
1. General: Membership of Hafawa Premium Banking and its products and 
services are governed by terms and conditions contained herein (“Terms 
and Conditions”), which, however, are subject to amendments from time to 
time at the sole discretion of Meethaq Islamic Banking - bank muscat SAOG 
(“Bank”) and without prior notice. The terms and conditions are in addition 
to the general and/or specific terms and conditions applicable to the accounts, 
products, cards and services of the bank, current and future. 

شــروط عامــة: تضــم عضويــة حفــاوة لألعمــال المصرفيــة ومنتجاتهــا وخدماتهــا     .1
مجموعــة مــن الشــروط واألحــكام المتضمنــة فــي هــذه الوثيقــة والتــي ســتكون 
للصيرفــة  ميثــاق  تقديــر  وفــق  وذلــك  آلخــر  وقــت  مــن  للتعديــالت  خاضعــة 
هــذه  وتعتبــر   .)  « البنــك   ) المطلــق«  (ش.م.ع.ع)  مســقط  بنــك  مــن  اإلســالمية 
و/أو  العامــة  األخــرى  واألحــكام  الشــروط  علــى  كإضافــة  والشــروط  األحــكام 
المحــددة والقابلــة للتطبيــق علــى حســابات ومنتجــات وخدمــات وبطاقــات البنــك 

والمســتقبلية. الحاليــة 

2.  Enrolment and withdrawal under Hafawa Priority Banking (Membership):  
Membership of Hafawa Premium Banking is subject to a set of eligibility 
criteria decided and published by the Bank from time to time. At all times 
the grant of membership of Hafawa Premium Banking shall remain at the sole 
discretion of the Bank. Every Hafawa Premium Banking customer has the 
option of withdrawing from Hafawa Premium Banking membership/products/
services (“Withdrawing Customer”) at any time by delivering to his/her branch 
an advance written notice (“Notice”) in original and surrendering the Hafawa 
Premium Debit Card (if issued). Upon receipt of the notice by the Bank, the 
Bank will un-enroll the Withdrawing Customer immediately and the customer 
will immediately cease to receive Hafawa Premium Banking services and 
products. The customer who is un-enrolled from Hafawa Premium Banking 
has to surrender their Premium Debit Card to the Bank. A Withdrawing 
Customer must make a separate application for a new regular debit card, and 
other regular services as applicable should he/she so desire to avail them. The 
Bank will not automatically issue a replacement card or chequebook.

المصرفيــة:   لألعمــال  حفــاوة  عضويــة  مــن  واإلنســحاب  التســجيل   .2 
تكــون عضويــة حفــاوة لألعمــال المصرفيــة خاضعــة لمجموعــة مــن معاييــر 
ــة  ــل عضوي ــر. وتظ ــت آلخ ــن وق ــرها م ــوم بنش ــك ويق ــا البن ــي يحدده ــل الت التأه
ــق.  ــك المطل ــر البن ــات لتقدي ــي كل األوق ــة ف ــة خاضع ــال المصرفي ــاوة لألعم حف
هــذا، ويكــون لــدى كل زبون/زبونــة حفــاوة خيــار اإلنســحاب مــن عضويــة ومنتجــات 
ــت  ــي أي وق ــون ) ف ــحاب الزب ــزة ( إنس ــة الممي ــال المصرفي ــاوة لألعم ــات حف وخدم
وذلــك بتقديــم أصــل إشــعار كتابــي مســبق (اإلشــعار) إلــى الفــرع الــذي يتعامــل/
ــي  ــر (ف ــم المباش ــر للخص ــزا سيغنتش ــاوة في ــة حف ــليم بطاق ــه وتس ــل مع تتعام
ــا).  ــال إصداره ــي ح ــاوة (ف ــة لحف ــة التعريفي ــك البطاق ــا) وكذل ــم إصداره ــال ت ح
وفــور إســتالم اإلشــعار، ســيقوم البنــك بإبطــال عضويــة الزبــون وذلــك إعتبــارا مــن 
يــوم العمــل األول مــن الشــهر الــذي يتبــع مباشــرة الشــهر الــذي يســتلم فيــه البنــك 
اإلشــعار (التاريــخ الفعلــي). ورغــم اإلشــعار، ال يمكــن للزبــون المنســحب مــن عضوية 
حفــاوة إســتالم أي خدمــات أو منتجــات حفــاوة لألعمــال المصرفيــة المميــزة مــن 
التاريــخ الفعلــي، كمــا يجــب علــى الزبــون المنســحب مــن عضويــة حفــاوة التقــدم 
بطلــب منفصــل لبطاقــة خصــم مباشــر إعتياديــة جديــدة وخدمــات مصرفيــة 
إعتياديــة أخــرى كمــا هــو مطبــق وذلــك فــي حــال رغبته/رغبتهــا فــي ذلــك. هــذا، 

ــا.  وســوف لــن يقــوم البنــك بإصــدار بطاقــة بديلــة أو دفتــر شــيكات تلقائي

3. Eligibility Criteria: The Bank reserves the sole right to amend the Eligibility 
Criteria at its sole discretion and to downgrade the customer’s membership of 
Hafawa in the event that the customer does not meet the Eligibility Criteria. 
The existing eligibility criteria for Hafawa Premium Banking is published on 
the Meethaq website and can be found on the following URL: https://www.
meethaq.om/en/hafawa/Pages/default.aspx

األهليــة وفًقــا  بالحــق فــي تعديــل معاييــر  البنــك  التأهــل:  يحتفــظ  معاييــر     .3
عــدم  حالــة  فــي  حفــاوة  فــي  العميــل  عضويــة  وتقليــل  المطلــق  لتقديــره 
اســتيفاء الزبــون للمعاييــر األهليــة. تــم نشــر معاييــر األهليــة لخدمــات حفــاوة 
التالــي:  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  ميثــاق  موقــع  علــى  المميــزة   المصرفيــة 

 website: https://www.meethaq.om/en/hafawa/Pages/default.aspx

4. Charges for non-maintenance of eligibility criteria: Hafawa Premium 
Banking members have to comply with the Eligibility Criteria on a continual 
basis during the entire term of the membership and not only at the time of 
enrolment. At its sole discretion, the Bank shall waive a service charge for non-
maintenance of Eligibility Criteria. The Bank shall endeavor to provide the 
relevant Hafawa Premium Banking members reasonable notice to downgrade 
or restore their relationships as per the Eligibility Criteria. The monthly non 
maintenance service charge is provided below for Premium Banking segments:

رســوم عــدم المحافظــة علــى معاييــر التأهــل:  يجــب علــى زبائــن حفــاوة   .٤
فتــرة  طــوال  مســتمر  بشــكل  التأهــل  بمعاييــر  اإللتــزام  المصرفيــة  لألعمــال 
ــق،  ــره المطل ــق تقدي ــك، وف ــوم البن ــجيل. ويق ــت التس ــط وق ــس فق ــة ولي العضوي
بفــرض أو بالتنــازل عــن رســوم لعــدم المحافظــة علــى معاييــر التأهــل، ولكنــه 
ســيعطي ألعضــاء حفــاوة لألعمــال المصرفيــة فتــرة إشــعار معقولــة لإلنســحاب 
ــم  ــتوى منتجاته ــة مس ــتعادة عالق ــك أو إس ــب لذل ــعار مناس ــم إش ــك بتقدي وذل
ــة  ــة بالصيان ــر المتعلق ــهرية غي ــوم الش ــر الرس ــم توفي ــل، يت ــر التأه ــب معايي حس

أدنــاه لقطاعــات الخدمــات المصرفيــة.

Hafawa Segment Monthly Non Maintenance Service Fee 

Privilege Segment RO 5/month plus applicable Value Added 
Tax (“VAT”) charges

Priority Segment RO 15/month plus applicable VAT charges

Private Segment RO 25/month plus applicable VAT charges

رسومرسوم
5  ريــال عمانــي / شــهر باإلضافــة إلــى رســوم ضريبــة الصيرفة الحصرية

القيمــة المضافــة المطبقة
15 ريــال عمانــي / شــهر باإلضافــة إلــى رســوم ضريبــة الصيرفة المميزة

القيمــة المضافــة المطبقة
رســوم الصيرفة الخاصة إلــى  باإلضافــة  شــهر   / عمانــي  ريــال   25

المطبقــة المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

5.  Tenure of Hafawa Priority Banking membership: Membership of Hafawa 
Priority Banking is initially for a period of one year, subject to a periodic 
portfolio review by the Bank at the end of every calendar quarter. Renewal 
of membership is subject to review by the Bank and the Bank reserves the 
right to withdraw or not renew the membership at its sole discretion without 
assigning any reason whatsoever. The Bank reserves the right to withdraw the 
Hafawa Priority Banking status of accounts (i.e. withdraw the membership) 
and reclassify the accounts if the required Eligibility Criteria is not met for 
three consecutive months.

مــدة عضويــة حفــاوة لألعمــال المصرفيــة:  تكــون عضويــة حفــاوة لألعمــال   .٥
ــك  ــة البن ــتخضع لمراجع ــة وس ــي البداي ــدة ف ــنة واح ــدة س ــزة لم ــة الممي المصرفي
الدوريــة لحســاب العضــو فــي نهايــة كل ربــع العــام. هــذا، وســيكون تجديــد 
العضويــة مرهونــا بمراجعــة البنــك لموضــوع العضويــة، كمــا يحتفــظ البنــك بحــق 
ــبب  ــداء أي س ــدون إب ــق وب ــره المطل ــق تقدي ــة وف ــد العضوي ــدم تجدي ــحب أو ع س

ــك. لذل

6.  Hafawa Premium Debit Card: Hafawa Premium Banking members receive 
a special Debit Card (“Card”) that acts as their ATM card, membership card 
and provides access to select Hafawa rewards and privileges. The card is 
governed by all standard terms and conditions applicable to the Bank’s cards. 
All cards are the property of the Bank at all times and the Bank reserves its 
right to call back issued cards at its sole discretion.

بطاقــة حفــاوة للخصــم المباشــر:  ســيحصل أعضــاء حفــاوة  لألعمــال المصرفية   .٦ 
ــي  ــراف آل ــة ص ــل كبطاق ــة ) تعم ــر ( البطاق ــم المباش ــة للخص ــة خاص ــى بطاق عل
وكذلــك كبطاقــة عضويــة باإلضافــة إلــى إمكانيــة الوصــول عبرهــا إلــى مكافــآت 
ومزايــا حفــاوة المختــارة. وتخضــع هــذه البطاقــة لجميــع الشــروط واألحــكام 
اإلعتياديــة المطبقــة علــى بطاقــات البنــك. هــذا، وســتظل جميــع البطاقــات ملــكا 
للبنــك فــي كل األوقــات مــع إحتفــاظ البنــك الحــق إلســترجاع البطاقــات التــي 

ــق.   ــره المطل ــق تقدي ــك وف ــا وذل أصدره

Terms & Conditions الشروط واألحكام



7.  Hafawa benefits and rewards: The Bank endeavors to provide on a best 
effort basis Hafawa Premium Banking customers/members with discounts 
and offers in collaboration with third parties in the Sultanate of Oman 
and outside. The Bank does not provide warranties in connection with the 
performance of products and services, quality and delivery nor any other 
terms of the transaction between the customer and the relevant third party 
merchant. Under no circumstances shall the Bank be responsible for any 
nature of direct or indirect or consequential costs, losses and damages. The 
customer hereby indemnifies the Bank and holds the Bank indemnified 
and harmless against any direct or indirect or consequential losses, claims, 
penalties, damages and costs resulting out of the relationship or transaction 
between the customer and such third party merchant. 

الخصومــات  أفضــل  تقديــم  إلــى  البنــك  يســعى  حفــاوة:  ومزايــا  مكافــآت   .٧
والعــروض لزبائن/أعضــاء حفــاوة لألعمــال المصرفيــة وذلــك بالتعــاون مــع أطــراف 
ثالثــة داخــل الســلطنة وخارجهــا، كمــا يحــاول البنــك إبــالغ أعضــاء حفــاوة لألعمــال 
المصرفيــة عبــر البريــد أو أي مــن أشــكال االتصــال اإللكترونيــة المختلفــة عــن طــرح 
ــن  ــؤوال ع ــك مس ــون البن ــذا، وال يك ــا. ه ــات عليه ــراء خصوم ــدة أو إج ــروض جدي ع
عــدم إســتالم أي خطابات/إشــعارات ذات صلــة مــن البنــك أو عــن جــودة الخدمــات 
أو الســلع التــي توفرهــا أطــراف ثالثــة، كمــا ال يقــدم البنــك أي ضمانــات فيمــا يتعلــق 
بمســتوى أداء المنتجــات والخدمــات أو نوعيتهــا أو طريقــة تســليمها وال أي شــروط 
أخــرى بخصــوص المعــام ات التــي تتــم بيــن الزبــون والمحــل التجــاري ذي الصلــة. وال 
يكــون البنــك تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مســؤوال عــن أي تكاليــف أو خســائر أو 

أضــرار مباشــرة أو ناجمــة عــن أي ظــروف مــن هــذا النــوع.

8. Communication address: Hafawa Premium Banking members irrevocably 
agree to keep the Bank updated about the changes in their contact details.. 
The Bank will not be responsible for any consequences resulting out of 
the failure of the customer to provide the Bank with such updated contact 
details. 

عنــوان االتصــال: يوافــق أعضــاء حفــاوة لألعمــال المصرفيــة بشــكل نهائــي علــى   .٨
تزويــد البنــك بــأي تغييــرات قــي عناويــن االتصــال الخاصــة بهــم، بمــا فــي ذلــك 
ولكــن دون أن يكــون مقصــورا، علــى عناويــن البريــد اإللكترونــي وأرقــام الهواتــف.

9. Amendment to terms and conditions: The Bank reserves the right to amend 
the terms and conditions, partially or in full, without prior notice and such 
amended and restated terms and conditions shall be binding from the date 
of amendment, which will be hosted on the Bank’s website. The Terms and 
conditions for Hafawa Premium Segment can be found on https://www.
meethaq.om/en/about/Pages/Knowledge-Center.aspx

 The Bank shall endeavor to inform the Hafawa Premium Banking 
customers by electronic communication regarding amendments to terms and 
conditions. 

ــكام  ــروط واألح ــل الش ــق تعدي ــك بح ــظ البن ــكام:  يحتف ــروط واألح ــل الش تعدي  .٩
ــل  ــون مث ــا تك ــك، كم ــبق لذل ــعار مس ــم أي إش ــدون تقدي ــي ب ــي أو كل ــكل جزئ بش
تلــك الشــروط واألحــكام المعدلــة أو المصاغــة مــن جديــد ملزمــة مــن تاريــخ 
التعديــل. وتتــم إضافــة الشــروط واألحــكام المعدلــة فــي موقــع البنــك بالشــبكة 
www.meethaq.om/hafawa، كمــا ســيقوم البنــك بــإب اغ زبائــن حفــاوة لألعمــال 
المصرفيــة عــن أي تعــدي ات أخــرى للشــروط واألحــكام عبــر وســائل االتصــال 

اإللكترونيــة

10. These terms and conditions shall be governed by the laws of Sultanate of 
Oman and any claims and disputes arising out of or in connection with these 
terms and conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
courts of Sultanate of Oman.

تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام لقوانيــن ســلطنة عمــان وأي مطالبــات ونزاعــات   .10
تنشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام تخضــع لالختصــاص القضائــي 

الحصــري لمحاكــم ســلطنة عمــان.


