ُعماين

امل�صطلحات
ال�سلطات

 والديوان ال�سلطاين �أي جهاز، وهيئة ال�سوق املالية،ي�شمل ال�رشطة امللكية العمانية
ق�ضائي �أو اداري �أو عام �أو �أي جهاز تنظيمي �أو حكومي �أو وزارة حكومية �أو دائرة �أو
�سلطة �رضيبية ودوائر الأوراق املالية �أو العقود الآجلة ال�رصف �أو املحكمة �أو البنك
 �أو �أي من وكالء تلك االجهزة والتي متلك االخت�صا�ص،املركزي �أو جهاز تنفيذ للقانون
.HSBC على �أي جزء من جمموعة

)حتويل الر�صيد (عند توفر اخلدمة

يعني حتويل مبلغ �أنت مدين به اىل مقر�ض �آخر (الذي هو لي�س ع�ضو يف جمموعة
) �إىل ح�ساب بطاقة االئتمان �أو املعامالت الأخرى التي �سنقوم باخبارك على انهHSBC
.�سيتم التعامل بها ك�أنها حتويل ر�صيد
حامل البطاقة
 يف حال االتفاق على فتح واالحتفاظ بح�ساب بطاقة االئتمان يف الدولة،يعني �أنت
 �أو بطاقة �إ�ضافية بناء على طلبك) لت�شغيل/ با�سمك و�إ�صدار بطاقة االئتمان لك (و
.ح�ساب بطاقة االئتمان هذا

�سلفة نقدية

يعني �أي �سحب نقدي �أو �رشاء ال�شيكات ال�سياحية �أو العمالت الأجنبية �أو الأوامر �أو
.)احلواالت املالية التي يتم تنفيذها بناء على طلبك (با�ستثناء حتويالت الر�صيد

التزامات االمتثال

 (�أ) القوانني �أو التوجيهات الدولية: باالمتثال لـHSBC يعني التزامات جمموعة
 (ب) �أي طلب من ال�سلطات و�أي التزام ب�إعداد التقارير،وال�سيا�سات �أو الإجراءات الداخلية
 و (ج) القوانني التي تتطلب منا �أن،�أو االف�صاح �أو غريها من االلتزامات مبوجب القوانني
.نتحقق من هوية عمالئنا

ال�شخ�ص املرتبط

يعني �أي �شخ�ص �أو كيان (با�ستثنائك �أنت) والذين تقوم باالف�صاح عن املعلوملت
 �أو تلك التي،)اخلا�صة بهم (مبا يف ذلك البيانات ال�شخ�صية �أو املعلومات ال�رضيبية
 �أو التي ا�ستلمت علىHSBC  اىل �أي ع�ضو يف جمموعة،يتم االف�صاح عنها نيابة عنك
 قد ي�شمل. فيما يتعلق بتقدمي اخلدماتHSBC خالف ذلك من قبل �أي ع�ضو يف جمموعة
 �أي كفيل �أو �أي مالك م�ستفيد �أو �أمني �أو م�سوي �أو م�س�ؤول، دون حتديد،ال�شخ�ص املرتبط
الوقف �أو �أي �صاحب حل�ساب معني �أو �أي م�ستفيد من دفعة معينة �أو ممثلك �أو/١الأمانة
وكيل �أو حمامي �أو و�صي �أو مر�شح �أو �أي �شخ�ص متلك معه ح�ساب م�شرتك (يعني احل�ساب
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connection with the provision of the Services. A Connected Person
may include, but is not limited to any guarantor, any beneficial
owner, trustee, settler or protector of a trust1, any account holder
of a designated account, any payee of a designated payment, your
representative, agent, attorney, guardian or nominee, any person
with whom you hold a joint account (means an account that you
hold jointly with other people), any supplementary card holder, or
any other persons or entities with whom you have a relationship
that is relevant to your relationship with the HSBC Group.
Credit Card
means any MasterCard or Visa credit card issued to you at any
time or to a Supplementary Cardholder under this Agreement
and references include any numbers or details that allow use of
the credit card without physically presenting it where the context
requires.
Credit Card Account
means any account we open and maintain in the Cardholder’s name
to which Credit Card Transactions for a Credit Card are posted
(including Credit Card Transactions arising through the use of any
Supplementary Card) together with any other liabilities of the
Cardholder or Supplementary Cardholder arising under these Terms
and Conditions.
Credit Card Features
means any takaful/insurance product (including but not limited
to Purchase Protection, Travel Protect/Travel Insurance, Credit
Shield Plus, Secure Wallet, etc), special payment terms or facilities
(including but not limited to Flexi Instalment Plan, Easy Cash
(if available), Easy Pay or Credit Card Payments such terms are
explained in our Credit Card promotional material available at any
of our branches or on our website), or general product benefits
(including but not limited to travel benefits, valet benefits, special
offers and promotions) we offer, or make available, to the cardholder
from time to time in conjunction with the cardholder’s use of a
Credit Card or Credit Card Account.
Credit Card Transactions
means the purchase of goods and/or services, cash advances,
Balance Transfer, Easy Cash (if available), fees and charges effected
or derived by the use of the Credit Card, Credit Card number and/or
Credit Card Account.
Customer Information
means your Personal Data, confidential information, and/or Tax
Information, or that of a Connected Person.
Easy Cash (if available)
means a transfer of a portion of your credit limit in cash to your bank
account(s) within Oman.
Financial Crime
means money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, tax
evasion, fraud, evasion of economic or trade sanctions, and/or any
acts or attempts to circumvent or violate any Laws relating to these
matters.
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الذي متلكه باال�شرتاك مع �أ�شخا�ص �آخرين) �أو �أي حامل بطاقة �إ�ضافية �أو �أي �أ�شخا�ص �أو
.HSBC جهات �أخرى يكون لك عالقة معها ذات �صلة بعالقتك مع جمموعة

بطاقة �إئتمان

تعني �أي بطاقة ائتمان ما�سرت كارد �أو فيزا �صدرت لك يف �أي وقت �أو حلامل
 حيث يقت�ضي ال�سياق،البطاقة اال�ضافية مبوجب هذه االتفاقية وحيث تت�ضمن
 �أي �أرقام �أو تفا�صيل جتيز ا�ستخدام بطاقة االئتمان دون ان يتم تقدمي،ذلك
.البطاقة ب�شكل مادي

ح�ساب بطاقة االئتمان

يعني �أي ح�ساب نفتحه ونحتفظ به با�سم حامل البطاقة الذي يتم ار�سال معامالت
البطاقة االئتمانية اليه فيما يتعلق بالبطاقة االئتمانية (مبا يف ذلك معامالت البطاقة
االئتمانية النا�شئة عن ا�ستخدام �أي بطاقة ا�ضافية) وذلك بالإ�ضافة اىل �أي التزامات
�أخرى ترتتب على حامل البطاقة �أو على حامل البطاقة الإ�ضافية النا�شئة مبوجب هذه
.ال�رشوط والأحكام

ميزات بطاقة االئتمان

/ حماية ال�سفر،ت�أمني (مبا يف ذلك دون حتديد حماية امل�شرتيات/تعني �أي منتج تكافل
 �رشوط �أو ت�سهيالت الدفع،) الخ، املحفظة الآمنة، درع االئتمان بل�س،ت�أمني ال�سفر
 النقد ال�سهل �أو الدفع ال�سهل (عند،اخلا�صة (مبا يف ذلك دون حتديد خطة الق�سط املرن
توفره) �أو دفعات بطاقة االئتمان حيث يتم تو�ضيح هذه االحكام يف املواد الرتويجية
 �أو،)للبطاقة االئتمانية اخلا�صة بنا املتوفرة يف �أي من فروعنا �أو على موقعنا االلكرتوين
، مزايا ال�سفر ومزايا ا�صطفاف ال�سيارات، ودون حتديد،فوائد املنتج العامة (مبا يف ذلك
والعرو�ض واحلمالت الرتويجية اخلا�صة) التي نقدمها �أو نتيحها حلامل البطاقة من وقت
.لآخر بالتزامن مع ا�ستخدام حامل البطاقة لبطاقة االئتمان �أو حل�ساب بطاقة االئتمان

معامالت بطاقات االئتمان

 النقد ال�سهل (عند، حتويل الر�صيد، ال�سلف النقدية،�أو اخلدمات/يعني �رشاء ال�سلع و
توفره) والر�سوم والتكاليف املفعلة �أو امل�شتقة عن طريق ا�ستخدام بطاقة االئتمان �أو رقم
.�أو ح�ساب بطاقة االئتمان/بطاقة االئتمان و

معلومات العمالء

 �أو تلك اخلا�صة،�أو املعلومات ال�رضيبية/ و، معلوماتك ال�رسية،تعني بياناتك ال�شخ�صية
.بال�شخ�ص املرتبط

)النقد ال�سهل (عند توفره

يعني نقل جزء من حد االئتمان اخلا�ص بك نقدا للح�ساب (احل�سابات) البنكي اخلا�ص
.بك داخل ُعمان

اجلرمية املالية

�أو التهرب ال�رضيبي/�أو الف�ساد و/�أو الر�شوة و/تعني غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و
�أو �أي �أفعال �أو/ و،�أو التهرب من العقوبات االقت�صادية �أو التجارية/�أو االحتيال و/و
.حماوالت للتحايل �أو ملخالفة �أي قوانني تتعلق بهذه امل�سائل
ب�إلتزامات

�إدارة خماطر اجلرمية املالية

HSBC يعني �أي �إجراء يتوجب اتخاذه من قبلنا �أو من قبل �أع�ضاء جمموعة

.االمتثال املرتبطة �أو املتعلقة بالك�شف والتحقيق يف ومنع اجلرمية املالية
:ي�شمل ذلك االجراء دون احل�رص
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Financial Crime Risk Management
means any action required to be taken by us and members of
the HSBC Group, to meet Compliance Obligations relating to or
in connection with the detection, investigation and prevention of
Financial Crime.

 فح�ص وتعليق والتحقيق يف �أي تعليمات �أو ات�صال �أو طلب �سحب �أو طلب للح�صول.�أ
�أو/على خدمات �أو �أي دفعة مر�سلة لك �أو من قبلك �أو نيابة عنك؛ و
�أو/ التحقيق يف م�صدر الأموال �أو اجلهة املزمع ا�ستالمها من قبلها؛ و.ب

Such action may include, but is not limited to:

ج اجلمع بني معلومات العمالء ومعلومات �أخرى ذات �صلة تكون لدى جمموعة
�أو/ ؛ وHSBC

(a) screening, intercepting and investigating any instruction,
communication, drawdown request, application for Services, or
any payment sent to or by you, or on your behalf;

 �سواء كانوا خا�ضعني، القيام با�ستي�ضاحات �إ�ضافية حول و�ضع �شخ�ص �أو �رشكة-د
.لنظام عقوبات �أو للت�أكيد من هويتك وو�ضعك

(b) investigating the source of or intended recipient of funds;
(c) combining Customer Information with other related information
in the possession of the HSBC Group; and/or
(d) making further enquiries as to the status of a person or entity,
whether they are subject to a sanctions regime, or confirming
your identity and status.
FIP
means a flexible instalment plan.
Foreign Currency Transaction
means any transaction in a currency other than your billing currency.
Unless you agree that the currency conversion is done at the point
of sale, or withdrawal and agree the rate at that time, for example
with the shopkeeper or on the ATM screen.
Laws
include any local or foreign law, regulation, judgment or court order,
voluntary code, sanctions regime, agreement between any member
of the HSBC Group and an Authority, or agreement or treaty between
Authorities and applicable to HSBC or a member of the HSBC Group.
MyRewards
means the value expressed in the form of units credited to the
MyRewards activity statement issued by Rewards Management
Middle East Free Zone LLC.
MyRewards Terms & Conditions
means The Terms & Conditions issued by Rewards Management
Middle East Free Zone LLC and in force from time to time which
govern the award and redemption of MyRewards.
Omani Rials
means the currency of Oman and “OMR” means the same thing
when used in these Terms. “Foreign currency” means any currency
which is not Omani Rials.

FIP

.تعني خطة الق�سط املرن

عملية العمالت الأجنبية

 ما مل توافق على �أن يتم.تعني �أي معاملة بعملة غري العملة التي ت�صدر بها فاتورتك
 على،حتويل العملة عند نقطة البيع �أو ال�سحب وتوافق على �سعر ال�رصف يف ذلك الوقت
.�سبيل املثال مع �صاحب متجر �أو على �شا�شة ال�رصاف الآيل

القوانني

 القوانني الطوعية، حكم �أو �أمر ق�ضائي، نظام،ت�شمل �أي قانون حملي �أو �أجنبي
، وبني �سلطةHSBC  و االتفاقيات بني �أي ع�ضو يف جمموعة،وانظمة العقوبات
 �أو على ع�ضو يفHSBC �أو اتفاق �أو معاهدة بني �سلطات والتي تنطبق على
.HSBC جمموعة

مكاف�أتي

تعني املبلغ امل�رصح به على هيئة وحدات م�ضافة �إىل ك�شف حركة مكاف�أتي ال�صادر عن
.ريوردز منجمنت ميدل �إي�ست فري زن �أل �أل �سي

�رشوط و�أحكام مكاف�أتي

تعني ال�رشوط والأحكام ال�صادرة عن عن ريوردز منجمنت ميدل �إي�ست فري زن �أل �أل
. وحتكم املكاف�أة وا�سرتداد املكاف�أة، وت�رسي من وقت لآخر،�سي

الريال العماين

. و «ريال عماين» تعني نف�س ال�شيء عند ا�ستخدامه يف هذه ال�رشوط،يعني العملة العمانية
.«العملة الأجنبية» تعني �أي عملة �أخرى عدا الريال العماين

البيانات ال�شخ�صية

.تعني �أي معلومات تتعلق بالأفراد والهيئات االعتبارية التي ميكن حتديدهم من خاللها

رمز تعريف �شخ�صي

.يعني رقم التعريف ال�شخ�صي املقدم لال�ستخدام مع بطاقات االئتمان

�رشاء

Personal Data
means any information relating to individuals and corporate entities
from which they can be identified.

 �أو اخلدمات عن طريق ا�ستخدام بطاقة/ يعني �أي معاملة مبوجبها يتم الدفع لل�سلع و
.االئتمان �أو رقم بطاقة االئتمان

PIN
means the Personal Identification Number provided for use with
the Credit Card.

) و (ب، تقييم االئتمان والأهلية، معاجلة الطلبات،ت�شمل (�أ) تزويدك ببطاقة ائتمان
، مبا يف ذلك خدمات الت�سويق �أو املنتجات املقدمة لك،احلفاظ على العالقة العامة معك
. التدقيق الأمور الإدارية، الت�أمني،�أبحاث ال�سوق
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اخلدمات

25

Purchase
means any transaction under which payment for goods and/
or services is made by use of the Credit Card or the Credit Card
Number.
Services
includes (a) providing you with a Credit Card, processing applications,
credit and eligibility assessment, and (b) maintaining our overall
relationship with you, including marketing services or products to
you, market research, insurance, audit and administrative purposes.

البطاقة الإ�ضافية

بناء على طلبك حلامل البطاقة الإ�ضافية
تعني بطاقة ائتمان �إ�ضافية ن�صدرها
ً
لال�ستخدام بالتزامن مع بطاقة االئتمان حلامل البطاقة وح�ساب بطاقة االئتمان
.املقابل لذلك

حامل البطاقة الإ�ضافية

.يعني حامل البطاقة الإ�ضافية على النحو امل�رصح به من قبل حامل البطاقة

ال�سلطات ال�رضيبية

Supplementary Card
means an additional Credit Card we issue at your request to
a Supplementary Cardholder to use in conjunction with the
Cardholder’s Credit Card and corresponding Credit Card Account.

، يف ُعمان �أو دولة اجنبية،تعني �سلطات ال�رضئب والإيرادات �أو ال�سلطات النقدية
.ًاملوجودة حا�رضاً وم�ستقبال

Supplementary Cardholder
means the holder of the Supplementary Card as authorised by the
Cardholder.

.تعني وثائق �أو معلومات حول حالتك ال�رضيبية

Tax Authorities
means Oman or foreign tax, revenue or monetary authorities, in
existence now and in the future.
Tax Information
means documentation or information about your tax status.
Telephone Banking
means the HSBC telephone banking service provided to you
through our call centres. You can register to use Telephone Banking
by calling us. There are separate terms and conditions for using
Telephone Banking, which can be found at www.hsbc.co.om.
Terms
means these HSBC Credit Card terms and conditions as may be
amended from time to time.
Unauthorised Transaction
means any use of your Credit Card by a person other than you, who
does not have actual, implied or apparent authority for such use and
for which you received no benefit.

معلومات ال�رضيبية

الهاتف امل�رصيف
. التي تقدم لك من خالل مراكز االت�صال لديناHSBC تعني خدمة الهاتف امل�رصيف يف
 هناك �رشوط.ميكنك الت�سجيل ال�ستخدام الهاتف امل�رصيف عن طريق االت�صال بنا
 والتي ميكن ايجادها يف،و�أحكام منف�صلة ال�ستخدام الهاتف امل�رصيف
.www.hsbc.co.om

ال�رشوط

 والتي قد يتم تعديلها منHSBC تعني هذه الأحكام وال�رشوط اخلا�صة ببطاقة ائتمان
.وقت لآخر

عملية غري م�رصح بها

 ال ميلك �سلطة،تعني �أي ا�ستخدام لبطاقة االئتمان اخلا�صة بك من قبل �شخ�ص �آخر غريك
.فعلية �أو �ضمنية �أو وا�ضحة للقيام بهاذا اال�ستخدام والتي ال تعود عليك بالفائدة

 لدينا، لنا،نحن

 وي�شمل خلفها و�أي �شخ�ص مت احالة،ع.ع.م.ت�شري �إىل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش
.حقوقه اليه مبوجب هذا االتفاقية

We, our, us
refers to HSBC Bank Oman SAOG, and includes its successors and
any person to whom it has assigned its rights under this Agreement.

Issued by HSBC Bank Oman S.A.O.G., P.O. Box 1727, PC 111, Seeb, Sultanate of Oman.
© Copyright. HSBC Bank Oman S.A.O.G 2015 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Oman S.A.O.G.
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. �سلطنة عمان، ال�سيب،١١١  الرمز الربيدي،١٧٢٧ ب. �ص،HSBC .ع.ع.م.�صدر عن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش
 جميع احلقوق حمفوظة ال يجوز ا�ستن�ساخ �أي جزء من هذا املن�شور �أو تخزينه يف �أي �أجهزة �أوHSBC.ع.ع.م.© بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش
 دون احل�صول على �إذن، فوتوغرافي ًا �أو ت�سجيلي ًا �أو خالف ذلك،ً ميكانيكيا،ًنظم خلزن املعلومات �أو نقله ب�أية �شكل �أو و�سيلة كانت �سواء الكرتونيا
ع.ع.م.خطي م�سبق من بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش
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