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شريحة الصدارة
.1

بطاقة أساسية وثالث بطاقات إضافية ،أيًا كان نوعها ،مجانًا مدى الحياة.

كافة الشرائح األخرى
 .1السنة األولى :بطاقة أساسية وبطاقة إضافية واحدة مجانًا.
 .2السنة الثانية:
.أإعفاء  ٪٥٠من رسوم البطاقة األساسية والبطاقة اإلضافية عند:
انفينيت

بالتينوم

الذهبية

تيتانيوم

إنفاق  -/11.999 – -/5.000ر.ع سنويًا إنفاق  -/9.999 – -/4.000ر.ع سنويًا إنفاق  -/5.999 – -/2.500ر.ع سنويًا إنفاق  -/4.999 – -/2.000ر.ع سنويًا
.بإعفاء  ٪100من الرسوم السنوية لبطاقة أساسية واحدة وبطاقة إضافية واحدة إذا كان إجمالي اإلنفاق السنوي:
انفينيت

بالتينوم

تيتانيوم

الذهبية

 -/12.000ر.ع أو أكثر سنويًا

 -/10.000ر.ع أو أكثر سنويًا

 -/6.000ر.ع أو أكثر سنويًا

 -/5.000ر.ع أو أكثر سنويًا

سيتم استقطاع الرسوم السنوية بالكامل لجميع البطاقات في حال كان اإلنفاق السنوي أقل من الحدود المذكورة أعاله.
ج.
ّ
محدد في جدول الرسوم السنوية أعاله.
 .3تخضع البطاقات اإلضافية األخرى (الزائدة) للرسوم اعتبارًا من السنة األولى كما هو ّ
الرسوم األخرى

األتعاب /الرسوم

معدل الفائدة مقابل الراتب
ّ 1.1

 ٪1.5في الشهر

2.2الفائدة مقابل الوديعة

 ٪1.66في الشهر

3.3رسوم سلفة نقدية

 ٪3من قيمة المبلغ المسحوب أو  2.500ر.ع أيهما أكثر

4.4رسوم استبدال بطاقة

 10ر.ع

5.5رسوم تجاوز حد االئتمان

 5ر.ع للحالة الواحدة

6.6رسوم دفعات متأخرة (عدم الدفع)

 5ر.ع

7.7رسوم تجاوز موعد االستحقاق (دفعات جزئية)

 5ر.ع في الشهر

8.8تعزيز حد االئتمان مؤقتًا (عالوة)

 10ر.ع

9.رسوم معامالت أجنبية (تنطبق على جميع المعامالت بغير الريال العماني) ٪2.75
•مجانًا في األشهر الثالثة األولى بالنسبة لجميع
البطاقات
1010درع االئتمان
•رسوم بنسبة  ٪0.59ابتدا ًء من الشهر الرابع
•درع االئتمان إلزامي لألشخاص بعمر  60سنة أو أكثر
 ٪1من المبلغ

1111إلغاء خطة الدفع السهلة
1212رسوم اإللغاء

 25ر.ع

1313نسخة عن كشف الحساب

ال يوجد
 0.500ر.ع للكشف الواحد

لمدة  3أشهر
1414نسخة عن كشف الحساب ّ
بطاقات الخصم المباشر من البنك الوطني العماني
رسوم اإلصدار

 1ر.ع

رسوم البطاقة اإلضافية

 2ر.ع

رسوم استبدال البطاقة

 2ر.ع

الرسوم السنوية
الصراف اآللي غير التابعة
استخدام أجهزة
ّ
للبنك الوطني العماني

 1ر.ع
شبكة عمان

شبكة دول مجلس
التعاون الخليجي

شبكة ماستركارد

السحب النقدي

 0.100ر.ع

 0.800ر.ع

 1.500ر.ع

االستعالم عن الرصيد

 0.050ر.ع

 0.300ر.ع

 0.500ر.ع

كشف حساب مصغر

 0.050ر.ع

ال يوجد

ال يوجد

تحويل لحساب العميل

 0.050ر.ع

ال يوجد

ال يوجد

تحويل من حساب إلى آخر (المرسل)

 0.200ر.ع

ال يوجد

ال يوجد

معامالت نقاط البيع

مجانًا

مجانًا

مجانًا

الرسوم األخرى

األتعاب /الرسوم

رسوم معامالت أجنبية (تنطبق على جميع المعامالت بغير الريال العماني) ٪2.75

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

