
 
 
 
 
 

Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

• The applicable minimum age of customer 

shall be 21 years. 

• The employer must be within the Bank’s 

approved list of companies.  

• The minimum monthly income for eligibility 

is 300 OMR for government sector and 500 

OMR for private sector.  

• The maximum Debt Burden Ratio (DBR) is 

50% for car /Personal loan and 60% for 

home loan.             

• Other terms and conditions as per Bank 

policy shall apply. 

  المؤهل لطلب التمويل دنى للعميل ألالعمر ا •

 سنة.   ٢١هو 

ان تكون جهة العمل ضمن قائمة الشركات   •

  المعتمدة لدى البنك.  

ريال عماني   ٣٠٠الحد األدنى للدخل الشهري هو  •

ريال عماني لقطاع   ٥٠٠للجهة الحكومية و  

 الخاص. 

الحد األقصى لنسبة العبء على القرض   •

٪  ٦٠٪  و  ٥٠الشخصي أو قرض السيارة هو 

 للقرض االسكاني  

تطبق الشروط واألحكام األخرى وفقا لسياسة   •

 البنك. 

 

  

 

  



 
 
 
 
 

 أسئلة متكررة 

 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

 

 أسئلة متكررة

 

 

Auto Finance  

 

1. Q: What documents are required for Auto 

loan?  

A:  

• Copy of driving license  

• Original quotation 

• Motor vehicle license  

• Mortgage/ hypothecation on vehicle 

• Salary transfer letter or Direct Debit 

request 

2. Q: What is the Maximum Debt Burden 

Ratio (DBR) for Auto Loan?  

    A: The maximum Debt Burden Ratio (DBR) is 

50%. In case customer has housing loan the max 

DBR applicable shall be 60%.    

3 Q: Who is eligible for the loan?  

   A: Omani nationals and resident expatriates  

4 Q: What is the maximum tenor for Auto 

loan?  

A: The maximum tenor for Auto loan is 10 years 

for new and 9 years for used cars.  

 

Home loan: 

  

Q: What types of assets can be financed?   

 

  قرض السيارة

 
 

قرض  ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب  :  1  س

؟ السيارة   

 ج: 
 نسخة من رخصة القيادة  •

 عرض االسعار االصلي    •

 رخصة المركبة •

 الرهن على السيارة •

 أو الخصم المباشر  رسالة تحويل راتب •

قرض  : ما هو الحد األقصى لنسبة العبء على    2س  

 ؟ السيارة 

هو  قرض السيارةج: الحد األقصى لنسبة العبء اعلى 

50 .% 

 ؟ القرض : من هو المؤهل للحصول على  3س  

 وافد   مقيمج: كل مواطن عماني او 

 ؟ قرض السيارة : ما هو الحد األقصى لمدة  4س 

سنوات  10هو  قرض السيارةج: الحد األقصى لمدة 

 المستعملة. سنوات للسيارات   9للسيارات الجديدة و

 السكني:   القرض

  

   : ما هي أنواع األصول التي يمكن تمويلها؟ 1س  

  .ج: األراضي )السكنية فقط( والفلل والشقق والمنازل

  قرض  على : ما هو الحد األقصى لنسبة العبء   2س 

  السكني؟ 

الحد األقصى لنسبة العبءعلى التمويل السكني  ج: 

 . ٪60يصل إلى 



 
 
 
 
 

A: Land (residential only), Villas, Apartments, and 

Houses.  

Q: What is the maximum Debt Burden Ratio (DBR) 

for Home loan?  

A: The maximum Debt Burden Ratio (DBR) for 

Home loan is up to 60%. 

Q: What is the maximum tenor of Home loan? 

A: The maximum tenor of Home loan is 25 years.  

 

Personal loan: 

 

Q: Who is eligible for Personal loan? 

A: Omani nationals and resident expatriates  

Q: What is the maximum Debt Burden Ratio (DBR) 

for Personal loan? 

A: The maximum Debt Burden Ratio (DBR) is 

50%.    In case customer has housing loan the 

max DBR applicable shall be 60%.    

Q: What is the maximum tenor for Personal loan? 

A: The maximum tenor is 10 years.  

 السكني؟   قرض الحد األقصى لمدة  ما هو  :    3س  

 سنة.  25هو  سكنيال   قرضج: الحد األقصى لمدة 

 

 :الشخصي القرض

 

  القرض: من هو المؤهل للحصول على 1س 

 الشخصي؟ 

 كل مواطن عماني او مقيم وافد  ج:  
  القرض علىعبء ال: ما هو الحد األقصى لنسبة 2س 

 الشخصي؟ 

  على التمويل الشخصي   عبءال ج: الحد األقصى لنسبة  
     .٪ 50  هو

 الشخصي؟  القرض:  ما هو الحد األقصى لمدة  3س 

 سنوات.   10ج: الحد األقصى لمدة السداد هو  

 


