TERMS AND CONDITIONS:
The following terms and conditions apply to the Bank
Muscat Asalah Priority Banking Refer and Win Scheme (the
“Referral Scheme”) and by participating in the contest you
will be deemed to have read, understood and accepted
the same:
1. Referral Scheme Period

The Referral Scheme will run from April 8th to July 31st
2021.

2. Eligibility
The Referral Scheme is ONLY open to existing Asalah
Priority Banking Customers of Bank Muscat.
3. Entry into the Contest

Participation in the Referral Scheme is automatic and
is based on sharing successful referrals with the Bank.
A successful referral is one that results in a customer
meeting Asalah Eligibility Salary criteria of RO 5,000 or
Deposit of RO 30,000 and above into a savings account
either by opening a new account at Bank Muscat
and transferring salary/Deposit to this account OR
transferring salary/Deposit to an existing account with
bank muscat within 30 days of referral. The referred
customer should visit any bank muscat branch/Asalah
Center to complete the process of account opening
and salary transfer/deposit within the 30 days*.
*this can be modified

4. Awards

الشروط واألحكام
المصرفيـة لألعمــال أصالـة برنامـج علـى التاليـة واألحــكام الشــروط تُ طبّ ـق

هــذا فــي وبُ مشــاركتك ،صديــق لدعــوة مســقط بنــك مــن المميــزة

:يلــي مــا علــى والموافقــة فهــم ،قــراءة عليــك يســتوجب البرنامــج

 البرنامج  فترة.١
ط
 مســق بن ـك المميــزة م ـن المصرفي ـة لألعمــال  أصال ـة برنام ـج يبــدأ

.2021  يوليــو 31يــوم فــي وينتهــي ،2021  أبريــل8 يــوم صديــق لدعــوة
	 األهلية.٢
ن
 مـ المميــزة المصرفيـة لألعمــال لزبائــن أصالـة فقـط متوفـر البرنامـج

.مســقط بنــك
	 المشاركة.٣

مـن المميــزة المصرفيـة لألعمــال برنامــج أصالـة فـي المشــاركة تعتبـر

اإلحــاالت مشــاركة علـى وتعتمـد تلقائيـة صديـق لدعــوة مســقط بنـك

لمعاييــر الزبــون هــو اســتيفاء الناجحــة  اإلحالــة.البنــك مــع الناجحــة

عمانــي أو وديعــة بقيمــة  ريــال5,000 أصالــة وهــو لراتــب األهليــة
حســاب فتــح طريــق عــن  ريــال عمانــي فــي حســاب التوفيــر30,000

ب
 الحســا هــذا إلـى  الوديعـة/الراتــب وتحويـل مســقط بنـك فـي جديـد

خــال ،البنــك لــدى موجــود حســاب  الوديعــةإل ـى/الراتــب تحوي ـل أو

ن
 م ـ فــرع أي زيــارة المدع ـو الزبــون عل ـى  يج ـب.اإلحالــة م ـن يــوم30

/الراتــب وتحوي ـل الحســاب فت ـح عملي ـة إلتمــام مســقط بن ـك فــروع
*. يومــا
ً
30 خــال الوديعــة

• Prize of OMR 100 for each successful referral to
customer who refers a customer meeting the criteria
of the scheme. Maximum incentive pay out is RO 2,000
per customer for 20 successful referrals.

مــع متوافقــة ناجحــة إحالــة كل عــن عمانــيُ ريــال 100 علــى • احصــل

• Prize of OMR 100 to the customer who opens account
an under the scheme and meets the terms and
conditions of scheme.

شــروط مــع ومتوافــق البرنامــج ضمــن حســاب يفتــح الــذي • الزبــون

• Scheme valid up to 200 successful referrals
• Incentive will be paid on a monthly basis after completion
of 3 month period from launch of the referral scheme.
5. Other terms and conditions
• Any customer with an existing Bank Muscat account
on the launch date of the referral scheme won’t be
considered a referral account if such an account is
closed and reopened during the referral scheme
period.
• The referred customer should meet the eligibility
criteria of Asalah at the end of the review period of 3
months from the date of account opening or salary/
deposit transfer
• Bank Muscat reserves the right to suspend or terminate
the Referral Scheme or amend these terms and
conditions at any time for any technical or commercial
reason. Any amendment to these terms and conditions
will be published on our website.
• BM staff are not eligible to participate in the referral
scheme.

	 المكافآت.٤
الواحــد للزبــون عمانـيُ  ريــال2,000 هــو األقصـى الحـد .البرنامـج معاييـر
 . عمليــة دعــوة ناجحــة20 لــكل

.عمانــيُ ريــال 100 علــى ســيحصل البرنامــج وأحــكام

.ناجحة  دعوة200 إلى يصل ما على العرض • يسري

 أشــهر3 شــهري بعــد إكمــال مــدة أســاس علـى المكافــآت دفـع • يتـم
.مــن إطــاق برنامــج دعــوة صديــق

إضافية  شروط.٥
ف ـي مســقط بن ـك م ـع حال ـي حســاب لدي ـه زبــون أي اعتبــار يت ـم • ل ـن
بن ـك م ـن المميــزة المصرفي ـة لألعمــال أصال ـة برنام ـج إطــاق وق ـت
ّ مُ حســاب أنــه علــى صديــق لدعــوة مســقط
بإغــاق قــام إن رشــح

.البرنامــج فتــرة ضمــن فتحــه وإعــادة الحســاب

لحســاب األهلي ـة معايي ـر م ـع يتواف ـق أن المدع ـو الزبــون عل ـى • يج ـب

فتــح تاريــخ مــن أشــهر 3 وهــي المراجعــة فتــرة نهايــة فــي أصالــة
. الوديعــة/الراتــب  تحويــل/الحســاب

تعدي ـل أو البرنام ـج إنهــاء أو تعلي ـق ف ـي بالح ـق مســقط بن ـك • يحتف ـظ

.تجــاري أو تقن ـي ســبب ألي وق ـت أي ف ـي واألحــكام الشــروط هــذه

.موقعنــا عل ـى واألحــكام الشــروط هــذه عل ـى تعدي ـل أي نش ـر ســيتم
أصال ـة برنام ـج ف ـي للمشــاركة مؤهلي ـن غي ـر مســقط بن ـك • موظف ـو
.صديــق لدعــوة مســقط بنــك مــن المميــزة المصرفيــة لألعمــال

األسئلة المتكررة
 -1متى يبدأ البرنامج وإلى متى يستمر (فترة البرنامج)؟
يبدأ البرنامج من  8أبريل  2021وحتى  31يوليو 2021
 -2من المؤهل للمشاركة في برنامج دعوة صديق؟

البرنامــج متــاح فقــط لزبائــن أصالــة لألعمــال المصرفيــة المميــزة مــن
بنــك مســقط الحالييــن.

 -3هــل يمكــن لحســاب إيــداع جديــد أن يتــم ترشــيحه والفــوز فــي
البرنامــج؟

نعــم ،ينطبــق هــذا البرنامــج لترشــيحات حســابات تحويــل الراتــب

والوديعة الجديدة.
 -4ما هي الجائزة؟

 100ريال عماني لكل دعوة ناجحة.

معا؟
 -5هل يمكن للزبون والذي تم دعوته الفوز ً

نعــم 100 ،ريــال عمانــي لــكل عمليــة دعــوة ناجحــة للزبــون والــذي تــم
دعوتــه.

 -6ما الذي يجعل عملية دعوة صديق غير مؤهلة؟

يجــب أن يســتوفي الزبــون الــذي تــم دعوتــه معاييــر األهليــة الخاصــة
ببرنامــج أصالــة فــي نهايــة فتــرة المراجعــة البالغــة ثالثــة أشــهر مــن

تاريــخ تحويــل الراتــب /الوديعــة .لــن يتــم اعتبــار الحســاب الــذي ال
تتوفــر فيــه معاييــر األهليــة خــال فتــرة الثالثــة أشــهر الخاصــة

بالمراجعــة علــى أنــه عمليــة دعــوة ناجحــة.

 -7مــا الحــد األقصــى للمكافــآت النقديــة وكــم دعــوة ناجحــة يمكن
إجراؤهــا لــكل زبــون؟

يمكــن الفــوز بـــ  2,000ريــال عمانــي عــن  20عمليــة دعــوة ناجحــة.

وكلمــا زادت عــدد الدعــوات زادت فــرص الفــوز .الحــد األقصــى
للدعــوات الناجحــة التــي ســيتم قبولهــا للبرنامــج هــي  200دعــوة
خــال مـ ّـدة ســريان البرنامــج (مــن  8إبريــل  2021إلــى  31يوليــو ،)2021

علــى أســاس األســبق.

 -8متــى ســيتم تســليم الجوائــز النقديــة ّ
تــم دعوتهــم
للذيــن ّ
والزبائن المشاركين؟

ً
تــم
ســتتم إضافــة المكافــأة النقديــة
مباشــرة إلــى الحســاب الــذي ّ
دعوتــه لجميــع الدعــوات الناجحــة التــي تحافــظ علــى معاييــر األهليــة
الخاصــة بحســاب أصالــة خــال فتــرة المراجعــة .وتمتــد فتــرة المراجعــة

لثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تحويــل أول راتــب.

 -9مــا هــي المــدة الزمنيــة الالزمــة لتحويــل الراتــب /الوديعــة ،مــن
تاريــخ الدعــوة للمشــاركة الناجحــة؟

يجــب أن يتــم تحويــل الراتــب /الوديعــة للزبــون الــذي تــم دعوتــه فــي

يومــا كحــد أقصــى مــن تاريــخ الدعــوة ،حتــى تكــون عمليــة
غضــون ً 30

الدعــوة مؤهلــة للمشــاركة فــي البرنامــج.

-10كيف تتم المشاركة في برنامج دعوة صديق؟

ســيتم تزويــد الزبائــن بتفاصيــل البرنامــج مــن خــال قنــوات البنــك
المختلفــة ويجــب إرســال جميــع الدعــوات مــن خــال اســتمارة خاصــة

بالزبــون ،ســتتم مشــاركتها علــى شــكل رابــط فــي الرســالة النصيــة

أو البريــد اإللكترونــي المرســل ،كمــا ســتكون االســتمارة متاحــة علــى
الموقــع اإللكترونــي للبنــك .يتعيــن علــى الزبــون تعبئــة اســتمارة

برنامــج دعــوة صديــق بالبيانــات المطلوبــة وإرســالها إلــى البريــد

اإللكتروني AsalahReferral@bankmuscat.com

FAQ
1. When does the scheme start and for how long
?)(Scheme period

The scheme starts from April 08th, 2021 and ends July
31st, 2021.

2. Who is eligible to participate in the referral
?scheme

The Referral Scheme is open ONLY to current Asalah
Priority Banking Customers of Bank Muscat.

?3. Can a new deposit referral win in this scheme

Yes, this scheme is applicable for both new Salary and
New Deposit

?4. What is the reward

OMR 100 on successful referrals.

5. Can the referee and the referrer both win the cash
?reward

Yes, OMR 100 will be paid out for each successful
referral, separately to each referrer and referee.

?6. What would make a referral non eligible to win

The referred customer should meet the eligibility
criteria of Asalah at the end of the review period of 3
months from the date of salary/deposit transfer. Non
maintenance of the eligibility criteria over the 3-month
review period, would not qualify as a successful referral.

7. What is the maximum cash rewards limit and how
many successful referrals can be made for each
?)referee (customer

Win up to RO 2,000 for 20 successful referrals. The more
you refer, the more cash reward you win! Maximum
successful referrals to be accepted for the scheme is
200 over the scheme validity period (April 8, 2021-July
31, 2021), on a first come basis.

8. When will the cash reward be credited to the
?referred and referee participants

Cash reward will be credited directly to referrer’s and
referee’s account for all successful referrals maintaining
the eligibility criteria of Asalah over the review period.
Review period is 3 months after the date of first salary
transfer.

9. What is the validity period for the transfer of
salary/deposit, from the date of referral for a
?successful participation

The salary/deposit transfer of the referred customer
should happen within a maximum of 30 days from
the date of referral, for the referral to be eligible for
participation in the scheme.

?10. What is the referral scheme participation process

Customers will be communicated in detail about the
scheme through different channels by the bank, and all
referrals should be submitted through a lead generation
form, shared as a link in SMS/Emailer and it will be
available in the bank’s webpage. Customer can give the
referral by filling the form with all details required and
then send it to AsalahReferral@bankmuscat.com.

