
NBO Friday 

Period: 1 Day Friday 29 November 2019 

Eligibility:  

 

 Promotion is applicable for all NBO cards Debit, Credit 

and Badeel Prepaid card.  

 Promotion is not applicable on Badeel Travel Card. 

 For every online transaction the customer will receive a 

cash back of 10% of the transaction amount up to 

maximum of OMR 100/- per customer. 

 Staff and their 1st Class families are eligible for this 

promotion. 

 Corporate card customers/Muzn/UAE and Egypt NBO 

Cardholders are not eligible for this promotion/draw. 

Terms and Conditions: 

 Cashback is applicable on all purchases done online only 

excluding online Government Transactions. 

 Not applicable for POS and cash transactions. 

 Transactions can be domestic or International. 

 The promotion will start on Friday 29 November 2019 

00:01 and will end on Friday 29 November 2019 23:59. 

 The cashback will be credited to the customer account for 

Debit card and to the credit card account for credit Card 

and Prepaid card account for prepaid card. 

 The amount will be credited within one week from the 

transaction date. 

 Only approved and settled transactions will get the 

cashback. 

 Pre-authorization and Manual entry are not eligible for 

Cashback. 

  MOTO transactions are not eligible for cashback. 

 Terms and Conditions of DHL Easy Shop applies for the 

Delivery Special Offer. 

 

 

 

 

 

 جمعة البنك الوطني العماني

 9022نوفمبر 92المدة: يوم واحد.  يوم الجمعة الموافق 

 من يحق له االشتراك:

 

 ر أو اشجميع حاملي بطاقات البنك الوطني العماني سواء بطاقة الخصم المب

 بديل مسبقة الدفع. بطاقةالبطاقات االئتمانية أو 

 اليسري العرض على بطاقة بديل للسفر 

  200كمبلغ استرداد نقدي على المعاملة بحد أقصى  %20سيتم احتساب 

 لاير عماني.

 راك في هذه ـــهم االشتــــني وعائالتــك الوطــي البنــن لموظفــيمك

 .لةـالحم

  للشركات أو ة ــر أو االئتمانيــخصم المباشالال يحق الصحاب بطاقات

 مزن للصيرفة االسالمية وفروع االمارات ومصر االشتراك.

 

 الشروط واألحكام:

  يسري عرض االسترداد النقدي على المعامالت التي تمت عن طريق

 االنترنت باستثناء المعامالت الحكومية.

 عن طريق اجهزة الدفع  ال يسري العرض على المعامالت التي تمت

 على المعامالت النقدية. بالبطاقة أو

 .يمكن للمعاملة أن تكون محلية أو دولية 

  11:10الساعة  9102 نوفمبر 92يوم الجمعة الموافق يبدأ العرض 

 .95:32الساعة  9102 نوفمبر 92يوم الجمعة وينتهي 

 المرتبط ببطاقات الخصم المباشر م احتساب واعادة المبالغ للحساب سيت

 بطاقات بديل مسبقة الدفع.لبطاقت االئتمان وومباشرة لحساب البطاقة 

 . سيتم ايداع  مبلغ االسترداد النقدي خالل اسبوع من تاريخ المعاملة 

 .سيتم فقط اعتماد المبالغ المسددة والمؤكدة الدفع لهذا العرض 

  لن يتم احتساب أي مبلغ استرداد نقدي للمعامالت الغير مكتملة أو المكتملة

 بطريقة يدوية.جزئيا أو التي تمت 

  العرض ال يسري على معامالت التي تمت بالطلب عن طريق الهاتف أو

 .عن طريق البريد

  تطبق شروط وأحكام ايزي شوب من دي اتش أل على عرض التوصيل

 الخاص.

 

 

 


