برنامج الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية لدعوة صديق
احصل على مكافأة قدرها  50ر.ع في كل مرة تقوم بدعوة صديق
إلى حساب الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية!

خطوات التقديم
• تعد المشاركة في برنامج دعوة صديق اختيارية
• اضغط هنا لتحميل االستمارة
• قم بتعبئة االستمارة بالتفاصيل المطلوبة
• أرسل االستمارة المكتملة عبر البريد اإللكتروني إلى AlJawharCampaign@bankmuscat.com
• ستتم إضافة المكافأة النقدية مباشرة إلى حساب صاحب الدعوة والمدعو لجميع الدعوات الناجحة التي تحافظ على
معايير األهلية لحساب الجوهر خالل فترة المراجعة

األسئلة المتكررة
 .1ما هي الفترة المحددة لهذا البرنامج؟
سار لغاية تاريخ  31ديسمبر 2021
البرنامج ٍ
 .2من المؤهل للمشاركة في برنامج دعوة صديق؟
البرنامج متوفر فقط لزبائن الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية من بنك مسقط.

 .3هل يمكن لحساب إيداع جديد أن يتم ترشيحه والفوز في البرنامج؟
ال ،البرنامج متوفر فقط لترشيح حسابات تحويل الرواتب الجديدة.
 .4ما هي الجائزة؟
 ٥٠ريال ُعماني لكل دعوة ناجحة.
ً
معا؟
 .5هل يمكن للزبون والذي تم دعوته للفوز
نعم ٥٠ ،ريال ُعماني ستكون بانتظار كل عملية دعوة ناجحة ،للزبون والذي تم دعوته.
 .6ما الذي يجعل عملية دعوة صديق غير مؤهلة؟
يجب أن يستوفي الزبون الذي تم دعوته معايير األهلية الخاصة ببرنامج الجوهر في نهاية فترة المراجعة البالغة ثالثة
أشهر من تاريخ تحويل الراتب .عدم الحفاظ على هذه المعايير خالل األشهر الثالثة األولى المذكورة سيؤدي الى عدم
اعتماد هذا الدعوة كدعوة ناجحة.
 .7ما الحد األقصى للمكافآت النقدية وكم دعوة ناجح يمكن إجراؤها لكل زبون؟
احصل على ما يصل إلى  ٥،٠٠٠ريال ُعماني لـ  ١٠٠دعوة ناجحة لكل زبون .كلما زادت عدد الدعوات زادت فرصك
مدة سريان البرنامج
بالفوز .الحد األقصى للدعوات الناجحة التي سيتم قبولها للبرنامج هو  ١،٠٠٠دعوة خالل ّ
( 1نوفمبر  31 – ٢٠٢٠ديسمبر  )٢٠٢١على أساس األسبق.
 .8متى سيتم تسليم الجوائز النقدية ّ
تم دعوتهم والزبائن المشاركين؟
للذين ّ
ً
تم دعوته والزبون لجميع الدعوات الناجحة التي تحافظ على
ستتم إضافة المكافأة النقدية
مباشرة إلى الحساب الذي ّ
معايير األهلية الخاصة بحساب الجوهر خالل فترة المراجعة .فترة المراجعة تمتد لثالثة أشهر من تاريخ تحويل أول راتب.
 .9ما هي المدة الزمنية الالزمة لتحويل الراتب ،من تاريخ الدعوة للمشاركة الناجحة؟

ً
يوما كحد أقصى من تاريخ الدعوة ،حتى تكون عملية
يجب أن يتم تحويل الراتب للزبون الذي تم دعوته في غضون ٣٠
الدعوة مؤهلة للمشاركة في البرنامج.

 .10كيف تتم المشاركة في برنامج دعوة صديق؟
سيتم تزويد الزبائن بتفاصيل البرنامج من خالل الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني المرسل من قبل البنك ،ويجب إرسال
جميع الدعوات من خالل نموذج خاص بالزبون ،ستتم مشاركته على شكل رابط موجود في الرسالة النصية أو البريد
اإللكتروني المرسل.

الشروط واألحكام
بنك مسقط .أفضل كل يوم.

