
يخضع إصدار واستخدام تسهيالت بطاقة بنك مسقط للشروط التالية:  
التعريفات   - 1

البنك: يعني بنك مسقط وخلفائه والقائمون مقامه.  
البطاقة: تعني تسهيالت البطاقة التي يصدرها البنك لحامل البطاقة.  

السحب النقدي: يعني النقد الذي يسحبه حامل البطاقة باستخدام البطاقة.  
التي يجريها حامل  البطاقة  البنك والذي تقيد عليه جميع مبالغ ومعامالت  المفتوح لدى  يعني الحساب  البطاقة:  حساب   

البطاقة الرئيسية و /أو حامل البطاقة اإلضافية، باإلضافة للفوائد والرسوم المصرفية ورسوم البطاقة وأي مصاريف أخرى.
حامل البطاقة: يعني حامل البطاقة التي صدرت باسمه البطاقة ويسري هذا التعبير على حامل البطاقة الرئيسية وحامل   

البطاقة اإلضافية.
رسوم ومصروفات البطاقة: تعني أي رسوم مستحقة السداد من قبل حامل البطاقة للبنك بسبب استخدام البطاقة وفقا   
إلشعار البنك له من فترة ألخرى.ويشمل ذلك دون حصر كل المبالغ التي يتكبدها حامل البطاقة نتيجة إلجراء أي معامالت 

باستخدامها ورسوم الخدمة والسداد المتأخر واالشتراك وتجديد البطاقة واستبدالها.
مركز خدمات البطاقة: يعني القسم الموجود في المركز الرئيسي للبنك والمسؤول مسؤولية كاملة عن إدارة الخدمات   

المتعلقة بالبطاقة.
معامالت البطاقة: تعني المعامالت التي يقوم من خاللها حامل البطاقة بشراء بضاعة أو الحصول على سلفة و/أو خدمة   

عن طريق استخدام البطاقة.
إعادة القيود: تعني إعادة قيد مبلغ المعاملة التي يعترض عليها حامل البطاقة لصالح حساب البطاقة.  

يعني المبلغ األقصى للسحب المسموح به وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للبنك والذي من الممكن أن  االئتماني:  الحد   
يصبح مدينا به حامل البطاقة الرئيسية وحامل البطاقة اإلضافية لصالح البنك في أي وقت من األوقات.

الحد األدنى للدفع: يعني المبلغ األدنى الذي يجب أن يستلمه مركز خدمات البطاقات أو الفرع المفتوح لديه الحساب ويكون   
مستحقا فيأو قبل تاريخ استحقاق الدفع.

رسوم تخطي الحد االئتماني: تعني الرسوم التي يحتسبها ويسجلها مدينة على حساب البطاقة عن المبالغ التي تزيد عن   
الحد االئتماني المصرح به.

تاريخ استحقاق الدفع: يعني التاريخ النهائي الذي يجب على حامل البطاقة أن يسدد فيه مبلغ الحد االدنى للسداد الموضح   
في كشف حساب البطاقة.

الرقم السري: يعني رقم اإلثبات الشخصي الذي أصدره البنك لحامل البطاقة الستخدامه متحدا مع البطاقة عند الحاجة إلى   
ذلك.

حامل البطاقة اإلضافية: يعني حامل البطاقة الذي فوضه حامل البطاقة الرئيسية وفقا ألحكام البند )3( أدناه.  
تاريخ كشف الحساب: يعني التاريخ الذي يتم فيه إصدار الكشف الشهري لحساب البطاقة.  

لحامل  ملزمة  تكون  البند  هذا  في  المتضمنة  التعريفات  فإن  ينص  لم  أو  اإلتفاقية  هذه  من  موضع  أي  في  صراحة  نص  إذا   
البطاقة مثل البنود الواردة أدناه.

استالم واستخدام البطاقة  -2
يجب على حامل البطاقة التوقيع فورًا على استالمها ويجوز له استخدامها في حدود االئتمان المسموح بها فقط وذلك خالل   
فترة صالحيتها المطبوعة بأحرف بارزة عليها. يمكن استخدام البطاقة للحصول على التسهيالت والمنافع التي يوفرها البنك 
من وقت آلخر لحملة البطاقات وذلك وفقا للشروط واألحكام المتضمنة في هذه اإلتفاقية والتي يمكن أن يعدلها البنك من 
وقت آلخر وفقا للبند )31(من هذه اإلتفاقية. للبنك الحق والسلطة التقديرية المطلقة في السماح بمنح زيادة في الحد االئتماني 
لحامل البطاقة وذلك دون المساس بحق البنك فيما يتعلق بتسوية مديونية حامل البطاقة الرئيسية.في حال طلب حامل 
البطاقة إرسال البطاقة له عن طريق البريد أو أي مؤسسة تعمل في خدمة توصيل البريد فإن البنك لن يتحمل أي مسؤولية 

تجاه حامل البطاقة بسبب ضياعها أو أي ضرر يحدث للمستفيد نتيجة عدم تسلمه للبطاقة.

البطاقات اإلضافية  -3
التقديرية المطلقة للبنك. يجوز إصدار بطاقات إضافية ورقم  سري  الرئيسية ووفقا للسلطة  بناء على طلب حامل البطاقة   
إضافي أو أرقام إضافية وفقا لألحكام والشروط المتضمنة في هذه اإلتفاقية. ويكون حامل البطاقة الرئيسية مسؤواُل عن 

جميع المبالغ التي تم قيدها على حساب و/أو أي تكاليف أخرى يتكبدها البنك بسبب البطاقة اإلضافية.

حساب البطاقة  -4
يقيد البنك على حساب البطاقة جميع معامالت البطاقة وكل الرسوم وأي التزامات أخرى مترتبة على حامل   )4.1(
البطاقة و أي خسائر يتكبدها البنك فيما يتعلق باستخدام البطاقة ويكون حامل البطاقة الرئيسية مسؤواًل بأن 
يدفع للبنك جميع المبالغ المقيدة لهذه األسباب بغض النظر عن وجود أو عدم وجود ايصال البيع أو السحب 
النقدي موقعا من قبل حامل البطاقة. تعتبر كشوفات الحساب التي يرسلها البنك إلى حامل البطاقة الرئيسية 
إثباتا وحجة قاطعة للمديونية ويجب على حامل البطاقة االحتفاظ بإيصال البيع أو السحب النقدي سليمًا حتى 

تاريخ تسوية كشف الحسابات. 
يرسل البنك لحامل البطاقة عن طريق العنوان الذي يقدمه كتابيا للبنك كشفا شهريا يبين فيه تفاصيل جميع   )4.2(

المعامالت المقيدة على حساب البطاقة.
يحق للبنك تسوية مديونية حامل البطاقة الرئيسية بموجب هذه االتفاقية من أي حساب آخر له لدى البنك.  )4.3(

يتم تحويل مبلغ أي معاملة للبطاقة تمت بعملة غير الريال العماني إلى الريال العماني بسعرالصرف الذي يقرره   )4.4(
البنك في التاريخ الذي يتم فيه قيد هذه المعاملة على حساب البطاقة.

مع مراعاة أي قيود يفرضها القانون ووفقا للسلطة التقديرية المطلقة للبنك، فإن جميع المبالغ المستحقة   )4.5(
على حساب البطاقة بما في ذلك المبالغ على حامل البطاقة اإلضافية تكون واجبة الدفع بالكامل فورا عند 

إشهار إفالس صاحب البطاقة الرئيسية أو في حال وفاته.

5- دليل الرسوم والتكاليف
يكون زبائن أصالة لألعمال المصرفية المميزة مؤهلين للخصومات أو اإلعفاء/تنازل عن الرسوم أو عضوية سنوية مجانية على   
منتجات مختارة من البطاقة اإلئتمانية للبنك وهذه المميزات متوفرة للزبائن/ األعضاء فقط طالما هم ضمن معايير األهلية 
ألصالة. أعضاء أصالة لألعمال المصرفية الحاليين والمتوقعين يفوضون البنك لخصم رسوم البطاقة كما هو محدد لرسوم 

البنك لمنتجات البطاقة اإلئنمانية المعنية لحساباتهم العاملة الموجودة لدى البنك إذا لم يكن ضمن معايير األهلية. 

الحد األدنى للدفع  -6
إلى  باإلضافة  الشهري  يكون هذا المبلغ 50٪ من الرصيد المستحق حسبما يظهر في كشف الحساب    )6.1(

أي زيادة فوق الحد اإلئتماني وذلك بحد أدنى في كل األحوال يبلغ 10 رياالت عمانية
يحق للبنك لسلطته التقديرية المطلقة إيقاف إستخدام البطاقة إذا لم يتم دفع الحد األدنى المقرر في تاريخ   )6.2(

االستحقاق.

السحب النقدي  -7 
يجوز لحامل البطاقة استخدامها لسحب مبلغ نقدي حيث يتم احتساب رسوم مقابل هذه التسهيالت بنسبة يحددها البنك    

من حين آلخر.

الفوائد  -8
تحتسب الفوائد على الرصيد المدين في حساب البطاقة من تاريخ كشف الحساب ناقصا أي مبالغ دائنة في   )8.1(
الحساب  كشف  في  البطاقة  حساب  على  الفوائد  وتقيد  الدفع  استحقاق  تاريخ  حتى  استالمها  يتم  الحساب 

الذي يليه.
للتعديل من وقت آلخر حسب  الفائدة هذا  السائدة ويخضع سعر  الفائدة  الفائدة وفقا ألسعار  يتم احتساب   )8.2(

السلطة التقديرية للبنك.
تاريخ  قبل  أو  في  المستحقة  المبالغ  كافة  دفع  حال  في  البطاقة  حساب  على  فائدة  أي  احتساب  يتم  لن   )8.3(

استحقاق الدفع.

ملكية البطاقة  -9
تبقى البطاقة ملكا للبنك في جميع األوقات بناًءا على طلب البنك يجب على الفور إعادة جميع البطاقات الصادرة من البنك   

لصاحب حساب البطاقـــة إلى البنـك أو إلى أي شخص يمثل البنك.
10- برنامج المبلغ النقدي المسترد:  

)10.1( كسب المبلغ النقدي المسترد: سوف يتم كسب المبالغ النقدية المستردة خالل عمل البرنامج على النحو التالي:  
  )10.1.1( البرنامج السنوي:  البرنامج هو عباره عن برنامج سنوي ينتهي في تاريخ اإلحتساب 

السنوي لكل عام ومن ثم يبدأ من جديد في اليوم التالي. ويكسب حامل البطاقة بموجب هذا البرنامج مبلغا نقديا مستردا   
عن كل صافي عملية شراء تتم على البطاقة بمجرد قيام حامل البطاقة بفتح حساب بطاقة ولغاية يوم اإلحتساب السنوي. 

)10.1.2( المشتريات المتأهلة: سيتم كسب مبلغ نقدي مسترد عن صافي المشتريات التي تتم على البطاقة شريطة أن يكون   
حساب البطاقة فعاال وقت قيد عملية الشراء في حساب البطاقة.  

يبين  الذي  البطاقة  حساب  كشف  في  والمكتسب  المسترد  النقدي  المبلغ  يظهر  سوف  المسترد:  النقدي  المبلغ  قيد   )10.1.3(  
المعامالت التي بموجبها تم كسب المبلغ النقدي المسترد. أما المعامالت التي تتم قبل تاريخ كشف حساب البطاقة، فسوف 
التجاري المعني أو شبكة شركات  أو تنفيذها من قبل المحل  البطاقة ذلك إذا لم يتم قيدها  لن تظهر في كشف حساب 
مدفوعات البطاقات )فيزا أو ماستركارد( بتاريخ كشف الحساب. ونتيجة لذلك، يجوز تأخير قيد بعض المعامالت وظهورها في 

كشف حساب البطاقة للمبلغ النقدي المسترد لحين كشف حساب البطاقة التالي. 
البطاقة وستخفض  البرنامج سوف تظهر في كشف حساب  العائدات خالل فترة عمل  العائدات: عمليات قيد/إضافة   )10.1.4(  

المبلغ النقدي المسترد بمقدار المبالغ التي تم فرضها أصاًل. 
)10.1.5( القيود: ال يمكن كسب المبلغ النقدي المسترد بعد تاريخ إغالق حساب البطاقة أو تاريخ إنهاء البرنامج. وسوف ال يكسب    

حامل البطاقة أي فائدة على المبلغ النقدي المسترد.
المشتريات.  صافي  عن  العماني  بالريال  وقيده  المسترد  النقدي  المبلغ  إحتساب  يتم  المسترد:  النقدي  المبلغ  إحتساب   )10.2(  
وسوف يتم إحتساب المبلغ النقدي المسترد كنسبة )1٪( عن كل ريال واحد على قيمة صافي المشتريات التي تضاف إلى حساب 

البطاقة خالل الفترة السنوية.
)10.3( قيد المبلغ النقدي المسترد: سيتم قيد المبلغ النقدي المسترد في حساب البطاقة تلقائيًا في الفترة السنوية وسيظهر   
في كشف شهر يونيو لحساب البطاقة شريطة أن يكون حساب البطاقة فعاال واليوجد مبالغ مستحقة على البطاقة وغير 

مسدده بتاريخ اإلحتساب السنوي. وفي اليوم التالي لتاريخ اإلحتساب السنوي ، سيتم إعادة وضع المبلغ النقدي المسترد عند 
الصفر.

)10.4( العروض الترويجية للمبلغ النقدي المسترد: يجوز للبنك وفق قراره المطلق ودون التزام تقديم حمالت ترويجية أو فرص   
إضافية لحاملي البطاقات من وقت آلخر لكسب مبلغ نقدي مسترد بنسبة استرداد أعلى من تلك المحددة في القسم )2( 

أعاله. 
)5 10( تحويل المبلغ النقدي المسترد:   

)10.5.1( ال يجوز نقل أو توحيد أو تحويل المبلغ النقدي المسترد أو جمعه مع أي برنامج آخر يقدمه البنك.  
)10.5.2( ال يمكن تحويل المبلغ النقدي المسترد من حساب البطاقة إلى بطاقة أخرى أو إلى حساب حامل البطاقة، ولكن في   
حال فقدان أو سرقة البطاقة، سيتم تحويل المبلغ النقدي المسترد في تلك الحالة إلى حساب البطاقة الجديدة بشرط أن 

حساب البطاقة كان فعاال وقت سرقة البطاقة أو فقدانها.
)10.5.3( إذا قام/قامت حامل/حاملة البطاقة بتغيير حساب البطاقة الخاصة به/بها بحساب بطاقة آخر في أي وقت خالل عمل   
البرنامج، فإن المبلغ النقدي المسترد وقت تغيير حساب البطاقة سيتم تحويله تلقائيًا إلى حساب البطاقة الجديدة بشرط أن 

يكون حساب البطاقة فعاال وقت تغيير الحساب.
)105.1( إذا كان حامل البطاقة متأخرًا في سداد فواتير الحساب لمدة 60 يومًا أو أكثر عند قيد المكافآت، فلن يتم قيد قيمة   
النقد المسترد في الحساب وسيحتفظ بها البنك، و إذا كان الحساب في وضع جيد في العام التالي عند قيد المكافآت )أي أن 

األقساط المستحقة على الحساب لم تتجاوز 60 يومًا( فسيتم عندئٍذ قيد قيمة النقد المسترد في حساب حامل البطاقة .
)10.6( إنهاء البرنامج:   

)10.6.1( يحتفظ البنك بحق إنهاء البرنامج في أي وقت بعد إعطاء الزبون إشعارًا كتابيًا قبل شهرين من الغاء البرنامج و دون إبداء   
األسباب.

)10.6.2( إذا قام حامل البطاقة بإغالق حساب البطاقة طواعية أو غير طواعية قبل تاريخ اإلحتساب السنوي، فإن المبلغ النقدي   
المسترد الذي لم يكن قاباًل للقيد في الحساب سيتم إلغاؤه وحذفه تلقائيًا دون إعطاء أي إشعار لحامل البطاقة عن ذلك.

)10.7( إستخدام البيانات: يجوز للبنك تبادل المعلومات المتعلقة بالبرنامج والحساب الخاص بحامل البطاقة مع أطراف أخرى،   
مثل الشركاء المشاركين في البرنامج أوالتجار أو مزودي الخدمات كما يتطلب األمر ذلك من أجل إدارة البرنامج. هذا، وتكون 
عملية تحصيل المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة أو إستخدامها أو اإلفصاح عنها وفق سياسة بنك مسقط الخاصة بسرية 

المعلومات والموجودة في أي فرع من فروع البنك. 
حامل  إعطاء  دون  وقت  أي  في  جزئيًا  أو  كليًا  الشروط  وهذه  البرنامج  يغير  أن  للبنك  يجوز  الشروط:  وهذه  البرنامج  تغيير   )10.8(  
البرنامج، ولكن دون أن تكون مقصورة على تغييرات في أي سعر يتعلق  التغييرات في  البطاقة أي إشعار بذلك. وقد تشمل 
المبلغ  كسب  أساسها  على  يتم  التي  الصيغة  أو  سنوية  فترة  كل  عن  المتأهلة  المشتريات  مبالغ  صافي  أو  الكسب  بعملية 

النقدي المسترد. 

اإلنهاء   -11 
ساري  يعتبر  ال  اإلنهاء  هذا  أن  إال  للبنك،  يوجه  كتابي  إشعار  بموجب  االتفاقية  هذه  إنهاء  البطاقة  لحامل  يجوز   )11.1(
حساب  في  والمستخدمة  الصادرة  المفعول إال بعد استعادة واستالم البنك جميع البطاقات  

البطاقة وذلك بعد سداد جميع التزامات حامل البطاقة.
تبقى جميع الدفعات والمعامالت غير المسددة والتي تمت بواسطة البطاقة ولم تسجل على حامل البطاقة   )11.2(
حامل  إفالس  أو  اإلتفاقية  هذه  انتهاء  دينا عليه وتكون مستحقة السداد بالكامل للبنك عند  
حساب  على  مستحقة  دفوعات  أي  تسديد  عن  مسؤواًل  الرئيسية  البطاقة  حامل  ويعتبر  وفاته  أو  البطاقة 
البطاقة كما أنه يتحمل جميع المصروفات والرسوم )حتى القانونية منها( والمصروفات الناتجة عن تحصيل 
هذه التسديدات وريثما تنتهي إجراءات سداد الديون فإن البنك سيواصل احتساب الفائدة وفقا لألسعار السائدة 

في تلك الفترة.    
يحق للبنك إنهاء هذه اإلتفاقية في أي وقت سواء بإلغائها أو رفض إعادة تجديدها بدون إشعار سابق وألي سبب   )11.3(
من األسباب أو بدون سبب وحتى إتخاذ إجراء مثل هذا فعلى البنك توفير بطاقة جديدة لصاحب البطاقة من 

وقت آلخر. 
البنك بتجميد أي حساب باسم حامل البطاقة وذلك بواقع  عند إلغاء البطاقة من قبل حامل البطاقة يقوم   )11.4(
مبلغ يعادل الحد االئتماني لمدة 45 يوما من تاريخ إلغاء البطاقة ويحفظ هذا المبلغ كضمان مقابل معامالت 
البطاقة التي تمت قبل اإللغاء ويتم رفع هذا الحجز عن أي مبالغ متبقية بعد تسوية كافة المبالغ المستحقة 

للبنك وخالفا لذلك يمكن لحامل البطاقة تقديم ضمان مقبول للبنك لتغطية مديونيته.

المحافظة على البطاقة والرقم السري  -12
يجب على حامل البطاقة أن ال يسمح ألي شخص باستخدام بطاقته وأن يحافظ عليها في كل األوقات تحت   )12.1(

رقابته الشخصية.
يجب على حامل البطاقة أن يمنع أي شخص من التوصل إلى معرفة الرقم السري للبطاقة.  )12.2(

يجب على حامل البطاقة أن ال يفصح عن رقم البطاقة ألي طرف ثالث إال ألغراض معامالت البطاقة أو السلفيات   )12.3(
النقدية أو اإلبالغ بفقدان أو سرقة البطاقة.

فقدان البطاقة   -13
)13.1(  في حال فقدان أو سرقة البطاقة يجب إبالغ قسم مركز خدمات البطاقات إما عن طريق الهاتف أو الفاكس 
أو التلكس وبعدها يجب تعزيز ذلك كتابيا بصورة وبتوقيع حامل البطاقة أو وكيله مع تعضيد ذلك بتقرير من 
الشرطة يؤكد تسجيل البالغ بضياع أو سرقة البطاقة وال يسري مفعول ذلك البالغ حتى يتسلم البنك تأكيدا 
خطيا بذلك. ويعتبر حامل البطاقة الرئيسية مسؤوال عن أي معامالت وحتى تلك التي تمت بصفة غير قانونية 
البطاقة  حامل  يتحمل  وال  البطاقة.  البطاقة  شعار  يعرض  آخر  بنك  أي  أو  البنك  استالم  قبل  البطاقة  بواسطة 
الرئيسية أي مسؤولية أو رسوم إذا تبين أن البطاقة لم تتعرض إلهمال من طرف صاحبها وأنه حافظ عليها كما 
ينبغي قبل عملية السرقة أو الفقدان وأنه أشعر البنك أو أي بنك يتعامل بالبطاقة المقصودة عند فقدانها أو 
سرقتها. وفي حال العثور على البطاقة المفقودة فإنه يتوجب على صاحبها قطعها إلى نصفين وإعادتها إلى 

البنك فورا أو إلى مركز خدمات البطاقات. 
جميع  اتخاذ  عليه  يجب  وكذلك  لديه  المتوفرة  المعلومات  بجميع  البنك  تزويد  البطاقة  حامل  على  يجب   )13.2(

الخطوات التي يراها البنك ضرورية لمساعدته في إستعادة البطاقة المفقودة أو المسروقة.
ال يكون البنك مطالبا بإصدار أو استبدال البطاقة عند ضياعها أو سرقتها، وأي إصدار لبطاقة بديلة يخضع لرسوم   )13.3(

استخراج بطاقة جديدة.

رد المبالغ وإعادة القيد لصالح الحساب  - 14
يجب على حامل البطاقة فحص وتدقيق المعامالت التي تظهر في كشف حساب البطاقة وفي حال وجود   )14.1(
الحساب  لكشف  استالمه  تاريخ  من  يومًا  عشرين  خالل  كتابية  شكوى  تقديم  عليه  يجب  اعتراض  أو  تناقض 
الشهري إما للفرع المفتوح لديه الحساب أو مركز خدمات البطاقات وخالفًا لذلك يعتبر أنه قد أكد قبوله لصحة 

المعامالت.
يتم رد المبالغ المخصومة لحساب البطاقة فقط إذا تسلم البنك إشعار إعادة دفع أو أي إشعار آخر يؤكد إعادة   )14.2(
القانون فال  البطاقة بموجب  أي  حقوق ممنوحة لحامل  البنك ومع مراعاة  الدفع حسبما يكون مقبواًل لدى 
يجوز أن تكون أي دعوى يرفعها حامل البطاقة ضد أي طرف ثالث موضوع إلجراءات دفاع أو مطالبة ضد البنك.

لن يكون البنك مسئواًل بأي حال من األحوال عن عدم قبول أي طرف ثالث للبطاقة.  )14.2.1(
لن يكون البنك مسئواًل عن البضائع أو الخدمات التي يشتريها حامل البطاقة باستخدام البطاقة.  )14.2.2(

يتم قيد حساب البطاقة كدائن فيما يتعلق بمبلغ إعادة القيد حتى تاريخ تسوية موضوع االعتراض وذلك بعد   )3-14(
حامل  يصبح  البطاقة  حامل  لصالح  الموضوع  حسم  يتم  لم  وإذا  المناسبة  والبيانات  األدلة  وتدقيق  فحص 

البطاقة مسئواًل عن كل المبالغ المعترض عليها. 

15 -  تعديل اإلتفاقية
مراعاة ألحكام القانون يجوز للبنك أن يعدل شروط هذه اإلتفاقية في أي وقت من األوقات ويتم توجيه إشعار   )15.1(

بذلك التعديل من قبل البنك إلى حامل البطاقة.
بإمكان  التعديالت.  لتلك  قبواًل  التعديالت،  بعد  استخدامها  أو  بالبطاقة  باالحتفاظ  البطاقة  حامل  قيام  يعتبر   )15.2(

حامل البطاقة في حال عدم قبول هذه التعديالت أن ُينهي هذه اإلتفاقية.
يعتبر كل بند من بنود هذه اإلتفاقية مستقال عن باقي البنود األخرى لإلتفاقية. وفي حالة تعارض أي بند منها أو   )15.3(

استحالة تطبيقه فإن هذا اإلجراء ال ُيغير من شرعية البنود األخرى لإلتفاقية.

اللجوء إلى القضاء  - 16
في حال عدم قدرة حامل البطاقة الرئيسية على تنفيذ شروط وقوانين هذه اإلتفاقية فإن للبنك الحق في اتخاذ اإلجراءات   

القانونية الكفيلة باسترداد حقوقه. ويتحمل صاحب البطاقة جميع مصاريف الدعوى المقامة ضده من البنك.

اإلفصاح عن البيانات  - 17
يفوض حامل البطاقة الرئيسية البنك باإلفصاح عن البيانات الخاصة به أو تلك التي تتعلق بحساب البطاقة حسبما يراه البنك   

مناسبا أو ما قد يعتبره ضروريًا في سبيل تدبير خدمة أوتنفيذ حق و/ أو تنفيذ أي التزام قد ينشأ عن حساب البطاقة.

شروط عامة  - 18
ال يتحمل البنك أي مسئولية إذا عجز عن تأدية إلتزاماته بموجب هذه اإلتفاقية كنتيجة )سواء مباشرة أو غير مباشرة( لحدوث   
البنك  أو نظام ربط المعامالت أو أي شيء خارج عن سيطرة  خلل في أي جهاز أو نظام من أنظمة معالجة البيانات  
أو وكالئه أو مقاوليه من الباطن. إذا عجز البنك عن إنتاج أو  إرسال أي كشف حساب فإن التزام حامل البطاقة الرئيسية يظل 
قائمًا. ال يمكن لحامل البطاقة الرئيسية أن يستخدم عجز البنك في هذه الحاالت كدفاع لتبرير استمرار عدم سداد مديونيته 
الناتجة عن معامالت البطاقة التي تمت من قبل. ال يقوم البنك بتوفير قيود المعامالت الموقعة بواسطة حامل البطاقة. أما 
في حال وجود اعتراض فقد تسلم صورة منها إلى العميل كدليل مستندي للمديونية وهذا يتم بشروط تقديم طلب خطي 

خالل عشرين يوما بعد تاريخ كشف الحساب المعني.

القانون الواجب التطبيق  - 19 
تخضع هذه اإلتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين سلطنة عمان.  

في حال اختالف النصين العربي واإلنجليزي، يرجح النص العربي.  - 20

األحـــكام والشــــروط



واألحكام  الشروط  تطبق  واألحكام  الشروط   – العماني  مسقط/الطيران  بنك  إئتمان  بطاقة   – الثاني  الجزء 
الذهبية  البطاقة  إلى  الذهبية«( و)تشير  )»البطاقة  العماني  إئتمان بنك مسقط والطيران  التالية على بطاقة 
»بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني« أو »بطاقة بنك مسقط والطيران العماني«(. وتضم ايضا شروط 

واحكام اصدار واستخدام البطاقات االئتمانية من قبل بنك مسقط.

وعالوة على الشروط واألحكام العامة المرفقة بهذا الجزء تحت مسمى الشروط واألحكام، تنظم )»شروط 
لم  ما  وإستخدامها  )»البنك«(  مسقط  بنك  قبل  من  اإلئتمانية  البطاقات  إصدار  اإلئتمانية«(  البطاقة  وأحكام 
الشروط واألحكام ووافق عليها وقت تفعيل  أنه قد قرأ هذه  البطاقة على  يحدد خالف ذلك. ويقر حامل 

بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني.

الجزء األول: 

 

الجزء األول من شروط وأحكام بطاقة اإلئتمان تطبق على جميع بطاقات إئتمان بنك مسقط والطيران    :1
العماني.

يقر حامل البطاقة بموجب هذه الشروط واألحكام بأن بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني    :2
تصدر من قبل بنك مسقط بالتعاون مع الطيران العماني )يشار إليه فيما يلي ب«الطيران العماني« 

وحساب  البطاقة  بحامل  تتعلق  معلومات  عن  لإلفصاح  مفوض  البنك  بأن  البطاقة  حامل  يوافق    :3
مع  البطاقة  بحامل  تتعلق  أخرى  معلومات  أي  عن  أو  البنك  مع  البطاقة  حامل  ومعلومات  البطاقة 
وشركات  الخدمات  ومزودي  والفروع  الشقيقة  والشركات  له  التابعة  والشركات  العماني  الطيران 
إلتزاماته  بأداء  للقيام  العماني  الطيران  تمكين  أجل  من  وذلك  األخرى  واألطراف  والوكالء  التأمين 
المتعلقة ببطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني. وتشمل مثل تلك المعلومات، ولكن دون أن 
الهاتف  ورقم  اإللكرتوني  البريد  وعنوان  الميالد  وتاريخ  البريدي  والعنوان  اإلسم  على  مقتصرة،  تكون 

والجنسية.

الجزء الثاني:

 يطبق الجزء الثاني من شروط وأحكام بطاقة اإلئتمان على بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني 
إئتمان بنك مسقط والطيران العماني لالستفادة من مزايا  كما هي محددة أدناه. ويتأهل حاملو بطاقة 
برنامج سندباد للمسافر المتعدد الرحالت وذلك وفق الشروط واألحكام التالية. ويعتبر حامل البطاقة على 
أنه قد قبل جميع الشروط واألحكام المتضمنة في هذا الجزء وذلك عند توقيع بطاقة إئتمان بنك مسقط 

والطيران العماني وتفعيلها وإستعمالها.

1: عضو سندباد

1:1 التعاريف:

إئتمان بنك مسقط والطيران  الذين صدرت لهم بطاقة  الجزء يعني األفراد  البطاقة« ألغراض هذا  »حامل 
في  مؤسسة  عامة  مساهمة  شركة  وهي  العماني،  الطيران  شركة  العماني«  »الطيران  ويعني  العماني، 

سلطنة عمان.

سندباد هو برنامج المسافر الدائم للطيران العماني يجمع األعضاء بموجبه أميال في حساب عضويتهم 
الطيران  سندباد  برنامج  ويدير  يملك  مختلفة.  ومكافآت  ومزايا  فوائد  مقابل  إستبدالها  بعد  فيما  يمكن 
قبوله  تم  فرد  أي  يعني  سندباد  عضو  به.  وخاصة  مسجلة  تجارية  عالمة  أو  تجارية  عالمة  وهو  العماني 
من قبل الطيران العماني لعضوية سندباد، كما يعني برنامج الطيران العماني للمسافر الدائم »بطاقة أو 
بطاقات سندباد« بطاقات الوالء التي يصدرها الطيران العماني ألعضاء سندباد إستنادا إلى برنامج سندباد. 
برنامج  شركاء  من  للمشتريات  و/أو  المؤهلة  للرحالت  لألعضاء  الممنوحة  المكافآت  سندباد  أميال  وتعني 

سندباد، ويمكن إستبدال أميال سندباد مقابل عروض إستبدال محددة وال تكون لها أي قيمة نقدية. 

الرحلة المستحقة تعني رحلة جوية على متن الطيران العماني أو خطوط طيران الشركاء بين نقطة األصل 
ونقطة وجهة الرحلة الخارجية و/أو رحلة العودة، وتكون مؤهلة لكسب أميال سندباد. 

مكافأة/مكافأة ترفيع/مكافأة رحلة من سندباد هي رحلة أو خدمة أو منتج محدد يقدمه برنامج سندباد 
أو شريك برنامج سندباد لعضو مقابل أميال سندباد. 

أميال  وتستعمل  العماني،  الطيران  متن  على  مستحقة  رحلة  لألعضاء  تمنح  التي  األميال  هي  الفئة  أميال 
الفئة لتحديد درجة السفر لعضو وال يمكن إستبدالها بالنقد أو المكافآت. يعني حساب سندباد الحساب 

الذي ستضاف إليه أو تخفض منه أميال سندباد وأميال الفئة للعضو. 

وينظمها  آلخر  وقت  من  سندباد  برنامج  يصدرها  التي  واألحكام  الشروط  سندباد«  وأحكام  »شروط  تعني 
الطيران العماني.

 1:2 التسجيل لبرنامج سندباد من الطيران العماني

العماني  والطيران  مسقط  بنك  إئتمان  لبطاقة  سندباد  لبرنامج  سجلوا  الذين  األشخاص  جميع  يتأهل    )1(
شريطة إستيفائهم لمعايير الحصول على بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني.

جميع األشخاص غير المسجلين لبرنامج سندباد من الطيران العماني يتأهلون أيضا لبطاقة إئتمان بنك  )ب( 
مسقط والطيران العماني شريطة حصولهم على رقم لبرنامج سندباد من بنك مسقط مباشرة أو من 

الطيران العماني.

جميع األشخاص الذين يعتبرون مؤهلين للحصول على بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني  )ج(  
إستنادا إلى شروط وأحكام بطاقة اإلئتمان إما يسجلون تلقائيا لبرنامج سندباد مع رقم جديد أو إذا تم 
تزويد رقم حالي لسندباد من قبل الشخص وقت تقديم الطلب، يتم ربط رقم حساب بطاقة إئتمان 
المتراكمة من خالل إستعمال بطاقة  أميال سندباد  به لغرض تحويل  العماني  بنك مسقط والطيران 
إئتمان بنك مسقط والطيران العماني.  ال يكون البنك مسؤوال في حال قيام حامل للبطاقة بتزويد رقم 

خاطىء لبرنامج سندباد من الطيران العماني.

يكون حامل البطاقة ملتزما وقت التسجيل لبرنامج سندباد بشروط وأحكام برنامج سندباد باإلضافة  )د(  
إلى هذه الشروط واألحكام.

اإلبقاء  عملية  سندباد  وأحكام  شروط  تنظم  العماني،  الطيران  من  سندباد  برنامج  في  التسجيل  بعد  )هـ(  
على فعالية سندباد إستنادا إلى ضمان حامل البطاقة بأن )أ( حساب البطاقة جار )أي ال توجد أرصدة 
ووفق  البنك  رأي  حسب  جيد  وضع  في  البطاقة  )ب(  البطاقة؛  حساب  على  الدفع  مستحقة  سابقة 
أحكام  أو  شروط  أي  بموجب  البطاقة  حامل  جانب  من  اخالل  أي  هناك  تكن  لم  )ج(  المطلق؛  تقديره 
)هـ(  أو  اإلئتمان غير ملغاة،  )د( بطاقة  العماني؛  والطيران  بنك مسقط  إئتمان  تنظم إستعمال بطاقة 
إلغاء فوائد برنامج سندباد لحامل البطاقة وفق تقدير البنك المطلق )ج( يتم تسليم بطاقات برنامج 

سندباد لحامل البطاقة من قبل 

   الطيران العماني مباشرة بموجب شروط وأحكام برنامج سندباد. ال يكون البنك مسؤوال عن عدم قيام 
الطيران العماني بتسليم مثل تلك البطاقات لحاملي البطاقات. 2: مكافآة 

أميال سندباد من الطيران العماني

2.1 عامة

يعتبر حامل البطاقة مؤهال لمكافأة أميال برنامج سندباد فقط إذا )أ( كانت بطاقة إئتمان بنك مسقط  )أ(  
والطيران العماني الخاصة بحامل البطاقة صالحة وفي وضع جيد حسب معايير بنك مسقط التي يتم 

تعديلها من وقت آلخر؛ )ب( لم يقم حامل البطاقة بإنتهاك هذه الشروط واألحكام؛ 

ال يتم كسب اميال برنامج سندباد للتعامالت الخاصة بالبطاقة والمتعلقة بالتالي: )ب(  

جميع الرسوم ب( السحوبات النقدية ج( تحويل األرصدة د( قروض بطاقات اإلئتمان  هـ( شراء العمالت   أ (  
تتعلق  أخرى  أودفعات  أقساط  ز(  التمويل  رسوم  و(  األخرى  الدين  وأدوات  التوفير  وشهادات  األجنبية 
أو مقيدة  أو مبالغ مودعة  البنك تقديمها ك( أي دفعات  أو منتجات أخرى قد يختار  التأمين  بمنتجات 
في حساب البطاقة ل( معامالت منفذة في أي محل صرافة م( معامالت منفذة عن طريق البطاقة 
لمبالغ تتجاوز  حد اإلئتمان ن( معامالت،  يقرر البنك حسب تقديره المطلق، بأنها تحت النزاع أو خاطئة أو 

غير مفوضة أو غير شرعية

سوء  ع(  آلخر  وقت  من  القائمة  هذه  في  البنك  يشملها  قد  أخرى  معامالت  أي  ص(  إحتيالية  و/أو    
إستعمال بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني لتنفيذ معامالت مزيفة عن طريق أجهزة نقاط 
البيع في المحالت التجارية أو عن طريق وسائل أخرى يتم أيضا إستثناؤه ا ألغراض التأهل ألميال برنامج 

سندباد.

حامل  ومكافأة  المستحقة  المعاملة  قيمة  من  مئوية  كنسبة  سندباد  أميال  بإحتساب  البنك  يقوم  )ج(  
البطاقة بها بموجب برنامج سندباد الخاص بإستعمال بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني.

من  مواد  حذف  أو  إضافة  البطاقة،  لحامل  مسبق  إشعار  أي  وبدون  المطلق  تقديره  وفق  للبنك،  يجوز  )د(  
القائمة المذكورة أعاله والخاصة بالمعامالت غير المشمولة في احتساب أميال ، كما أن كل القرارات 
حامل  على  وملزما  وحاسما  نهائيا  قرار  كل  ويكون  المطلق  تقديره  وفق  تكون  البنك  يتخذها  التي 
البطاقة وذك في غياب أي خطأ واضح. وعالوة على ذلك، تكون سحالت ودفاتر ومعلومات أخرى خاصة 

بالبنك بمثابة دليل حاسم لعمليات اإلحتساب .

)هـ( في حال أي قيد خاطىء ألميال برنامج سندباد، كما يحدد البنك ذلك وفق تقديره المطلق، تم إسترجاع 
القيود الخاطئة، وفي حال عدم وجود أميال سندباد كافية في حساب سندباد الخاص لحامل البطاقة 
بواقع  وذلك  سندباد  ألميال  العجز  لرقم  البطاقة  حساب  بخصم  البنك  سيقوم  اإلسترجاع،  لغرض 

)0.024( دوالر أمريكي لكل ميل من أميال سندباد.

مسقط  بنك  إئتمان  بطاقة  طريق  عن  مؤهلة  معامالت  تنفيذ  يتم  عندما  سندباد  أميال  كسب  يتم  )و(  
بحامل  الخاص  سندباد  حساب  إلى  تحويلها  ثم  ومن  األميال  بإضافة  البنك  يقوم  العماني.  والطيران 
البطاقة على فترات مسبقة التحديد من قبل البنك. وفي حال قيام حامل البطاقة باالخالل بإلتزامات 
الدفع الخاصة به، يجوز للبنك تعليق إستعمال بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني وقيد أميال 
بأثر رجعي بعد عملية  سندباد لحين قيام حامل البطاقة بالتسديد. ال يتم تحويل/قيد أميال سندباد 

التسديد.

يتم قيد أميال سندباد لحساب البطاقة بمعدالت قد يقررها البنك من وقت آلخر، كما يحتفظ البنك،  )ز(  
وفق تقديره المطلق، بحق ممارسة تغيير أساس منح أميال سندباد لمبالغ تفرض على بطاقة إئتمان 

بنك مسقط والطيران العماني في أي وقت ودون أي إشعار مسبق لحامل البطاقة.

يتم قيد أميال سندباد المتراكمة عن معامالت مستحقة التأهل تم تنفيذها عن طريق حامل بطاقة  )ح(  
إضافية في حساب حامل البطاقة الرئيسية.

العماني،  الريال  إلى  تحويلها  يتم  البطاقة  حامل  بها  يقوم  التي  النقدية  والسحوبات  المشتريات  كل  )ط(  
أو  عمولة  أي  الفاتورة«(.  )»عملة  للبطاقة  الفاتورة  لعملة  السائد  السعر  حسب  التحويل  عملية  وتتم 
الفاتورة  عملة  إلى  الدفعات  تلك  مثل  تحويل  جراء  من  البنك  يتكبدها  خسائر  أو  أخرى  أخرى  رسوم 
يتم فرضها على حساب حامل البطاقة بسعر صرف يحدده البنك للتاريخ الذي يتم فيه خصم قيمة 
معاملة البطاقة من حساب البطاقة. وقد يتغير السعر من وقت آلخر، كما يحتفظ البنك بحق فرض 
رسم الصرف على المعامالت المنفذة بعمالت أجنبية. )ي( عندما يقوم حامل البطاقة بتقديم، وبنجاح، 
األميال  قيد  تغيير  يتم  العماني،  والطيران  مسقط  بنك  إئتمان  ببطاقة  تتعلق  معاملة  أي  عن  شكوى 
المماثلة، وعندما يتم إغالق الحساب ذي الصلة ببرنامج سندباد، . قد يتم خصم األميال المماثلة من أي 

حساب آخر لبرنامج سندباد يحتفظ به حامل البطاقة??? 

)ك( وعالوة على أي شروط محددة في هذه الشروط واألحكام، ال يتم قيد أميال سندباد إلى حساب بطاقة 
و/أو يتم فقدان أي أميال حالية صالحة من قبل حامل البطاقة إذا )أ( ال يكون حساب البطاقة صحيحا 
البطاقة ليست في وضع  البطاقة؛ )ب(  الدفع على حساب  أرصدة سابقة مستحقة  )أي توجد هناك 
جيد حسب تقدير البنك المطلق؛ )ج( وجود إخالل من جانب حامل البطاقة بموجب أي شروط أو أحكام 
تنظم إستعمال بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني؛ )د( تم إلغاء بطاقة إئتمان بنك مسقط 
والطيران العماني؛ أو )أي حادثة أخرى يجب، وفق تقدير البنك المطلق، أن تسفر عنها إلغاء فوائد ومزايا 

برنامج سندباد بالنسبة لحامل البطاقة.

يتم  مشابهة  ومزايا  فوائد  و/أو  سندباد  برنامج  أميال  من  األقصى  العدد  تحديد  بحق  البنك  يحتفظ  )ل (  
الحصول عليها عن طريق البطاقة من وقت آلخر ووفق تقدير البنك المطلق.

ذلك  خالل  سندباد  أميال  كسب  لها  يحق  ال  للبطاقة  المخصص  اإلئتمان  حد  تتجاوز  التي  المعامالت  )م(  
الشهر.

2.2 أميال ترحيبية إضافية 

برنامج  من  إضافية  أميال  على  للحصول  العماني  والطيران  مسقط  بنك  إئتمان  بطاقة  حاملو  يتأهل   )أ(  
سندباد مرة واحدة في شكل »أميال ترحيبية إضافية« وذلك خالل الشهر األول من فتح حساب بطاقة 

اإلئتمان. 

تاريخ  )60( يوما من  »أميال ترحيبية إضافية« في غضون  المقدمة بموجب  أميال سندباد  يتم منح عدد  )ب(  
القيام بتنفيذ المعاملة األولى عن طريق البطاقة كما ينشره  البنك في دليل الخدمات واألسعار من 

وقت آلخر.

أميال  عدد  تغيير  بحق  البطاقة  لحامل  مسبق  إشعار  أي  وبدون  المطلق  تقديره  وفق  البنك،  يحتفظ  )ج(  
برنامج سندباد المقدمة بموجب »أميال ترحيبية إضافية« في أي وقت. 

 2.3 أميال مبنية على الحمالت الترويجية

سندباد  أميال  على  للحصول  األميال  على  المبنية  الترويجية  الحمالت  طريق  البطاقة،عن  حامل  يتأهل  ) ا(  
الحمالت  تلك  نشر  تاريخ  من  إعتبارا  البنك  قبل  من  المحددة  المتطلبات  إستيفاء  أساس  على  إضافية 

الترويجية وتعديلها من قبل البنك في أي وقت بعد ذلك  وبدون أي إشعار مسبق لحامل البطاقة.

يحتفظ البنك، وفق تقديره المطلق وبدون أي إشعار مسبق لحامل البطاقة، بحق ممارسة تغيير عدد  )ب( 
مرات تقديم أميال برنامج سندباد المبنية على الحمالت الترويجية.

2.4 تحويل أميال سندباد 

إلى  تحويلها  يتم  البطاقة  حساب  على  البطاقة  حامل  يكتسبها  التي  سندباد  برنامج  أميال  جميع  ) أ(  
حساب سندباد في فترة الحقة يحددها البنك. 

بطاقة بنك مسقط والطيران العماني االئتمانية - األحـــكام والشــــروط



لحامل  الخاص  سندباد  حساب  إلى  البطاقة  حامل  يكتسبها  التي  سندباد  برنامج  أميال  تحويل  يتم  )ب(  
البطاقة إذا لم تكن البطاقة )أ( موقوفة وقت التحويل )أي، هناك مبلغ مستحق الدفع على حساب 
المطلق؛ )ج(  البنك وذلك وفق تقديره  رأي  البطاقة ليس في وضع جيد حسب  البطاقة(؛ )ب( حساب 
كانت هناك حالة إخالل من قبل حامل البطاقة بشروط أو أحكام إستعمال بطاقة إئتمان بنك مسقط 
والطيران العماني؛ وفق تقدير البنك المطلق، إلغاء فوائد ومزايا أميال سندباد بالنسبة لحامل البطاقة.

يمكن لحاملي البطاقة، بعد عملية التحويل، اإلطالع على عدد األميال المحولة بنجاح من خالل كشف  )ج(  
الذي  سندباد  حساب  كشف  في  وكذلك  العماني  الطيران  يصدره  والذي  بهم  الخاص  سندباد  أميال 
يصدره البنك بخصوص حساب البطاقة لذلك الشهر. يجب توجيه أي  إستفسارات بخصوص أي اختالف 
في أميال برنامج سندباد المبينة في الكشف الذي يصدره الطيران العماني إلى شركة الطيران العماني 
مباشرة، في حين يجب توجيه جميع اإلستفسارات المتعلقة بأي أوجه قصور في كشف الحساب الذي 

يصدره البنك إلى البنك مباشرة.

تحويل أميال برنامج سندباد إلى حساب أميال سندباد الخاص بحامل البطاقة يعتبر عملية آلية ال يمكن  )د(  
السيطرة عليها بشكل يدوي.

)هـ(  بعد عملية التحويل، تنظم شروط وأحكام برنامج سندباد صالحية أميال سندباد.

2.5 إسترداد أميال سندباد 

يتم إسترداد أميال سندباد إستنادا إلى برنامج سندباد وتنظمه شروط وأحكام سندباد. ) أ(  

يمكن إستبدال أميال سندباد مقابل رحالت جوية وترفيع درجة تذاكر السفر على متن الطيران العماني  )ب( 
والخطوط الجوية الشريكة إلى جانب إستبدالها مقابل العديد من المكافآت المثيرة والتسوق الحصري 
بموجب شروط وأحكام سندباد أو في أحدث مراسالت سندباد التي يصدرها الطيران العماني، ويجوز 
الحمالت  أو  باإلنترنت  سندباد  موقع  على  المقدمة  والخدمات  المنتجات  يعدل  أن  العماني  للطيران 
مزودة  جهة  كل  وأحكام  لشروط  خاضعة  المقدمة  والخدمات  المنتجات  تكون  كما  التسويقية، 

للمكافآت، علما بأن الرسوم اإلضافية ال تغطيها أميال سندباد.

يكون الطيران العماني وحده مسؤوال أمام حامل البطاقة عن إسترداد أميال سندباد، كما ال يعطي  )ج(  
البنك أي ضمان وال يكون مسؤوال أمام حامل البطاقة أو أي شخص آخر عن أي تقصير في إسترداد أميال 

سندباد من قبل الطيران العماني او أي شخص آخر. 

أو غير  آخر مهما كان، سواء مباشر  إلتزام  أي  أو عن  أو مطالبات  أي خسائر  البنك مسؤوال عن  ال يكون  )د(  
مباشر أو عرضي أو خاص أو جزائي يتكبدها حاملو البطاقة نتيجة إسترداد أميال سندباد أو إمتالكها 
البنك  أو بأي طريقة أخرى ناتجة عن عضوية برنامج سندباد أو متعلقة به، كما ال يكون  أو إستعمالها 
أو  ناتجة عن شراء  البطاقة ألي طرف وتكون  الدفع  من قبل حامل  أي مبالغ مستحقة  مسؤوال عن 
تزويد أو نوعية أو تركيب أو إستعمال أو خالف ذلك ألميال سندباد أو تكون ناتجة عن اإلهمال وإنتهاك 
أو مصدرة أومن جانب  أو أي جهة مزودة  البنك  التقصير في دفع ضرائب أخرى من جانب  أو  القوانين 

محل تجاري و/أو شخص آخر مرتبط، بأي طريقة، مباشرة أو غير مباشرة، مع برنامج سندباد.

)هـ( ال يقدم البنك إي إفادات أو يزود أي ضمان، مهما كان، بشكل صريح أو ضمني، وال يتعهد وال يتحمل أي 
مسؤولية، مهما كان، بخصوص نوعية أو قابلية بيع أميال سندباد أو المنتجات والخدمات التي يستفيد 
منها حامل البطاقة عن طريق إسترداد أميال سندباد أو الصالحية ألي إستعمال أو غرض. يقبل حامل 
البطاقة جميع أميال سندباد والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها عن طريق إسترداد أميال سندباد 

على أساس »كما هي« وعلى مسؤوليته/ مسؤوليتها من حيث المخاطر المرتبطة بها.

 2.6: متفرقات 

أميال سندباد غير قابلة للتحويل إلى أي شخص آخر، وفي حال وجود أكثر من بطاقة تأهيل من بنك  ) أ(  
المكتسبة فيما يتعلق  البطاقة، فيجوز له جمع أميال سندباد  العماني لدى حامل  مسقط والطيران 

بكل بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني على حدى.

ال توجد ألميال سندباد أي قيمة نقدية وال يمكن إستبدالهامقابل مبلغ نقدي أو إئتمان أو إستعمالها  )ب( 
لسداد أي رسوم مستحقة الدفع للبنك.

يحق للبنك، في أي وقت ووفق تقديره المطلق وبدون أي إشعار مسبق وبدون أي مسؤولية تجاه حامل  )ج(  
برنامج  البطاقة بموجب  المتراكمة والمستحقة لحامل  المزايا  الغاء  بأي طريقة مهما كانت  البطاقة 
سندباد و/أو تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف أي من الشروط واألحكام المبينة بموجب هذا الجزء و/

أو سحب أو فسخ أي أميال سندباد متراكمة ومستحقة و/أو تعديل أو تحديد قيمة أميال سندباد و/أو 
طريقة اإلستحقاق و/أو تحويل أميال سندباد.

بها  يقصد  العماني  والطيران  مسقط  بنك  إئتمان  بطاقة  بأن  هنا  اإليضاح  ينبغي  شكوك،  أي  لتجنب  )د(  
مسقط  بنك  إئتمان  بطاقة  بإستعمال  يسمح  أن  ويجوز  فقط،  حاملها  قبل  من  الصحيح  اإلستعمال 
المعامالت  تلك  أيا من مثل  الحاالت اإلستثنائية، ولكن  العماني لمعامالت تجارية في بعض  والطيران 
معاملة  أكانت  وسواء  المماثلة،  المعامالت  بخصوص  سندباد  أميال  لكسب  البطاقة  حامل  تؤهل  ال 
عن  مسؤوال  البطاقة  حامل  ويظل  المطلق،  تقديره  وفق  ذلك  يحدد  البنك  فإن  شخصية،  أو  تجارية 
بطاقة  طريق  عن  كتلك  معاملة  بتنفيذ  قيامه  قبل  البنك  من  لذلك  الموافقة  على  بالحصول  قيامه 

إئتمان بنك مسقط والطيران العماني. إن قرار البنك بهذا الخصوص يكون نهائيا وملزما.

)هـ( يحتفط كل من بنك مسقط والطيران العماني بحق حرمان حامل البطاقة من أي مشاركةأخرى في 
أو  طريقة  بأي  واألحكام  الشروط  هذه  البنك،  حكم  حسب  البطاقة،  حامل  خالف  إذا  سندباد  برنامج 
فقدان  إلى  سيؤديان  التأهيل  من  والتجريد  العضوية  تعليق  إن  سندباد.  برنامج  وأحكام  شروط  خالف 

حامل البطاقة لجميع أميال سندباد المكتسبة.

الجزء 3

تكون الفوائد اإلضافية التالية متوفرة لحاملي بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني.

1: فئة ترفيع الخط السريع

لحاملي  السريع  الخط  ترفيع  فئة  ميزة  على  للتطبيق  قابلة  وستكون  التالية  واألحكام  الشروط  تطبق 
بطاقة إئتمان بنك مسقط والطيران العماني.

مسقط  بنك  إئتمان  بطاقة  لحاملي  البطاقة،  طرح  من  شهرا   12 لفترة  العماني،  الطيران  سيقدم  ) أ(  
إلى قيام  الفضي  إستنادا  برنامج سندباد  السريع في فئة  الخط  المشتركة دخول  العماني  والطيران 
حامل البطاقة الرئيسي بإستيفاء المتطلبات المحددة في مواصفات  البطاقة والتي يقوم البنك بإبالغ 

حاملي البطاقة عنها من وقت آلخر.

تنظم إستعمال عضوية سندباد الفضي شروط وأحكام برنامج سندباد التي يتم تعديلها  من وقت  )ب( 
آلخر.

بالشروط  اإلخالل  دون  الرئيسية«(  )»البطاقة  مسقط  بنك  لولو  ببطاقة  الخاصة  واألحكام  الشروط  تطبق    
البطاقة  وإستعمال  إلصدار  المنظمة  العامة«  واألحكام  والشروط   1 القسم  في  المذكورة  واألحكام 
اإلئتمانية البطاقات اإلئتمانية من قبل بنك مسقط )»البنك«(.  ويعتبر حامل البطاقة على أنه قد قبل هذه 

الشروط واألحكام عند تفعيل بطاقة لولو بنك مسقط اإلئتمانية.

في  إليها  المنسوبة  المعاني  نفس  لها  تكون  تحديدها  يتم  ولم  هنا  المستعملة  واألحكام  الشروط 
»الشروط واألحكام العامة« المذكورة في القسم 1.

الجزء األول: أ: 
بنك مسقط  لولو  اإلئتمانية على بطاقة  بالبطاقة  الخاصة  العامة(  )الشروط واألحكام  األول:  تطبق  الجزء 

اإلئتمانية برمتها.

يقر حامل البطاقة بموجب هذه اإلتفاقية بأن بطاقة لولو بنك مسقط اإلئتمانية يتم تسويقها وتشغيلها 
من قبل البنك بالتعاون مع مجموعة EMKE ش.م.م، عنوانها: ص.ب: 4048، أبوظبي، اإلمارات  العربية المتحدة 
)وُيشار إليها فيما يلي كـ EMKE، وهي العبارة التي يعتبر على أنها تشمل حلفائها والمحّولة إليها(.  ويوافق 
البطاقة  وبحساب  به  المتعلقة  المعلومات  عن  الكشف  على  اإلتفاقية  هذه  بموجب  البطاقة  حامل 
إليهم  والمحّولين  والفروع  لهما   التابعة  والشركات   EMKE ومجموعة   البنك  مع  البطاقة  حامل  وبعالقة 
ومزودي الخدمات وشركات التأمين والوكالء واألطراف اآلخرى من أجل تمكين البنك ومجموعة EMKE من 

الوفاء بإلتزاماتهما المتعلقة ببطاقة لولو بنك مسقط اإلئتمانية.

الجزء الثاني: ب: 
مسقط  بنك  لولو  بطاقة  على  اإلئتمانية  البطاقة  وأحكام  لشروط  الخاصة(  )الفوائد  تطبق  الثاني:   الجزء 

اإلئتمانية وفق التعديالت واإلضافات والتغييرات المحددة أدناه.

الشروط  وفق  لولو  نقاط  على  للحصول  اإلئتمانية  مسقط  بنك  لولو  بطاقة  حاملو  يتأهل  لولو:   نقاط 
واألحكام التالية:

تعني العبارة »حاملو البطاقة«، كما هي مستخدمة في سياق برنامج لولو للنقاط حاملي بطاقة لولو    :1
بنك مسقط اإلئتمانية.

»محالت لولو« تعني محالت البيع بالتجزئة التي تملكها أو تشغلها مجموعة EMKE ش.م.م في سلطنة   :2
عمان، وهي شركة محدودة المسؤولية ومؤسسة بموجب قوانين سلطنة عمان.

»برنامج لولو للنقاط« يعني البرنامج  الذي يكافأ حاملي البطاقة إلستعاملهم بطاقة لولو بنك مسقط   :3
اإلئتمانية إستنادًا إلى الشروط واألحكام المتضمنة في هذه اإلتفاقية.

»المكافآت« تعني المنتجات أو الخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة مقابل إسترداد نقاط لولو.   :4

يتأهل جميع حاملي البطاقة للمشاركة في برنامج لولو للنقاط وفق الشروط واألحكام المتضمنة في   :5
هذه اإلتفاقية. 

لكي يتأهل حامل البطاقة لنقاط لولو، يجب )أ( أن تكون بطاقة لولو بنك مسقط اإلئتماتية الخاصة به/  :6
بها صالحة وبأن كون حامل البطاقة في وضع جيد حسب المعايير المطبقة من قبل البنك من وقت 
آلخر؛ )ب( يجب أن ال يكون حامل البطاقة قد خرق هذه الشروط واألحكام؛ )ج( يجب أن ال يقوم حامل 
البطاقة بعمل ستنتج عنه وفق تقدير البنك وحده إلغاء فوائد برنامج لولو للنقاط.  ويعتبر حامل البطاقة 
على أنه قد قبل جميع الشروط واألحكام المتضمنة في هذه اإلتفاقية وقت التوقيع على بطاقة لولو 

بنك مسقط اإلئتمانية وتفعيلها وإستعمالها.  

يتعلق  فيما  اإلئتمانية  البطاقة  إستعمال  طريق  عن  المنفذة  المعامالت  مقابل  لولو  نقاط  تكتسب  ال   :7
بالتالي: )أ( الرسوم والتكاليف والفائدة؛ )ب( السلفيات النقدية؛ )ج( تحويل األرصدة؛ )د( القروض المتعلقة 
الدفع  وعمليات  األقساط  )ز(  التمويل؛  رسوم  )و(  األجنبية؛  بالعملة  المشتريات  )هـ(  اإلئتمانية؛  بالبطاقة 
األخرىلمنتجات التأمين أو المنتجات األخرى قد يقوم بنك مسقط بتقديمها؛ )ح( دفع فواتير الخدمات؛ 
)ط( أي مدفوعات أو مبالغ يتم إيداعها أو قيدها في حساب البطاقة؛ )ي( المعامالت المنفذة عن طريق 
التبرعات  )ك(  البريد/الهاتف؛  عبر  األوامر  طريق  عن  أو  اإلنترنت  طريق  عن  اإلئتمانية  البطاقة  إستعمال 
غير  أو  خاطئة  أو  الخالف  موضع  بأنها  تقديره  وفق  مسقط،  بنك  يحدد  التي  المعامالت  )ل(  الخيرية؛ 

مفوضة أو غير قانونية؛ أو إحتيالية؛ و )م( أي معامالت أخرى قد يقوم البنك بتضمينها في هذه القائمة 
من وقت آلخر.

يحتفظ البنك، وفق تقديره، بحق قيامه في أي وقت وبدون إشعار مسبق لحامل البطاقة، بتغيير المبلغ    :8
المحدد الذي يفرض على بطاقة لولو بنك مسقط اإلئتمانية.

يجوز للبنك، وفق تقديره وحده وبدون إشعار مسبق لحامل البطاقة، أن يضيف إلى القائمة المذكورة   :9
أعاله للمعامالت التي يتأهل لها حاملو البطاقات أو يحذف منها.  إن قرار البنك ما الذي يشكل معاملة 
مستحقة يكون نهائيًا وقاطعًا.  جميع القرارات التي يتخذها البنك تكون وفق تقديره وحده وكل قار 
يكون نهائيًا وقاطعًا وملزمًا على حامل البطاقة في حال غياب أي خطأ كبير.  وعالوة على ذلك، تكون 

سجالت ودفاتر البنك والمعلومات األخرى الخاصة به بمثابة دليل قاطع عن إتخاذ أي قرار مذكور أدناه.

ال يتم التنازل عن نقاط لولو أو تحويلها كما ال يمكن رهنها.   :10

يتم إظهار قيمة نقاط لولو التي يتم منحها لحامل البطاقة بالريال العماني في كشف الحساب.   :11

اليوم األخير من الشهر الميالدي الذي يتم فيه كسب  يتم إضافة نقاط لولو إلى حساب البطاقة في    :12
المكتسبة  النقاط  تلك  إسترداد  يتم  لم  وما  التاريخ.   ذلك  من  سنوات   )3( لفترة  صالحة  وتكون  النقاط 
قبل إنتهاء اإلنتهاء، فإن مدة صالحية نقاط لولو تنتهي.  هذا، ويتم حذف النقاط المنتهية الصالحية من 
حساب البطاقة دون إعادة قيدها في حساب البطاقة.  ويكون حامل البطاقة وحده مسؤواًل للضمان 

بأن عدد نقاط لولو الممنوحة له صحيحة وأنه يقوم بإسترداد قيمتها قبل تاريخ اإلنتهاء.

تعتبر دفاتر وسجالت البنك دليال قاطعًا بخصوص عدد نقاط لولو المقيدة في حساب البطاقة.  :13

وعالوة على أي شروط محددة أخرى إلى جانب هذه الشروط واألحكام ، ال يتم قيد نقاط لولو إلى حساب   :14
البطاقة، و/أو يتم الحرمان من نقاط لولو الصحيحة الحالية من قبل حامل البطاقة إذا )أ( ال يكون حساب 
البطاقة جاريًا )أي توجد هناك أرصدة سابقة مستحقة الدفع من الحساب(؛ )ب(  حساب البطاقة ليس 
في وضع جيد حسب رأي البنك ووفق تقديره ؛ )ج( قام صاحب البطاقة بخرق أي من الشروط واألحكام 
التي تنظم إستعمال بطاقة لولو بنك مسقط اإلئتمانية؛ )د( تم إلغاء بطاقة لولو بنك مسقط اإلئتمانية، 
البطاقة من  إلغاء إستفادة صاحب  البنك وحده،  أو )هـ( حدث أي حالة أخرى يجب فيها، حسب تقدير 

برنامج لولو للنقاط.

أي تعليمات يقدمها صاحب البطاقة تنظمها شروط وأحكام طريقة اإلسترداد ذات الصلة.   :15

يجوز للبنك، وفق تقديره، العمل إزاء التعليمات المستلمة من خالل طرق اإلسترداد هذه وال يكون ملتزما    :16
البنك مسؤواًل عن أي  أكثر من ذلك للقيام بالتحقق من صحة صالحية تلك التعليمات.  هذا، وال يكون 

إجراءات يقوم بها البنك إستنادًا إلى مثل تلك التعليمات.

ال يكون البنك مسؤواًل بأي طريقة عن المواد المستردة التالفة أو المعيبة.  :17

يحق للبنك، في أي وقت ووفق تقديره وبدون أي إشعار مسبق وبدون أي مسؤولية  أمام صاحب البطاقة    :18
وبأي طريقة كانت، إنهاء برنامج لولو للنقاط و/أو تغيير فوائده أو خصائصه و/أو تغيير أو تعديل إو إضافة 
لولو  نقاط  أي  إلغاء   أو  سحب  و/أو  اإلتفاقية  هذه  في  المحددة  واألحكام  الشروط  من  أي  حذف  أو 

مستحقة و/أوتعديل أو تحديد قيمة نقاط لولو و/أو تغيير طريقة إسترداد نقاط لولو.

ال يكون البنك مسؤواًل عن أي خسائر أو أضرار أو مصاريف أو مطالبات  أو أي مسؤولة أخرى مهما كان    :19
سواء مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة عنها أو عرضية أو خاصة أو إيجابية يتكبدها صاحب البطاقة نتيجة 
إسترداد نقاط لولو وحيازتها و/أو إستعمال ببطاقة  لولو بنك مسقط أو ما يتعلق ببرنامج لولو للنقاط، 
البنك مسؤواًل عن أي مبالغ تكون مستحقة الدفع من جانب صاحب البطاقة ألي طرف  كما ال يكون 

ثالث وتكون ناتجة عن عملية شراء أو تزويد أو جودة أو تركيب أو إستخدام أو خالف ذلك. 
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