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البطاقات االئتمانية من البنك الوطني العماني

الرسوم السنويةالوصف
)البطاقة األساسية(

الرسوم السنوية 
)البطاقة الثانوية(

الرسوم السنوية 
)البطاقة الثانوية 

اإلضافية(
االستثناءات 

ال يوجد 15 ريال15 ريال٣٠ ريالالذهبية

ال يوجد 25 ريال25 ريال5٠ ريالالتيتانيوم

ال يوجد 65 ريال65 ريال٨٠ ريالالبالتينيوم

مجانًا للسنة األولىمزايا بالتينيوم
)٨٠ ريال للسنة الثانية( 

مجانًا للسنة األولى
65 ريال)65 ريال للسنة الثانية(

• السنة الثانية مجانًا إذا 
بلغت قيمة  النفقات 

1٠٫٠٠٠ ريال  

• السنة الثانية 5٠٪ خصم 
إذا بلغت قيمة  النفقات 

5٫٠٠٠ ريال

بطاقة إضافية٣ بطاقات مجانية مجانًا مدى الحياة صدارة انفينيت
ال يوجد 9٠ ريال 

بطاقة إضافيةبطاقة واحدة مجانية 12٠ ريالانفينيت
ال يوجد 9٠ ريال

الرسوم/ المصاريفرسوم أخرى 

5 رياالترسوم تأخر في السداد )عدم السداد( 

1٠ رياالترسوم بطاقة بديلة

25 ريالرسوم إلغاء البطاقة 

1،5٪ شهريًا  معدل الفائدة 

5 رياالت شهريًا  رسوم تجاوز تاريخ االستحقاق )سداد جزئي(

٣٪ من قيمة المبلغ المسحوب أو 2،5٠٠ ريال رسوم سلفة نقدية
أيهما أعلى

1٪ من قيمة المبلغ المسحوب أو 1٠ رياالت أيهما أعلىإلغاء خطة األقساط الميسرة 

5 رياالت لكل معاملة مصرفية رسوم تجاوز الحد المسموح به

ال يوجد نسخة طبق األصل لكشف الحساب

٠،5٠٠ لكل كشف حساب نسخة طبق األصل لكشف الحساب ألكثر من ٣ أشهر

رسوم المعامالت بالعمالت األجنبية )تطبق على كافة المعامالت المصرفية التي 
2٫75٪ال تتم بالريال العماني(

بطاقات الخصم من البنك الوطني العماني 

2 ريالرسوم اإلصدار 

2 ريالرسوم البطاقة الثانوية 

2 ريالرسوم البطاقة البديلة

2 ريالالرسوم السنوية

٠،٠5٠ ريالاالستفسار عن الرصيد على أجهزة الصرف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى

استخدام  بطاقات البنك الوطني العماني 
على أجهزة الصرف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى 

شبكة مجلس شبكة عمان 
شبكة ماستركارد التعاون الخليجي 

1،5٠٠ ريال٠،٨٠٠ ريال٠،1٠٠ ريالالسحوبات النقدية 

٠،5٠٠ ريال٠،5٠٠ ريال٠،٠5٠ ريالاالستعالم عن الرصيد 

ال يوجد ال يوجد ٠،٠5٠ ريالطلب كشف حساب مصّغر 

ال يوجد ال يوجد ٠،٠5٠ ريالتحويل بين حسابات العميل

ال يوجد ال يوجد ٠،2٠٠ ريالتحويل من حساب آلخر )إرسال(

مجانًامجانًامجانًاالمعامالت المصرفية التي تتم على أجهزة نقاط البيع 

الرسوم/ المصاريف رسوم أخرى 

رسوم المعامالت بالعملة األجنبية )تطبق على جميع المعامالت التي تتم 
2،75٪بعمالت خالف الريال العماني( 

دليل رسوم البطاقات



Terms & Conditions apply.

For more details,
please call 800 77077
nbo.om

للمزيد من المعلومات، 
يرجى االتصال على الرقم: 80077077

nbo.om

تطبق الشروط وا�حكام. 

NBO CREDIT CARDS

Description
Annual Fee
(Primary Card)

Annual Fee 
(Supplementary 
Card)

Annual Fee 
(Addtional 
Supplementary 
Card)

Exception

Gold OMR 30 OMR 15 OMR 15 NA

Titanium OMR 50 OMR 25 OMR 25 NA

Platinum OMR 80 OMR 65 OMR 65 NA

Mazaya Platinum
1st year free
2nd year OMR 80

1st year free
(2nd year OMR 65)

OMR 65

• 2nd year free if 
annual spend is 
OMR 10,000

• 2nd year 50% if 
annual spend is 
OMR 5,000

Sadara Infinite Free for life 3 Cards free
Additional Card 
OMR 90

NA

Infinite OMR 120 1 Card free
Additional Card 
OMR 90

NA

Other Fee Fee/Charges

Late payment fee (No payment) OMR 5

Replacement Card fee OMR 10

Cancellation fee OMR 25

Interest rate 1.5% per month

Overdue fee (Partial payment) OMR 5 per month

Cash advance Fee
3% of the amount withdrawn 
or OMR 2.500 whichever is higher

EPP cancellation
1% of the amount 
or OMR 10 whichever is higher

Overlimit fee OMR 5 per instance

Duplicate statement Nil

Duplicate of statement over 3 months OMR 0.500 per statement

Foreign transaction Fee (applies to all transactions made in 
currencies other than OMR)

2.75%

NBO DEBIT CARDS

Issuance fee OMR 2

Supplementary Card fee OMR 2

Replacement Card fee OMR 2

Annual fee OMR 1

Balance enquiry on non-NBO ATMs OMR 0.050

Usage on non NBO ATMs Oman Net GCC Net
MasterCard 
network

Cash withdrawal OMR 0.100 OMR 0.800 OMR 1.500

Balance enquiry OMR 0.050 OMR 0.500 OMR 0.500

Mini statement OMR 0.050 NA NA

Customer account transfer OMR 0.050 NA NA

Account to account transfer (Sender) OMR 0.200 NA NA

POS transaction Free Free Free

Other Fee Fee/Charges

Foreign transaction Fee (applies to all transactions made in 
currencies other than OMR)

2.75%

CARD FEE GUIDE


