
 

 

Period: 1 – 14 December 2021 

 

Eligibility:  

• All credit cards cardholders who pay with their NBO cards 
during the campaign period. 

• Debit/Prepaid/Corporate credit cards 
customers/Tijarati/Muzn and UAE NBO Cardholders are 
not eligible for this draw. 

Terms and Conditions: 

1. Customers must do at least 1 transaction with minimum 
amount OMR 20/- to enter the draw. 

2. For Every OMR 20/- customer will get 1 chance to enter 
the draw. 

3. Not applicable on cash withdrawal transactions, 
government, insurance, and charity transactions. 

4. Transactions can be local or international. 
5. The promotion starts on Wednesday 1st December 2021 

at 00:01 and will end on Tuesday 14 December 2021 at 
23:59. 

6. 30 winners will be chosen from customers’ eligible 
transactions through draw system. 

7. The winner will get 2 tickets to the special screening of 
“Spiderman: No Way Home” movie. 

8. One customer/account holder cannot win two prizes.  
9. The winner will be notified by telephone, SMS, E-Mail or 

within 5 working days of the campaign closing date. 
10. Winners must confirm their attendance to the movie on 

selected date. 
11. If the winner cannot be contacted, do not claim/accept 

the prize within three (3) days of notification, NBO reserve 
the right to withdraw the prize from the winner and 
randomly choose a replacement winner through draw 
system.  

12. The special screening will be conducted on 26 December 
2021 in VOX Cinemas in Muscat Grand Mall. 

13. No cash alternative to the prizes will be offered.  
14. The prizes are not transferable. 
15. Not applicable on uncompleted, cancelled, reversed 

transactions and manual entry transactions. 
16. The winner accepts and agrees to the use of his/her name 

and image/Video in any of NBO publicity material.    
17. By entering this campaign, an entrant is indicating his/her 

agreement to be bound by these terms and conditions. 

 

 

 

 

 2021ديسمبر   14  –  1من   :  المدة

 

 : هذه الحملة ترسي عل 

•  . ي
ي العمان 

 جميع حاملي البطاقات االئتمانية من البنك الوطن 

ال يرسي هذا السحب عل بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات بديل   •

كات  كات أو البطاقات االئتمانية للرسر أو بطاقات للخصم المباشر للرسر

فة االسالمية وفروع   االمارات. أو مزن للصبر

وط واألحكام:   الرسر

للتأهل للسحب، عل العميل القيام بمعاملة واحدة عل األقل بقيمة   .1

ي   20
.  ريال عمان   بحد أدن 

.   20يحصل العميل عل فرصة واحدة لدخول السحب لكل   .2 ي
 ريال عمان 

ي  ال يرسي العرض  .3
الجهات  عل المعامالت النقدية أو عمليات الدفع ف 

ية. الحكومية أومعامالت التأ عات للجهات الخبر  مير  أو معامالت التبر

 يمكن للمعاملة أن تكون محلية أو دولية.  .4

  00:01الساعة    2021  ديسمبر   01الموافق  األربعاء  يبدأ العرض يوم   .5

 . 23:59الساعة   2021  ديسمبر  14 الثالثاء وينتهي يوم 

 فائز   30اختيار    سيجري .6
 
العمالء الذين تأهلت معامالتهم عن طريق  من    ا

 نظام السحب المعتمد. 

فائز  سيحصل   .7 ي عل  كل  ي
لفيلم    بطاقن  الخاص  للعرض  دخول 

Spiderman: No Way Home .    

ي السحب.  .8
 ال يمكن للعميل/الحساب الفوز أكبر من مرة واحدة ف 

بالغ الفائزين عن طريق الهاتف أو خدمة الرسائل النصية أو  سيجري إ  .9

ي بعد  
ون  يد االلكب   انتهاء الحملة. أيام من  5البر

 عل الفائز تأكيد الحضور للعرض بالتاري    خ المحدد.  .10

خالل   .11 الحضور  تأكيد  عدم  حال  ي 
من    3ف  الفائز  إ أيام  سيجري بالغ 

 اختيار فائز آخر عم طريق نظام السحب. 

ي    2021ديسمبر  26العرض بتاري    خ  سيكون   .12
ي قاعات فوكس سينما ف 

ف 

 مسقط جراند مول. 

 . نقديغ بمبليمكن استبدال الجوائز ال  .13

 ال يمكن تحويل الجائزة  لطرف ثالث.  .14

ي السحب المعامالت غبر  دلن ت .15
المعامالت    أو مكتملة أو الملغاة  الخل ف 

جعة ي جرت المسب 
 بطريقة يدوية.   أو الن 

ي اسم وصورة  سينرسر    .16
ي العمان 

لفائزين بالسحب  ل فيديو    و أالبنك الوطن 

ي مواقع التواصل االجتماعي  
 إ هذا النص  ويعد  ف 

ا
من الفائزين    قرارا وقبول

 بذلك. 

السحب  يعد    .17 ي 
ف  بموافقةقرار إ الدخول   

 
وأحكام   ا وط  العميل برسر من 

 . بلسحا 

 


