
1.  These conditions shall govern the relationship between the National Bank of Oman ( SAOG), (“The Bank”) 
and the customer(s) whose particulars are set out on the appropriate customer information and account 
opening form regarding all and any accounts opened by the customer with the Bank subject only to any 
special conditions applicable to any of the accounts. For this purpose, the term “the Bank” shall include 
its branches, successors, and assigns. 

2.  A unique number will be allotted to your account, and this shall be quoted in all correspondence relating 
to the account and at the time of making withdrawals and deposits. 

3.  The customer will periodically receive statements in respect of each of the accounts held by the customer 
at last correspondence address specified by the customer or the email address specified by the customer 
and there are no contrary instructions for holding such statements at the branch where the account is 
maintained. In all other cases, i.e., where the customer has not given a ‘mail-able’ address the statements 
will be furnished to the customer within 7 working days from the date of his request if the period for 
which the statement is requested, does not exceed one year. 

4.  The customer shall immediately notify in writing any change of communication address or change in the 
email address to the branch where the account is maintained. The Bank will not be responsible for any 
return of mail or email communication undelivered at the customer’s addresses. 

5.  All statements, notices and other communications shall be deemed to have been validly transmitted upon 
the day following the date of their dispatch by the Bank or on the date of deposit in the mailbox allotted 
to the Customer, if any, in the bank’s premises. The date of the copies of such notices, statements and 
other communications or the mailing lists in the possession of the Bank, shall be conclusive evidence as 
to the date of such dispatch. 

6.  The customer agrees to examine each statement of account and to raise any objection in writing within 
thirty (30) days from the date of issue of such statements. If there is any delay in making any such 
objection and as a consequence the Bank incurs any loss whatsoever, such loss shall be borne by the 
customer and the customer shall hold the Bank indemnified in all respects. 

7.  If for any reason, the correspondence sent by the Bank to the postal address registered by the customer 
with the Bank is returned undelivered on more than two consecutive occasions, the Bank has the right to 
stop mailing any further mail to the said customer. The customer is liable to pay any charges applicable to 
the Hold Mail accounts at the time, and all the conditions applicable to the Hold Mail accounts shall apply 
to the customer’s account thereafter. 

8.  No interest will be paid on current account deposits. Incidental/ service charges, minimum balance 
charges or any out-of-pocket expenses will be recovered by the Bank from the customer at its prevailing 
rates, and at the Bank’s discretion. 

9.  Interest on eligible Accounts will be paid at the applicable rate of interest (which may be amended from 
time to time without any intimation to customers) at half-yearly intervals on the 30th June and 31 st 
December. Interest is calculated on the monthly minimum balance. 

10.  The customer’s accounts opened in foreign currencies with the Bank are subject to the foreign exchange 
regulations and instructions in force. Governmental measures and / or restrictions whether international 
or domestic affecting the Bank shall correspondingly apply to the Customer’s credit balances in the 
currency involved and the Bank shall not be liable to the Customer for any loss, delay, liability or damage 
whatsoever arising from such foreign currency account. Deposits, withdrawals and dealings on any 
foreign currency account are subject to applicable conditions as shall be notified to the Customer by the 
Bank and shall be subject to a commission payable to the Bank. 

11.  The customer agrees to be liable for any overdrafts in current accounts, discounting of bills, accepting 
bills, opening documentary credits or any other facilities arising in connection with any of the above 
account(s) with all or any interest (including compound interest), commission and other banking charges, 
costs and expenses (including any legal costs) incurred in connection therewith at such rates as may be 
determined by the Bank from time to time in its absolute discretion. The customer also agrees to pay 
to the Bank any such amounts, in the manner and, at such times, as may be required by the Bank in its 
absolute discretion. 

12.  Any and all amounts credited to the above account(s) while any overdraft or any other banking facilities 
in connection therewith is current, shall firstly be applied by the Bank to reduce any interest payable until 
the interest is paid in full. Then and only then shall any such amounts so credited be applied to reduce the 
principal amount or any such overdraft or any other banking facilities. 

13.  In the event that any of the Customer Accounts becomes overdrawn to such an extent and for such period 
as the Bank may in its absolute discretion authorize, the Customer agrees that interest at such rate or rates 
as the Bank shall from time to time decide, shall be payable and shall be added to the principal amount 
outstanding every month and / or at such other intervals and shall become an integral part of the debt of 
the Customer to the Bank. 

14.  In the case of joint accounts, in the absence of any contrary written instructions signed by all joint 
account holders, each of the joint account holders shall be jointly and severally liable for all actions, 
liabilities or obligations incurred by any one or all of them jointly and shall be binding in full on each of 
them as Personal Liabilities. 

15.  The Bank shall have a right of set off on all and any of the deposits of the customer including any foreign 
currency accounts, investment, merchandise, or cash to cover all and any indebtedness of the customer 
at any time to the Bank. All the accounts of the customer with the Bank and any branch thereof shall be 
treated as a single combined account for the purpose of Article 346 of Royal Decree 55/90 

16.  Any money or other assets of whatever nature which are held in the name of the Customer by the Bank 
shall be exclusively pledged to the Bank to guarantee the payment of any debit balance or any other 
monies due to the Bank from the Customer including without limitation all and any principal sums 
together with all and any interest and other charges. The Bank shall have expressed rights of lien over any 
credit balances available in any of the Customer’s accounts of settlement of any outstanding in the name 
of the Customer in favour of the Bank 

17.  All instruments like cheques, dividend warrants, bills and notes etc. payable to the customer shall be 
accepted simply for collection, without assuming any responsibility as to form, regularity or authenticity 
of such instruments and the Bank shall not be under the obligation to pursue the recovery of such 
instruments. 

18.  Any Bank instrument, cheque book or electronic card issued in the name of the Customer or other Bank 
documents provided to the Customer shall remain the property of the Bank. 

19.  The account holder shall ensure safe keeping of the cheque book(s) issued, and any loss thereof shall 
be reported to the bank immediately in writing. In case of any failure to intimate the loss in time, the 
customer alone shall be responsible for the consequences. 

20.  Cheque books will be issued upon completion of all formalities in respect of opening of an account, 
where applicable. The Bank will stop issuance of cheque books to any account if the cheques are returned 
repeatedly. The Bank also reserves the right to close such accounts without prior notice to the customers. 

21.  Cheques drawn on the account will have to be written either in Arabic or English. The Bank is not obliged 
to honour cheques written in any other language. 

22.  The Bank shall debit a service charge as revised from time to time for every cheque returned unpaid by the 
Bank for financial reasons. The Bank reserves the right to recover this charge from any of the accounts of 
the customer or from further credits to any of his/her account if the charge could not be recovered due to 
insufficient balance. The Bank reserves the right to put a ‘Hold’ on the account for the unrecovered value 
of this charge. In case of cheques returned unpaid for non-financial reasons a service charge as revised 
from time to time will be debited to the customer’s account. 

23.  The Bank shall have the right without any consent from or notice to the Customer, to debit any of his/her 
accounts with all legal costs, fees, interest, commission, taxes, charges, duties and other expenses paid or 
incurred by the Bank on behalf of the Customer or arising out of any dealings between the Bank and the 
Customer.

24.  The Bank shall have the right to levy charges for non-maintenance of stipulated minimum balances, semi-
annual/annual processing fees on each account. Both the minimum balance requirement and the charge 
are subject to change without prior notice to the customer. 

تحكــم هــذه الشــروط العاقــة بيــن البنــك الوطنــي العمانــي )ش.م.ع.ع(، )»البنــك«( والعميــل )العمــاء( الذيــن    -1
ــرد تفاصيلهــم فــي معلومــات العميــل المناســبة واســتمارة فتــح الحســاب فيمــا يتعلــق بجميــع الحســابات  ت
المفتوحــة مــن قبــل العميــل لــدى البنــك رهنــً فقــط بأيــة شــروط خاصــة تنطبــق علــى أي مــن الحســابات. ولهــذا 

الغــرض، كلمــة »البنــك« تشــمل فــروع البنــك وورثتــه والمتنــازل لهــم.

ســيتم تخصيــص رقــم مميــز لحســابك وســيتم ذكــره فــي جميــع المراســات المتعلقــة بالحســاب وفــي وقــت    -2
ــداع. ــات الســحب واإلي إجــراء عملي

يتلقــى العميــل بشــكل دوري كشــوفات حســاب فيمــا يتعلــق بــكل حســاب مــن الحســابات التــي يحتفــظ بهــا    -3
العميــل، ويتــم إرســالها علــى آخــر عنــوان حــدده العميــل أو عنــوان البريــد اإللكترونــي المحــدد مــن قبــل العميــل 
وال توجــد تعليمــات مخالفــة لاحتفــاظ بهــذه الكشــوفات فــي الفــرع الــذي يوجــد فيــه الحســاب. فــي جميــع 
الحــاالت األخــرى، أي عندمــا ال يقــدم العميــل عنوانـًـا »يمكــن إرســاله بالبريــد«، ويتــم تقديــم الكشــوفات للعميــل 

فــي غضــون 7 أيــام عمــل مــن تاريــخ طلبــه إذا لــم تتجــاوز الفتــرة المطلــوب فيهــا الكشــف ســنة واحــدة.

علــى العميــل أن يخطــر الفــرع الــذي يوجــد فيــه الحســاب كتابيــً وعلــى الفــور بــأي تغييــر فــي عنــوان التواصــل أو    -4
تغييــر فــي عنــوان البريــد اإللكترونــي. لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي إعــادة للبريــد أو البريــد إلكترونــي لــم 

يتــم تســليمه إلــى عنــوان العميــل.

تعتبــر جميــع البيانــات واإلشــعارات والمراســات األخــرى أنــه قــد تــم إرســالها بشــكل صحيــح فــي اليــوم التالــي    -5
لتاريــخ إرســالها مــن قبــل البنــك أو فــي تاريــخ اإليــداع فــي صنــدوق البريــد المخصــص للعميــل، إن وجــد، فــي مقــر 
ــي بحــوزة  ــة الت ــم البريدي ــرى أو القوائ ــات والمراســات األخ ــخ نســخ هــذه اإلخطــارات والبيان ــك. ويكــون تاري البن

البنــك دليــاً قاطًعــا علــى تاريــخ هــذا اإلرســال.

يوافــق العميــل علــى فحــص كل كشــف حســاب وتقديــم أي اعتــراض كتابًيــا خــال ثاثيــن )30( يوًمــا مــن تاريــخ    -6
إصــدار هــذه البيانــات. إذا كان هنــاك أي تأخيــر فــي تقديــم أي اعتــراض ونتيجــة لذلــك تكبــد البنــك أيــة خســارة 
مــن أي نــوع، فــإن العميــل يتحمــل هــذه الخســارة، ويجــب علــى العميــل تعويــض البنــك مــن جميــع النواحــي.

ــدى  ــدي المســجل مــن قبــل العميــل ل ــى العنــوان البري ــم إرجــاع المراســات المرســلة مــن قبــل البنــك إل إذا ت   -7
البنــك ألي ســبب مــن األســباب ولــم يتــم تســليمها فــي أكثــر مــن مناســبتين متتاليتيــن، يحــق للبنــك إيقــاف 
إرســال أي بريــد آخــر إلــى العميــل المذكــور. يتحمــل العميــل مســؤولية دفــع أيــة رســوم مطبقــة علــى حســابات 
البريــد غيــر المســتلم فــي ذلــك الوقــت، ويجــب تطبيــق جميــع الشــروط المطبقــة علــى حســابات البريــد غيــر 

المســتلم علــى حســاب العميــل بعــد ذلــك.

لــن يتــم دفــع أيــة فائــدة علــى ودائــع الحســاب الجــاري. الرســوم العرضيــة / رســوم الخدمــة، رســوم الحــد األدنــى    -8
ــر البنــك. ــا لتقدي ــه الســائدة، ووفًق للرصيــد أو أيــة مصاريــف نثريــة ســوف يســتردها البنــك مــن العميــل بمعدالت

يتــم دفــع الفائــدة علــى الحســابات المســتحقة بســعر الفائــدة المعمــول بــه )والــذي يمكــن تعديلــه مــن وقــت    -9
آلخــر دون أي إشــعار للعمــاء( علــى فتــرات نصــف ســنوية فــي 30 يونيــو و 31 ديســمبر. يتــم احتســاب الفائــدة 

علــى الحــد األدنــى للرصيــد الشــهري.

تخضــع حســابات العمــاء المفتوحــة بالعمــات األجنبيــة لــدى البنــك ألنظمــة وتعليمــات الصــرف األجنبــي المعمول   -10
بهــا. اإلجــراءات و / أو القيــود الحكوميــة ســواء الدوليــة أو المحليــة التــي تؤثــر علــى البنــك ُتطبــق بالتالــي علــى 
األرصــدة الدائنــة للعميــل بالعملــة المعنيــة ولــن يكــون البنــك مســؤوالً تجــاه العميــل عــن أيــة خســارة أو تأخيــر أو 
التــزام أو ضــرر مــن أي نــوع ينشــأ عــن الحســاب بهــذه العملــة األجنبيــة. تخضــع اإليداعــات والســحوبات والمعامــات 
علــى أي حســاب بالعملــة األجنبيــة للشــروط المعمــول بهــا والتــي يتــم إخطــار العميــل بهــا مــن قبــل البنــك 

وتخضــع لعمولــة مســتحقة الدفــع للبنــك.

ــة، أو خصــم  ــل علــى أن يكــون مســؤوالً عــن أي ســحب علــى المكشــوف فــي الحســابات الجاري ــق العمي يواف  -11
الفواتيــر، أو قبــول الفواتيــر، أو فتــح االعتمــادات المســتندية أو أيــة تســهيات أخــرى تنشــأ فيمــا يتعلــق بــأي 
مــن الحســابات المذكــورة أعــاه مــع كل أو أي فائــدة )بمــا فــي ذلــك الفائــدة المركبــة(، والعمولــة والرســوم 
ــة تكاليــف قانونيــة( متكبــدة فيمــا يتعلــق بهــا  ــك أي المصرفيــة األخــرى والتكاليــف والمصروفــات )بمــا فــي ذل
باألســعار التــي قــد يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر وفًقــا لتقديــره المطلــق. يوافــق العميــل أيًضــا علــى أن يدفــع 
ــق. ــره المطل ــا لتقدي ــذي يطلبهمــت البنــك، ووفًق ــت ال ــل، بالطريقــة وفــي الوق ــغ مــن هــذا القبي ــة مبال ــك أي للبن

أي وجميــع المبالــغ المقيــدة فــي الحســاب )الحســابات( والمتعلقــة بــأي ســحب علــى المكشــوف أو أيــة   -12
تســهيات مصرفيــة أخــرى، يجــب أوالً أن يســتخدمها البنــك لتقليــل أيــة فوائــد مســتحقة الدفــع حتــى يتــم دفــع 
الفائــدة بالكامــل. وبعــد ذلــك فقــط يتــم تطبيــق أيــة مبالــغ مقيــدة علــى هــذا النحــو لخفــض المبلــغ األصلــي أو 

أي ســحب علــى المكشــوف أو أي تســهيات مصرفيــة أخــرى.

فــي حــال أصبــح أي مــن حســابات العميــل مكشــوًفا إلــى الحــد الــذي يســمح بــه البنــك وفًقــا لتقديــره المطلــق   -13
ولفتــرة معينــة، يوافــق العميــل علــى أن الفائــدة بالســعر أو األســعار التــي يقررهــا البنــك مــن وقــت آلخــر، تكــون 
مســتحقة الدفــع ويتــم إضافتهــا إلــى المبلــغ األساســي المســتحق كل شــهر و / أو علــى فتــرات أخــرى وتصبــح 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن ديــن العميــل للبنــك.

ــك وموقعــة مــن  ــً لذل ــة خاف ــة تعليمــات مكتوب ــة الحســابات المشــتركة، وفــي حــال عــدم وجــود أي فــي حال  -14
قبــل جميــع أصحــاب الحســابات المشــتركة، يكــون كل مــن أصحــاب الحســابات المشــتركة مســؤوالً بالتضامــن 
ــع اإلجــراءات أو االلتزامــات أو المســؤوليات التــي يتكبدهــا أي منهــم أو جميعهــم بشــكل  واإلنفــراد عــن جمي

ــكل منهــم كمســؤوليات شــخصية. مشــترك. وتكــون ملزمــة بالكامــل ل

للبنــك الحــق فــي إجــراء المقاصــة علــى جميــع ودائــع العميــل بمــا فــي ذلــك أيــة حســابات بالعملــة األجنبيــة أو   -15
االســتثمار أو البضائــع أو النقــد لتغطيــة جميــع مديونيــة العميــل فــي أي وقــت للبنــك. تعامــل جميــع حســابات 
العميــل لــدى البنــك وأي فــرع منــه كحســاب واحــد موحــد ألغــراض المــادة 346 مــن المرســوم الســلطاني رقــم 
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ــا  ــوع يحتفــظ بهــا البنــك باســم العميــل يجــب أن يتــم التعهــد بهــا حصريً ــة أمــوال أو أصــول أخــرى مــن أي ن أي  -16
للبنــك لضمــان الدفــع أو أي رصيــد مديــن أو أي أمــوال أخــرى مســتحقة للبنــك مــن العميــل بمــا فــي ذلــك علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر جميــع وأيــة مبالــغ أساســية مــع جميــع وأي فوائــد ورســوم أخــرى. للبنــك الحــق بالحجــز 
علــى أيــة أرصــدة دائنــة متاحــة فــي أي مــن حســابات العميــل لتســوية أيــة مســتحقات باســم العميــل لصالــح 

البنــك.

ــاح والفواتيــر واألوراق الماليــة ومــا إلــى ذلــك  يتــم قبــول جميــع األدوات مثــل الشــيكات وأذونــات توزيعــات األرب  -17
ــة مســؤولية فيمــا يتعلــق بتشــكيل أو انتظــام أو صحــة  المســتحقة للعميــل فقــط للتحصيــل، دون تحمــل أي

هــذه األدوات، ولــن يكــون البنــك ملزمــً بماحقــة اســتعادة هــذه األدوات.

تظــل أيــة أداة بنكيــة أو دفتــر شــيكات أو بطاقــة إلكترونيــة صــادرة باســم العميــل أو مســتندات بنكيــة أخــرى   -18
ــك. ــًكا للبن ــل مل مقدمــة للعمي

ــة  ــًة بأي ــاغ البنــك كتاب ــر( الشــيكات الصــادرة بشــكل آمــن، وإب ــر )دفات يتأكــد صاحــب الحســاب مــن حفــظ دفت  -19
خســارة بهــذا الخصــوص. وفــي حالــة عــدم االنتبــاه للخســارة فــي الوقــت المناســب، يكــون العميــل وحــده 

مســؤوالً عــن العواقــب.

يتــم إصــدار دفاتــر الشــيكات عنــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الشــكلية المتعلقــة بفتــح الحســاب، عنــد   -20
ــاع الشــيكات بشــكل متكــرر.  ــم إرج ــر الشــيكات ألي حســاب إذا ت ــك عــن إصــدار دفات االقتضــاء. ســيتوقف البن

يحتفــظ البنــك أيًضــا بالحــق فــي إغــاق هــذه الحســابات دون إشــعار مســبق للعمــاء.

ــك بســداد  ــزم البن ــة. ال يلت ــة أو اإلنجليزي ــة العربي ــا باللغ ــى الحســاب إم ــة الشــيكات المســحوبة عل ــم كتاب يت  -21
الشــيكات المكتوبــة بأيــة لغــة أخــرى.

يقــوم البنــك بخصــم رســوم الخدمــة وفــق مــا يتــم تعديلــه مــن وقــت آلخــر عــن كل شــيك مرتجــع غيــر مدفــوع   -22
مــن قبــل البنــك ألســباب ماليــة. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســترداد هــذه الرســوم مــن أي مــن حســابات العميــل 
أو مــن ائتمانــات أخــرى إلــى أي حســاب مــن حســاباته / حســاباتها إذا تعــذر اســترداد الرســوم بســبب عــدم كفايــة 
الرصيــد. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي وضــع »حجــز« علــى الحســاب للقيمــة غيــر المســتردة لهــذه الرســوم. فــي 
ــم  ــق مــا يت ــة ، ســيتم خصــم رســوم الخدمــة وف ــر مالي ــع ألســباب غي ــة الشــيكات المعــاد دفعهــا دون دف حال

تعديلهــا مــن وقــت آلخــر مــن حســاب العميــل.

ــف  ــع التكالي ــه، أن يخصــم مــن أي مــن حســاباته جمي ــل أو إشــعار ل ــة موافقــة مــن العمي يحــق للبنــك دون أي  -23
القانونيــة والرســوم والفوائــد والعمــوالت والضرائــب والغرامــات والمصاريــف األخــرى التــي يدفعهــا البنــك أو 

يتكبدهــا نيابــة عــن العميــل أو الناشــئة عــن أيــة تعامــات بيــن البنــك والعميــل.

يحــق للبنــك فــرض رســوم علــى عــدم الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن األرصــدة المنصــوص عليهــا ورســوم   -24
ــد والرســوم  ــى للرصي ــات الحــد األدن المعالجــة نصــف الســنوية / الســنوية علــى كل حســاب. كل مــن متطلب

تخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق للعميــل.

CORPORATE TERMS AND CONDITIONS الشروط واألحكام



25.  A stop payment order will not be accepted by the Bank except in the event of loss or theft of a cheque 
or the bankruptcy of the intended payee or is such other cases as shall be agree by the Bank in writing 
in advance provided always that such stop-payment order is made at the sole risk and responsibility of 
the Customer and against completion of and valid execution by the Customer of the appropriate form of 
document required by the Bank. 

26.  The Bank reserves the right to refuse accepting any power of attorney unless a legal opinion is obtained 
from the bank’s solicitors, at the customer’s cost. 

27.  The Bank provides the services of collection on behalf of and under the instructions of customers against 
applicable charges. The proceeds of the said cheques shall be available for withdrawal by the customer 
only on their realization and the clear availability of the realized funds at the Bank. Cheques returned 
unpaid should be collected by the customer within 7 days. Bank will not be responsible after the expiry of 
7 days. 

28.  In the event of any of the said cheques being dishonored for any reason whatsoever, the Bank has the right 
to debit the customer’s account with the value thereof along with the interest from the date on which the 
value was credited to the customer’s account until the date on which the recovery is made by the Bank, 
along with handling charges. The Bank may refuse to accept for collection, cheques drawn in favour of 
third parties or if the payee’s name is not identical to the name of the account holder as per records of the 
Bank or for any other reason. 

29.  The Bank will not honour any cheques, withdrawals, or payment instructions in the absence of insufficient 
funds in the account or without prior arrangements having been made and expressly agreed to by the 
Bank in this respect. However, the Bank reserves the right to all temporary overdrafts in the account 
solely at its own discretion. Any such overdraft(s), if allowed, shall not constitute any express or implied 
agreement to allow further temporary overdraft(s) to the customer, and the customer himself/herself shall 
be responsible for dishonor of cheques/payment instructions or any other consequence due to insufficient 
funds. The customer shall be liable for payment of the outstanding overdraft and the interest applicable 
thereon on demand. 

30.  In the event of death, bankruptcy or mental incapacity of a customer ( whether or not a joint account 
holder) the Bank shall not be liable for any loss, damage or liability pursuant to such death, bankruptcy, or 
mental incapacity which may arise from any dealing on any of the accounts held by the customer, unless 
and until the Bank shall receive notice of such death, bankruptcy, or mental incapacity in writing and 
signed by a legal representative of the customer and supported by documentary evidence to that effect 
acceptable to the Bank. 

31.  The Customer warrants and undertakes that as at the date of account opening all and any of the Accounts, 
the Customer is solvent and has not ceased to make payment of any debts for the purpose of Article 609 
of Royal Decree 55/90 

32.  The customer further warrants that all particulars given to the Bank (whether in an account opening form 
or otherwise) are true and correct, and if any such particulars change at any point in time such changes 
will be immediately notified to the Bank. 

33.  The customer shall at all times in respect of his/ her accounts and in his/ her dealings with the Bank act 
in good faith and with due diligence, and take all necessary precautions in all acts and matters relating 
to the operation and maintenance of his/ her account(s) with the Bank. The customer alone will bear all 
the consequences of his/her negligence and hold the Bank indemnified against all losses or damages 
sustained by the Bank due to the fault or negligence of the customer. 

34.  The Bank reserves the right to disclose, or to respond to any enquiries regarding the activities/ transactions 
relating to the customer’s account, customer’s identification details and any account related information 
without any responsibility or commitment on the part of the Bank or its officers by confidentially 
supplying the information to a Government Authority and/ or to a regulatory body, without the customers 
prior approval or notice. 

35.  In case of any error made by the Bank in recording debit/ credit entries, the Bank shall have the right to 
make the necessary correction and adjusting the entries without notice to the customer and recover the 
amount ( if any) due from the customer. The Bank shall not be liable for any damage or loss arising out of 
any such error. 

36.  These conditions shall be governed by the laws of the Sultanate of Oman and any amendment 

(s)  thereto, and the customer submits to the non-exclusive jurisdiction of the Competent Court in the 
Sultanate of Oman or any successor body thereto and the Courts of any other country or jurisdictions may 
be appropriate and both parties undertake to abide by the said court’s decision. 

37.  The Bank reserves the right to add, alter or modify any of the Terms and Conditions contained herein 
without any prior intimation and such altered or additional Terms & Conditions shall be binding on all 
customers. The Bank may at its discretion waive compliance with any of these Terms & Conditions, but 
such waiver shall be without prejudice to the bank’s rights including its right to enforce these Terms & 
Conditions at any later date. 

38.  These terms & conditions have been executed in Arabic/English and in the event of any discrepancy 
between the texts, the Arabic version will prevail. 

39.  The courts of Oman shall have exclusive jurisdiction over all disputes which may arise between us and the 
bank, we hereby irrevocably submit to the jurisdiction of such courts. 

40.  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act} 

The Objective of FATCA is to prevent tax evasion by the United States persons who hold financial assets in foreign 
countries either directly (bank accounts) or indirectly (ownership of foreign entities). 
Under the FATCA regulation, the Bank will be required to identify its U.S. accountholders (as indicated by the 
indicia) and annually report information about their account. 
The Bank will perform FATCA identification and documentation at the time of customer on-boarding. A legal 
entity account holder is treated as having US indicia if the account holder indicated any of the following: 

1.  US Companies/ Corporations and their subsidiaries and branches 

2.  Entities with substantial US holding 

3.  Entities with one or more US citizen’s shareholding 

4.  Trust Accounts - Established by a citizen or beneficiary is one or more a US citizen. Under FATCA the bank 
will impose 30% U.S. withholding tax on pass-through payments made to the recalcitrant account holders 
also an obligation to withhold 30% on all withhold able payments and pass-through payments paid to, or 
collected on behalf entity that is not FATCA compliant. 

Bank will not open accounts for the customers who are not willing to produce the required documents to 
establish their US/ non-US status. 
U.S. identified customer must submit their consent for waiver of confidentiality clause.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(
ال يقبــل البنــك أمــر إيقــاف الدفــع إال فــي حالــة ضيــاع أو ســرقة الشــيك أو إفــاس المســتفيد المعنــي أو فــي حــاالت   -25
أخــرى يتفــق عليهــا البنــك كتابًيــا مســبًقا بشــرط دائًمــا أن يكــون إيقــاف الدفــع هــذا قــد تــم علــى مســؤولية 
العميــل وحــده مقابــل اســتكمال العميــل للمســتند المناســب الــذي يطلبــه البنــك وتنفيــذه بشــكل صحيــح.

ــي مــن  ــم يتــم الحصــول علــى رأي قانون يحتفــظ البنــك بالحــق فــي رفــض أو قبــول أي توكيــل رســمي مــا ل  -26
محامــي البنــك، علــى حســاب العميــل.

يقــدم البنــك خدمــات التحصيــل نيابــة عــن العمــاء وبموجــب تعليماتهــم مقابــل الرســوم المطبقــة. يجــب أن   -27
تكــون عائــدات الشــيكات المذكــورة متاحــة للســحب مــن قبــل العميــل فقــط عنــد تحقيقهــا والتوافــر األكيــد 
لألمــوال المحققــة فــي البنــك. يجــب علــى العميــل تحصيــل الشــيكات المرتجعــة غيــر المســددة فــي غضــون 7 

أيــام. ولــن يســتجيب البنــك بعــد انقضــاء 7 أيــام.

فــي حــال رفــض أي مــن الشــيكات المذكــورة ألي ســبب مــن األســباب، يحــق للبنــك أن يخصــم مــن حســاب   -28
العميــل قيمــة الشــيك مــع الفائــدة مــن تاريــخ إيــداع القيمــة فــي حســاب العميــل حتــى التاريــخ الــذي يتــم 
ــة. يجــوز للبنــك رفــض قبــول الشــيكات  ــا إلــى جنــب مــع رســوم المناول فيــه االســترداد مــن قبــل البنــك، جنًب
المســحوبة لصالــح أطــراف ثالثــة للتحصيــل أو إذا كان اســم المدفــوع ألمــره غيــر مطابــق الســم صاحــب الحســاب 

ــر. ــك أو ألي ســبب آخ ــا لســجات البن وفًق

لــن يلتــزم البنــك بأيــة شــيكات أو ســحوبات أو تعليمــات دفــع فــي حالــة عــدم وجــود أرصــدة كافيــة فــي الحســاب   -29
أو دون اتخــاذ ترتيبــات مســبقة وموافقــة البنــك عليهــا صراحــة فــي هــذا الصــدد. ومــع ذلــك، يحتفــظ البنــك 
بالحــق فــي جميــع عمليــات الســحب علــى المكشــوف المؤقتــة فــي الحســاب وفًقــا لتقديــره الخــاص. أي ســحب 
ــح أو ضمنــي  )ســحوبات( علــى المكشــوف مــن هــذا القبيــل، إذا كان مســموًحا بهــا، ال تشــكل أي اتفــاق صري
للســماح بمزيــد مــن عمليــات الســحب علــى المكشــوف المؤقتــة للعميــل، ويكــون العميــل نفســه مســؤوالً 
عــن عــدم احتــرام الشــيكات / تعليمــات الدفــع أو عــن أيــة عواقــب أخــرى بســبب عــدم كفايــة األرصــدة. يكــون 

العميــل مســؤوالً عــن ســداد الســحب علــى المكشــوف المســتحق والفائــدة المطبقــة عليــه عنــد الطلــب.

فــي حــال وفــاة العميــل أو إفاســه أو عجــزه العقلــي )ســواء كان صاحــب حســاب مشــترك أم ال(، لــن يكــون البنــك   -30
مســؤوالً عــن أيــة خســارة أو ضــرر أو مســؤولية نتيجــة هــذه الوفــاة أو اإلفــاس أو العجــز العقلــي الــذي قــد ينشــأ 
عــن أي تعامــل يتــم فــي الحســابات التــي يحتفــظ بهــا العميــل، مــا لــم وحتــى يتســلم البنــك إخطــاًرا كتابًيــا 
عــن الوفــاة أو اإلفــاس أو العجــز العقلــي وموقًعــا مــن الممثــل القانونــي للعميــل ومدعوًمــا بأدلــة مســتندية 

بهــذا المعنــى مقبولــة لــدى البنــك.

يلتــزم العميــل ويتعهــد بأنــه اعتبــاًرا مــن تاريــخ فتــح الحســاب، جميــع الحســابات وأي منهــا، يكــون العميــل قــادًرا   -31
علــى الوفــاء بالتزاماتــه ولــن يتوقــف عــن ســداد أي ديــون ألغــراض المــادة 609 مــن المرســوم الســلطاني رقــم 
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كمــا يضمــن العميــل أن جميــع البيانــات المقدمــة للبنــك )ســواء فــي نمــوذج فتــح الحســاب أو غيــر ذلــك(   -32
ــور. ــى الف ــرات عل ــذه التغيي ــك به ــت، ســيبلغ البن ــي أي وق ــل ف ــر أي مــن هــذه التفاصي ــال تغي ــي ح ــه ف صحيحــة، وأن

علــى العميــل فــي جميــع األوقــات فيمــا يتعلــق بحســاباته وفــي تعاماتــه مــع البنــك التصــرف بحســن نيــة وبــذل   -33
العنايــة الواجبــة واتخــاذ جميــع االحتياطــات الازمــة فــي جميــع األعمــال والمســائل المتعلقــة بتشــغيل وصيانــة / 
حســابه )حســاباته( مــع البنــك. يتحمــل العميــل وحــده جميــع تبعــات إهمالــه، ويقــوم بحمايــة البنــك مــن جميــع 

الخســائر واألضــرار التــي يتكبدهــا نتيجــة إهمــال العميــل.

ــق باألنشــطة / المعامــات المتعلقــة  ــة استفســارات تتعل ــى أي ــرد عل ــي الكشــف أو ال ــك بالحــق ف يحتفــظ البن  -34
بحســاب العميــل وتفاصيــل تعريــف العميــل وأيــة معلومــات متعلقــة بالحســاب دون أيــة مســؤولية أو التــزام 
مــن جانــب البنــك أو موظفيــه، بإعطــاء معلومــات ســرية إلــى هيئــة حكوميــة و / أو إلــى هيئــة تنظيميــة دون 

موافقــة أو إشــعار مســبق مــن العمــاء.

فــي حــال حــدوث أي خطــأ مــن قبــل البنــك فــي تســجيل مدخــات مديــن / دائــن، يحــق للبنــك إجــراء التصحيــح   -35
ــن يكــون  ــل اإلدخــاالت دون إشــعار العميــل واســترداد المبلــغ المســتحق مــن العميــل)إن وجــد(. ل ــازم وتعدي ال

ــل. البنــك مســؤوالً عــن أي ضــرر أو خســارة ناجمــة عــن أي خطــأ مــن هــذا القبي

تخضــع هــذه الشــروط وأي تعديــل )تعديــات( عليهــا لقوانيــن ســلطنة عمــان، ويتقــدم العميــل لاختصــاص غيــر   -36
ــة أخــرى أو هيئــة  ــة دول ــة هيئــة تخلفهــا ومحاكــم أي الحصــري للمحكمــة المختصــة فــي ســلطنة عمــان أو أي

ــرار المحكمــة المذكــور. ــزام بق ــان بااللت ــة مناســبة، ويتعهــد الطرف قضائي

ــغ  ــا دون أي تبلي ــواردة هن ــل أي مــن الشــروط واألحــكام ال ــر أو تعدي ــة أو تغيي ــي إضاف ــك بالحــق ف يحتفــظ البن  -37
مســبق، وهــذه الشــروط واألحــكام المعدلــة أو اإلضافيــة ســتكون ملزمــة لجميــع العمــاء. يجــوز للبنــك وفًقــا 
لتقديــره التنــازل عــن االمتثــال ألي مــن هــذه الشــروط واألحــكام، ولكــن هــذا التنــازل يجــب أن يكــون دون 

ــق. ــخ الح ــي أي تاري ــذ هــذه الشــروط واألحــكام ف ــي تنفي ــه ف ــك حق ــي ذل ــك بمــا ف المســاس بحقــوق البن

تــم تنفيــذ هــذه الشــروط واألحــكام باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن النصــوص،   -38
فــإن النســخة العربيــة هــي التــي ســيتم االســتناد إليهــا.

يكــون لمحاكــم عمــان االختصــاص الحصــري فــي جميــع النزاعــات التــي قــد تنشــأ بيننــا وبيــن البنــك، ونخضــع   -39
ــي لهــذه المحاكــم. ــه لاختصــاص القضائ بموجــب هــذا بشــكل ال رجــوع في

)FATCA( قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية  -40

الهدف من قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )FATCA( هو منع التهرب الضريبي من قبل األشخاص 
األمريكيين الذين لديهم أصول مالية في دول أجنبية إما بشكل مباشر )حسابات بنكية( أو بشكل غير مباشر 

)ملكية كيانات أجنبية(.

بموجب الئحة قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية، سُيطلب من البنك تحديد أصحاب حساباته من الجنسية 
األمريكية )كما هو موضح في المؤشرات( ومعلومات التقرير السنوي حول حساباتهم.

سيقوم البنك بإجراء تحديد وتوثيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية في وقت انضمام العميل.

يتم التعامل مع صاحب حساب الكيان القانوني على أنه يمتلك مؤشرات أمريكية إذا أشار صاحب الحساب إلى أي 
مما يلي:

الشركات األمريكية وشركاتها التابعة وفروعها.   -1

الكيانات التي تمتلك حيازات أمريكية كبيرة.   -2

الكيانات التي لديها حصة واحدة أو أكثر لمواطن أمريكي.   -3

حسابات ائتمانية - أنشأها مواطن أو مستفيد هو مواطن أمريكي واحد أو أكثر.   -4

بموجــب قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )FATCA(، يفــرض البنــك ضريبــة اســتقطاع أمريكيــة   
بنســبة 30٪ علــى المدفوعــات العابــرة التــي تتــم علــى أصحــاب الحســابات المتمــردة، كمــا يلتــزم بســحب ٪30 
ــون  ــى الكيــان غيــر الخاضــع لقان ــرة المدفوعــة إل مــن جميــع المدفوعــات القابلــة لاقتطــاع والمدفوعــات العاب

االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة )FATCA( أو المحصلــة نيابــة عنــه. 

ــوا  ــة إلثبــات حالتهــم فيمــا إذا كان لــن يفتــح البنــك حســابات للعمــاء غيــر المســتعدين لتقديــم المســتندات المطلوب
ــة أم ال. ــون الجنســية األمريكي يحمل

يجب على العماء الذين يحملون الجنسية األمريكية تقديم موافقتهم على التنازل عن شرط السرية.


