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الملخ�ص
لقد قمنا بتغيير ال�شكل الحالي لل�شروط لت�صبح في �شكل �أ�سئلة و�إجابات ،كما قمنا
بتب�سيط اللغة الم�ستخدمة حتى ي�سهل عليكم فهمها �أكثر ،كما قمنا بف�صل ال�شروط
والأحكام المتعلقة بالبطاقات االئتمانية والخدمات الم�صرفية عبر الهاتف النقال
والخدمات الم�صرفية ال�شخ�صية عبر الإنترنت� .أو�ضحنا �أي�ض ًا الإجراءات التي يمكنكم
اتخاذها �إذا تع ّذر عليكم فهم ال�شروط والأحكام.
مطلوب منكم الآن تحديث معلومات “اعرف عميلك” وتجديدها عند �إعادة تفعيل الح�ساب.
وقد �أو�ضحنا �أي�ض ًا متطلبات �سيا�سة “اعرف عميلك” للعمالء ح�سابات الق�صر وحاملي
التوكيالت.
لقد تو�سعنا في �شرح توجهنا لمكافحة الجرائم المالية كي نتمكن من تو�ضيح �أمثلة على
الإجراءات التي قد نتخذها للك�شف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها والح�ؤول دون
وقوعها ،و�أكّ دنا على ما نتمتع به من تقدير مطلق في الت�صرف في هذا ال�ش�أن.
�أو�ضحنا �أننا ل�سنا م�س�ؤولين عن تقديم �أي ن�صائح �أو ا�ست�شارات �ضريبية لكم.

وفرنا لكم �إمكانية قبول ال�شروط على الإنترنت.
ّ
حددنا لكم اللغات التي �سنتوا�صل بها معكم و�أدخلنا تعديالت على طرق الإ�شعار التي قد
الم�سجل �سيتم اعتبارها
ن�ستخدمها ،كما افتر�ضنا �أن �أي مرا�سالت ُنر�سلها �إليكم عبر البريد
ّ
قد ُ�سلّمت لكم بعد �إر�سالها من جانبنا بمدة  15يوم عمل.
�أوردنا ق�سم ًا حول ما �سيحدث �إذا غادرتم الدولة ،كما �أ�ضفنا �شرح ًا حول كيفية غلق
في حالة مغادرة الدولة
ح�سابكم �إذا قمتم بذلك
والتعر�ض للخطر �أ�ضفنا ق�سم ًا حول ما �سيحدث �إذا �أ�صابكم �أي عجز ،كما �أ�شرنا �إلى �ضرورة التوا�صل معنا
حاالت العجز
ّ
�إذا كانت لديكم احتياجات خا�صة.
الجهات الرقابية الم�شرفة على �أ�ضفنا ق�سم ًا حول الجهات الرقابية التي ُت�شرف على �أعمالنا وما يعنيه ذلك لكم.
�أعمالنا
قمنا بتو�سيع نطاق الحاالت التي يمكننا فيها تجميد ح�سابكم �أو �إيقافه.
تجميد ح�سابكم
�أو�ضحنا الحاالت التي قد نعتبر فيها ح�سابكم خام ًال والعواقب المترتبة على ذلك.
عدم التعامل على الح�ساب
كيفية التعامل مع المعلومات �أو�ضحنا الحاالت التي قد نحتاج فيها �إلى جمع معلومات منكم ،وكذلك الحقوق وطرق
الحماية التي تتمتعون بها عند ا�ستخدامنا لمعلوماتكم ،كما �أو�ضحنا الحاالت التي قد
التي تقدمونها لنا
ن�شارك فيها معلوماتكم داخل مجموعة  HSBCومع الأطراف الأخرى والجهات الرقابية
وال�سلطات ال�ضريبية في كلٍ من �سلطنة عمان والدول الأخرى.
�أو�ضحنا �أنه �سيتم فر�ض بع�ض الر�سوم على طلبات الح�صول على ُن�سخ طبق الأ�صل
معلومات الأر�صدة وك�شوف
من ك�شف الح�ساب ،كما �أ�شرنا �إلى �إمكانية �سحب المعامالت التي تظهر في الخدمات
الح�سابات
وعرفنا كذلك المق�صود بالر�صيد المتاح.
إنترنت،
ال
عبر
ال�شخ�صية
الم�صرفية
ّ
�أو�ضحنا تفوي�ضات “�إما�/أو” بالن�سبة للح�سابات الم�شتركة ،وتفا�صيل حول كيفية
الح�سابات الم�شتركة
التعامل معها ،وكيف �سيتعامل البنك مع النزاعات التي تن�ش�أ بين �أ�صحاب الح�ساب ،كما
�أوردنا �شرط ًا يق�ضي ب�أن يوافق �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك على ال�سحب على المك�شوف.
ويتحمل �أ�صحاب الح�ساب الم�شترك �أي�ضاً ،مجتمعين ومنفردين ،م�س�ؤولية �سداد مبالغ
ال�سحب على المك�شوف للح�ساب الم�شترك.
�أو�ضحنا حق البنك في �إجراء ت�سوية وكيف يتم ذلك بالن�سبة للح�سابات الم�شتركة و�آليات
الت�سوية
التنفيذ ،كما �أوردنا ما ي�شير �إلى �إمكانية قيامنا بالت�سوية قبل دفع �أموال الممتلكات
للمحكمة في حالة الوفاة.
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المعامالت المالية
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 -١٨ال�شيكات

ال�شيكات

 -٢٠ماذا لو لم ت�سر الأمور
في م�سارها ال�صحيح؟

المعامالت غير الم�صرح بها

�أوردنا ما ُيفيد ب�إمكانية فر�ض ر�سوم على الح�ساب الفردي �أو الم�شترك �إذا كان �أحد
�أ�صحاب الح�ساب الم�شترك فقط لديه ح�ساب  ،Premierو�أو�ضحنا كذلك طرق التعامل
المتنوعة مع ح�سابات � Premierأو  ،Advanceوفترات الإ�شعار المختلفة التي قد
ت�سري وموا�ضع ا�ستحقاقكم للمزايا المقدمة ،كما ذكرنا الحاالت التي �سن�ضطر فيها
لإغالق ح�ساباتكم بدون �سابق �إ�شعار.
�أوردنا ما ُيفيد ب�إمكانية قيامنا بتحويل ح�سابكم �إلى ح�ساب من نوع �آخر عندما نتوقف
عن بيع منتج �أو خدمة ما �أو عندما ت�صبحون غير م�ستوفين ل�شروط الأهلية �أو عند تو ّفر
منتج �أو خدمة �أخرى تفي باحتياجاتكم ب�شكل �أف�ضل.
�أوردنا ما ُيفيد ب�ضرورة االلتزام بالإبالغ عن م�صدر الأموال بالن�سبة لبع�ض المعامالت.
�أوردنا تفا�صيل حول المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بالعملة الأجنبية؛ وقمنا بتغيير
ر�سوم ح�ساب الم�ستفيد في �صياغة التحويالت الدولية.
�أوردنا تفا�صيل حول كيفية ا�ستخدام بطاقة الخ�صم وذكرنا �إمكانية قيامنا بحجز مبلغ
في ح�سابكم لحين ورود بع�ض المعلومات التي قد نطلبها من التاجر.
ذكرنا االلتزام بعدم كتابة وتقديم �شيكات على بيا�ض �إال في حالة التخلف عن الدفع و�أن
يتم رفع الأمر للجهات ال�شرطية المخت�صة فقط فيما يتعلق بالمبلغ المتعذر �سداده .ذكرنا
كذلك تحذيراً حول العواقب الجنائية لل�شيكات بدون ر�صيد و�إمكانية رف�ض ال�شيكات
لأ�سباب فنية �أو ب�سبب عدم تطابق التوقيع
�أوردنا الحاالت المتنوعة التي يمكن اعتبارها معامالت غير م�صرح بها ومن الذي
�سيكون م�س�ؤوال عنها
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