
The following Terms and Conditions apply to Children’s Account (the “Scheme”) in 
addition to the General Terms and Conditions applicable to accounts held with the Bank: 

1.  The Children’s Account is a savings account, where the primary accountholder 
is the child; the parent’s particulars will be recorded as ‘Guardian / Power  
of Attorney’. 

2.  The child’s age should be between 1 day and 18 years.
3.  Customers will not be able to open a joint Children’s Account. 
4.  The Accountholder has the option to choose an interest-bearing Children’s 

Account with no recurring deposit.
5.  The Accountholder has the option to choose a non-interest-bearing Children’s 

Account and can open a recurring deposit with a final payout once child reaches 
18 years old.  

6.  In case of an interest-bearing recurring deposit account option, an interest rate 
of 3.5 % p.a. shall be paid at maturity as final payout to normal savings account. 
Compounded interest is paid at maturity date or once the child reaches 18  
years old.

7.  The interest rate for recurring deposit accounts maintained in US Dollars is 
subject to market conditions and to be reviewed every 5 years 

8.  Customers should clearly specify the account number into which the maturity 
amount is to be credited at the end of the term.

9.  Each month, the accountholder shall deposit in the Account at least the minimum 
amount stated on the application form while opening the Account, otherwise the 
Bank reserves the right to stop the interest payment. 

10. The Bank reserves the right to amend interest rates as per its sole discretion 
and will notify the customer about any changes in writing (2) months prior to the 
implementation of any rate change.

11. Mode of payment: All deposits into the account should be by way of monthly 
standing instructions from the linked normal savings account.

12. Deposits into the recurring deposit account can be done via standing order only.
13. No standing order charges are to be applied on monthly deposits into the 

Children’s Account.
14. No partial withdrawals are allowed during the entire tenor of the recurring deposit 

from any channels. However, customers are able to terminate or withdraw from 
the plan and withdraw the amount with accumulated interest, in which case a 50 
OMR charge shall apply.

15. If the customer misses any payments due, the following conditions apply: 
 • No penalty shall be imposed if the customer misses payments two times in a 

calendar year.
 • The interest rate applicable for Children’s Account shall be reduced by 0.5% in 

the event the Customer misses payments due more than five times in a calendar 
year.

 • More than six consecutive skips should be reported as this will cancel the 
insurance for that period of time, and will be done manually between business, 
finance, and insurance provider.

16. The Bank will issue a Debit Card to the child when the child reaches the age of 
15 or more with a daily withdrawal limit of RO 50 only.

17. The account can be maintained in Oman Rials or US Dollars (normal exchange 
and handling charges shall apply when an accountholder requests the bank to 
repay a deposit in a currency other than that in which the account has been 
maintained or where the account has been maintained in a currency other than 
the national currency of the country where the account has been maintained).

18. No minimum balance charges will apply to this Scheme.
19. Once the minor reaches 18 years of age, the account as per agreement, will be 

reclassified and the accountholder (parents or guardian) is required to transfer 
the account to the child’s name.

20. The Bank shall be entitled to enforce such amendments to these conditions as it 
may deem appropriate from time to time and such amendments shall be binding 
on all accountholders whether notice thereof is given individually or by way of 
general notice through Advertisement or in the Bank’s branches.

ــى الشــروط واألحــكام العامــة  ــة إل ــى حســابات األطفــال باإلضاف ــة عل ــق الشــروط واألحــكام التالي تطب
ــك: ــدى البن ــى الحســابات ل المطبقــة عل

حســاب األطفــال هــو حســاب توفيــر، ويكــون صاحــب الحســاب األساســي هــو الطفــل؛ وســيتم   .1
ــإدارة الحســاب. ــه الوصــي أو المــوكل ب ــى أن ــي األمــر عل ــات ول تســجيل بيان

يجب أن يتراوح عمر الطفل بين يوم واحد و ١٨ عامًا.  .2

ال يمكن للعمالء فتح حساب مشترك لألطفال.  .3

صاحب الحساب لديه إمكانية اختيار حساب األطفال بعوائد دون إيداع متكرر  .4

صاحــب الحســاب لديــه إمكانيــة اختيــار حســاب األطفــال بــدون عوائــد ويمكنــه فتــح حســاب وديعــة   .5
متكــررة مــع اســتالم المبلــغ النهائــي المتراكــم بمجــرد بلــوغ الطفــل ســن ١٨ عــام.

فــي حالــة اختيــار حســاب الوديعــة المتكــررة بفائــدة، فــإن نســبة الفائــدة ســتكون عنــد ٣،٥٪ ســنويًا،   .6
ــخ  ــة بتاري ــدة المركب ــر. وُتدفــع الفائ ــغ نهائــي عــن حســاب التوفي وتدفــع بتاريــخ االســتحقاق كمبل

االســتحقاق، أو بمجــرد بلــوغ الطفــل ســن ١٨ عــام.

يعتمــد معــدل الفائــدة لحســابات الودائــع المتكــررة بعملــة الــدوالر األمريكــي علــى قيمــة العملــة   .7
ــا كل 5 ســنوات. ــا وســيتم مراجعته دوليًّ

يجب على العمالء تحديد رقم الحساب الذي سيودع فيه مبلغ االستحقاق في نهاية المدة.  .8

يجــب علــى صاحــب الحســاب إيــداع الحــد األدنــى للمبلــغ المذكــور فــي اســتمارة طلــب فتــح   .9
الفائــدة. دفــع  إيقــاف  فــي  بالحــق  البنــك  يحتفــظ  ا، وإال  الحســاب شــهريًّ

يحــق للبنــك تعديــل أســعار الفائــدة وفقــًا لتقديــره الخــاص، وســُيخطر العميــل بــأي تغييــرات   .10
كتابيــة قبــل شــهر واحــد مــن تنفيــذ أي تغييــر فــي أســعار الفائــدة.

طريقــة الدفــع: يجــب أن تكــون جميــع اإليداعــات فــي الحســاب عــن طريــق أوامــر الدفــع المتكــررة   .11
شــهريًا والمرتبطــة بحســاب التوفيــر.

يمكن إجراء اإليداعات في حساب اإليداع المتكرر من خالل أوامر الدفع المتكررة فقط.  .12

ال توجد رسوم على أوامر الدفع المتكررة بالنسبة لإليداعات الشهرية في حساب األطفال.  .13

ال يمكــن ســحب مبالــغ جزئيــة مــن الحســاب طــوال فتــرة اإليــداع المتكــرر بــأي طريقــة كانــت.   .14
ولكــن يمكــن للعمــالء إغــالق الحســاب وســحب المبلــغ مــع الفوائــد المتراكمــة وفــي هــذه الحالــة 

ــي. ــال عمان ســُتفرض رســوم قدرهــا 50 ري

إذا تخلف العميل عن أي مدفوعات مستحقة، يتم تطبيق الشروط التالية:  .15

لن تفرض أي عقوبة على العميل إذا تخلف عن اإليداعات مرتين خالل سنة واحدة.  •

ســيتم تخفيــض نســبة الفائــدة المرتبطــة بحســاب األطفــال بنســبة ٠،٥٪ فــي حالــة تخلــف   •
خــالل ســنة. مــرات  مــن خمــس  أكثــر  اإليــداع  عــن  العميــل 

فــي حالــة تخلــف العميــل عــن اإليداعــات أكثــر مــن ســت مــرات خــالل الســنة، ســيتم إلغــاء التأميــن   •
تلقائيــًا عــن تلــك الفتــرة الزمنيــة، ويقــوم بهــذا اإلجــراء القســم المعنــي واإلدارة الماليــة فــي 

ــن. ــك، وشــركة التأمي البن

ســيصدر البنــك بطاقــة خصــم للطفــل عندمــا يبلــغ مــن العمــر 15 عــام أو أكثــر، مــع تحديــد ســقف   .16
ســحب يومــي بمبلــغ 50 ريــال عمانــي.

ــدوالر األمريكــي (يتــم تطبيــق  ــال العمانــي أو ال ــد الحســاب بالري يمكــن للعميــل االحتفــاظ برصي  .17
رســوم الصــرف والمعامــالت عندمــا يطلــب صاحــب الحســاب مــن البنــك ســداد وديعــة بعملــة 
غيــر العملــة التــي تــم اختيارهــا مســبقًا لالحتفــاظ برصيــد الحســاب، أو فــي حالــة االحتفــاظ برصيــد 

الحســاب بعملــة أخــرى غيــر العملــة الوطنيــة للبلــد الــذي تــم فيــه فتــح الحســاب).

لن يتم تطبيق أي رسوم على الحد األدنى للرصيد.  .18

عندمــا يبلــغ الطفــل 18 عاًمــا، ســيطلب مــن صاحــب الحســاب (الوالديــن أو الوصــي) تحويــل اســم   .19
الحســاب إلــى الطفــل وفقــًا لالتفاقيــة.

يحــق للبنــك إجــراء أي تغييــرات علــى هــذه الشــروط وفقــًا لتقديــره فــي أي وقــت، وتكــون هــذه   .20
التغييــرات مطبقــة وســارية علــى جميــع العمــالء أصحــاب الحســابات، وســيتم إخطــار العمــالء بــأي 
تغييــرات عــن طريــق إرســال إشــعار خــاص للعميــل، أو عــن طريــق اإلشــعارات العامــة مــن خــالل 

اإلعالنــات أو فــي فــروع البنــك. 
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