
 الشروط واألحكام 

 ينطبق العرض على جميع بطاقات اإلئتمان المفّعلة خالل فترة العرض.  (1

عبر أجهزة نقاط البيع واإلنترنت وعلى كافة حاملي بطاقات اإلئتمان عدا حاملي  تمتنطبق العرض على كافة المعامالت المصرفية التي ي (2

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.  فرعبطاقات اإلئتمان التجارية وبطاقات اإلئتمان 

 النقدي.  السحبال ينطبق العرض على معامالت  (3

 يسري العرض على المعامالت المصرفية المحلية ، والدولية ، وعبر اإلنترنت.  (4

 والملغية. أ أوالمستردة،  الغيرمكتملةال ينطبق العرض على المعامالت المصرفية  (5

 رفية الحكومية. ال ينطبق  العرض على المعامالت  المص (6

 على  خمسة فرص للتأهل للسحب. 2323سبتمبر  33 سبتمبر الى 1ستحصل بطاقات اإلئتمان الجديدة فقط و الصادرة في الفترة من  (7

 رياالت عمانية عبر اإلنترنت أو أجهزة نقاط البيع المحلية والعالمية.  13 هو للتأهل لهذا السحبالحد األدنى لمعاملة الدفع  (8

 ينفقها محلياً عبر اإلنترنت  أو أجهزة نقاط البيع. عمانية رياالت  13كل لون على فرصة واحدة لدخول السحب سيحصل الزب (9

 .رياالت عمانية ينفقها عالمياً عبر اإلنترنت أو أجهزة نقاط البيع 13سيحصل الزبون على فرصتين لدخول السحب على كل   (13

 رياالت عمانية.  13لن تتأهل لدخول السحب أي معاملة  بقيمة أقل من  (11

 سيتم احتساب المعامالت المكتملة فقط للسحب. (12

 23:59 في الساعة 2323سبتمبر  33 األربعاءوينتهي يوم  33:31الساعة  عند  2323 سبتمبر1ثالثاء يبدأ العرض يوم ال (13

 تغيير ألثاث غرفة بالمنزل.  هيكل جائزة  (14

 دانوب هوم للفائزين.  سيوفرهاقيمة الجائزة التي  بدفع  البنك الوطني العمانيسيقوم  (15

 فائزين.   3 العدد اإلجمالي للفائزين في نهاية العرض هو (16

 سيتم اختيار الفائز عبر سحب يجريه البنك الوطني العماني.  (17

 ال يمكن للفائز استبدال الجائزة بمبلغ نقدي أو بأي جائزة أو عرض آخر.  (18

 ين قرارا نهائياً. يعتبر قرار اختيار البنك للفائز (19

 سيتم التواصل مع جميع الفائزين الستالم جوائزهم.  (23

 ن من السحب يحتفظ  البنك بحق استبدال الفائزيمدة أسبوععلى رقم الهاتف المتوافر لدى البنك خالل  األول  الفائز مع التواصلفي حال تعذر  (21

 بفائز آخر.  

 م المحددة من قبل البنك. يجب على الفائزين استالم جوائزهم من نقطة االستال (22

 أشهر فقط.  3الجوائز صالحة لالستخدام لغاية  (23

ب الزبون بشراء قطع إضافية فعليه تحمل غفي حال ر . ريال عماني فقط 2333سيحصل الفائزون على خدمة تغيير األثاث لغرفة بالمنزل بقيمة  (24

 ن. التكلفة وسيتم احتسابها بشكل منفصل ليتم دفع تكلفتها من قبل الزبو

 .  2323سبتمبر 8سيتم السحب في يوم الخميس  (25

 .2323مارس  17الى  1سيتم احتساب جميع معامالت العمالء التي تمت على بطاقاتهم االئتمانية ضمن شروط الحملة في الفترة من  (26

 مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك. أعالنات وسيتم إعالن ونشر أسماء الفائزين في  (27

 يحتفظ البنك الوطني العماني بحق انهاء الحملة قبل الوقت المحدد مع ابالغ جميع األطراف المعنية مباشرة  (28

 

 

 


