NBO Credit Card – Danube Campaign
1st March – 2nd April 2020

1. Promotion is applicable on all new credit cards that are
.ينطبق العرض على جميع بطاقات االئتمان الم ّفعلة خالل فترة العرض.١
activated during the promotion period.
 ينطبق العرض على كافة المعامالت المصرفية التي تمت عبر أجهزة.٢
2. Applicable on all transactions processed on POS and
نقاط البيع واإلنترنت وعلى كافة حاملي بطاقات االئتمان عدا حاملي بطاقات
online for all credit cardholders except Corporate and
.(االئتمان التجارية وبطاقات االئتمان) فرع دولة اإلمارات العربية المتحدة
UAE Branch credit cards.
. ال ينطبق العرض على معامالت السحب النقدي.٣
3. Not applicable for cash transactions
 وعبر،  والدولية،  يسري العرض على المعامالت المصرفية المحلية.٤
4. Transactions can be domestic, International or online.
.اإلنترنت
5. Not applicable on pre-authorization, reversed and
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6. Not applicable on Government Transactions
. ال ينطبق العرض على المعامالت المصرفية الحكومية.٦
7. Only activated new credit cards issued between 1st
مارس١  ستحصل بطاقات االئتمان الجديدة فقط و الصادرة في الفترة من.٧
and 2nd April 2020 will be eligible for 5 chances to enter
the draw.
. على خمسة فرص للتأهل للسحب٢٢٢٢  أبريل٢ الى
8. Minimum of OMR 10 on POS/online domestic and
 رياالت عمانية عبر١٢  الحد األدنى لمعاملة الدفع للتأهل لهذا السحب هو.٨
international spends is required to qualify for the draw.
.اإلنترنت أو أجهزة نقاط البيع المحلية والعالمية
9. Every OMR 10 on POS/online domestically spends will
 رياالت١٢  سيحصل الزبون على فرصة واحدة لدخول السحب لكل.٩
give the customer 1 chance to enter the draw.
.عمانية ينفقها محليا ً عبر اإلنترنت أو أجهزة نقاط البيع
10. Every OMR 10 on POS/online internationally spends
 رياالت١٢  سيحصل الزبون على فرصتين لدخول السحب على كل.١٢
will give the customer 2 chances to enter the draw.
.عمانية ينفقها عالميا ً عبر اإلنترنت أو أجهزة نقاط البيع
11. Any transactions less than OMR 10/- will not qualify
. رياالت عمانية١٢  لن تتأهل لدخول السحب أي معاملة بقيمة أقل من.١١
for the draw
. سيتم احتساب المعامالت المكتملة فقط للسحب.١٢
12. Only settled transactions will be eligible for the draw.
st
 وينتهي٢٢:٢١  في الساعة٢٢٢٢،  مارس١  يبدأ العرض يوم األحد.١٣
13. The promotion will start on Sunday 1 March 2020 at
.٢٣:٥٩  في الساعة٢٢٢٢،  أبريل2 يوم الخميس
00:01 and will end on Thursday 2nd April 2020 at 23:59.
14. Each prize is in the form of Room makeover.
. كل جائزة هي تغيير ألثاث غرفة بالمنزل.١٤
15. The prizes are paid by NBO and provided by Danube
 سيقوم البنك الوطني العماني بدفع قيمة الجائزة التي سيوفرها دانوب.١٥
Home to the winners.
.هوم للفائزين
16. The total number of winners at the end of the
. فائزين٣  العدد اإلجمالي للفائزين في نهاية العرض هو.١٦
promotion is 3 winners.
. سيتم اختيار الفائز عبر سحب يجريه البنك الوطني العماني.١٧
17. The winner will be selected by NBO through a draw.
 ال يمكن للفائز استبدال الجائزة بمبلغ نقدي أو بأي جائزة أو عرض.١٨
18. Winning customer cannot request for this prize to be
.آخر
replaced for any other package/prize/cash.
ً
.يعتبر قرار اختيار البنك للفائزين قرارا نهائيا.١٩
19. The banks decision on all winners will be final.
.جوائزهم
 سيتم التواصل مع جميع الفائزين الستالم.٢٢
20. All winners will be contacted to arrange for the
 في حال تعذر التواصل مع الفائز األول على رقم الهاتف المتوافر لدى.٢١
collection of their prizes.
21. In the event the winner was unreachable on his official البنك خالل مدة أسبوعين من السحب يحتفظ البنك بحق استبدال الفائز بفائز
contact number in the bank for 2 week. The bank will hold
.آخر
the right to pass the prize to another customer.
 يجب على الفائزين استالم جوائزهم من نقطة االستالم المحددة من قبل.٢٢
22. Prize winners must come to the collection point to
.البنك
claim their prize
. أشهر فقط٣  الجوائز صالحة لالستخدام لغاية.٢٣
23. The prizes will be valid for 3 months.
٢٢٢٢ سيحصل الفائزون على خدمة تغيير األثاث لغرفة بالمنزل بقيمة.٢٤
24. Prize winners will receive a room makeover worth of
 في حال رغب الزبون بشراء قطع إضافية فعليه تحمل. لاير عماني فقط
OMR 2000/- only. Any extra items that the winner wishes
.التكلفة وسيتم احتسابها بشكل منفصل ليتم دفع تكلفتها من قبل الزبون
to purchase will be billed to him and has to be settled by
.٢٢٢٢،  أبريل9 سيتم السحب في يوم الخميس.٢٥
the customer separately.
االجتماعي
التواصل
 سيتم إعالن ونشر أسماء الفائزين في مواقع. ٢٦
25. The draw will be conducted in on Thursday 9th April
.الخاصة بالبنك
2020.
26. The winners name will be published in the bank
communication and all the social media.

