
عروض بنك مسقط بمناسبة الذكرى السنوية األربعين
الشروط واألحكام

١ من ٢

احصل على فرصة للفوز عند تقدمك بطلب بطاقة Visa االئتمانية أو تفعيلها من بنك مسقط.

يطبق العرض على الزبائن الجدد والحاليين الذين يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة Visa االئتمانية جديدة )أساسية أو إضافية(. • 
يسري العرض من 1 نوفمبر لغاية ٣1 ديسمبر 2022.   •

يطبق العرض على بطاقات Visa االئتمانية مي بنك مسقط التي تم إصدارها وتفعيلها لالستخدام خالل فترة العرض.  •
تطبق جميع الشروط واألحكام المتعلقة بالبطاقات االئتمانية.  •

ال ينطبق العرض على البطاقات االئتمانية للشركات و بطاقات نجاحي االئتمانية. • 
سيكون لكل مشترك فرصة واحدة للفوز لكل بطاقة قام بإصدارها خالل فترة العرض. • 

سيكون هناك 8٠ فائز ضمن العرض )٤٠ فائز في كل شهر(.  •
.Apple من iPad سيحصل كل فائز على لوح رقمي  •

احصل على فرصة للفوز عند استخدام بطاقات  Visa االئتمانية من بنك مسقط في المعامالت المصرفية الدولية
عبر اإلنترنت وأجهزة نقاط البيع.

سيتأهل حاملي بطاقات Visa االئتمانية لألعمال المصرفية لألفراد والزبائن الجدد لربح جائزة من بنك مسقط عند إجراء معامالتهم المصرفية  • 
الدولية عبر اإلنترنت وعبر أجهزة نقاط البيع.

يسري العرض من 1 نوفمبر لغاية ٣1 ديسمبر 2022.  •
تطبق جميع الشروط واألحكام المتعلقة ببطاقات Visa االئتمانية.  •

ال ينطبق العرض على البطاقات االئتمانية للشركات و بطاقات نجاحي االئتمانية. • 
ال يطبق العرض على المعامالت في الجهات الحكومية ومكاتب الصرافة. • 

سيكون لكل مشترك فرصة واحدة للفوز على كل مجموع معامالت مصرفية يبلغ قيمتها 5٠ ر.ع. • 
سيكون هناك 8٠ فائز ضمن العرض )٤٠ فائز في كل شهر(.  •
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احصل على فرصة للفوز عند دفع فواتير )الكهرباء و/أو المياه( عبر تطبي ق الهاتف النقال والخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت من بنك مسقط.

.Apple من iPad سيحصل كل فائز على لوح رقمي  •
يطبق العرض على مستخدمي تطبيق الهاتف النقال و االنترنت من بنك مسقط لسداد فواتير الكهرباء و/أو المياه. • 

يسري العرض من 1 نوفمبر لغاية ٣1 ديسمبر 2022.  •
يطبق العرض على مدفوعات فواتير المياه والكهرباء فقط. • 

سيتم منح جوائز نقدية للفائزين في نهاية فترة الحملة الترويجية وسيتم إيداعها في حسابات التوفير والجاري الخاصة بهم والمستخدمة لدفع الفواتير.  •
سيكون هناك 8٠ فائز ضمن العرض )٤٠ فائز في كل شهر(.  •

٤٠ فائز سيحصل على جائزة نقدية بقيمة ٤٠ ر.ع في كل شهر.  •

  

استمتع بالعرض المميز واحصل على خصم عند التقدم بطلب تأمين محتويات المنزل وممتلكاتك الشخصية من جي.آي.جي الخليج.

خصم ٤٠٪ على تأمين محتويات المنزل وممتلكاتك الشخصية.  •
•  يشمل العرض جميع زبائن بنك مسقط.

ال يغطي العرض تأمين البناء.  •
يطبق الخصم فقط عند التقدم بطلب تغطية تأمينية شهرية أو سنوية للمنزل وممتلكاتك الشخصية. • 

 • يتوفر الخصم عند شراء تغطية تأمينية سنوية للمحتويات المنزل وممتلكاتك الشخصية.
يسري العرض بنسبة ٤٠٪ فقط طوال مدة العرض الترويجي. تخضع التجديدات للعام التالي للسعر القياسي لألغطية. •

يمكن االستفادة من الخصم من خالل:   •
التقدم بطلب التأمين في فروع بنك مسقط الـ ٢5 التي توجد بها مكاتب جي.آي.جي الخليج.  .١  

عبر بوابة عرض األسعار اإللكترونية من موقع جي. آي. جي. الخليج.  .٢  
االتصال بمركز االتصاالت لمعرفة تفاصيل أكثر: ٢٤٠3٢67٢.  .3  

يسري العرض من 6 نوفمبر لغاية ٣1 ديسمبر 2022.  •

٢ من ٢
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