
 
بنود وشروط خدمات بنك مسقط المصرفية عبر الهاتف النقال

 
- التعريفات:1
 
" تعني أي شخص / شركة مسموح لها من قبببل سببلطنة عمببان أو مببن قبببل أيموفري خدمات الهاتف النقال"

سلطة أخرى مختصة بتقديم خدمات الهاتف النقال التي توفر إمكانية نقل الصوت والبيانات.
 
" يعني أي حسبباب بمببا فببي ذلببك حسبباب الداخببار أو الحسبباب الجبباري أو حسبباب بطاقببةحساب بنك مسقط "

الئاتمان أو أي حساب آخر في بنك مسقط وذلك في الماكن المعتمدة من قبل بنك مسقط. 
 
" تعنببي الخدمببة الببتي تسببمح للعملءا بتنفيببذالخدمللة" أو "خللدمات بنللك مسللقط المصللرفية للهواتللف النقالللة"

معاملت عبر الهاتف النقال أو أي جأهاز اتصال محمول من خلل التصال للسلكي بالنترنت سواءا لجأهزة
الثالث. الجيل الثاني أو الجيل 

 
" سيكون عبارة عن البرنامج أو الموقع اللكتروني الذي يقدمه بنك مسقط أو يقوم بتعديله مببنبرنامج العميل"

آن إلى آخر والذي عن طريقه يمكن للعميل الدخول على المعلومات المتعلقة بحسابه لدى بنك مسقط باسببتخدام
أجأهزة الهاتف النقال الجيل الثاني أو الجيل الثالث أو جأي بي أر أس أو عبر التصال اللسلكي بالنترنت. 

 
" تعني الشخص الذي لديه حساب في بنك مسقط والذي وافق على هذه البنودا والشروط. العميل"
 
" تعني الشركات المتنوعة التي تقدم خدمات الهاتف النقال أو أيببة منظمببات أو جأهببات تببم اختيارهبباالوسطاء"

ة والبتي سبتوفر للعميبل خبدمات التصبال اللسبلكي ببالنترنت الضببرورية كمبوفري خبدمات لهواتبف النقال
للحصول على الخدمة.

 
ععا من الهواتف النقالببة يمتلكببه أو يخضببعالهاتف النقال" "يعني أي هاتف يوفر التصالت اللسلكية أو أي نو

لتحكم العميل يكون مزودا بإمكانية نقل الصوت والبيانات من خلل أي شركة موفرة لخدمات الهاتف النقال. 
 
" رقببم الهباتف النقببال المسبجل بسبجلت بنبك مسبقط مبن قبببل العميببل مبن خلل مركببزرقم الهللاتف النقللال"

التصالت أو خطيعا من خلل أي استمارة يوفرها بنك مسقط لغرض الحصول على هذه الخدمة.
 
" تعني المعاملت المالية التي تم إجأرائاهببا باسببتخدام الهواتببف النقالببة اعتمبباداعاالمدفوعات عبر الهاتف النقال"

على المعلومات المتبادالة بين بنك مسقط والعميل. الدفع عبر الهاتف النقال يتضببمن السببحب واليببداع لحسباب
العميل اعتماداعا على التعليمات التي يتم استلمها عبر الهاتف النقال.

 
" تعني البنودا والشروط الخاصة التي ربما تكون وارداة ببنودا وشروط حساب بنببكالبنود والشروط الخاصة "

مسقط والتي يتلقاها العميل من آن إلى آخر والتي تكون مطبقة على خدمات بنك مسقط المصرفية عبر الهاتف
النقال.

 



" تعنببي البنببودا والشببروط الببتي تتضببمن التعببديلت أو الملحببق أو الجببداول أو الخدمببة أوالبنللود والشللروط"
الضإافات أو تلك التي يتم تعديلها من آن إلى خر. هذه البنودا والشروط ستكون بالضإافة إلى البنودا والشببروط
الخاصة التي يتم إبلغا العميل بهببا قبيببل تقببديم الخدمببة. فببي حالببة نشببوب خلفا أو تعببارض بيببن هببذه البنببودا

والشروط وأية بنودا وشروط خاصة فإن هذه البنودا والشروط سيكون لها الغلبة من حيث النوايا والغأراض.
 

المصطلحات الوارداة هنا والتي لم يتم تعريفها ستحمل نفس المعاني الوارداة ببنودا وشروط حساب بنببك مسببقط
و/أو بنودا وشروط الخدمات المصرفية عبر النترنت و/أو البنودا والشروط الخاصة.

أي إشارة في هذه البنودا والشروط للمذكر ستعني الشارة إلى المؤنث أيضعا.
 

- التوفر والستعمال 2
 

ستكون الخدمة متوفرة فقط للعملءا الذين يتمتعون بالسمات التالية:
        يجب أن يكون العميل هو المالك الوحيد للحسبباب لكببي يكببون قببادارعا علببى اسببتخدام جأميببع الخببدمات

المصرفية لبنك مسقط بفاعلية وبنجاح من البداية إلى النهاية.
        يجب أن يكون لدى العميل اسم مستخدم ورقم هاتف ساري ببنك مسببقط كمببا يجببب أن يكببون قببد قببام

بتحديث البيانات الخاصة برقم هاتفه المحمول في سجلت بنك مسقط.
        يجب أن يكون لدى العميل هاتف محمول قادار على التصال بشبكات النترنت اللسلكية المنة وأن

يكون مشترك في خدمات النببترنت لهواتببف الجيببل الثبباني أو الجيببل الثببالث او جأببي بببي آر إس لببدى
الشببركة المببوفرة لخببدمات الهواتببف النقالببة أو يكببون متصببل بشبببكة النببترنت اللسببلكية الببتي تببدعم

التصال المن لكي يتمكن من استخدام التطبيق الخاص بهذه الخدمة.
        .ستكون الخدمة متاحة للعميل فقط بناءاعا على طلبه
        هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للعملءا الذين يستوفون سمات الحصول علببى الخدمببة وذلببك اعتمبباداعا

على موافقة بنك مسقط الذي يجوز له أن يوقف الخدمة في أي وقت مع إرسال إخطار مسبق للعميل.
        سيكون العميل قادارعا على الدخول إلى حسابه في بنك مسقط باستخدام الخدمة فقط بعد أن تتببم عمليببة

) لبطاقببة الخصببمPINالتوثق من العميل وذلك بالتأكد من رقم بطاقة الخصم المباشر والرقم السببري (
المباشر التي خصصها بنك مسقط للعميل أو من خلل أي أسلوب للتوثيق يعتمده بنك مسقط من وقببت

 يراه البنك. إلى آخر وذلك حسب ما
        سيكون العميل قادارعا على تنفيذ معاملت ليببس فقببط عمليبات تحويببل المبال مبن حسبباب العميبل إلبى

حساب آخر أو لحسبباب أي طببرفا ثببالث لببدى بنببك مسببقط و/أو أي بنببك آخببر (يسببمح باسببتخدام هببذه
الخدمة) بل سيكون قادارعا أيضعا علببى سببدادا رسببوم بطاقببة الئاتمببان والحصببول علببى معلومببات حببول

رصيد الحساب في بنك مسقط وملخص للمعاملت التي تم إجأرائاها على حساب بنك مسقط. 
 

- شروط عامة 3
 

        يقر العميل بأن هذه الخدمة هي امتدادا لمكانية الدخول على بطاقة الخصم المباشر لبنببك مسببقط وأن
جأميع مستخدمي هذه الخدمبة سبيكونون ملبتزمون بنفبس البنبودا والشبروط البتي تحكبم العمبل ببطاقبة

) لبطاقببة الخصببم المباشببر والخببدمات المصببرفية للهبباتفPINالخصببم المباشببر والرقببم السببري (
المحمول.



        سيستخدم بنك مسقط أفضل ما لديه من قدرات من أجأل تنفيذ التوجأيهببات المتعلقببة بالمعبباملت خلل
المدة الزمنية الببتي قببام بنبك مسبقط بتحديببدها. ولكبن بنببك مسببقط ل يضببمن تنفيبذ التعليمبات المتعلقبة
بالمعاملت أو إتاحة الخدمة في الوقت المحددا وذلك نظرعا لن توفر الخدمببة يعتمببد علبى عببدة تقنيببات
إلكترونية مختلفة والتي تمر أيضعا عبر الوسطاءا والتي قد تسبب تأخير ومشاكل في اسببتلم أو إرسببال
التعليمات المتعلقة بالمعاملت المستلمة في بنك مسقط مببن قبببل العميببل. فببي الحببوال الطبيعيببة سببيتم
تنفيذ التعليمات الخاصة بجميع المعاملت التي يتسلمها بنك مسقط عبر الهباتف النقبال فبورعا. لبذا فبإن
تلببك التعليمببات سببتكون نهائايببة ولببن يكببون فببي إمكببان بنببك مسببقط ردا أو عكببس أي تعليمببات تتعلببق
عل عن أي خسارة أو أضإرار مباشرة أو غأير مباشببرة عءا عليه لن يكون بنك مسقط مسئو بالمعاملت. بنا
أو نفقات أو رسوم أو مصروفات يتكبدها العميل بسبب التأخير أو عدم القدرة على تنفيذ التعليمببات أو

عدم تنفيذ المعاملت و/أو توفر هذه الخدمة.
         العميل بموجأب هذا بأنه يدرك أن هناك بعض المعاملت مببن فئببة معينببة يمكببن أن تتببم فقببط مببعيقر

الحسابات المتصلة أو الحسابات المسجلة مسبقعا بقائامة المستفيدين.
        لن يتقاضإى بنك مسقط أي رسوم مقابل تنزيل واستخدام التطبيق الخاص بالخدمة ولكن سيدفع العميل

الرسوم السارية للرسالة القصيرة ورسوم تحميل البيانات وأي رسوم أخرى تتعلق بالشركات المبوفرة
لخدمات الهاتف النقال إل إذا تم العلن عن خلفا ذلك من قبل بنك مسقط . 

        سيقوم العميل بل رجأعة وداون قيد بتفويض بنك مسقط للدخول إلببى جأميببع حسبباباته فببي بنببك مسببقط
وذلك من أجأل تنفيذ جأميع المعاملت المصرفية أو أية معاملت أخرى من خلل هذه الخدمة.

        سيكون لدى بنك مسقط تقديره الخاص فيما يتعلق بتنفيذ أي تعليمات مستلمة مبن العميبل تتعلببق بهبذه
ح الخدمة وذلك إذا كان لدى بنك مسقط سبب يجعله يعتقد أن هذه المعاملت تخبالف القبوانين أو اللوائا
أو السياسات المتبعة في البنك أو تتعلق بعمليات غأسيل أموال أو تمويل الرهاب أو أنها معاملببة غأيببر
حقيقية أو غأير لئاقة أو غأير واضإحة أو مثيرة للشكوك أو في حالة عدم القدرة على تنفيذ المعاملة لي
سبب من أي نوع. يوافق العميل ويقر بأن قرار بنك مسقط في هذا الشأن سيكون نهائايببا وملزعمببا علببى

العميل. 
        إذا اعتبر بنك مسقط أن التعليمات المستلمة من العميل متناقضة فإن بنك مسقط ربمببا يطلببب إيضبباح

وم بنبك مسبقط بتنفيبذ التعليمببات بالشبكل البذي يبراه مناسببعا. من العميل قبل تنفيذ المعاملة أو ربمبا يق
سيكون لدى بنك مسقط الحق في إيقافا الخدمات التي يتم تقديمها من خلل هذه الخدمببة إذا كببان لببدى
بنك مسقط سبب يجعله يعتقد أن تعليمات العميل قد تؤداي إلى خسارة مباشرة أو غأير مباشرة أو ربمببا

تتطلب تقديم العميل لضمان قبل متابعة تقديم الخدمة.
        عرا علببى تنفيببذ المعبباملت مببن خلل هببذه الخدمببة وفببق حببدودا يقببر العميببل ويببدرك أنبه سببيكون قببادا

المعاملت ومدى تكرارها حسب ما يقرره البنك من آن إلى آخر. كما يقر العميل بأن داور بنك مسببقط
) لخدمببة الهبباتفPINمحدعداا بمراجأعة رقم حساب بنك مسببقط ورقببم هبباتف العميببل والرقببم السببري (

النقال ومدى صلحية الحساب أو البطاقة في بنك مسقط وفحص مدى توفر المال الكببافي فببي حسبباب
العميل وتنفيذ التعليمات الخاصة بالمعبباملت لنتقببال الببدفعات إلببى حسبباب العميببل و/أو إلببى حسبباب

المستفيد. 
        عل للعتمادا على كافة التصالت أو المعاملت أو التعليمات التي تببم تسببلمها سيكون بنك مسقط مخو

إلكترونيعا من قبل العميل وفق الطريقة التي يحدداها بنك مسقط من وقت إلى آخببر كمببا لببن يكببون بنببك
مسقط ملزمعا بالقيام بببإجأراءا أي عمليببات تحقببق أو اسببتعلم إضإببافية تتعلببق بهويببة المرسببل أو صببحة
الرسببالة أو أي اتصببالت أو تعليمببات أو معبباملت. كمببا لبن يكببون مبن حببق العميببل تفنيببد مثببل تلببك

الجأراءاات التي قام بها بنك مسقط تحت أي ظرفا.



        عل عن هاتفه المحمول وأي استعمال له سواءا من قبل طرفا ثالث أو أي شخص سيكون العميل مسئو
آخر حيث ستعتبر أي معاملة تم استلمها من هذا هاتف العميل مستلمة من قبل العميل ذاته. وسيتحمل
العميل المسئولية بمفرداه فيما يتعلق بإبلغا بنك مسقط عن أي تغييببر يتعلببق برقببم الهبباتف النقببال ولببن
عل عن أي خسارة أو تعويضببات أو نفقببات أو يكون بنك مسقط بأي حال من الحوال معرضإعا أو مسئو
رسوم أو مصروفات تحملها العميل نظرعا لعببدم قببدرته علببى اليفبباءا بببذلك المطلببب. سببيتحمل العميببل

) للهاتف النقالPINالمسئولية بمفرداه فيما يتعلق بإبلغا بنك مسقط عن أي طلب لوقف الرقم السري (
المستخدم في الخدمة المصرفية في حالة أن تعرضإت سرية ذلك الرقم الشخصي للفشاءا كمبا سبيكون
عل بمفرداه أيضعا عن أي معاملت أو معلومات ... إلخ يتم تنفيببذها أو اسببتغللها باسببتخدام العميل مسئو

) للهاتف النقال المستخدم في الخدمة المصرفية إلببى أن يقببوم العميببل بببإبلغا بنببكPINالرقم السري (
مسقط بذلك. كل سجلت بنك مسقط الناتجة عن المعاملت التي تم تنفيذها مببن خلل الخدمببة بمببا فببي
عل قاطعببعا حببول مصببداقية وداقببة المعبباملت. سببتكون سببلطة ذلك وقت إجأببراءا المعبباملت ستشببكل دالي

تسجيل تفاصيل المعاملت مخولة بشكل حصري من قبل العميل إلى بنك مسقط. 
        عل عن أي خسارة أو أضإرار مباشرة أو غأير مباشرة أو خسائار أو أضإببرار لن يكون بنك مسقط مسئو

تبعية يتكبدها العميل نتيجة للستعمال المباشر أو غأير المباشر للخدمببة أو العتمببادا علببى التصببالت
اللكترونية أو أية تعليمات أو معاملت سواءا تمت باستخدام أو بدون استخدام أي إجأراءاات أمنية بمببا
في ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي خسارة أو ضإرر تنتج بسبب أية عيببوب أو تببأخير أو انقطبباع
أو أخطاءا أو عدم داقة أو الفشل في إجأراءا التصالت المختلفة كما سيكون بنك مسببقط فببي منببأى عببن
تحمل مسئولية ذلك إلى أقصى مدى يسمح بببه القببانون حببتى إذا كببان بنببك مسببقط علببى دارايببة مسبببقة

باحتمال وقوع هذه الضإرار.
        يحتفظ بنك مسقط بحقه ولكنه لن يكون ملزمعا بإجأراءا أية تغييببرات أو تحسببينات و/أو تعببديلت علبى

الخدمة المقدمة من وقت إلى آخر. 
         بحقه في القيام من وقت إلى آخر وحسب تقديره، بتقاض أتعاب توفير أي جأزءا من يحتفظ بنك مسقط

هذه الخدمة أو جأميعها وذلك مع منح العميل إخطارعا مسبقعا بذلك.
        ستكون هذه البنودا والشروط سارية بالضإافة إلى البنودا والشروط الخاصة والبنودا والشروط المطبقة

على الخدمات الخرى التي يوفرها بنك مسقط.
 
 

- إقرار العميل 4
 

عند السعي للحصول على موافقة بنك مسقط لتوفير هذه الخدمة للعميل، فإن العميل يقر بأنه سيعمل على عببدم
تعريض بنك مسقط لي خسارة أو أضإرار أو مصروفات أو رسوم قانونيبة أو خسببائار تبعيببة حاليبعا أو فببي أي
وقت آخر من أي نوع وعدم تعريض بنك مسقط لي مطالبات أو إجأراءاات قانونية أو قضايا أو أيببة إجأببراءاات
أخرى يقوم بها العميل أو أي طرفا ثالث من أي نوع والتي تكون على علقة باستخدام الخدمة أو تتعلببق بببأي
أو جأميع المعاملت التي تم القيام بها من خلل الخدمة سواءا بمعرفة أو عدم معرفة العميل أو عما إذا كببان قببد
تم القيام بها بحسن نية أم ل ، كما يقر العميل بموجأب هذا بأن بنك مسقط سيقوم بتنفيذ تعليمات المعاملت مببن
خلل السلطة المخولة له من العميل وفعقا لهذه البنودا والشروط وأية بنودا وشروط خاصة أخبرى تكبون سبارية
ول وملبزم للعميبل بصببرفا النظبر حسب الحالة. كما يقر العميل بموافقته بأن هذا القرار سيظل سباري المفع

عن أي توقف لي جأزئاية من هذه الخدمة.
 



- المانة والفصاح 5
 

 (ج) من القببانون المصببرفي العمبباني70يقر العميل بموجأب هذا بموافقته على تفويض بنك مسقط طبقعا للماداة 
) بالفصاح عن أي معلومات تتعلق بالعميل و/أو أي معلومات أخرى تم114/2000(المرسوم السلطاني رقم 

الحصول عليها من قبل العميل لستخدام هذه الخدمة في البنك وبيببن فروعبه المختلفببة أو الشببركات التابعببة أو
المكاتب الممثلة له وفروعها وممثليه ومراجأعي الحسابات وأي أطرافا أخرى يحدداها بنك مسقط وذلك حسب
ما يكون مطلوبعا وذلك مع المحافظة على الستخدام السري لهذه المعلومات فيمببا يتعلببق بالخدمببة. وفببوق ذلببك
عل طوال الوقت للفصاح عن أي أو جأميببع المعلومببات الخاصببة بالعميببل والببتي تكببون سيكون بنك مسقط مخو
بحوزة بنك مسقط إلى أي بنك / هيئة / مؤسسة مالية أو أي جأهة أخرى. سيتم تطبيق هذا البند حتى بعد انتهبباءا

توفير الخدمة.
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        ) يقر العميل بأنه في حالة أن ظل الرقم السريPINالخاص بالهاتف النقبال المسببتخدم فببي الخدمبة (
المصرفية غأير مستخدمعا خلل الفترة التي يحدداها البنك من تاريخ إصداره للعميل من قبل بنك مسقط
عرا علببى السببتفاداة مببن الخدمببة إلببى أن يقببدم عندئاذ سيعتبر ذلك الرقم غأير فعال ولن يكون العميل قببادا

) جأديد للهاتف النقال الخاص بالخدمة المصببرفية. إغألقPINالعميل طلعبا للحصول على رقم سري (
لعميللحسابات العميل سينهي الخدمة تلقائايا. قد يوقف بنك مسقط أو ينهي الخدمة بدون إخطار مسبق 

إذا ارتكب العميل أي خرق ليعا من هذه البنودا والشروط و/أو البنودا والشببروط الخاصببة أو أي وذلك 
لوائاح خاصببة يحببدداها البنببك المركببزي العمبباني مببن آن إلببى آخببر تتعلببق بالخببدمات المصببرفية عببر
الهواتف النقالة أو في حالة تلقي بنببك مسببقط معلومببات عببن وفبباة العميببل أو إعلن إفلسببه أو غأيبباب

أهليته القانونية.
        باستثناءا ما يخالف ذلك ووفق القانون أو اللوائاح السارية سيحتفظ بنك مسقط بحقه فببي إنهبباءا الخدمببة

و/أو زياداة أو خفض مستوى المعاملت المسموح بها من خلل هذه الخدمة وتغيير العمليببات المتبعببة
عءا علببى المببور المنيببة، فببي أي وقببت، بببدون إرسببال أي وحدودا المعاملت الخاصة بهذه الخدمة بنببا

إخطار مسبق للعميل. 
        كما سيحتفظ بنك مسقط بحقه طوال الوقت في إضإببافة / تغييببر / تعببديل / تحويببل أو تنويببع كببل هببذه

البنودا والشروط. وستكون تلك البنودا والشروط المعدلة متاحة على موقع بنك مسقط.
 

- عدم المسؤولية:7
 

عل عما يلي: لن يكون بنك مسقط مسئو
        أي استعمال غأير معتمد للرقم السري أو الهاتف النقال الخاص بالخدمات المصببرفية أو أيببعا مببن تلببك

المعاملت التي تتم بالخطبأ أو ببالتلعب أو الحتيبال باسبتخدام الرقببم السبري أو رقببم الهباتف النقبال
الخاص بالعميل المستخدم للحصول على الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

        العمل بحسن نية فيما يتعلق بالمعاملت المستلمة من قبل بنك مسقط
        الخطأ أو التقصير أو التأخير أو عدم قدرة بنك مسقط على تنفيببذ أي مببن المعبباملت أو جأميعهببا لي

سبب من السباب.
        ضإياع أي من التعليمات أو الرسائال أثناءا الرسال



        أي خلل أو عيب في الهاتف النقال الذي يستخدمه العميل
        أي عيب في البرامج الذي يستخدمها العميل للدخول إلى الخدمة
        أي عملية داخول غأير مشروعة من قبل أي شببخص آخببر إلببى التعليمببات المتعلقببة بالمعبباملت الببتي

يرسلها العميل أو أي خرق لسرية المعاملت
        إذا حصل أي شخص غأير معتمد على الرقم السري أو كلمة السر بببأي شببكل مببن الشببكال فببإن هببذا

الشخص سيعتبر مفوضإعا من قبل العميل وله السلطة الكاملة لستخدام الخدمة نيابة عببن العميببل إل إذا
عرا على أن يثبت أنه قد تم استغلل الرقم السري أو كلمة السر الخاصة به بسبب إهمال كان العميل قادا

البنك أو عملية احتيال دااخل البنك.
        ل يقدم بنك مسقط أي إقرار أو ضإمان يتعلق بجوداة الخدمة من أي نوع بما في ذلك ول ينحصر على

جأوداة العمل على هواتبف الجيبل الثباني أو الجيبل الثببالث أو جأببي بببي آر إس البتي توفرهببا الشببركات
الموفرة لخدمات الهواتف النقالة و/أو أدااءا أو عمل التطبيق الذي يستخدمه العميل على أي هاتف نقال
عل بمفببرداه عبن اختيببار الشببركة المببوفرة لخببدمات مستخدم للدخول على الخدمة. سيكون العميل مسببئو
الهاتف النقال وعن كل الموضإوعات أو الخلفات التي قد تنشببأ بينببه وبيببن الشببركة المببوفرة لخببدمات

الهاتف النقال و/أو الشركة المصنعة للهاتف المحمول.
        يجب أن يحافظ العميل على خصوصية الكلمببات السببرية والرقببام السببرية ول يجببب أن يعلنهببا لي

شخص.
        يجب على العميل أن يأخذ كافة الحتياطات المعقولة لمنع الستعمال غأيببر المصببرح بببه للخدمببة. إذا

شك العميل في أن الرقم السري أو كلمة السر أو أرقام تحديد الهوية قد أصبحت معروفة لي شببخص
آخر فإن عليه أن يخطر البنك والقيام على الفور بتغيير الرقم السري وكلمة السر.

        عل عن سدادا أية تعويضات في حالة أن تبين أنه قد وقع خطأ يقر العميل بأن بنك مسقط لن يكون مسئو
في الستخدام أو الستخدام غأير المصرح به للخدمة أو إرسال أية معلومات خاطئة من قبل العميل أو

أي شخص تم اعتباره مفوضإعا للعمل نيابة عن العميل.
        يقر العميل بببأن صببلحية أي تعليمببات تببم إرسببالها للبنببك غأيببر مشببروطة باسببتلم العميببل لخطببار

الستلم. كما يقر العميل بأن بنك مسقط غأير ملزم بإرسال أي إخطار باستلم التعليمات.
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صلحية وسريان هذه البنودا والشروط سيكون في إطار كافة القوانين السببارية بسببلطنة عمببان. يخضببع جأميببع
الطرافا للسلطة القضائاية المختصة في مسقط بسلطنة عمان والتي سببيكون لهببا سببلطة إصببدار أحكببام تتعلببق
بتلك الخدمة بغض النظر عن أية محبباكم أخببرى حببتى إذا كببانت تلببك المحبباكم الخببرى لهببا سببلطات قضببائاية

مشابهة.
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ديمwww.BankMuscat.comيرجأببى مببن العميببل زيببارة الموقببع  ة بتق يل الخاص ى التفاص رفا عل  للتع
الشكاوى التي ربما تتعلق بالعروض أو الخدمات المقدمة من قبل بنك مسقط.
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