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Your NBO Debit Card Benefits

Worldwide Acceptance

Your NBO Debit Card is accepted at over 18 million establishments 
worldwide. Hotels, airlines, car rentals, restaurants, gas stations, 
hospitals, departmental stores and other establishments.

Cash Access. Anytime.

Your NBO Debit Card entitles you to withdraw emergency cash up 
to 100% of your Debit line from over 600,000 ATMs worldwide. 
The NBO Debit Card will be encoded with a secret PIN (Personal 
Identification Number) which is automatically generated and is 
known only to you.

Customer Service

If you need any assistance, just dial the NBO Call centre 
within Oman on 2477 0000 or (00968) 2477 0000 from 
outside of Oman.
Fax: (00968) 2477 8585, E-mail: ask@nbo.co.om
Card services: National Bank of Oman (SAOG),
P.O. Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Sultanate of Oman.

Frequently Asked Questions

Q. Where can I use my NBO Debit Card?

A. Your NBO Card can be used anywhere in Oman and 
worldwide, for purchase of goods and services, in all shops 
and establishments that display  your Card logo. These 
include hotels, restaurants, travel agents and much more.

Q. Is there any charge for using my Debit Card at merchant 
establishments?

A. No, there is no charge for using your NBO Card at merchant 
establishments. Merchants cannot ask you to pay more than 
the bill amount for using your Card.

Q. Can I withdraw cash on my NBO Card?

A. Yes, you can withdraw cash from all ATMs that display your 
Card logo.

Q. Is there any fee for withdrawing cash?

A. Yes, every time you withdraw cash from ATM machines of 
other banks, a cash advance of 100 baisa will be charged 
to your account. It is free of charge on NBO ATM machines.                 
For the Youth product, the 100 baisa fee is charged on the  
4th transaction.

Terms and Conditions

The issuance and use of National Bank of Oman (SAOG) 
MasterCard/Visa shall be governed by and subject to the following:

Definitions:

a. Account - means an Account maintained at any Bank in Oman 
by the Cardholder; from which the Cardholder authorises 
payment to be made against all charges incurred through 
the use of the Card.

b. Agreement - means the Agreement between the Bank and 
the Cardholder constituted by these terms and conditions and 
which may be changed from time to time by the Bank or by law.

c. Bank - means National Bank of Oman (SAOG); whose 
registered place of business is P.O. Box 751, Ruwi 112, 
Muscat, Sultanate of Oman.

d. Card - means the Plastic Card issued under this Agreement, 
bearing the name of the Cardholder and the marks of Visa 
International or MasterCard International with whom the 
Bank is properly licensed and whose rules and regulations 
the Cardholder agrees to comply with, and which is used for 
charges to the Card Account within the valid dates shown on 
the Card.

e. Cardholder - means a person over 18 years of age who is 
either the principal Cardholder who opens the Card Account.

f. PIN - means a unique computer generated 4 digit code issued 
confidentially to the Cardholder in a security envelope which 
when used in conjunction with the Card at a designated, Visa or 
MasterCard ATM allows the Cardholder to obtain Cash Advance.

g. VAT - means value added tax as provided for under the Oman 
applicable VAT laws as amended from time to time

1) Applicability of the Terms and Conditions

 All facilities made available by the Bank to any person in 
respect of any Card or Card Account, are subject to the terms 
and conditions, in confirmation of which the applicant/Card 
member has signed the NBO Card application form or by 
placing his/her signature on the Card in confirmation of his/
her intent to use the same or on use of the Card.

2) Verification

 The applicant/Card Member hereby authorises the Bank to 
contact the applicant/Card Member’s employer or any other 
person to obtain any further information that be required.

3) The Card

 a) The Card is the property of the Bank and must be 
surrendered to the Bank upon demand.

 b) The issue and use of the Card shall, in addition to the 
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terms and conditions, be subject to the regulatory 
directives applicable from time to time.

 c) The Card Member shall under no circumstances 
whatsoever allow the Card to be used by any other 
individual and should sign on the back of the Card 
immediately on receipt and shall ensure its safe custody.

 d) The Bank also reserves the right to decline any request 
for upgrading of the Card or renewing the Card at its sole 
discretion, without being obliged to assign any reason 
for its refusal whatsoever.

 e) If the Card Member, for any reason whatsoever, wants to 
stop using the Card or wants to cancel the Card, he/she 
shall be solely responsible for invalidating the Card by 
destroying the same under intimation to the Bank. In the 
event charges are incurred on the Card after the Card 
Member claims to have destroyed the Card, the Card 
Member shall be entirely liable for the charges incurred 
on the Card whether or not the same are the result of the 
misuse and whether or not the Bank has been intimated 
of the destruction of the Card.

 f) On request from the Account Holder, the Bank may at its 
own discretion, issue additional Cards and PINs for use by 
the person/s nominated by the Account Holder subject 
to the terms and conditions.

4) Use of the Card

 a) The Card must be signed by the Cardholder immediately 
upon receipt and may only be used by the designated 
Cardholder whose name appears on the face of the 
Card; subject to the terms of this Agreement current at 
the time of use; within the Card Limit as advised to the 
Cardholder by the Bank from time to time during the 
validity period embossed on the Card.

 b) Subject to the right of the Bank, in its absolute discretion 
and without prior notice, the Bank may withdraw the 
right to use the Card temporarily or permanently, or 
refuse any request for authorisation of any particular 
Card charges.

 c) The Bank may take into Account in calculating the funds 
available, any outstanding Card charges and any funds 
which the Bank in its discretion may deem to have been 
debited or debited to the Card Account.

 d) The Bank will not guarantee goods or service purchased 
on the Card or entertain disputes between the 
Cardholders and Insurance company or any third party 
for the matter.

 e) The Card may be used (i) only within the limit available 
on account, and (ii) within the validity period embossed 
on the Card.

 f) The Card member’s right to use the Card shall 
determine forthwith in the event of termination 
pursuant to Clause 15 herein below, or in the event of 
loss or theft of the Card.

 g) The Card member hereby requests that renewal and/
or replacement Cards be issued to each Card member 
until such time the Bank is notified by the Account 
Holder otherwise.

 h) The Card member accepts full responsibility for wrongful 
use of the Card in contravention of the terms and 
conditions and undertakes and agrees to indemnify the 
Bank against any loss, damage, interest, conversion or 
any other financial charge that the Bank may incur and/
or suffer in the Card member committing violation of the 
terms and conditions.

 i) The minimum and maximum amount that can be 
accessed in a single/multiple charges on the Card will be 
decided by the Bank at its sole discretion. The number 
of transactions permissible in a period of time, will be as 
decided by the Bank at its sole discretion.

 j) The Bank reserves unto itself, the absolute discretion and 
liberty to decline or honor any authorisation requests on 
the Card without assigning any reason.

 k) The Bank reserves the right, in its absolute discretion and 
without prior notice, at any time to withdraw the Card 
Member’s right to use the Card and reserves the right 
to communicate such withdrawal of the right to use the 
Card or refusal for authorisation to any person.

5) Charges

 a) Charges comprise each of the following:

 (A) Voluntary charges comprises of any charges payable 
by the Card member to the Bank from time to 
time including without limitation (i) the amount of 
any purchase of goods and/or services made by 
a transaction instructions, (ii) the amount of any 
Cash Advance provided pursuant to a transaction 
instruction, (iii) any other amount chargeable to the 
Card Account by virtue of a transaction instruction, 
(iv) any amount which the Bank is requested to debit 
to the Card Account and which the Bank debits 
pursuant to such request.

 (B) Involuntary charges includes without limitation, (i) any 
fees charged by the Bank in respect of a Card Account 
or Card, including joining, annual replacement,            
re-issue, renewal and other fees, (ii) commission on any 
specific types of transactions.
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 (C) The services and products provided under this 
agreement are subject to VAT. The Bank shall add VAT 
in addition to any amounts or fees payable by the 
Customer to the Bank under this agreement, at the 
prevailing VAT rate as applicable at the time of payment

 (D) VAT at the prevailing applicable rate will be levied on 
all taxable products and services provided by the Bank

 b) The Bank’s record of the amount of any charges, shall in 
the absence of manifest error, be final and binding on 
the Card member and shall be conclusive in any case 
where the Bank has effected any payment pursuant to a 
voluntary charge.

 c) When any goods purchased/to be purchased or services 
availed/to be availed by use of the Card, the Card 
member will be billed in the monthly Statement of the 
Card Account. As purchase and cancellation are two 
separate transactions, the Card Member will have to pay 
for the purchase as per the billing. For any subsequent 
cancellation, the amount will only be Debited to the 
Card Account (less cancellation charges, if any) as 
and when received from the service establishments/
Acquiring Bank.

 d) The Account holder and the Card member/s shall be 
jointly and severally liable to pay to the Bank all amounts 
so debited, unless disputed by the Card member in 
accordance with Clause 11 (c) herein below.

 e) The amount of any Card transaction incurred in a 
currency other than the Omani Rial will be converted 
at an exchange rate determined by the Scheme (Visa 
or MasterCard), as on the date when the transaction is 
debited to the Card Account.

6) Transaction Instruction

 a) Transaction instructions comprise any of the following: 
(i) In the case of purchase of goods and/or services, 
the record of the amount of such purchases prepared 
by the person supplying the same and submitted to 
the Bank, (ii) the input to the Bank’s computer of such 
instructions and (iii) any other instruction which the 
Bank is requested to effect and which the Bank effects 
pursuant to such request.

 b) The Bank will provide a PIN to the Card member to be 
used in conjunction with the Card when effecting a 
transaction instruction at a computer terminal. The 
Card member shall under no circumstances whatsoever, 
disclose the PIN to any other person.

 c) The Bank’s record of any transaction instruction effected 
in conjunction with PIN shall be binding on the Card 
Member as to its consequences.

7) Quality of Goods and Services

 a) The Bank shall not in anyway be responsible for 
merchandise, merchandise warranty or services 
purchased or availed of, by the Card member from 
service establishments including on account of any delay 
in delivery, non-delivery, non-receipt of goods or receipt 
of defective goods.

 b) The Card facility is purely a facility extended to the Card 
member for purchase of goods or availment of services and 
the Bank holds no warranty or makes no representation 
as to the quality, delivery or otherwise howsoever of the 
goods purchased and or services availed. Any dispute 
arising in respect of the goods purchased and/or service 
availed, must be resolved by the Card Member with the 
relevant service establishment.

 c) The existence of any dispute shall not relieve the Card 
member of his obligation to pay all Charges and the 
Card member agrees to pay promptly such Charges, not 
withstanding any pending disputes or claim whatsoever.

 d) Objects purchased by the use of the Card shall remain 
the property of the Bank until such time the Charges 
pertaining thereto are paid by the Card member to 
the Bank.

8) Exclusion Liability

 Without prejudice to the foregoing, the Bank shall be under 
no liability whatsoever to the Card Member in respect of any 
loss or damage arising directly or indirectly out of

 a) any defect in any goods or services supplied;

 b) the refusal of a person to honour or accept a Card;

 c) the giving of transaction instruction other than by a Card 
Member;

 d) any Statement made by any person requesting the 
return of the Card or any act performed by any person in 
conjunction therewith;

 e) the exercise by the Bank of its right to demand and 
procure the surrender of the Card prior to the expiry 
date embossed on its face, whether such demand and 
surrender are made and/or procured by the Bank or by 
any person or by any computer terminal;

 f) the exercise by the Bank of its right to terminate any Card 
or the Card Account pursuant to Clause 17 herein below,

 g) any injury to the Debit, character and reputation of the 
Card Member caused by the repossession of the Card, 
any request for its return or the refusal of any Person to 
honour or accept the Card;

 h) any misrepresentation, miss-statement, error or omission 
in any detail disclosed by the Bank pursuant to Clause 10 
herein below.
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9) Disclosure of Information

 The Bank shall preserve the secrecy of all details of transactions 
or dealing between the Applicant/Card Member and the 
Bank to the extent required by law. Notwithstanding the 
foregoing, the Applicant/Card Member hereby authorises 
the Bank to provide information about the Applicant and/or 
Card Account to any:-

 a) office or branch of any company/firm associated with 
the Bank;

 b) Bank, financial institutions or Debit bureau;

 c) actual or proposed assignee of the Bank or participant or 
sub-participant in or transferee of any of the Bank’s rights 
in relation to the Card Account.

 d) agent, contractor or service provider under a duty of 
confidentiality to the Bank or to any related company;

 e) supervisory or regulatory authority,

 f) person or judicial body.

10) Disputes

 a) Any Charges or other payment requisition received 
from a Service Establishment by the Bank for payment, 
shall be conclusive proof that the charge recorded on 
such requisition was properly incurred at the Service 
Establishment in the amount and by the Card Member 
referred to in that charge or other requisition, as the case 
may be, by the use of the Card except where the Card 
has been lost stolen or fraudulently misused, the burden 
of proof for which shall be on the Card Member. The 
other payment requisition referred to in this clause shall 
include any and all payments pertaining to permissible 
expenses incurred by a Card Member at a service 
establishment, by use of the Card which is not recorded 
as a charge.

 b) Signature of the Card Member on such transaction 
instruction together with the Card number shall be 
conclusive evidence as between the Bank and the 
Card Member as to the extent of the liability incurred 
by the Card Member and the Bank shall not be required 
to ensure that the Card Member has duly received the 
goods purchased/to be purchased or has duly received 
the service availed/to be availed to the Card Member’s 
satisfaction.

 c) Should the Card Member disagree with a charge indicated 
in the statement, the same should be communicated to 
the Bank within 20 days of the statement date, failing it 
would be construed that all charges and the statement 
are correct.

 d) Authority to charge Card Member’s Account in respect 
of a charge made/to be made, service availed/to be 
availed would be given by the Card Member in the form 
of a transaction instruction or such other form as may be 
prescribed by the Bank.

 e) Original Card Transaction slips will not be provided by 
the Bank. In case of a dispute, only the photocopy will 
be provided as documentary proof of debit, provided 
the Cardholder makes a request in writing as per Clause 
12(c) herein above. The Bank will charge a retrieval fee 
RO 4 for each transaction retrieval request by the Card 
Member. The fee will be debited to the Card Account 
and will be refunded/waived only if the dispute is settled 
in favour of the Card Member as per the franchise terms 
and conditions concerning disputes redressal. The Bank 
shall make bonafide and reasonable efforts relating 
to the resolution of a Card Member’s disagreement 
with a charge and if after such an effort, the Bank so 
determines that the charge indicated in the statement 
is correct, such decision shall be communicated to the 
Card Member, who shall thereafter without any delay, 
make payment inclusive of any accrued interest.

 f) The Bank accepts no responsibility for refusal by a service 
establishment to honour the Card.

 g) Complaints against the service establishment/s and 
any claim by the Card Member against the service 
establishment will not relieve the Card Member of any 
obligation to the Bank.

 h) On receipt of a valid dispute from the Card Member, 
the Bank may as per the franchise disputes redressal 
regulations where applicable, charge back the 
transaction and debit the Card Member’s Account 
with the transaction amount. In the event. The said 
transaction is represented by the acquiring Bank, the 
Bank reserves the right to debit the Card Member’s 
Account with the transaction amount, without notice to 
the Card Member and it shall be deemed that the Card 
Member has incurred the transaction and the liability for 
payment of such transaction amount with interest rests 
with the Card Member has incurred the transaction and 
the liability for payment of such transaction amount with 
interest resting with the Card Member. The Bank further 
reserves the right to debit the Card Member’s Account, 
any expenses it has incurred in this regard.

 i) In the event of a failed chargeback on a customer’s 
Debit Card, the Bank shall not write off the amount if 
the disputed transaction is reported to be a fraudulent 
transaction falling under Card present criteria but the 
Card is not signed on the back by the customer.  
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  j) In the event of a rejected chargeback, the disputed 
fraudulent transactions shall not be written off if the 
Cardholder is registered for SMS banking but was late in 
reporting the fraud (2 days from the date the SMS was 
sent out) without proper justification.

11) Change of Address

 It is obligatory on the part of the Card Member to inform the 
Bank of any change in name or address in writing.

12) Lost Card Liability

 a) If a Card is lost or stolen, or for any other reason liable 
to be misused, or if the PIN disclosed in breach of 
these terms and conditions, the Card Member must 
immediately notify Card Services, National Bank of Oman 
(SAOG), by telephone, fax or telex message.

 b) The Bank may upon adequate verification, temporarily 
suspend the Card Account and will not be liable for any 
inconvenience caused to the Card Member on this Account.

 c) If a Card is lost/stolen or for any reason is liable to be 
misused, the Card Member must file a report with the Law 
Enforcement Authority and send a copy of such a report 
to the Bank. The Card Member will be liable for charges 
incurred on the Card until the written notice detailing the 
loss or theft of the Card is received by the Bank.

 d) If the advice of the loss/theft/apprehension of misuse 
is given verbally, it should be confirmed in writing to 
the Bank on the next working day. If confirmation is 
not received within the next working day, any disputes 
thereon shall not be entertained by the Bank.

 e) A Card if reported lost or stolen and subsequently found 
should not be used and the Card Member shall be solely 
responsible for invalidating the Card under intimation to 
the Bank.

 f) The Card Member is responsible for the security of the 
Card and shall take all steps for ensuring the same.

13) Additional Cards

 With respect to more than one Card being issued on an 
Account, the Holder of an additional Card on the Account 
and the Account Holder, authorising the issuance of such 
Additional Card/s, the Card Member and the Additional Card 
Member shall be bound jointly and severally bound by the 
terms and conditions and shall be jointly and severally liable 
for all charges incurred by the use of the Card/s.

14) Assigning Debt

 The Card Member expressly recognises and accepts that the 
Bank shall be absolutely entitled and have full power and 
authority to assign and transfer its rights in respect of any 
or all outstandings and dues of a Card Member to any third 
party of the Bank’s choice and the Card Member hereby 
agrees to accept such third party as its Debit or and agrees 
to pay over such outstanding and dues to such third party. 
Any cost incurred by the Bank pursuant to the assignment 
and transfer of its rights to any third party will be debited to 
the Account of the Card Member.

15) Breach and Termination

 a) Breach: In the event of any breach of the terms and 
conditions by the Account holder or any Card Member 
(i) notwithstanding any other provision of the terms 
and conditions, the Card Member will remain liable 
for any loss directly or indirectly resulting to the Bank 
from such breach, (ii) the Card Member will be liable to 
pay to the Bank upon demand all amounts outstanding 
from the Card Member to the Bank, whether due and 
payable to the Bank at the date of such demand or not.

 b) Termination: (i) The Account Holder may at any time by 
written notice to the Bank terminate the Card Account, 
(ii) such notice will not take effect until the Card has been 
defaced (magnetic stripe and the Card number including 
the hologram as relevant), under intimation to the Bank 
and subject to Clause 4(f) of the terms and conditions, 
(iii) save as aforesaid neither the Card Account nor any 
Card may be terminated by the Card Member.

 c) The Bank may cancel any additional Card upon request 
from the Account Holder in writing and in such event, 
the Account Holder will be liable for all amounts debited 
to the Card Account and/or damages or related costs 
incurred by the Bank in respect thereof.

 d) The Bank may at any time and with or without notice as 
the circumstances may require, in the Bank’s absolute 
discretion, terminate the Card Account or any Card.

 e) On termination of the Card Account and notwithstanding 
any prior Agreement or arrangement between the Bank 
and the Card Member to the contrary, (i) the total of 
all charges then outstanding, whether or not already 
reflected in the statement balance of the statement, 
(ii) the amount of any voluntary charge incurred after 
termination (with effect from the date of relevant 
Transaction Instruction) shall become forthwith due and 
payable by the Card Member as though they had been so 
reflected in the statement and involuntary charges will 
accrue thereon as applicable from time to time, as the 
Bank may notify in the statement.
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 f) Cross Default: The Card Member expressly accepts that 
if the Card Member fails to pay any monies when due 
or which may be declared due, prior to the date when 
they would otherwise have become due or commits any 
other default under any Agreement (including the terms 
and conditions) with the Bank under which the Card 
Member is enjoying any financial/Debit/other facility, 
then in such event, the Bank shall without prejudice 
to any of its specific rights under each Agreement, be 
entitled to exercise all or any of its rights as set out in the 
terms and conditions at the sole discretion of the Bank.

16) Amendments

 a) These terms and conditions may be amended from time 
to time by notice from the Bank to the Account Holder.

 b) Any such amendment shall be deemed to be effective 
and binding on the Applicant/Card Member in 
accordance with the notice issued in terms of Clause 19 
herein above.

 c) Any amendments will be deemed to have been accepted 
by the Card Member if the Card Member continues to 
keep or use the Card. In the event the Card Member is 
not agreeable to such amendments, the Card can be 
cancelled in accordance with Clause 3(g) herein above.

17) Jurisdiction for Disputes, Settlements 
 and Governing Laws 

 The Terms and Conditions shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the country where 
the Debit Card was issued. The parties irrevocably agree 
that the judicial courts in the country where the Debit Card 
is issued only will have exclusive jurisdiction to settle any 
disputes which may arise out of or in connection with the 
terms and conditions and that accordingly any suit, action 
or proceedings arising out of or in connection with the 
terms and conditions may be brought before the relevant 
jurisdiction.

18)  Renewal/Cancellation 

a) Notwithstanding prior cancelation of the NBO Debit 
Card, The Cardholder shall be obliged to renew and pay 
the annual fees of the NBO Debit Card in the event there 
is an outstanding amount on the card or not prior to the 
expiry date of the NBO Debit Card.

b)      In the event the Cardholder demands to cancel the NBO 
Debit Card, the Cardholder shall be obliged to pay the 
cancellation fees.

االختصاص القضائي في فض المنازعات والقانون الحاكم   )17

ـــذي  ـــد ال ـــن البل ـــا لقواني ـــر وفق ـــكام وتفس ـــروط واألح ـــذه الش ـــم ه تحك  
صـــدرت فيـــه بطاقـــة الخصـــم. حيـــث اتفـــق الطرفـــان علـــى غيـــر رجعـــة 
بـــأن المحاكـــم القضائيـــة فـــي البلـــد الـــذي صـــدرت فيـــه بطاقـــة الخصـــم 
فقـــط هـــي التـــي ســـيكون لديهـــا االختصـــاص الحصـــري فـــي تســـوية 
المنازعـــات التـــي قـــد تنشـــأ عـــن أو فيمـــا يتعلـــق بهـــذه الشـــروط 
واألحـــكام، فإنـــه وفقـــا لذلـــك أي دعـــوى أو مطالبـــة أو إجـــراءات ناشـــئة 
ـــى الجهـــة  ـــة بهـــذه الشـــروط واألحـــكام ســـوف تعـــرض إل مـــن أو ذات صل

ــا. ــل فيهـ ــت والفصـ ــاص للبـ ذات االختصـ

التجديد أو اإللغاء  )18

علــى الرغــم مــن أي إلغــاء مســبق لبطاقــة الســحب اآللــي للبنــك  أ( 
الوطنــي العمانــي، ســيكون حامــل البطاقــة ملزمــًا بتجديــد ودفع 
الرســوم الســنوية لبطاقــة خصــم البنــك الوطنــي العمانــي، فــي 
حــال وجــود مبلــغ مســتحق علــى البطاقــة أو تاريــخ ســابق النتهــاء 

بطاقــة الخصــم اآللــي للبنــك الوطنــي العمانــي.

فـــي حـالــــة طــــلب حــــامل بطـاقــــة الســـحب اآللـــي للبـنــــك الوطنـــي  ب( 
ــع  ــة دفـ ــل البـطــاقـــ ــل حـامــ ــب أن يتحمــ ــا، يجـ ــاني بإلغـائهــ العمــ

رســـوم اإللغـــاء.

1٢ | دليل الخدمة



ـــق  ـــوم بتعلي ـــق كاف، أن يق ـــراء تدقي ـــام بإج ـــد القي ـــك بع ـــوز للبن يج ب( 
حســـاب البطاقـــة مؤقتـــا ولـــن يكـــون مســـؤوالً عـــن أي إزعـــاج قـــد 

يســـببه مثـــل هـــذا القـــرار لعضـــو البطاقـــة وحســـابه.

إذا فقـــدت بطاقـــة أو ســـرقت أو ألي ســـبب أصبحـــت عرضـــة ألن يســـاء  ج( 
ـــة  ـــى هيئ ـــاغ إل ـــم ب ـــة تقدي ـــو البطاق ـــى عض ـــب عل ـــتخدامها، يج اس
ـــيكون  ـــك. س ـــاغ للبن ـــذا الب ـــن ه ـــخة م ـــل نس ـــون ويرس ـــاذ القان إنف
عضـــو البطاقـــة مســـؤوال عـــن الرســـوم المترتبـــة علـــى البطاقـــة 
إلـــى حيـــن يتلقـــى البنـــك إشـــعاراً خطيـــًا بتفاصيـــل فقـــدان أو 

ســـرقة البطاقـــة.

ــرقتها أو  ــة أو سـ ــدان البطاقـ ــفهي بفقـ ــعار شـ ــم إشـ ــم تقديـ إذا تـ د( 
ـــا  ـــك خطي ـــك للبن ـــد ذل ـــب تأكي ـــتخدامها، يج ـــوء اس ـــن س ـــوف م الخ
فـــي يـــوم العمـــل التالـــي. وإذا لـــم يتـــم اســـتام التأكيـــد خـــال 
يـــوم العمـــل التالـــي، لـــن يقبـــل البنـــك أي منازعـــة فـــي هـــذا 

ــاق. ــى اإلطـ ــأن علـ الشـ

يجـــب عـــدم اســـتخدام البطاقـــة التـــي يتـــم اإلبـــاغ عنهـــا بأنهـــا  هـ( 
مفقـــودة أو مســـروقة ويتـــم العثـــور عليهـــا الحقـــًا، وســـيكون 
عضـــو البطاقـــة وحـــده هـــو المســـئول عـــن إبطـــال اســـتخدام 

البطاقـــة مـــع إخطـــار البنـــك بذلـــك.

ــى  ــة علـ ــؤولية المحافظـ ــة مسـ ــو البطاقـ ــق عضـ ــى عاتـ ــع علـ تقـ و( 
البطاقـــة واتخـــاذ جميـــع االحتياطـــات الازمـــة لضمـــان المحافظـــة 

عليهـــا ســـليمة.

البطاقات اإلضافية  )13

ـــر  ـــود أكث ـــد أو وج ـــاب واح ـــة لحس ـــن بطاق ـــر م ـــدار أكث ـــق بإص ـــا يتعل فيم  
مـــن حامـــل بطاقـــة لنفـــس الحســـاب يجـــب علـــى صاحـــب الحســـاب أو 
ـــات  ـــذه البطاق ـــل ه ـــدار مث ـــك إلص ـــض البن ـــي تفوي ـــة األصل ـــل البطاق حام
اإلضافيـــة لحامـــل البطاقـــة اإلضافـــي ويجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة 
بالتضامـــن  واألحـــكام  الشـــروط  بهـــذه  االلتـــزام  واإلضافـــي  األصلـــي 
واالنفـــراد، كمـــا يجـــب عليهـــم االلتـــزام بســـداد الرســـوم الناجمـــة عـــن 

اســـتخدام البطاقـــة بالتضامـــن واالنفـــراد.

تحويل الدين  )14

يقـــر عضـــو البطاقـــة صراحـــة ويقبـــل بـــأن للبنـــك الحـــق المطلـــق ولـــه   
الســـلطة الكاملـــة فـــي أن يقـــوم بنقـــل وتحويـــل حقوقـــه فيمـــا يتعلـــق 
ــة إلـــى أي  ــو البطاقـ ــتحقات علـــى عضـ ــرات والمسـ ــأي أو كل المتأخـ بـ
طـــرف ثالـــث حســـب اختيـــار البنـــك وبموجـــب هـــذا يوافـــق عضـــو البطاقـــة 
علـــى مثـــل هـــذا الطـــرف الثالـــث كمديـــن لـــه أو يوافـــق علـــى دفـــع 
متأخـــرات ومســـتحقات هـــذا الطـــرف الثالـــث. وأي تكاليـــف يتكبدهـــا 
البنـــك بســـبب نقلـــه أو تحويلـــه لحقوقـــه ألي طـــرف ثالـــث ســـيتم خصـــم 

تلـــك التكاليـــف مـــن حســـاب عضـــو البطاقـــة.

الخرق واإلنهاء  )15

الخــرق: فــي حــال وجــود أي مخالفــة للشــروط واألحــكام مــن قبــل  أ( 
صاحــب الحســاب أو أي عضــو فــي البطاقــة )أوال( بصــرف النظــر عــن 
أي حكــم آخــر مــن الشــروط واألحــكام، ســيظل عضــو البطاقــة 
أو غيــر مباشــرة يتكبدهــا  أيــة خســارة مباشــرة  عــن  مســؤوالً 
البنــك بســبب هــذا الخــرق، )ثانيــًا( ســوف يكــون عضــو البطاقــة 
مســؤوال بــأن يدفــع للبنــك، بنــاء علــى طلبــه، جميــع المبالــغ التــي 
البطاقــة والمســتحقة للبنــك، ســواء كانــت  علــى ذمــة عضــو 

مســتحقة وواجبــة الدفــع للبنــك فــي تاريــخ هــذا الطلــب أم ال.

ــق  ــن طريـ ــت عـ ــي أي وقـ ــاب فـ ــب الحسـ ــوز لصاحـ ــاء: )أوال( يجـ اإلنهـ ب( 
ــري  ــًا( ال يسـ ــة، )ثانيـ ــاب البطاقـ ــاء حسـ ــك إنهـ ــي للبنـ ــعار خطـ إشـ
)الشـــريط  البطاقـــة  وتدميـــر  إتـــاف  قبـــل  اإلشـــعار  هـــذا  مثـــل 
المغناطيســـي ورقـــم البطاقـــة بمـــا فـــي ذلـــك الصـــورة الثاثيـــة 
األبعـــاد حســـب االقتضـــاء(، وإخطـــار البنـــك بذلـــك، وذلـــك طبقـــًا 
ألحـــكام البنـــد 4 )و( مـــن الشـــروط واألحـــكام، )ثالثـــًا ( فيمـــا عـــدا 
ــم  ــة أن يتـ ــة أو أي بطاقـ ــاب البطاقـ ــوز لحسـ ــاه، ال يجـ ــر أعـ ــا ذكـ مـ

إلغاؤهـــا مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة.

يجـــوز للبنـــك إلغـــاء أي بطاقـــة إضافيـــة بنـــاء علـــى طلـــب خطـــي  ج( 
مـــن صاحـــب الحســـاب ففـــي هـــذه الحالـــة ســـوف يكـــون صاحـــب 
الحســـاب مســـؤوال عـــن جميـــع المبالـــغ التـــي تـــم خصمهـــا مـــن 
التـــي  الصلـــة  ذات  التكاليـــف  أو  األضـــرار  و/أو  البطاقـــة  حســـاب 

ــأن. ــذا الشـ ــي هـ ــك فـ ــا البنـ يتكبدهـ

يجـــوز للبنـــك فـــي أي وقـــت ومـــع أو بـــدون إشـــعار حســـب مقتضـــى  د( 
ـــة  ـــاب البطاق ـــاء حس ـــك، إنه ـــق للبن ـــر المطل ـــب التقدي ـــال، وحس الح

أو أي بطاقـــة.

عنـــد إنهـــاء حســـاب البطاقـــة وبصـــرف النظـــر عـــن أي اتفـــاق أو  هـ( 
ــه  ــة فأنـ ــو البطاقـ ــك وعضـ ــن البنـ ــك بيـ ــاف ذلـ ــبق بخـ ــب مسـ ترتيـ
ـــددة،  ـــر المس ـــوم غي ـــع الرس ـــداد جمي ـــي: )أوالً( س ـــاء باآلت ـــب الوف يج
ســـواء كانـــت قـــد تـــم عكســـها أو لـــم تعكـــس بالفعـــل فـــي 
ــًا ( دفـــع مبلـــغ أي رســـوم طوعيـــة  كشـــف حســـاب الرصيـــد )ثانيـ
ـــة  ـــات العملي ـــخ تعليم ـــن تاري ـــارا م ـــاء )اعتب ـــد االنته ـــا بع ـــم تكبده ت
ذات الصلـــة( ســـوف تصبـــح كل هـــذه المبالـــغ مســـتحقة فـــورا 
وواجبـــة الدفـــع مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة كمـــا لـــو كان قـــد تـــم 
عكســـها فـــي كشـــف الحســـاب والرســـوم غيـــر االختياريـــة فـــي 
ـــا  ـــر، كم ـــت آلخ ـــن وق ـــق م ـــة للتطبي ـــون قابل ـــي تك ـــأن الت ـــذا الش ه

ــاب. ــف الحسـ ــر كشـ ــك عبـ ــر بذلـ ــك أن يخطـ ــوز للبنـ يجـ

إذا  أنـــه  البطاقـــة صراحـــة  التخلـــف عـــن الســـداد: يقبـــل عضـــو  و(  
ــتحقاقها أو  ــد اسـ ــوال عنـ ــع أي أمـ ــي دفـ ــة فـ ــو البطاقـ ــل عضـ فشـ
التـــي يمكـــن أن تعلـــن بأنهـــا مســـتحقة، قبـــل تاريـــخ اســـتحقاقها 
األصلـــي، أو يرتكـــب أي تقصيـــر آخـــر بموجـــب أي اتفاقيـــة )بمـــا فـــي 
ذلـــك هـــذه الشـــروط واألحـــكام( مـــع البنـــك وبموجبهـــا اســـتمتع 
تســـهيل  أي  مالية/خصـــم/أو  تســـهيات  بـــأي  البطاقـــة  عضـــو 
آخـــر، ثـــم فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، يجـــب علـــى البنـــك ومـــن دون 
ـــأي حـــق مـــن حقوقـــه المحـــددة بموجـــب أي اتفاقيـــة، يحـــق  اإلخـــال ب
ــي  ــن فـ ــو المبيـ ــى النحـ ــه علـ ــن حقوقـ ــة كل أو أي مـ ــه ممارسـ لـ

ــك. ــق للبنـ ــر المطلـ ــق التقديـ ــكام وفـ ــروط و األحـ الشـ

16( التعديل

يجـــوز تعديـــل هـــذه الشـــروط واألحـــكام مـــن وقـــت آلخـــر بموجـــب  أ( 
إشـــعار مـــن البنـــك لصاحـــب الحســـاب.

ـــل مـــن هـــذا القبيـــل ســـاريًا وملزمـــا لمقـــدم  ـــار أي تعدي يجـــب اعتب ب( 
الطلب/عضـــو البطاقـــة وفقـــا للمذكـــرة التـــي تصـــدر بموجـــب 

ــكام. ــروط واألحـ ــذه الشـ ــن هـ ــد 19 مـ ــكام البنـ أحـ

أي تعديــات ســتعتبر أنهــا قــد قبلــت مــن قبــل عضــو البطاقــة،  ج( 
ــة  ــة فــي المحافظــة علــى البطاق فــي حــال اســتمر عضــو البطاق
هــذه  يقبــل  لــم  البطاقــة  عضــو  أن  حالــة  فــي  واســتخدامها. 
ــن  ــد 3 )ز( م ــكام البن ــا ألح ــة وفق ــاء البطاق ــن إلغ ــات، يمك التعدي

واألحــكام  الشــروط  هــذه 
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اإلفصاح عن المعلومات  )9

يجـــب علـــى البنـــك المحافظـــة علـــى ســـرية كافـــة تفاصيـــل المعامـــات    
أو الصفقـــات التـــي تمـــت بيـــن مقـــدم الطلب/عضـــو البطاقـــة والبنـــك  
ســـبق،  ممـــا  الرغـــم  وعلـــى  القانـــون.  يقتضيـــه  الـــذي  الحـــد  إلـــى 
فـــإن مقـــدم الطلب/عضـــو البطاقـــة يفـــوض البنـــك علـــى أن يقـــدم 
المعلومـــات عـــن مقـــدم الطلـــب و/أو عضـــو البطاقـــة إلـــى أي مـــن 

الجهـــات التاليـــة

أي مكتب أو فرع لشركة/شركات مرتبطة بالبنك. أ(   
أي بنك أو مؤسسات مالية أو مكتب ائتمان، ب(   

المحـــال إليـــه الفعلـــي أو المقتـــرح مـــن قبـــل البنـــك أو المشـــارك  ج(   
أو المشـــارك الفرعـــي أو المنقـــول إليـــه ألي مـــن حقـــوق البنـــك فـــي 

مـــا يتعلـــق بحســـاب البطاقـــة.
وكيـــل أو مقـــاول أو مـــزود خدمـــة خاضـــع لبنـــود الســـرية مـــع  د( 

بـــه. الصلـــة  ذات  الشـــركات  مـــن  أي  إلـــى  أو  البنـــك 
أي سلطة إشرافية أو تنظيمية، هـ( 

أي شخص أو هيئة قضائية. و( 

المنازعات  )1٠

ــتامها  ــم اسـ ــي يتـ ــع التـ ــات الدفـ ــن طلبـ ــا مـ ــوم أو غيرهـ أي رسـ أ( 
مـــن مؤسســـات مفوضـــة مـــن قبـــل البنـــك للدفـــع، ســـتعتبر دليـــا 
قاطعـــا علـــى أن الرســـوم المســـجلة فـــي مثـــل هـــذه الطلبـــات 
الخدمـــة  لـــدى مؤسســـة  تـــم تكبدهـــا بصـــورة صحيحـــة  قـــد 
ـــك  ـــي تل ـــه ف ـــار إلي ـــة المش ـــو البطاق ـــس عض ـــغ ونف ـــس المبل وبنف
ــق  ــن طريـ ــال، عـ ــر، حســـب مقتضـــى الحـ ــب اآلخـ ــوم أو الطلـ الرسـ
اســـتخدام البطاقـــة إال فـــي حـــاالت فقـــد البطاقـــة أو ســـرقتها أو 
أســـيء اســـتخدامها عـــن طريـــق االحتيـــال، ففـــي هـــذه الحـــاالت 
يجـــب أن يقـــع عـــبء اإلثبـــات علـــى عاتـــق عضـــو البطاقـــة. يجـــب 
أن تشـــمل طلبـــات الدفـــع األخـــرى المشـــار إليهـــا فـــي هـــذا البنـــد 
أي وجميـــع المدفوعـــات المتعلقـــة بالنفقـــات المســـموح بهـــا، 
والتـــي تكبدهـــا عضـــو البطاقـــة لـــدى مؤسســـة خدمـــة، مـــن خـــال 

ــوم. ــا رسـ ــى أنهـ ــجيلها علـ ــم تسـ ــم يتـ ــة ولـ ــتخدام البطاقـ اسـ
يجـــب أن يكـــون توقيـــع عضـــو البطاقـــة علـــى مثـــل تعليمـــات  ب( 
المعاملـــة هـــذه بجانـــب رقـــم البطاقـــة دليـــا قاطعـــا بيـــن البنـــك 
عضـــو  يتحملهـــا  التـــي  المســـؤولية  لمـــدى  البطاقـــة  وعضـــو 
البطاقـــة، ولـــن يكـــون البنـــك ملزمـــا بالتأكـــد مـــن أن عضـــو 
ـــع المشـــتراة  ـــد حصـــل علـــى النحـــو الواجـــب علـــى البضائ ـــة ق بطاق
أو التـــي ســـيتم شـــراؤها أو تلقـــى الخدمـــة التـــي تمـــت االســـتفادة 
منهـــا أو التـــي ســـتتم االســـتفادة منهـــا علـــى النحـــو الـــذي يرضـــي 

ــة. ــو البطاقـ عضـ
ـــواردة فـــي كشـــف  إذا لـــم يوافـــق عضـــو البطاقـــة علـــى الرســـوم ال ج( 
الحســـاب، يجـــب عليـــه إرســـال مثـــل هـــذا االعتـــراض إلـــى البنـــك فـــي 
غضـــون 20 يومـــا مـــن تاريـــخ كشـــف الحســـاب، وإال اعتبـــرت جميـــع 

بيانـــات كشـــف الحســـاب صحيحـــة.
تمنـــح صاحيـــة الخصـــم علـــى حســـاب عضـــو البطاقـــة فيمـــا يتعلـــق  د( 
ـــت  ـــي تم ـــات الت ـــم أو الخدم ـــوف يت ـــذي س ـــم أو ال ـــذي ت ـــم ال بالخص
االســـتفادة منهـــا أو التـــي ســـتتم االســـتفادة منهـــا، مـــن قبـــل 
ـــر  ـــة أو أي شـــكل آخ ـــة فـــي شـــكل تعليمـــات معامل عضـــو البطاق

حســـبما يحـــدده البنـــك.
تمـــت  التـــي  للمعامـــات  األصليـــة  اإليصـــاالت  البنـــك  يوفـــر  لـــن  هـ( 
باســـتخدام البطاقـــة. وفـــي حـــال نشـــوب أي نـــزاع، ســـوف تقـــدم 
نســـخ منهـــا فقـــط كدليـــل علـــى إجـــراء المعاملـــة بالخصـــم علـــى 

البطاقـــة، شـــريطة أن يقـــدم حامـــل البطاقـــة طلبـــًا خطيـــا وفقـــا 
ـــد 12 )ج( مـــن هـــذه الشـــروط واألحـــكام. ســـوف يقـــوم  ألحـــكام البن
ــكل  ــة لـ ــاالت عمانيـ ــا 4 ريـ ــترداد قدرهـ ــوم اسـ ــرض رسـ ــك بفـ البنـ
طلـــب اســـترداد معاملـــة مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة. وســـيتم 
خصـــم الرســـوم مـــن حســـاب البطاقـــة وســـوف لـــن يتـــم ردهـــا/
ــة  ــو البطاقـ ــح عضـ ــزاع لصالـ ــوية النـ ــت تسـ ــا إال إذا تمـ ــازل عنهـ التنـ
علـــى النحـــو الـــوارد فـــي شـــروط وأحـــكام االمتيـــاز المتعلقـــة 
ـــذل قصـــارى جهـــده فـــي حـــل  بفـــض النزاعـــات. يجـــب علـــى البنـــك ب
ــذا  ــد بـــذل كل هـ ــة حـــول الخصـــم، وبعـ ــو البطاقـ ــزاع مـــع عضـ النـ
ـــاب  ـــف الحس ـــي كش ـــوارد ف ـــم ال ـــأن الخص ـــك ب ـــدد البن ـــد، إذا ح الجه
ــة  ــو البطاقـ ــرار لعضـ ــذا القـ ــل هـ ــغ مثـ ــح، يجـــب أن يبلـ ــو الصحيـ هـ
الـــذي يقـــوم بعـــد ذلـــك دون أي تأخيـــر بتنفيـــذ الدفـــع بمـــا فـــي ذلـــك 

أي فوائـــد مســـتحقة.
لـــن يقبـــل البنـــك أيـــة مســـؤولية تجـــاه أي رفـــض مـــن الجهـــة  و( 

بالبطاقـــة. بالوفـــاء  للخدمـــة  المقدمـــة 
ــة  ــة أو أيـــة مطالبـ الشـــكاوى التـــي تقـــدم ضـــد مقدمـــي الخدمـ ز( 
مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة ضـــد المؤسســـة التـــي توفـــر الخدمـــة ال 

ــك. ــاه البنـ ــه تجـ ــن التزاماتـ ــن أي مـ ــة مـ ــو البطاقـ ــي عضـ تعفـ
عنـــد اســـتام نـــزاع صحيـــح مـــن طـــرف عضـــو البطاقـــة، يجـــوز  ح( 
للبنـــك وفقـــا للوائـــح فـــض النزاعـــات عنـــد االقتضـــاء، وتحميـــل 
ــي  ــة. فـ ــو البطاقـ ــاب عضـ ــن حسـ ــا مـ ــم قيمتهـ ــف وخصـ التكاليـ
حالـــة أن المعاملـــة المذكـــورة تقـــدم بهـــا البنـــك المســـتحوذ، 
يحتفـــظ البنـــك بحقـــه فـــي قيـــد مبلـــغ المعاملـــة علـــى حســـاب 
عضـــو البطاقـــة، دون إخطـــار عضـــو البطاقـــة، ويجـــب أن يعتبـــر أن 
المعاملـــة قـــد تـــم تكبدهـــا مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة وتقـــع علـــى 
ـــدة  ـــع الفائ ـــة م ـــذه المعامل ـــل ه ـــغ مث ـــع مبل ـــؤولية دف ـــه مس عاتق
المكتســـبة. يحتفـــظ البنـــك كذلـــك بحقـــه فـــي الخصـــم مـــن 
حســـاب بالطاقـــة، أي نفقـــات أخـــرى مســـتحقة مـــن عضـــو البطاقـــة 

بهـــذا الصـــدد.
الخصـــم  التكاليـــف علـــى بطاقـــة  فـــي حالـــة فشـــل تحميـــل  ط( 
الخاصـــة بالعميـــل، يجـــب علـــى البنـــك عـــدم شـــطب المبلـــغ إذا مـــا 
ـــاغ عـــن المعاملـــة المتنـــازع عليهـــا علـــى أنهـــا تنـــدرج تحـــت  ـــم اإلب ت
قائمـــة المعامـــات االحتياليـــة بموجـــب معاييـــر البطاقـــة الحاليـــة 

ولكـــن العميـــل لـــم يوقـــع علـــى وجـــه البطاقـــة.
ـــن يتـــم شـــطب المعامـــات  ـــة رفـــض تحميـــل التكاليـــف، ل فـــي حال ي( 
المتنـــازع عليهـــا علـــى أنهـــا مـــزورة إذا كان حامـــل البطاقـــة مســـجاً 
ـــاغ  ضمـــن خدمـــة الرســـائل النصيـــة القصيـــرة ولكنـــه تأخـــر فـــي اإلب
عـــن االحتيـــال )يومـــان مـــن التاريـــخ الـــذي تـــم فيـــه إرســـال الرســـالة 

النصيـــة القصيـــرة( بـــدون مبـــرر كاف.

تغيير العنوان  )11

مـــن األمـــور اإللزاميـــة علـــى عضـــو البطاقـــة إبـــاغ البنـــك خطيـــًا عـــن أي   
تغييـــر فـــي االســـم أو العنـــوان.

مسؤولية فقدان البطاقة  )1٢

ـــت  ـــر تعرض ـــبب آخ ـــرقتها أو ألي س ـــة أو س ـــدان البطاق ـــة فق ـــي حال ف أ( 
البطاقـــة لســـوء اســـتخدامها أو إذا مـــا تـــم الكشـــف علـــى رقـــم 
التعريـــف الشـــخصي )الرقـــم الســـري( بانتهـــاك هـــذه الشـــروط 
ــات  ــز خدمـ ــار مركـ ــة إخطـ ــو البطاقـ ــى عضـ ــب علـ ــكام؛ يجـ واألحـ
البطاقـــات فـــي البنـــك الوطنـــي العمانـــي )ش.م.ع.ع( فـــوراً، عبـــر 

الهاتـــف أو الفاكـــس أو التلكـــس.
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الرســـوم اإللزاميـــة: تعنـــي وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر؛  )ب(   
)أوال( أي رســـوم يتـــم خصمهـــا مـــن قبـــل البنـــك فيمـــا يتعلـــق 
بحســـاب البطاقـــة أو بالطاقـــة نفســـها، بمـــا فـــي ذلـــك رســـوم 
ـــادة  ـــف إع ـــة ومصاري ـــدوري للبطاق ـــتبدال ال ـــوم االس ـــام ورس االنضم
إصـــدار البطاقـــة أو تجديدهـــا وغيـــر ذلـــك مـــن الرســـوم؛ )ثانيـــًا( أي 

عمولـــة تخصـــم علـــى أنـــواع معينـــة مـــن المعامـــات.
تطبـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة علـــى الخدمـــات و المنتجـــات  )ج(   
المقدمـــة بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة، و يجـــب علـــى البنـــك إضافـــة 
ضربيـــة القيمـــة المضافـــة باإلضافـــة إلـــى أي مبالـــغ أو رســـوم 
للبنـــك بموجـــب هـــذه  العميـــل  قبـــل  الدفـــع مـــن  مســـتحقة 
ــو  ــا هـ ــائد كمـ ــة السـ ــة المضافـ ــة القيمـ ــدل ضريبـ ــة، بمعـ االتفاقيـ

مطبـــق فـــي وقـــت الدفـــع.  
ســـيتم فـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بالســـعر الســـائد المطبـــق  )د(   
علـــى جميـــع المنتجـــات و الخدمـــات الخاضعـــة للضريبـــة التـــي 

ــا البنـــك. يقدمهـ
ـــة  ـــي حال ـــوم، ف ـــغ أي رس ـــول مبال ـــك ح ـــجات البن ـــات س ـــون بيان تك ب( 
غيـــاب الخطـــأ البيـــن، نهائيـــة وملزمـــة لعضـــو البطاقـــة، كمـــا 
ــًا  ــات وفقـ ــذ مدفوعـ ــك بتنفيـ ــام البنـ ــا قـ ــمة أينمـ ــتكون حاسـ سـ

االختياريـــة. للرســـوم 
عندمـــا يتـــم شـــراء أي ســـلع أو ســـيتم شـــراؤها أو أي خدمـــات  ج( 
تمـــت االســـتفادة منهـــا أو ســـتتم االســـتفادة منهـــا باســـتخدام 
الكشـــف  فـــي  البطاقـــة  عضـــو  محاســـبة  ســـتتم  البطاقـــة، 
الشـــهري لحســـاب البطاقـــة. وبمـــا أن الشـــراء واإللغـــاء نوعـــان 
ـــع قيمـــة  ـــة بدف مختلفـــان مـــن المعامـــات، ســـيقوم عضـــو البطاق
ـــة حـــدوث إي إلغـــاء الحقـــًا، يعـــاد  ـــر. وفـــي حال الشـــراء حســـب الفواتي
المبلـــغ إلـــى حســـاب البطاقـــة بعـــد وصولـــه مـــن المؤسســـة التـــي 
تبيـــع الســـلع أو تقـــدم الخدمـــة أو البنـــك المكتســـب )بعـــد خصـــم 

ــدت(. ــاء، إن وجـ ــوم اإللغـ رسـ
ســـيكون صاحـــب الحســـاب وعضـــو البطاقـــة ملزمـــان بالتضامـــن  د( 
واالنفـــراد بـــأن يدفعـــا للبنـــك جميـــع المبالـــغ المدينـــة مـــا لـــم تكـــن 
هنالـــك منازعـــة مـــن قبـــل حامـــل البطاقـــة وفقـــا ألحـــكام الفقـــرة 11 

)ج( أدنـــاه.
ــة  ــأي عملـ ــة بـ ــتخدام البطاقـ ــه باسـ ــم دفعـ ــة تـ ــغ أي معاملـ مبلـ هـ( 
أخـــرى خـــاف الريـــال العمانـــي ســـيتم تحويلـــه بســـعر الصـــرف الـــذي 
ـــم  ـــذي ت ـــخ ال ـــي التاري ـــا ف ـــتركارد(، كم ـــزا أو ماس ـــام )في ـــدده نظ يح

فيـــه خصـــم قيمـــة المعاملـــة مـــن حســـاب البطاقـــة.

تعليمات المعاملة  )6

ــي  ــة: )1( فـ ــر التاليـ ــن العناصـ ــًا مـ ــة أيـ ــات المعاملـ ــمل تعليمـ تشـ أ( 
حالـــة شـــراء الســـلع و/أو الخدمـــات، فـــإن تعليمـــات المعاملـــة 
تعنـــي ســـجل بيانـــات مبلـــغ هـــذه المشـــتريات المعـــد مـــن قبـــل 
الشـــخص الـــذي يقدمـــه إلـــى البنـــك، )2( مدخـــات جهـــاز الحاســـب 
اآللـــي الخـــاص بالبنـــك الـــذي يقيـــد مثـــل هـــذه التعليمـــات )3( أي 
تعليمـــات أخـــرى ُيطلـــب مـــن البنـــك القيـــام بإنفاذهـــا، وتلـــك 

ــب. ــذا الطلـ ــى هـ ــاًء علـ ــا بنـ ــك بإنفاذهـ ــام البنـ ــي قـ التـ
ـــف شـــخصي )رقـــم ســـري(  ســـوف يقـــوم البنـــك بتوفيـــر رقـــم تعري ب( 
لعضـــو البطاقـــة ليتـــم اســـتخدامه بالتزامـــن مـــع البطاقـــة عنـــد 
ــاص  ــب اآللـــي الخـ ــاز الحاسـ ــة فـــي جهـ ــات المعاملـ ــذ تعليمـ تنفيـ
إطاقـــًا  البطاقـــة  لعضـــو  يجـــوز  وال  الخدمـــة.  أو  البيـــع  بمنفـــذ 
وتحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف، بـــأن يكشـــف عـــن رقـــم التعريـــف 

الشـــخصي )الرقـــم الســـري( ألي شـــخص آخـــر.
ســـتكون بيانـــات ســـجل البنـــك فيمـــا يتعلـــق بـــأي تعليمـــات  ج( 
ـــم تنفذهـــا باســـتخدام الرقـــم الســـري ملزمـــة لعضـــو  معامـــات ت

البطاقـــة ويجـــب عليـــه تحمـــل عواقبهـــا.

نوعية السلع والخدمات  )7

لـــن يكـــون البنـــك مســـؤوالً بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن الســـلع،  أ( 
تلـــك  أو  شـــراؤها  يتـــم  التـــي  الخدمـــات  أو  الســـلع  ضمـــان  أو 
التـــي اســـتفاد منهـــا حامـــل البطاقـــة مـــن المؤسســـات التجاريـــة 
والخدميـــة بمـــا فـــي ذلـــك أي تأخيـــر فـــي التســـليم أو عـــدم 
التســـليم أو عـــدم اســـتام الســـلع أو تلقـــي بضائـــع معيبـــة.
يعتبـــر تســـهيل البطاقـــة محـــض تســـهيل منـــح لعضـــو البطاقـــة  ب( 
لشـــراء الســـلع أو الحصـــول علـــى الخدمـــات، بنـــاًء علـــى ذلـــك، 
ال يضمـــن البنـــك وال يقـــدم أي تأكيـــدات علـــى نوعيـــة الســـلع 
ــة،  ــو البطاقـ ــات لعضـ ــك المؤسسـ ــن تلـ ــة مـ ــات المقدمـ والخدمـ
ــو  ــن عضـ ــب بيـ ــاف ينشـ ــأي خـ ــًا بـ ــك معنيـ ــون البنـ ــن يكـ ــا لـ كمـ
البطاقـــة والمؤسســـة التـــي توفـــر الســـلع أو تقـــدم الخدمـــات 
ـــة أو جـــودة الســـلع المشـــتراة أو الخدمـــات التـــي تمـــت  حـــول نوعي
ـــق بالســـلع المشـــتراة  ـــزاع ينشـــأ فيمـــا يتعل ـــا. أي ن االســـتفادة منه
ــن  ــل بيـ ــب أن يحـ ــا، يجـ ــتفادة منهـ ــت االسـ ــي تمـ ــة التـ و/أو الخدمـ
عضـــو البطاقـــة وتلـــك الجهـــة التـــي وفـــرت الســـلع أو قدمـــت 

الخدمـــة.
ــع  ــه بدفـ ــن التزاماتـ ــة مـ ــو البطاقـ ــزاع ال يعفـــي عضـ ــود أي نـ إن وجـ ج( 
جميـــع الرســـوم، ويوافـــق عضـــو البطاقـــة بـــأن يدفـــع فـــوراً مثـــل 
ـــات  ـــة أو مطالب ـــات جاري ـــن أي خاف ـــر ع ـــرف النظ ـــوم، بص ـــذه الرس ه

ــت. ــا كانـ ــة مهمـ قائمـ
اســـتخدام  عـــن طريـــق  تـــم شـــراؤها  التـــي  األصنـــاف  ســـتظل  د( 
ــع  ــة بدفـ ــو البطاقـ ــام عضـ ــن قيـ ــك إلـــى حيـ ــكًا للبنـ ــة ملـ البطاقـ

للبنـــك. المســـددة  غيـــر  الرســـوم 

استبعاد المسؤولية   )8

ـــى  ـــؤوال عل ـــك مس ـــون البن ـــن يك ـــره، ل ـــبق ذك ـــا س ـــال بم ـــدم اإلخ ـــع ع م  
ـــم  ـــرر ناج ـــارة أو ض ـــأي خس ـــق ب ـــا يتعل ـــة فيم ـــو البطاق ـــاه عض ـــاق تج اإلط

ــة: ــاالت التاليـ ــن الحـ ــر ألي مـ ــر مباشـ ــر أو غيـ ــكل مباشـ بشـ

أي خلل في أي من السلع أو الخدمات المقدمة. أ( 
رفض أي شخص الوفاء بالبطاقة أو قبولها. ب( 

صـــدور تعليمـــات المعاملـــة مـــن أشـــخاص آخريـــن غيـــر عضـــو  ج( 
البطاقـــة.

ــة أو أي  ــتعادة البطاقـ ــب اسـ ــخص يطلـ ــن أي شـ ــادر عـ ــان صـ أي بيـ د( 
بـــه أي شـــخص بالتزامـــن مـــع هـــذه المطالبـــة. عمـــل يقـــوم 
البطاقـــة  باســـتعادة  المطالبـــة  فـــي  لحقـــه  البنـــك  ممارســـة  هـ( 
واســـتامها قبـــل تاريـــخ انتهـــاء الصاحيـــة المطبـــوع عليهـــا، ســـواء 
صـــدرت هـــذه المطالبـــة أو التســـليم مـــن قبـــل البنـــك أو مـــن 
قبـــل أي شـــخص مفـــوض أو أي حاســـب آلـــي فـــي منافـــذ الشـــراء 

والخدمـــة.
ــة  ــاب بطاقـ ــة أو حسـ ــاء أي بطاقـ ــه فـــي إنهـ ــة البنـــك لحقـ ممارسـ و( 

وفقـــا ألحـــكام المـــادة 17 أدنـــاه،
أي ضـــرر يلحـــق بعمليـــة الخصـــم أو بشـــخصية أو بســـمعة عضـــو  ز( 
البطاقـــة ناجـــم عـــن إعـــادة امتـــاك البطاقـــة أو أي طلـــب الســـتعادتها 

أو رفـــض أي شـــخص الوفـــاء بالبطاقـــة أو قبولهـــا. 
ــل  ــن التفاصيـ ــي أي مـ ــر فـ ــأ أو تقصيـ ــف أو خطـ ــف أو تزييـ أي تحريـ ح( 
التـــي يتـــم الكشـــف عنهـــا مـــن قبـــل البنـــك وفقـــا ألحـــكام المـــادة 

ــاه. 10 أدنـ
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التحقق  )٢

بموجـــب هـــذا يفـــوض مقـــدم طلـــب أو عضـــو البطاقـــة البنـــك بـــأن    
يتصـــل بجهـــة عمـــل مقـــدم الطلـــب أو عضـــو البطاقـــة أو أي شـــخص 
ــة أو  ــون مطلوبـ ــد تكـ ــة قـ ــات إضافيـ ــى أي معلومـ ــول علـ ــر للحصـ آخـ

ضروريـــة.

البطاقة  )3

ــًا للبنـــك، وينبغـــي تســـليمها إلـــى  تعتبـــر البطاقـــة ملـــكًا خاصـ أ(   
الطلـــب. البنـــك عنـــد 

يجـــب أن يخضـــع إصـــدار واســـتخدام البطاقـــة، باإلضافـــة إلـــى هـــذه  ب( 
ــق  ــي تطبـ ــة التـ ــات التنظيميـ ــى الموجهـ ــكام، إلـ ــروط واألحـ الشـ

مـــن وقـــت آلخـــر.
ينبغـــي علـــى عضـــو البطاقـــة أال يســـمح، ألي ســـبب كان ومهمـــا  ج( 
كانـــت الظـــروف، ألي شـــخص آخـــر باســـتخدام البطاقـــة، كمـــا 
ـــر توقيعـــه علـــى الجـــزء الخلفـــي مـــن  ينبغـــي عليـــه أن يظهِّ

البطاقـــة ويتعهـــد بحفظهـــا فـــي مـــكان آمـــن.
لرفـــع مســـتوى  رفـــض أي طلـــب  فـــي  البنـــك بحقـــه  يحتفـــظ  د( 
البطاقـــة أو تجديـــد البطاقـــة وفـــق ســـلطته التقديريـــة، دون أن 
يكـــون ملزمـــًا بإبـــداء أي أســـباب لهـــذا الرفـــض بـــأي حـــال مـــن 

األحـــوال.
إذا كان لـــدى عضـــو البطاقـــة الرغبـــة فـــي التوقـــف عـــن اســـتخدام  هـ( 
بطاقـــة أو لديـــه نيـــة إللغـــاء البطاقـــة، ألي ســـبب مـــن األســـباب، 
فســـتقع عليـــه وحـــده مســـؤولية إبطـــال البطاقـــة أو إتافهـــا مـــع 
إخطـــار البنـــك بذلـــك. وفـــي حـــال أن تـــم خصـــم أي مبالـــغ علـــى 
ــا  ــام بإبطالهـ ــد قـ ــه قـ ــة بأنـ ــو البطاقـ ــم عضـ ــد أن زعـ ــة، بعـ البطاقـ
وإتافهـــا؛ ســـيكون العضـــو المذكـــور مســـؤوالً بالكامـــل عـــن 
ـــة  ـــتخدام البطاق ـــن اس ـــة ع ـــغ المترتب ـــوم والمبال ـــذه الرس ـــل ه مث
ـــا  ـــم تكبده ـــد ت ـــوم ق ـــذه الرس ـــت ه ـــواء كان ـــا س ـــان إتافه ـــد إع بع
بســـبب ســـوء اســـتخدام البطاقـــة أو ألي ســـبب آخـــر، وســـواء كان 

البنـــك قـــد تـــم إخطـــاره بإتـــاف البطاقـــة أم ال.
بنـــاٍء علـــى طلـــب مـــن صاحـــب الحســـاب، يجـــوز للبنـــك، وفقـــًا  و( 
إضافيـــة  وأرقـــام ســـرية  بطاقـــات  إصـــدار  التقديريـــة،  لســـلطته 
لاســـتخدام مـــن قبـــل شخص/أشـــخاص يتـــم ترشـــيحهم مـــن 
لنفـــس  خاضعيـــن  يكونـــوا  أن  علـــى  الحســـاب  صاحـــب  قبـــل 

الشـــروط واألحـــكام.

استخدام البطاقة  )4

يجـــب أن يتـــم التوقيـــع علـــى البطاقـــة مـــن قبـــل حامـــل البطاقـــة  أ( 
فـــور اســـتامها ويمكـــن اســـتخدامها فقـــط مـــن قبـــل حامـــل 
البطاقـــة المعنـــي الـــذي يظهـــر اســـمه علـــى البطاقـــة، وفقـــًا 
ـــة الســـارية فـــي وقـــت االســـتخدام؛  لشـــروط وأحـــكام هـــذه االتفاقي
ـــه البنـــك  ـــذي يســـمح ب وفـــي حـــدود ســـقف البطاقـــة علـــى النحـــو ال
ــة  ــة البطاقـ ــرة صاحيـ ــال فتـ ــر خـ ــت آلخـ ــن وقـ ــة مـ ــل البطاقـ لحامـ

المنقوشـــة علـــى وجههـــا.
مـــع مراعـــاة حـــق البنـــك، ووفقـــًا لســـلطته التقديريـــة، ومـــن دون  ب( 
إشـــعار مســـبق، يجـــوز للبنـــك ســـحب حـــق اســـتخدام البطاقـــة 
مؤقتـــا أو بشـــكل دائـــم، أو رفـــض أي طلـــب للحصـــول علـــى 

ترخيـــص الســـتخدامها فـــي أي مجـــاالت معينـــة.
يجـــوز للبنـــك أن يأخـــذ فـــي عيـــن االعتبـــار، عنـــد احتســـاب األمـــوال  ج( 
المتاحـــة فـــي حســـاب البطاقـــة، أي رســـوم بطاقـــة غيـــر مســـددة 
أو أي أمـــوال يراهـــا البنـــك، وفقـــا لتقديـــره الخـــاص، بأنهـــا يجـــب أن 

ــة. ــاب البطاقـ ــا مـــن حسـ ــة أو يجـــب خصمهـ تكـــون مخصومـ
ال يضمـــن البنـــك الســـلع التـــي يتـــم شـــراؤها أو الخدمـــات التـــي  د( 
يتـــم الحصـــول عليهـــا باســـتخدام البطاقـــة وال شـــأن لـــه بفـــض 
ـــرف  ـــن أو أي ط ـــركات التأمي ـــات وش ـــي البطاق ـــن حامل ـــات بي النزاع

ــوع. ــة بالموضـ ــه صلـ ــث لـ ثالـ
ويمكـــن اســـتخدام البطاقـــة )أوال( فقـــط فـــي حـــدود الســـقوف  هـ( 
ـــة المنقوشـــة  ـــرة الصاحي ـــًا( خـــال فت ـــرة فـــي الحســـاب، )ثاني المتوف

ــة. ــه البطاقـ ــى وجـ علـ
ـــورا فـــي  ـــة ف ـــة فـــي اســـتخدام البطاق ســـينتهي حـــق عضـــو البطاق و( 
ـــة  ـــاه أو فـــي حال حـــال إنهـــاء هـــذا الحـــق وفقـــا ألحـــكام الفقـــرة 15 أدن

فقـــدان أو ســـرقة البطاقـــة.
اســـتبدال  و/أو  تجديـــد  البطاقـــة  عضـــو  يطلـــب  هـــذا  بموجـــب  ز( 
البطاقـــات الصـــادرة لـــكل عضـــو مـــن أعضـــاء البطاقـــة إلـــى حيـــن 
يتـــم إخطـــار البنـــك مـــن قبـــل صاحـــب الحســـاب بخـــاف ذلـــك.
أي  عـــن  الكاملـــة  المســـؤولية  تحّمـــل  البطاقـــة  يقبـــل عضـــو  ح( 
اســـتخدام خاطـــئ للبطاقـــة أو مخالـــف للشـــروط واألحـــكام التـــي 
امتثـــل بهـــا والتعهـــدات التـــي قطعهـــا علـــى البنـــك، ويوافـــق علـــى 
ــوم  ــد أو أي رسـ ــرر، أو فوائـ ــارة أو ضـ ــن أي خسـ ــك عـ ــض البنـ تعويـ
ـــة أخـــرى يمكـــن أن يتكبدهـــا البنـــك نتيجـــة لهـــذا االســـتخدام  مالي
ــروط واألحـــكام .  ــة بالشـ ــو البطاقـ ــال عضـ ــة أو إخـ الخاطـــئ للبطاقـ
مبلـــغ الحـــد األدنـــى أو الحـــد األقصـــى الـــذي يمكـــن الوصـــول إليـــه  ط( 
فـــي الدفـــع المفـــرد أو المتعـــدد باســـتخدام البطاقـــة ســـيتم 
تحديـــده مـــن قبـــل البنـــك وفقـــًا لســـلطته التقديريـــة، كمـــا أن 
ـــت،  ـــن الوق ـــة م ـــرة معين ـــال فت ـــا خ ـــموح به ـــات المس ـــدد المعام ع
ــة. ــلطته التقديريـ ــى سـ ــاءً علـ ــك بنـ ــرره البنـ ــا يقـ ــاً لمـ ــيتم وفقـ سـ
يحتفـــظ البنـــك بحقـــه الكامـــل، وبمطلـــق حريتـــه فـــي أن يرفـــض  ي( 
ــا  ــباب مهمـ ــداء األسـ ــة دون إبـ أو يقبـــل أي طلـــب ترخيـــص للبطاقـ

ــباب. ــك األسـ ــت تلـ كانـ
يحتفـــظ البنـــك بحقـــه فـــي ســـحب حـــق عضـــو البطاقـــة فـــي  ك( 
ـــره المطلـــق،  اســـتخدام البطاقـــة فـــي أي وقـــت، وذلـــك وفقـــا لتقدي
وبـــدون حاجـــة إلـــى إعطـــاء إشـــعار مســـبق، كمـــا يحتفـــظ بحقـــه 
ـــة أو  ـــتخدام البطاق ـــق اس ـــن ح ـــة م ـــو البطاق ـــان عض ـــاغ حرم ـــي إب ف

ــر. ــذا الحـــق ألي شـــخص آخـ ــح تفويـــض هـ رفـــض منـ

الرسوم  )5

تتكون الرسوم من العناصر التالية: أ( 

الرســـوم االختياريـــة: تعنـــي وتتألـــف مـــن أيـــة رســـوم مســـتحقة  )أ(   
ـــي  ـــا ف ـــر بم ـــت آلخ ـــن وق ـــك م ـــة للبن ـــو البطاق ـــل عض ـــن قب ـــع م الدف
ـــال ال الحصـــر )أوال( أي مبلـــغ لشـــراء الســـلع  ـــك علـــى ســـبيل المث ذل
و/أو الخدمـــات يدفـــع طبقـــًا لتعليمـــات معاملـــة، )ثانيـــًا( أي ســـلفية 
ــر  ــغ آخـ ــًا( أي مبلـ ــة، )ثالثـ ــات معاملـ ــا بتعليمـ ــت عمـ ــة دفعـ نقديـ
واجـــب الخصـــم مـــن حســـاب البطاقـــة بحكـــم تعليمـــات معاملـــة، 
)رابعـــًا( أي مبلـــغ يطلـــب مـــن البنـــك خصمـــه مـــن حســـاب البطاقـــة، 

ـــب. ـــذا الطل ـــل ه ـــا بمث ـــه عم ـــك بخصم ـــوم البن ـــذي يق وال
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فوائد استخدام بطاقة الخصم
من البنك الوطني العماني )ش م ع ع(

 قبول على نطاق العالم!

الوطنـــي  البنـــك  بـــك والصـــادرة مـــن  الخاصـــة  الخصـــم   تتمتـــع بطاقـــة 
ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــة ف ـــون مؤسس ـــن 18 ملي ـــر م ـــدى أكث ـــول ل ـــي بالقب العمان
العالـــم، تشـــمل الفنـــادق، وشـــركات الطيـــران، وشـــركات تأجيـــر الســـيارات، 
التجاريـــة  والمحـــات  والمستشـــفيات،  الوقـــود،  ومحطـــات  والمطاعـــم 

ــآت. ــن المنشـ ــا مـ وغيرهـ

 إمكانية الوصول إلى أموالك في أي وقت.

تؤهلـــك بطاقـــة الخصـــم الخاصـــة بـــك مـــن البنـــك الوطنـــي العمانـــي لســـحب 
مبالـــغ نقديـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ تصـــل إلـــى 100٪ مـــن الرصيـــد المتوفـــر فـــي 
حســـابك، وذلـــك مـــن خـــط الخصـــم الخـــاص بـــك مـــن خـــال أكثـــر مـــن 600 ألـــف 
ـــة الســـحب  ـــز بطاق ـــم. ســـيتم ترمي ـــع أنحـــاء العال ـــي فـــي جمي جهـــاز صـــرف آل
اآللـــي للبنـــك الوطنـــي العمانـــي برقـــم ســـري )رقـــم تعريـــف شـــخصي( يتـــم 

إنشـــاؤه بشـــكل تلقائـــي وال أحـــد يعرفـــه إال صاحـــب البطاقـــة.

خدمة العمالء

إذا كنـــت بحاجـــة إلـــى أي مســـاعدة، مـــا عليـــك إال التواصـــل مـــع مركـــز 
االتصـــال الهاتفـــي الخـــاص بالبنـــك الوطنـــي العمانـــي فـــي ســـلطنة عمـــان 
ـــف رقـــم: 0000 2477 مـــن داخـــل الســـلطنة أو: 0000 2477 )00968( مـــن  علـــى الهات

خـــارج الســـلطنة. 
ask@nbo.co.om :فاكس: 8585 2477 )00968( البريد اإللكتروني

مركز خدمة البطاقات، البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(،
ص. ب 751، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان.

األسئلة المتكررة

أيـــن يمكننـــي اســـتخدام بطاقـــة الخصـــم الخاصـــة بـــي مـــن   س: 
العمانـــي؟ الوطنـــي  البنـــك 

ـــك مـــن البنـــك الوطنـــي  يمكنـــك اســـتخدام بطاقـــة الخصـــم الخاصـــة ب جـ: 
العمانـــي فـــي أي مـــكان فـــي ســـلطنة ُعمـــان أو أي مـــكان آخـــر 
فـــي العالـــم، وذلـــك لشـــراء الســـلع والخدمـــات مـــن جميـــع المحـــات 
ـــذه  ـــمل ه ـــك، وتش ـــعار بطاقت ـــرض ش ـــي تع ـــات الت ـــة والمؤسس التجاري

المحـــات الفنـــادق، والمطاعـــم ووكاالت الســـفر وغيرهـــا.

هـــل هنالـــك أي رســـوم علـــى اســـتخدامي لبطاقـــة الخصـــم  س: 
الخاصـــة بـــي لـــدي المحـــالت التجاريـــة؟

ال، ليـــس هنالـــك أي رســـوم علـــى اســـتخدام بطاقـــة الخصـــم الخاصـــة  جـ: 
بـــك مـــن البنـــك الوطنـــي العمانـــي عنـــد اســـتخدامها لـــدى المحـــات 
ــر مـــن  ــر أن يطلـــب منـــك أن تدفـــع أكثـ ــة. لـــن يســـتطيع التاجـ التجاريـ

مبلـــغ الفاتـــورة الســـتخدامكم للبطاقـــة.

هـــل يمكننـــي ســـحب مبالـــغ نقديـــة باســـتخدام بطاقـــة الخصـــم  س: 
الخاصـــة بـــي مـــن البنـــك الوطنـــي العمانـــي؟

ـــي  ـــة مـــن جميـــع أجهـــزة الصـــرف اآلل ـــغ نقدي نعـــم، يمكنـــك ســـحب مبال جـ: 
التـــي تعـــرض شـــعار بطاقتـــك.

هل هناك أي رسوم على معامالت السحب النقدي؟ س: 

ـــة مـــن أجهـــزة الصـــرف  ـــغ نقدي نعـــم، فـــي كل مـــرة تقـــوم بســـحب مبال جـ: 
ـــدره  ـــدي ق ـــم نق ـــم رس ـــم خص ـــوف يت ـــرى س ـــوك األخ ـــة للبن ـــي التابع اآلل
100 بيســـة مـــن حســـابك. أمـــا فـــي حالـــة الســـحب مـــن أجهـــزة الصـــرف 
اآللـــي التابعـــة للبنـــك الوطنـــي العمانـــي فلـــن يخصـــم مـــن حســـابك 
ــوم  ــرض رسـ ــباب تفـ ــج الشـ ــة منتـ ــي حالـ ــط فـ ــم، فقـ ــغ كرسـ أي مبلـ

قدرهـــا 100 بيســـة علـــى المعاملـــة الرابعـــة. 

الشروط واألحكام 

يخضـــع إصـــدار واســـتخدام بطاقـــة البنـــك الوطنـــي العمانـــي )ش.م.ع.ع( 
ماســـتر كارد/فيـــزا ويحكـــم بالشـــروط واألحـــكام التاليـــة:

التعريفات:

الحســـاب – يعنـــي أي حســـاب مفتـــوح ومحتفـــظ بـــه مـــن قبـــل حامـــل  أ. 
ـــول  ـــه يخ ـــن خال ـــذي م ـــان، وال ـــلطنة عم ـــي س ـــك ف ـــدى أي بن ـــة ل البطاق
حامـــل البطاقـــة بـــأن تتـــم عمليـــات الدفـــع مقابـــل أيـــة نفقـــات تـــم 

تكبدهـــا عـــن طريـــق اســـتخدام البطاقـــة.

االتفاقيـــة - تعنـــي االتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن البنـــك وحامـــل البطاقـــة،  ب. 
والتـــي تشـــكلها هـــذه الشـــروط واألحـــكام التـــي يمكـــن تعديلهـــا مـــن 

وقـــت آلخـــر مـــن قبـــل البنـــك أو بموجـــب القانـــون.

ـــه  ـــذي عنوان ـــه البنـــك الوطنـــي العمانـــي )ش.م.ع.ع(؛ ال البنـــك - يقصـــد ب ج. 
المســـجل هـــو ص. ب 751 روي 112 مســـقط، ســـلطنة عمـــان.

هـــذه  بموجـــب  الصـــادرة  الباســـتيكية  البطاقـــة  تعنـــي   - البطاقـــة  د. 
ـــة  ـــزا الدولي ـــة وعامـــات في ـــة، والتـــي تحمـــل اســـم حامـــل البطاق االتفاقي
ـــة، والتـــي يحمـــل البنـــك تراخيـــص صحيحـــة لهـــا،  أو ماســـتر كارد الدولي
والتـــي وافـــق حامـــل البطاقـــة علـــى االمتثـــال بقواعدهـــا ولوائحهـــا، 
ـــة خـــال مـــدة الســـريان  والتـــي تســـتخدم للخصـــم مـــن حســـاب البطاق

ــة. ــه البطاقـ ــة علـــى وجـ المطبوعـ

ـــذي  ـــًا، وال ـــن 18 عام ـــره ع ـــد عم ـــخص يزي ـــه ش ـــد ب ـــة - يقص ـــل البطاق حام هـ . 
ـــة  ـــح حســـاب البطاق ـــام بفت ـــذي ق ـــة األصلـــي ال يكـــون إمـــا حامـــل البطاق

أو حامـــل البطاقـــة اإلضافـــي.

الرقـــم الســـري )رقـــم التعريـــف الشـــخصي( - يقصـــد بـــه الرمـــز الفريـــد  و. 
الـــذي يتـــم إنشـــاؤه بواســـطة الحاســـب اآللـــي، والـــذي يتكـــون مـــن أربعـــة 
)4( أرقـــام والـــذي يتـــم إصـــداره بشـــكل ســـري لحامـــل البطاقـــة ويتـــم 
ــتخدامه  ــم اسـ ــا يتـ ــذي عندمـ ــن، والـ ــروف آمـ ــل مظـ ــه داخـ ــليمه لـ تسـ
ـــزا أو  ـــاص بفي ـــدد، خ ـــي مح ـــرف آل ـــاز ص ـــى جه ـــة عل ـــع البطاق ـــران م باالقت
ماســـتر كارد، يســـمح لحامـــل البطاقـــة بـــأن يحصـــل علـــى مبالـــغ نقديـــة 

مـــن جهـــاز الصـــرف اآللـــي.

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة« تعنـــي ضريبـــة القيمـــة المضافـــة علـــى  ز. 
المضافـــة  القيمـــة  فـــي قوانيـــن ضريبـــة  المنصـــوص عليـــه  النحـــو 
فـــي ســـلطنة عمـــان وتعدياتهـــا مـــن وقـــت آلخـــر. بهـــا  المعمـــول 

قابلية تطبيق الشروط واألحكام  )1

ـــق  ـــل البنـــك ألي شـــخص فيمـــا يتعل ـــة التســـهيات المتاحـــة مـــن قب كاف  
بـــأي بطاقـــة أو حســـاب بطاقـــة، ســـتخضع لهـــذه الشـــروط واألحـــكام، 
البطاقـــة بالتوقيـــع علـــى  والتـــي أقرهـــا مقـــدم الطلـــب أو عضـــو 
ـــق وضـــع  ـــي أو عـــن طري ـــة البنـــك الوطنـــي العمان اســـتمارة طلـــب بطاق
ـــة  ـــذه البطاق ـــتخدام ه ـــه باس ـــى نيت ـــداً عل ـــة تأكي ـــى البطاق ـــه عل توقيع

ــة. ــتخدامه للبطاقـ ــد اسـ أو عنـ
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