 %51استرجاع نقدي مع محطات نفط عمان

المدة :شهر واحد .من  1الى  03يونيو 0303
من يحق له االشتراك:





جميع حاملي البطاقات االئتمانية للبنك الوطني العماني الذين دفعوا
ببطاقاتهم االئتمانية على أجهزة البنك وذلك لتعبئة الوقود في
محطات نفط عمان خالل فترة العرض.
يمكن لموظفي البنك الوطني وعائالتــهم االشتـــراك في هذه
الحمـلة.
ال يحق الصحاب بطاقات للخصم المباشرأو بديل أو االئتمانية
للشركات أو مزن للصيرفة االسالمية وفروع االمارات االشتراك.

الشروط واألحكام:















يسري عرض االسترداد النقدي على المعامالت الدفع التي تمت عن
طريق بطاقات االئتمان.

15% Cashback with Oman Oil
Period: 1 month from 1st to 30th June 2020
Eligibility:
Applicable on all NBO Credit card holders who pay for
their fuel at Oman Oil stations on NBO POS machine
during the promotion period.



Staff and their 1st Class families are eligible for this
promotion.



Debit cards, Badeel cards, Corporate card
customers/Muzn and UAE NBO Cardholders are not
eligible for this promotion.



Terms and Conditions:

Promotion is applicable on credit cards only.
ال يسري العرض على المعامالت التي تمت عن الدفع ببطاقات الخصم
Promotion is not applicable on debit, prepaid,
المباشر  ،بطاقات بديل  ،البطاقات االئتمانية للشركات أو مزن
corporate, Muzn and UAE cards.
للصيرفة االسالمية وبطاقات فروع االمارات
Applicable on all transactions processed on NBO POS
يسري العرض المعامالت الدفع بالبطاقات االئتمانية التي تمت على أجهزة machines at Oman Oil fuel stations and done by the
البنك الوطني العماني في محطات نفط عمان .
mentioned eligible credit cards.
ال يسري العرض على المعامالت التي تمت عن طريق الدفع النقدي.
Not applicable for cash transactions.
تبلغ نسبة االسترجاع النقدي %11
Cash back amount is 15% of transaction.
الحد األعلى لالسترجاع النقدي هو  1رياالت عمانية في اليوم على
Maximum cashback amount per customer per day
مجموع المعامالت التي تمت على البطاقات االئتمانية للعميل.
OMR 5/- as total on all the credit cards of customer.
لن يتم احتساب أي مبلغ استرداد نقدي للمعامالت الغير مكتملة أو المكتملة
Not applicable on pre-authorization, reversed and
جزئيا أو التي تم الغاؤها.
cancelled transaction.
ال يسري العرض على أي محطات أخرى لتعبئة الوقود أو أي معامالت
Not applicable on any other merchant, fuel
حكومية.
merchants or government payments.
يسري العرض فقط على جميع حاملي البطاقات االئتمانية للبنك
Only credit cards used at Oman Oil Filling station
الوطني العماني الذين دفعوا ببطاقاتهم االئتمانية على أجهزة البنك
between 1st of June till 30th of June 2020 will be
وذلك لتعبئة الوقود في محطات نفط عمان خالل فترة العرض من
eligible for 15% cask back.
 1الى  03يونيو . 0303
Only settled transactions will be eligible for the
سيتم احتساب االسترجاع النقدي للمعامالت المكتملة اللتي تمت
promotion.
تسويتها والمبالغ المسددة والمؤكدة الدفع.
The promotion will start on Monday 1st June 2020 at
يبدأ العرض يوم االثنين الموافق  1يونيو  0303الساعة  33:31وينتهي
00:01 and will end on Tuesday 30th June 2020 at
يوم الثالثاء  03يونيو  0303الساعة .00:12
23:59.
سيتم ايداع مبلغ االسترداد النقدي في يوم العمل التالي الكتمال المعاملة.
The cask back amount will be credited on the next
working day if transaction was settled by Oman Oil.

















