
 

NBO Friday 
Period: 1 Day Friday 26th  November 2021 
 
Eligibility: 

 Campaign is applicable on all NBO Credit Cards 
only. 

 Not applicable on Debit cards, Badeel Cards/ 
Corporate credit card customers/Tijarati Debit 
card/Muzn/UAE NBO Cardholders and any other 
card type not mentioned in the eligibility criteria 
are not eligible for this promotion/draw. 

 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. 

 Not Applicable on POS and Cash withdrawal 
Transactions. 

 
Terms and Conditions  

 Cashback is applicable on all purchases done 
online only excluding online Government and 
charity Transactions. 

 Not applicable for POS and cash transactions. 

 Transactions can be domestic or International. 

 The promotion will start on Friday 26 November 
2021 00:01 and will end on Friday 26 November 
2021 23:59. 

 The cashback will be credited to the customer 
account for Debit card and to the credit card 
account. 

 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. 
 

NBO Friday 

 (6262نوفمبر  62المدة: يوم واحد )الجمعة 

 
 :في الحملة الترويجية أحقية المشاركة

 ك الوطني العماني.حاملي البطاقات االئتمانية من البن 
  الحملة على بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات بديل ال تسري

مسبقة الدفع، وبطاقات االئتمان للشركات، وبطاقة تجارتي 
للخصم المباشر، وبطاقات مزن للصيرفة اإلسالمية، وبطاقات 

 فروع اإلمارات.
  عبر اإلنرنتيحصل العميل على استرداد نقدي عن كل معاملة 

ر.ع بحد أقصى لكل  222من مبلغ المعاملة و %22بنسبة 

 عميل.
  يحق لموظفي البنك وأقربائهم من الدرجة األولى االستفادة من

 الحملة.
  ال تسري الحملة على المدفوعات باستخدام أجهزة نقاط البيع

(POS.ومعامالت السحب النقدي ) 
 
 
 
 

 الشروط واألحكام:

  ناء عبر اإلنترنت باستث المدفوعاتتسري الحملة الترويجية على
 المدفوعات للمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية.

  ال تسري الحملة على المدفوعات باستخدام أجهزة نقاط البيع
(POS.ومعامالت الدفع النقدي ) 

  والدولية.تسري الحملة على المعامالت المحلية 
  في الساعة  6262نوفمبر  62تسري الحملة من يوم الجمعة

 مساءً  22:11صباحاً وتنتهي في نفس اليوم عند الساعة  26:22

  يودع مبلغ االسترداد النقدي في حساب العميل المرتبط ببطاقة
 الخصم المباشر وبطاقة االئتمان.

 يودع المبلغ خالل أسبوع واحد من تاريخ إجراء المعاملة. 
  يجري إيداع االستراداد النقدي للمعامالت المعتمدة والتي تم

 تسويتها فقط.
  ال تسري الحملة على المعامالت التي تتطلب إذنا مسبقا أو التي

 يجري إدخالها يدويا.
  ال تسري الحملة على المدفوعات التي تجري دون استخدام بطاقة

 مصرفية )عن طريق البريد أو الهاتف(.

 


