
 
 

HSBC Premier New to Bank Customers Offer Terms and Conditions 10th January 2021 until 
8th April 2021 (both dates included) 

 
 ) شامالً كال التاريخين( 2021 أبريل 08إلى  2021 ينير 10الجدد من  HSBC Premierأحكام وشروط عرض عمالء 

 
 

متى تطبق هذه 
األحكام 

  والشروط؟

  " إتش إس بي سي " أو  " البنك " أو" لدينا "نا " أوأطرح بنك إتش إس بي سي ش م ع ع عمان ) " نحن" أو "
إلى  2021ير اين 10من الجديدة التي يتم فتحها خالل الفترة  HSBC Premier( حملة تخص جميع حسابات 

 ، شامالً كال التاريخين )" فترة الحملة "(.  2021أبريل  08
  تطبق هذه األحكام والشروط ) " أحكام وشروط العرض" ( على العرض. وهي تنطبق عليك ما دام القانون

 واألنظمة يسمحان بذلك ، يرجى قراءتها بكل عناية.
 

من الذي يحق له 
التأهل للمشاركة 

 في العرض؟

  ينطبق العرض على عمالء البنك الجدد الذين يفتحون حساباتHSBC Premier  خالل فترة الحملة ممن
 تنطبق عليهم معايير التأهل المبينة أدناه:

 
HSBC Premier 

  افتح حسابHSBC Premier  واحتفظ بأي من معايير التأهل التالية لـHSBC Premier : 
o  االستثمار) أو ر.ع أو أكثربالنسبة للودائع و/ أو  35 ,000هو الشهري الحد األدنى لمتوسط الرصيد

 أو ؛ما يعادله بالعملة األجنبية (
o ساب بنك إتش إس بي سي في ح أو أكثرر.ع  4000 المحول الشهري األدنى لصافي الراتب الحد

   عمان.
 

  إذا قمت بفتح حسابPremier  عالمي في سلطنة عمان اعتمادا على وجود عالقةPremier خارج  لك
 Premierإتش إس بي سي آخر، وأنت مقيم في ُعمان ولديك أي من معايير التأهل السابقة لـ   بنكفي  السلطنة

 . Premier، فإنك تتأهل لعرض 
 
 

ما هو العرض 
واألحكام 

والشروط المتعلقة 
 به؟

 
 لغرض أحكام وشروط العرض ، فإن " العرض" يعني ما يلي :

 

 الشروط العرض

  Premier حسب الراتب  د في حسابكر.ع تقي   50

  Premier حسب الرصيد  د في حسابكر.ع تقي   100

 
 

 :لكي تصبح مؤهالً للعرض ، يجب أن 
o  تتقدم بطلب لفتح حسابPremier .جديد طبقا ألي من معايير التأهل المذكورة سابقا خالل فترة الحملة 
o فتح حساب تPremier   و 2021أبريل  08في قبل أو ، 
o تستوفي جميع متطلبات التعريف والتحقق لدينا. 

 
 :"إذا كانت أي من المعاييرالتالية تنطبق عليك ، فلن تكون مؤهال " للعرض 

 
o  إذا قمت بتحويل حسابك الحالي في إتش إس بي سي إلىPremier . 
o  إذا قمت بتحويل حسابك الشخصي الحالي إلى حسابPremier مشترك. 
o يا أي منتج / أية منتجات أخرى من إتش إس بي سيإذا كان لديك حال. 
o ال يسري العرض على حاملي حسابات إتش إس بي سي الحاليين. 

 



 
 

 :العمالء الجدد للبنك المذكورين أدناه لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الحملة 
o  عمالءPremier العالميين  الذين ال يحولون رواتبهم إلى إتش إس بي سي عمان. 
o  عمالءPremier  الجدد للبنك )قرض سكني( بالرهن. 

  سنة 18لكي تتأهل للعرض، يجب أن تكون مقيماً في سلطنة عمان وعمرك أكثر من. 
  يرجى مالحظة ، أنه بالرغم من تأهلك للعرض، إال أن حسابHSBC Premier  يبقى خاضعا لمعايير

 صوص فتح حساب جديد في إتش إس بي سيقبول طلبك بخب ملزماليس البنك  السياسات الداخلية للبنك ، وأن
 أو طلبك للمنتجات الالحقة.

  حتى لو وافق البنك على طلبك وأك د تأهلك لفتح حساب عميل جديد للبنك، فإن متطلبات التأهل تبقى مطلوبة
 للتطبيق بخصوص جميع المنتجات وطلبات الحسابات الالحقة.

  بي سي لعمالئه الجدد، ويحتفظ إتش إس بي سي بحقه ال يسري هذا العرض مع أي عرض آخر يقدمه إتش إس
 في تقرير فيما إذا كنت مؤهال لهذه الحملة أو ال.

  يسري هذا العرض فقط على العمالء الذين تنطبق عليهم معايير مبلغ المكافأة النقديإلى عرض االنضمام :
التي تنطبق على حسابك ، فإنك تكون التأهل المبينة أعاله وسياساتنا الداخلية. واعتمادا على معايير التأهل 

 مؤهال لهذا العرض الخاص عندما تقوم بما يلي: 
o  يوما من فتح حساب  60تحويل راتبك خالل أولHSBC Premier  الجديد ، أو 
o  أشهر من تاريخ فتح حساب إتش إس  3االحتفاظ بمتطلبات الحد األدنى المطلوب للرصيد  لمدة ال تقل عن

 .بي سي الجديد
  عميل لحساب جديد في البنك يتأهل للعرض يكون مخوال لعالوة االشتراك مرة واحدة فقط.كل 

 

متى وكيف 
يمكنني الحصول 

على هذه 
 المكافأة؟

  إذا انطبقت عليك معايير العرض المبينة أعاله، فإن مبلغ المكافأة النقدي : مبلغ المكافأة النقدياالشتراك بعرض
 .2021ابريل  8في  أشهر بعد انتهاء الحملة 3بي سي خالل  سيتم قيده في حسابك لدى إتش إس

 

هل هناك أحكام 
وشروط أخرى 

سيتم تطبيقها علي  
 ؟

 نعم. 
 

بصفتك عميال لبنك إتش إس بي سي ، فإن عالقتك المصرفية العامة معنا ستخضع ألحكام وشروط  الخدمات المصرفية 
. يرجى  www.hsbc.co.omالشخصية في إتش إس بي سي ) ُعمان(. وهي متوفرة في موقعنا على شبكة اإلنترنت: 

مها. باإلضافة إلى ذلك، فإنك إذا حصلت على منتج محدد من إتش إس بي سي ، فإن هذا المنتج التأكد من قراءتها وفه
يكون خاضعا لألحكام والشروط المطبقة المطلوبة لذلك المنتج. فمثال، أية بطاقة ائتمان من إتش إس بي سي تخضع 

 أحكام وشروط المنتج المطبقة على المنتج ألحكام اتفاقية بطاقات ائتمان إتش إس بي سي. ولهذا، يجب عليك قراءة وفهم 
 ) المنتجات( التي حصلت عليها.

ما هي األمور 
األخرى التي 

أحتاج لمعرفتها 
 عن العرض؟

  تطبق هذه األحكام والشروط الخاصة بالعقد في سلطنة عمان فقط. وإننا نحتفظ بالحق ، بناء على اختيارنا
والشروط في أي وقت بدون إشعار مسبق لك. كما أن قراراتنا  الخاص، في تغيير، تعديل أو سحب هذه األحكام

 بخصوص األمور المتعلقة بالعرض تكون نهائية وحاسمة.
  يتوفرهذا العرض  فقط للعمالء الذين يستوفون معايير التأهل. بنك إتش إس بي سي هو الذي يقرر، بناء على

 اختياره الخاص، العمالء المؤهلين للعرض.
  سي بالحق في تغيير أحكام الحملة و/ أو إلغاء العرض ، بناء على اختياره الخاص، دون يحتفظ إتش إس بي

 تحمله أية مسؤولية تترتب على ذلك.
 .تكون قرارات إتش إس بي سي بخصوص جميع األمور المتعلقة بالحملة نهائية وحاسمة 
 م الجمعة والسبت وأي يوم آخر يكون تجنبا للشك، " يوم العمل" يشمل األيام من األحد إلى الخميس باستثناء أيا

 البنك المركزي العماني. توجيهاتفيه بنك إتش إس بي سي مغلقا بناء على 
 .أنك توافق على المشاركة في أية أنشطة ترويجية مناسبة نطلبها إذا تأهلت للعرض 
  )من قبل إتش إس بي أنك توافق على حفظ بياناتك ، تحويلها والتعامل معها )سواء في سلطنة عمان أو خارجها

 والجهات األخرى المفوضة، لالتصال بك إذا تأهلت للعرض.  هشركاتومجموعة سي 
  إن المشاركة في هذا العرض ال تعني منح المشاركين الحق في استخدام اسم إتش إس بي سي، أو شعاره أو

صوره من العرض أو فيما يتعلق به بدون الحصول على موافقة خطية من إتش إس بي سي. وال يمكن 
على موافقة للمشاركين أن يقوموا بإجراء أي إعالن عام بخصوص أي أمر يتعلق بالعرض بدون الحصول 

خطية من إتش إس بي سي، وأية مخالفة لهذا الشرط تشك ل حقا لبنك إتش إس بي سي ، بناء على اختياره 

http://www.hsbc.co.om/


 
 

مع  مؤهل فورا وبدون إشعارالعميل ال إستردادها منالمكافأة إلى المشارك أو نقاط  الخاص، في عدم منح 
 . احتفاظ البنك بحقة في اتخاذ االجراءات القانونية

  باإلضافة إلى أحكام وشروط العرض هذه، فإن أحكام وشروط الخدمات المصرفية الشخصية لبنك إتش إس بي
سي عمان ،  وأحكام إتفاقية  بطاقات ائتمان إتش إس بي سي ُعمان ، وأية أحكام وشروط منفصلة أخرى كما 

يتم تطبيقها أيضا. لالطالع على جميع األسعار، الرسوم  www.hsbc.co.omهي متوفرة في موقع البنك 
والتكاليف ) بما فيها المعامالت الخارجية ( كما هي مبينة في جدول الخدمات والتعرفة لبنك إتش إس بي سي ، 

  www.hsbc.co.omيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني : 
 

 ولين ) إلى المدى الذي يسمح به القانون واألنظمة( عن أية خسارة أو ضرر قد ينشأ نتيجة تنظيم ، لن نكون مسؤ
هذا البند ال يعني استثناء مسؤولية إتش إس بي سي بخصوص )أ( الوفاة أو اإلصابة  إيقاف أو تمديد الحملة.

أي أمر آخر غير قانوني بالنسبة لهم  ، و/ أو)ج( إساءة األمانةالشخصية الناتجة عن اإلهمال، )ب( االحتيال أو 
 الستثناء أو محاولة استثناء مسؤوليتهم.

  تخضع هذه األحكام والشروط بجميع جوانبها للقوانين السارية في سلطنة عمان. جميع النزاعات المتعلقة بأحكام
 سلطنة عمان. -لمحكمة مسقط اإلبتدائية وشروط العقد تبقى خاضعة 

 سي من هذا العرض. يستثنى موظفو إتش إس بي 

 
 

 .8089567 : الضريبية البطاقة رقم ،1080849 : رقم التجاري السجل رقم عمان، سلطنة السيب، ،111 البريدي الرمز ، 1727 ب .ص ع،.ع.م.ش عمان سي بي إس إتش بنك عن صدر

 سواءً  كانت وسيلة أو  شكل بأي نقله أو المعلومات لخزن نظم أو جهة أية في تخزينه أو المنشور هذا من جزء أي استنساخ يجوز ال .محفوظة الحقوق جميع . 2021  ع.ع.م.ش عمان سي بي إس إتش لبنك محفوظة الطبع حقوق ©

ً  فوتوغر كانيكياً،مي إلكترونياُ،  .ع.ع.م.ش عمان سي بي إس إتش بنك من مسبق خطي إذن على الحصول دون ذلك خالف أو تسجيلها أو ، افيا

http://www.hsbc.co.om/
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