
Terms & Conditions
1) Cashback is applicable on Hafawa Signature cards issued to customers for the first time, within 

 the period March 1st - April 28th, 2022.

2) The cashback of RO20/month can be availed for a period of 3 months, provided the minimum 

 monthly spend (either through POS or online) on the card is RO 300.

3) Cashback is not applicable on the Hafawa Signature supplementary Credit Card.

4) Cashback will not be given to the customers who may have cancelled an existing Hafawa 

 Signature credit card and apply for a fresh Hafawa Signature credit card during the campaign.

5) The spend on the credit card would be calculated in the subsequent month of the acquisition. 

 For instance, if the card was acquired in the month of March then the customer needs to make 

 the monthly spend of RO 300 in April.

6) The cashback amount will be credited back to the customer’s credit card in the next month.

7) No cashback will be paid, if the monthly spend is less than RO 300.

8) Meethaq reserves the right to discontinue the campaign anytime before the campaign expiry 

 period on its own discretion and without assigning a reason with prior notice to the customers.

9) The account opening terms and conditions and the Hafawa Signature Card terms and 

 conditions will remain applicable under this promotion.

الشروط واألحكام
ُيطبق عرض االسترداد النقدي على بطاقات حفاوة سيجنتشر االئتمانية الجديدة الصادرة  (1

من تاريخ 1 مارس وحتى ٢٨ أبريل، 2022.  

يمكن االستفادة من استرداد نقدي بقيمة 20 ريال ُعماني شهري� لمدة 3 أشهر، بشرط أن يكون الحد    (2
ا¡دنى ل�نفاق الشهري باستخدام البطاقة 300 ريال ُعماني سواء كان عبر نقاط البيع أو عبر ا�نترنت.  

ال يمكن لزبائن بطاقة حفاوة سيجنتشر االئتمانية الحاليين االستفادة من هذا العرض.  (3

ال ُيطبق عرض االسترداد النقدي على البطاقات االئتمانية ا�ضافية من حفاوة سيجنتشر. لن يتم منح   (4
االسترداد النقدي للزبائن الذين ربما قاموا بإلغاء بطاقة االئتمان حفاوة سيجنتشر الحالية، وتقدموا   

بطلب الحصول على بطاقة حفاوة سيجنتشر االئتمانية جديدة خالل فترة الحملة الترويجية.  

سيتم احتساب ا�نفاق على بطاقة االئتمان في الشهر التالي للحصول على البطاقة. على سبيل   (5
المثال، إذا تم الحصول على البطاقة في شهر مارس، فيجب على الزبون أن ُينفق 300 ريال عماني في   

شهر إبريل.  

سيتم إيداع مبلغ االسترداد النقدي في حساب الزبون خالل الشهر التالي.  (6

لن يتم دفع أي مبلغ استرداد نقدي في حال كان االنفاق الشهري أقل من 300 ريال ُعماني.  (7

يحق لميثاق إيقاف الحملة في أي وقت قبل انتهاء فترة الحملة وفق� لتقديره الخاص ودون    (8
الحاجة لتوضيح ا¡سباب مع إبالغ الزبائن بشكل مسبق.  

ستظل شروط وأحكام فتح الحساب، والشروط وا¡حكام الخاصة ببطاقة حفاوة سيجنتشر سارية  (9
في الحملة الترويجية.  


