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 عروض
ميثاق 

بمناسبة 
 العيد

الوطني الـ 51

 احجز وديعة ثابتة بمبلغ 5 آالف ريال عماني واحصل على مكافأة
نقدية تبلغ 51 ريال عماني.

قم بحجز وديعة ثابتة بمبلغ 5000 ريال عماني و تمتع بمكافأة نقدية قدرها 51 ريال عماني، 
على كل طلب محجوز ألكثر من 3 سنوات وبحد أدنى يصل إلى 5000 ريال عماني.

العرض

جميع الزبائن الحاليين والجدد ممن يملكون حساب فّعال في ميثاق.  

حد أدنى للوديعة تبلغ 5000 ريال عماني.  

الحد األدنى لمدة االستثمار 3 سنوات »وديعة ثابتة«.  

يتم دفع المكافأة النقدية بعد 3 أشهر من الحجز.  

األهلية 

يحق للبنك إيقاف العرض بإشعار مدته 7 أيام من خالل تطبيق الهاتف النقال. الشروط واألحكام

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021، أو حتى نفاذ الميزانية/ أيهما أسبق. فترة الحملة التسويقية



 كن أحد الفائزين الـ 51 في السحوبات الخاصة
بالعيد الوطني العماني مع هبتي للتوفير

السحوبات الخاصة بالعيد الوطني العماني لهبتي: إجمالي الجوائز النقدية بقيمة 51٫000 
ألف ريال عماني سيتم توزيعها على 51 فائًزا محظوًظا بهذه المناسبة. سيحصل كل 

فائز على جائزة نقدية قدرها 1٫000 ريال عماني.

العرض 

  يتأهل حاملي حساب هبتي للمشاركة في السحب على الجوائز على أساس متوسط 
الرصيد بحد أدنى 100 ريال عماني.

  سيتم احتساب سحوبات الجوائز على أساس متوسط الرصيد األسبوعي من األحد 7 
نوفمبر إلى السبت 13 نوفمبر 2021.

لكل 100 ريال عماني، يحق للزبون الدخول مرة واحدة في السحب الخاص للعيد الوطني   
العماني الـ 51.

األهلية 

يسري العرض حتى 13 نوفمبر 2021. فترة السحوبات على 
الجائزة

 انضم لحفاوة بإيداع جديد يبلغ 30 ألف ريال عماني
واحصل على قسيمة هدايا من ميثاق

انضم لحفاوة مع إيداع جديد بقيمة 30٫000  ريال في أي حساب توفير، واحصل على قسيمة 
هدايا بقيمة 51 ريال عماني من ميثاق.

العرض 

الزبائن الجدد في ميثاق حفاوة للصيرفة الخاصة والمميزة. األهلية 

  الزبائن الجدد للبنك.
  يجب أن يكون اإليداع في أي من منتجات التوفير فقط.

  يجب االحتفاظ باإليداع لمدة 60 يوًما على األقل.

الشروط واألحكام

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021. فترة الحملة التسويقية

 تمتع باسترداد نقدي بقيمة 51 ريال عماني
على بطاقات ميثاق االئتمانية.

تمتع باسترداد نقدي بقيمة 51 ريال عماني على بطاقات ميثاق االئتمانية. العرض 

جميع بطاقات ميثاق االئتمانية. األهلية 

خالل فترة الحملة التسويقية، سيحصل 100 زبون ممن انفقوا مبلغ أكبر على استرداد   
نقدي وقدره 51 ريال عماني كل شهر.

الحد األدنى لإلنفاق 100 ريال عماني، ويشمل ذلك القيام بمعاملة واحدة أو عدة معامالت   
للتأهل لالسترداد النقدي.

العرض  أثناء  فقط  واحدة  مرة  النقدي  االسترداد  من  االستفادة  زبون  لكل  يمكن   
الترويجي.

لن يكون موظفي ميثاق وبنك مسقط مؤهلين لالستفادة من العرض.  
ال يتجاوز مبلغ االسترداد النقدي 51  ريال عماني لكل زبون.  

الشروط واألحكام

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021. فترة الحملة التسويقية



إعفاء كامل من اإليجار السنوي لزبائن حفاوة للصيرفة الخاصة على خزائن 

اإليداع اآلمنة من ميثاق، وخصم 75٪ للزبائن اآلخرين 

تمتع بإعفاء كامل من اإليجار السنوي لزبائن حفاوة للصيرفة  الخاصة على خزائن اإليداع 
اآلمنة من ميثاق، وخصم 75٪ للزبائن اآلخرين من غير حفاوة.

العرض 

جميع زبائن ميثاق الحاليين والجدد. األهلية 

زبائن ميثاق الحاليين والجدد، باستثناء زبائن حفاوة والشركات الصغيرة والمتوسطة   
ممن يملكون حسابات توفير أو حسابات جارية يمكنهم حجز خزانة خالل فترة العرض 

للحصول على خصم 75٪ على اإليجار السنوي للخزانة )السنة األولى فقط( .
حيث يمكن لزبائن الصيرفة الخاصة الحاليين والجدد من حفاوة حجز خزانة خالل فترة   
العرض وسيكونون مؤهلين للحصول على إعفاء كامل من اإليجار السنوي للخزانة 

)السنة األولى فقط(.
الفرع  الخزانة في  بناًء على توفر  أو  أوالً  سيتم تقديم الخصم على أساس من يأتي   

المفضل.
سيتم توفير خزانة واحدة فقط لزبائن الصيرفة الخاصة من حفاوة، بينما يحق لميثاق   
إعادة رسوم إيجار الخزانة بعد تقديم إشعار مسبق إلى الزبون لمدة 60 يوًما لفترة اإليجار 

الالحقة.
يسري الخصم على اإليجار السنوي حتى انتهاء العرض.  

يجب أن يكون لدى الزبائن حساب توفير/ جاري من ميثاق لطلب خدمة خزائن الودائع   
اآلمنة.

يمكن طلب الخزانة في أي من الفروع التي بها خاصية الخزانة حسب التوافر.  
يسري الخصم حتى ثالث خزائن لكل زبون خالل فترة العرض.  

سيتم إعادة مبلغ الخصم إلى الزبون بمجرد إصدار الخزانة ودفع اإليجار الكامل من قبل   
الزبون )سيتم خصم اإليجار من / إلى الحساب تلقائًيا بواسطة النظام(.

يعتبر اختيار »دفع اإليجار« لهذا العرض على أساس سنوي فقط ، وال ينطبق االختيار   
الشهري.

الخاص  لتقديره  وفًقا  جديدة  حجوزات  ألي  وقت  أي  في  الخصم  إيقاف  للبنك  يحق   
قبل انتهاء صالحية العرض عن طريق إرسال إشعار مدته 7 أيام، ولن يؤثر هذا على 

الحجوزات التي أجراها أي زبون قبل هذا اإلشعار خالل فترة العرض هذه.
خزائن  استئجار  اتفاقية  مع  الصلة  ذات  أعاله  المذكورة  واألحكام  الشروط  قراءة  يجب   
الخاصة  والشروط  واألحكام  الشروط  لهذه  البنك  تفسير  ويكون  اآلمنة،  الودائع 

باستئجار خزائن الودائع اآلمنة نهائية وملزمة لجميع الزبائن.

الشروط واألحكام

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية الغبرة  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية نزوى  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية إبراء  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية صاللة  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية صحار  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية البريمي  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية الخوض  

فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية 18 نوفمبر  

الفروع  الصناديق في  تتوفر 
التالية

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021 فترة الحملة التسويقية



احصل على تمويل السيارات، والتمويل المنزلي، والتمويل الشخصي وتمتع 
بمعدل ربح خاص قدره ٪4.99 *

احصل على تمويل السيارات، والتمويل المنزلي، والتمويل الشخصي وتمتع بمعدل ربح 
خاص قدره 4٫99٪ )باستثناء التكافل( من ميثاق خالل فترة الحملة.

العرض 

جميع زبائن ميثاق الحاليين والجدد. األهلية 

تمويل  الحصول على  بطلب  يتقدمون  الذين  والجدد  الحاليين  ميثاق  لزبائن  يمكن   
جديد أن يستفيدوا من هذا العرض.

يقتصر التمويل على العمانيين العاملين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية   
وشركات الدرجة األولى لالستفادة من العرض.

ستتم مراجعة ومعالجة جميع الطلبات الواردة من العمانيين العاملين في شركات   
لمراجعتها  المختص  القسم  إلى  وإرسالها  العمانيين  المتقاعدين  أو  الثانية  الدرجة 

إلمكانية الموافقة عليها كاستثناء.

الشروط واألحكام

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021. فترة الحملة التسويقية


