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 2019 ديسمبر  4 إلى 2019نوفمبر  HSBC 4الشروط و األحكام للحملة الترويجية لبطاقات إئتمانية من   –

متى يتم تطبيق 

هذه  األحكام 

 ؟ والشروط

ن
ّ

 عرًضا( س ي بي إس إتشعمان ش م ع ع )املشار إليه فيما بعد بلفظ )نحن( أو ) س ي بي إس إتشبنك  دش

خالل فترة   HSBC"( لعمالئه الحاليين الذين يستخدمون بطاقات ائتمان  حملة"  ) بلفظ بعد فيما إليه يشار 

 الحملة.

  يومي البداية والنهاية ) " فترة الحملة "(. 2019 ديسمبر  4 إلى 2019نوفمبر  4فترة الحملة من 
ً
 شامال

  " ( على الحملة. وتنطبق عليك ما دام الحملة وشروط أحكامتنطبق هذه األحكام والشروط ) "القانون  ت

 واألنظمة تسمح بذلك، لذا يرجى قراءتها بكل اهتمام.

من هم الذين يحق 

لهم املشاركة في 

 الحملة ؟

 ، املشاركة في الحملة الذين يستخدمونها لإلنفاق على املشتريات، ُعمان  HSBCيحق لجميع حاملي بطاقات ائتمان 

 حسب املعايير التالية:

 

 ر.ع أو أكثر في سلطنة عمان  10ُعمان ملعامالت بقيمة  HSBC( استخدام بطاقة ائتمان أ) 

ُعمان تخّول العميل ملشاركة واحدة في سحب الجوائز ) مثال: معاملة بمبلغ "(. كل معاملة في  ُعمان) " معامالت 

 مشاركات في سحب الجوائز ( ؛ 10ر.ع تخّول صاحبها لـ  100

 

 ر.ع أو أكثرخارج سلطنة عمان 10بقيمة  ُعمان ملعامالت HSBC)ب( استخدام بطاقة ائتمان  

معامالت أجنبية "(. كل معاملة أجنبية تخّول العميل ملشاركتين في سحب الجوائز ) مثال: معاملة أجنبية بمبلغ " ) 

 ؛ مشاركة في سحب الجوائز( 20ر.ع تخّول صاحبها لـ  100

 

  اإلنترنت عبر ر.ع أو أكثر  10ُعمان ألية معاملة بقيمة  HSBC استخدام بطاقة ائتمان )ج( 

 . كل معاملة عبر اإلنترنت  تخّول العميل ملشاركتين في سحب الجوائز)" معامالت عبر اإلنترنت "(

 مشاركة في سحب الجوائز(. 20ر.ع تخّول صاحبها لـ   100) مثال: معاملة عبر اإلنترنت  بمبلغ 

في سلطنة عمان أو خارجها أو عبر اإلنترنت خالل فترة إذا استخدم العميل بطاقة االئتمان ملعاملة في نقاط البيع  ما هو العرض؟

  للمشاركة في سحب الجوائز والحصول على فرصة الفوز 
ً
 للمعايير املبينة أعاله، فإنه يكون مخّوال

ً
 الحملة وطبقا

في مقر  2020 فبراير  3ر.ع في حساب بطاقة االئتمان الخاص به. سيتم إجراء السحب يوم  100باسترداد مبلغ 

بنك إتش إس بي س ي ُعمان في مسقط ، وسيتم إبالغ العمالء الفائزين حسب بيانات االتصال املسجلة لدينا 

وسيتم قيد مبلغ الجائزة في حساب  .سواء كان ذلك من خالل رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو رسالة عادية

 . 2020 فبراير  17بطاقة االئتمان الخاص بالعميل في 

متى وكيف يتم 

التأهل للمشاركة 

 في هذه الحملة؟ 

 

  ال يمكن الجمع بين عروض الحملة وأية عروض لحمالت سابقة أو غيرها تتعلق بمنتجاتHSBC   . 

  أي قرار بخصوص تأهل العمالء ألغراض هذه الحملة  يتم من قبلHSBC  وبناًء على اختياره الخاص. سوف

 نقرر وحدنا تأهل العمالء لهذه الحملة.

 

 



 

PUBLIC 

ما هي األمور 

األخرى التي 

يتوجب علي 

معرفتها عن 

 الحملة ؟

 سحب الجوائز يستثني أية  سحوبات من أجهزة الصرف اآللي. 

  الشركات مستثنى من الحملةائتمان بطاقات. 

  تطبق هذه األحكام والشروط في سلطنة عمان فقط. نحتفظ بحقنا، وبناًء على اختيارنا،  بتغيير أو تعديل

أحكام وشروط الحملة أو إنهائها في أي وقت دون أي إشعار مسبق. قراراتنا بخصوص جميع األمور املتعلقة 

 بالحملة تكون نهائية وحاسمة.

 ى حفظ بياناتك وتحويلها  والتعامل معها ) سواء في ُعمان أو خارجها( من قبل أنك توافق علHSBC  

 ومجموعة شركاته والجهات األخرى املفّوضة منه، واالتصال بك عند فوزك بالجائزة النقدية.

  أو شعار أو صور  استخدام اسم في للمشاركين الحقاملشاركة في هذه الحملة ال تمنح HSBC  املتعلقة بالحملة

. وال يحق للمشاركين إجراء إعالن عام بخصوص  HSBCدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

وفي حالة   ، HSBCالجائزة النقدية أو أي جزء آخر من الحملة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

وبناء على اختياره الخاص، عدم منح الجائزة النقدية  HSBCحدوث إنتهاك لهذا الشرط فإنه يحق لـ 

 وبدون أي إشعار.حساب  من  خصمهاللمشارك أو 
ً
 الفائز فورا

  حويلها يمكن أن تؤدي إلى تبالحملة  تتعلقكانت أية محاولة للتحايل أو انتهاك هذه القواعد الرسمية بأية طريقة

بحقه في إجراء أي تحقيق يتعلق  HSBC. يحتفظ  HSBCلـ للجهات القضائية وذلك بناًء على االختيار املطلق 

بتأهل املشارك وتأخير منح الجائزة خالل التحقيق ألية فترة ضرورية وإرجاء استالم جميع أو أية معلومات قد 

في محاولة أية مشارك التحايل أو انتهاك قواعد املشاركة بأية طريقة كانت ،  HSBCتكون ضرورية. وإذا شك 

 أن قرارات 
ً
فإنه يحتفظ بالحق في استبعاد املشارك من التأهل لهذه الحملة وجميع الحمالت في املستقبل. علما

HSBC .بخصوص هذه التحقيقات ستكون نهائية وملزمة بجميع جوانبها 

 اء يوافق املشاركون على إعفHSBC  /ه ، إلى أقص ى، وكالئه، وموظفي، أقسامهتابعة، الفرعيةأو شركته األم، الو 

نتج عن مشاركة املشارك في ، من أية إلتزامات ومطالبات بخصوص الضرر الذي قد يحد يسمح به القانون 

 ، واستخدام أية إجراءات مشاركة كما هو مبين هنا وكذلك قبول واستخدام الجوائز.الحملة

  يكون قرارHSBC ولن يتم .
ً
  وملزما

ً
 وحاسما

ً
النظر في أية  بخصوص جميع األمور املتعلقة بالحملة نهائيا

 تتعلق بالحملة بأية طريقة كانت.نزاع ، اعتراضات أو محاوالت ، مطالباتمراسالت

 لن يكون الذي يسمح به القانون  ضمن املدى ،HSBC  عن أية خسارة أو ضرر مهما كان قد 
ً
ينتج بسبب مسؤوال

 الحملة .

  باإلضافة إلى هذه األحكام والشروط الخاصة بالحملة ، فإنه يستمر تطبيق أحكام وشروط الخدمات

في سلطنة عمان وأية أحكام وشروط أخرى متوفرة في موقع البنك :  HSBCاملصرفية الشخصية  لـ 

www.hsbc.co.om   .  عامالت املصرفية خارج السلطنة ( جميع األسعار والرسوم والتكاليف ) بما فيها اململعرفة

 .  www.hsbc.co.om، يرجى زيارة موقعنا :   HSBCالواردة في  جدول الخدمات والتعرفة لـ 

 جميع النزاعات  للقوانين السارية في سلطنة عمان، حيث أن تخضع أحكام وشروط الحملة بجميع جوانبها

 للتحكيم الحصري للمحاكم في سلطنة عمان.تخضع  املتعلقة بأحكام وشروط الحملة 

 . يجب تطبيق كل بند من بنود هذه األحكام والشروط  الخاصة بالحملة 

 

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

