دليل رسوم البطاقات

للمزيد من المعلومات،
يرجى االتصال على الرقم80077077 :
nbo.om
تطبق الشروط واألحكام

دليل رسوم البطاقات

دليل رسوم البطاقات
إنفنيتي

البالتينيوم

التاتينيوم

الذهبية

120

80

50

30

اإلضافية  /المجانية 90

65

25

15

الرئيسية

لرسوم بطاقات صدارة
.1

مجانا مدى الحياة للبطاقة الرئيسية و  ٣بطاقات إضافية ألي نوع من أنواع البطاقات.

رسوم بقية البطاقات
 .1السنة األولى :
لبطاقات مزايا  :بدون رسوم للبطاقة الرئيسية وواحدة إضافية.
للبطاقات األخرى  :بحسب الجدول أعاله
 .2السنة الثانية :
إعفاء بنسبة  ٪٥٠على الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية :
البالتينيوم

االنفينتي

التاتينيوم

الذهبية

إجمالي اإلنفاق السنوي يصل إجمالي اإلنفاق السنوي يصل إجمالي اإلنفاق السنوي يصل اإلنفاق السنوي يصل إلى
 ٢٠٠٠ريال عماني إلى ٤,٩٩٩
إلى إلى -/ ٤, ٠٠٠إلى -/٩, ٩٩٩إلى ٢,٥٠٠ريال عماني إلى
إلى ٥,٠٠٠ريال عماني إلى
ريال عماني
 ٥,٩٩٩ريال عماني
ريال عماني
 ١١,٩٩٩ريال عماني.
.بإعفاء بنسبة  ,٪١٠٠من الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة  ،وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية :

رسوم أخرى

الرسوم

الرسوم السنوية ( للبطاقات األساسية)

 80ريال عماني

معدل الفائدة

 ٪١.٦٦شهريًا ً

رسوم النقد المسبق

 ٪٣من نسبة المبلغ المسحوب أو  ٢.٥٠٠ريال
عماني أيهما أعلى

رسوم االستبدال

 ١٠رياالت عمانية

رسوم تجاوز الحد المسموح

 ٥رياالت عمانية لكل

رسوم السداد المتأخر

 ٥رياالت عمانية

رسوم المبالغ غير المدفوعة ( دفع جزئي)

 ٥رياالت عمانية

رسوم المعامالت األجنبية ( تنطبق على كل المعامالت الصادرة
العماني )
بعمالت غير الريال ُ

٪٢.٧٥

رسوم اإللغاء

 ٢٥ريال عماني في حال إغالق الحساب بأكمله

رسوم استرجاع مبلغ الرسوم

 ١٠رياالت

كشف حساب مكرر يزيد عن  ٣أشهر

 ١ريال عماني لكل نسخة من كشف الحساب

العماني
بطاقات الخصم المباشر من البنك الوطني ُ

إنفنيتي

بالتينيوم

تاتينيوم

الذهبية

رسوم استخراج البطاقة

ريال عماني واحد

رسوم البطاقة اإلضافية

 ٢ريال عماني

إجمالي اإلنفاق السنوي
يصل إلى ١٢, ٠٠٠ريال عماني
وأكثر

إجمالي اإلنفاق السنوي
يصل إلى ١٠,٠٠٠ريال عماني
وأكثر

إجمالي اإلنفاق السنوي
يصل إلى  ٦٠٠٠ريال عماني
 /وأكثر

إجمالي اإلنفاق السنوي
يصل إلى  ٥٠٠٠ريال عماني
وأكثر

رسوم البطاقة المستبدلة

 ٢ريال عماني

ج.

سيتم احتساب الرسوم السنوية من جميع البطاقات في حال كان مبلغ اإلنفاق أدنى من المذكور أعاله.

 .3سيتم احتساب رسوم على البطاقات اإلضافية بعد السنة األولى حسب جدول الرسوم أعاله. .
رسوم أخرى

الرسوم

1.معدل الفائدة مقابل الراتب

 ٪١.٥شهريًا

2.معدل الفائدة مقابل اإليداع

 ٪١.٦٦شهريًا

3.رسوم الدفعات المقرضة

 ٪٣من المبلغ المسحوب أو  ٢.٥٠٠ريال
عماني أيهما أعلى.

4.رسوم استبدال البطاقة

 ١٠رياالت عمانية (  ٥رياالت عمانية لبطاقات صدارة )

5.رسوم تجاوز الحد المسموح

 ٥رياالت عمانية لكل عملية تجاوز للحد
المسموح

6.رسوم تأخير السداد ( عدم الدفع )

 ٥رياالت عمانية

7.رسوم المبالغ المتبقية (دفع جزئي)

 ٥رياالت عمانية شهريًا

8.تعديل الحد المؤقت ( الزيادة )

 ١٠رياالت عمانية

رسوم التحويالت الخارجية ( تنطبق على جميع التحويالت
العماني)
9.الخارجية التحويالت بعمالت غير الريال ُ

٪٢.٧٥

	10.رسوم التغطية االئتمانية

• الثالث أشهر األولى مجانية على جميع
البطاقات االئتمانية
• تطبيق رسوم بنسبة  ٪٠.٥٩بدءا من
الشهر الرابع.
• رسوم التغطية اإللزامية لعمر  ٦٠سنة
وما فوق

	11.رسوم إلغاء خطة الدفع الميسرة

 ٪١من المبلغ اإلجمالي

	12.رسوم اإللغاء

 ٢٥ريال عماني

	13.رسوم إسترجاع المبلغ

 10ريال عماني

	14.كشف حساب مكرر إلى  ٣أشهر

ال ينطبق

	15.كشف حساب مكرر يزيد عن  ٣أشهر

 0.500ريال عماني

رسوم االسترجاع

 ١٠رياالت عمانية

الرسوم السنوية

 ١ريال عماني

رسوم استخدام أجهزة السحب اآللي
العماني
غير التابعة للبنك الوطني ُ

عمان نت

شبكة دول مجلس
التعاون الخليجي

شبكة
ماستركارد

السحب النقدي

 ٠.١٠٠ريال عماني

 ٠.٨٠٠ريال عماني

 ١.٥٠٠ريال عماني

االستفسار عن الرصيد

 ٠.٠٥٠ريال عماني

 ٠.٣٠٠ريال عماني

 ٠.٥٠٠ريال عماني

كشف حساب قصير

 ٠.٠٥٠ريال عماني

ال ينطبق

ال ينطبق

التحويل لحساب العميل

 ٠.٠٥٠ريال عماني

ال ينطبق

ال ينطبق

تحويل من الحساب إلى الحساب ( المرسل )  ٠.٢٠٠ريال عماني

ال ينطبق

ال ينطبق

مجانًا

مجانًا

معاملة من نظام نقطة البيع
رسوم أخرى

مجانًا

الرسوم

رسوم التحويالت األجنبية ( تنطبق على جميع المعامالت بعمالت غير
٪2.75
العماني)
الريال ُ

دليل رسوم البطاقات
بطاقات البنك الوطني المسبقة الدفع
الرسوم

بطاقة بديل
مسبقة الدفع

بطاقة بديل للسفر

بطاقة بديل
لألغراض العامة

بطاقة بديل للشباب

رسوم االشتراك

 ٥رياالت

 ٥رياالت

 ٥رياالت

 3رياالت

رسوم البطاقة اإلضافية

 ٢ريال عماني

 ٥رياالت عمانية

الينطبق

الينطبق

رسوم استبدال البطاقة

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

 ٢ريال عماني

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

 ٠.٨٠٠ريال عماني

 ١ريال عماني

 ٠.٨٠٠ريال عماني

 ٠.٨٠٠ريال عماني

 ١.٥٠٠ريال عماني

 ١ريال عماني

 ١.٥٠٠ريال عماني

 ١.٥٠٠ريال عماني

غير مقبولة

غير مقبولة

غير مقبولة

غير مقبولة

رصيد البطاقة  /رسوم
التعبئة

 ٪٠. ١من مبلغ
التعبئة

 ٪٠.١٥ريال عماني
عند إعادة التعبئة
العماني
بالريال ُ

 ٪٠.١٥من مبلغ إعادة  ٪٠.١من مبلغ إعادة
التعبئة
التعبئة

رسوم فرق العملة

**٪٢.٧٥

ال ينطبق عندما
تكون عملة
المعاملة مطابقة
للعمالت المتوفرة
في محفظة
البطاقة  ٪٠.٥درهم
إماراتي والريال
السعودي  ٪٢على
كافة العمالت
المتوفرة

 ٪٢.٧٥من قيمة
 ٪٢.٧٥من قيمة
المعاملة في
المعاملة في
حال كانت عملة
حال كانت عملة
المعاملة غير الريال المعاملة غير الريال
العماني
العماني
ُ
ُ

رسوم تجديد البطاقة /
الرسوم السنوية
سحب نقدي  -أجهزة
السحب اآللي التابعة
العماني
للبنك الوطني ُ
سحب نقدي شبكة
دول الخليج
رسوم السحب النقدي
على أجهزة الصرف اآللي
الدولية
سحب نقدي  -أجهزة
السحب اآللي األخرى

رسوم عدم التجديد بعد
إنتهاء صالحية البطاقة
الحد األقصى للرصيد لكل
 ١٠٠٠ريال عماني
بطاقة
الحصول على رصيد
برنامج المكافآت نقاطي نقطة نقاطي
على االستخدام المحلي واحدة لكل  ١٠رياالت
للبطاقة
 ١ريال عماني

الحصول على نقاط برنامج
المكافآت نقاطي على
المعامالت الخارجية

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

 ١ريال عماني

 ١ريال عماني

 ١ريال عماني

 ٣٠٠٠ريال عماني

 ١٠رياالت عمانية

 ١٠رياالت عمانية

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

نقطة نقاطي
واحدة لكل  ١٠رياالت

* تطبق الشروط واألحكام
العماني
** من قيمة المعاملة عندما تكون عملة المعاملة غير الريال ُ
*** تنطبق رسوم فرق العملة عندما تكون عملة المعاملة مختلفة عن
العمالت المتوفرة في محفظة البطاقة
**** سيتم تطبيق هذه الرسوم بعد شهر من تاريخ إنتهاء الصالحية

للمزيد من المعلومات،
يرجى االتصال على الرقم80077077 :
nbo.om
تطبق الشروط واألحكام

