
Global العالمية
• Use your card at over 18 million merchants across hotels,  

airlines, car rentals, restaurants, gas stations, hospitals  
and department stores

• Withdraw cash anywhere, anytime at up to 100% of your credit line 

يمكنك استخدام بطاقتك في أكثر من ١٨ مليون مؤسسة تشمل المراكز   •
التجارية، والفنادق، وشركات الطيران، وشركات تأجير السيارات، والمطاعم، 

ومحطات الوقود، والمستشفيات، ومحالت البيع بالتجزئة 
يمكنك سحب المبالغ النقدية من أي مكان وفي أي وقت بنسبة تصل   • 

إلى ١٠٠٪ من حد االئتمان الخاص بك

Convenient الراحة
• Activate your credit card through NBO Mobile App
• Change and Reset PIN through NBO Mobile App
• Pay a minimum of 5% by automatic transfer of your Credit Card 

outstanding balance, cash, debit instruction
• Pay through online or mobile banking or through our  

wide ATM network
• Receive SMS alerts across all transactions

تفعيل بطاقتك اإلئتمانية عبر تطبيق الهاتف النقال من البنك الوطني العماني   •
يمكنك تغيير وإعادة تفعيل الرمز السري عبر تطبيق الهاتف النقال من البنك   •

الوطني العماني 
يمكنك سداد ٥٪ كحد أدنى فقط عن طريق التحويل التلقائي للمبلغ   •

المستحق على بطاقتك االئتمانية أو عبر السداد النقدي أو تعليمات الخصم 
يمكنك الدفع من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف النقال   •

أو من خالل شبكة أجهزة الصراف اآللي الممتدة الخاصة بالبنك الوطني 
الُعماني 

استقبل تنبيهات الرسائل النصية القصيرة على كافة معامالتك  •

Flexible المرونة
• Get an easy payment plan at select merchants or via the  

NBO mobile app
• Benefit from a 52-day interest free period

احصل على خطة دفع ميسرة من مجموعة مختارة من المحالت أو عبر   • 
تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك  الوطني العماني

استفد من فترة سماح لمدة ٥٢ يوم بدون فائدة  •

Credit Shield الدرع التأميني
• Through Credit Shield service, you will be covered automatically  

upon receiving the cards. The insurance covers the unfortunate  
cases of death, critical illnesses and permanent disability

ستحصل على تغطية تأمينية فور حصولك على البطاقة، تقوم   • 
 بتغطية مستحقاتك االئتمانية في حاالت الوفاة واألمراض 

المستعصية والعجز الكلي 

Nuqati Rewards Program برنامج المكآفات نقاطي
• Use your card and explore a range of exclusive benefits  

as part of our Nuqati Rewards program
استخدم بطاقتك الستكشاف مجموعة واسعة من المنافع الحصرية من   •

برنامج المكافآت نقاطي

Your Credit Card benefits:
Experience a card that is 

منافع بطاقتك اإلئتمانية:
استكشف عالمًا من المزايا  في بطاقتك اإلئتمانية والتي تشمل

To ensure an optimal and secure experience, please  
find some tips below to guide you as you use your  
NBO Credit Card

• Activate your Card through NBO Mobile Application
• Sign the back of your card once received
• Do not keep you card and PIN together at any time
• Memorize your pin and do not share it with others
• Keep your card safe and in your possession at all time
• Always pay your outstanding amounts on time to avoid any late 

payment fees
• Understand your billing cycle to confirm your payment due date  

and grace period
• Monitor your statement to manage your budget and keep yourself  

safe from fraud
• Report and block lost or stolen card immediately through  

the NBO mobile app or via +968 2477 0000
• Use your Nuqati points to settle your credit card bills
• Enjoy a free for life credit card when you maintain your  

annual usage of the card
• Read the Terms and Conditions of card usage to get the maximum 

benefits of your card and to avoid any inconvenience
• Check NBO website for regularly update offers to benefit  

from your credit card

لالستمتاع بتجربة استخدام متكاملة وآمنة لبطاقتك اإلئتمانية من البنك الوطني 
الُعماني، ندعوك لالطالع على اإلرشادات أدناه

قم بتفعيل بطاقتك عن طريق تطبيق الهاتف النقال من البنك الوطني العماني  •
قم بتوقيع الجزء الخلفي من بطاقتك فور استالمها  •
ال تحتفظ بالبطاقة والرقم السري مًعا في أي وقت  •

احفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بك وال تشاركه مع اآلخرين  •
احتفظ ببطاقتك في مكان آمن وفي حوزتك في كافة األوقات  •

قم بسداد المبالغ المستحقة على بطاقتك في الوقت المحدد لتجنب دفع رسوم التأخير   •
في السداد

كن على دراية واطالع على كشف حساب البطاقة وسداد المبالغ المستحقة لمعرفة   •
تاريخ استحقاق الدفع وفترة السماح المتوفرة

راقب كشوفات حسابك إلدارة ميزانيتك ومراجعة أي عمليات مشبوهة  •
يمكنك اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقة وايقافها على الفور عبر تطبيق البنك الوطني   •

الُعماني أو االتصال بالرقم 0000 2477 968+
استخدم نقاط المكآفات من برنامج نقاطي لتسديد مستحقات بطاقتك اإلئتمانية   •
استمتع ببطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة عند محافظتك على معدل االستخدام    •

السنوي للبطاقة 
لتحقيق اإلستفادة القصوى من البطاقة ، يرجى قراءة شروط وأحكام استخدام البطاقة   •

تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني بانتظام وذلك لالطالع على أحدث العروض على   •
بطاقتك اإلئتمانية 

Thank your for choosing NBO! Live life at its best 
with your new Credit Card, that comes with a range 
of benefits to support your goals.

Unlockjoyjoy
 شــكًرا الختيــارك البنك الوطني الُعمانــي. بطاقتك االئتمانية 

 الجديدة تأتيك مع مجموعة واســعة من المميزات لتســاعدك 
علــى تحقيق أهدافك.

حقق

شغفكشغفك


