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Your NBO Credit Card Benefits

Worldwide Acceptance

Your NBO Credit Card is accepted at over 18 million establishments 
worldwide. Hotels, airlines, car rentals, restaurants, gas stations, 
hospitals, department stores and other establishments.

Flexible Payment Plan

• Free auto-pay service. Just give us standing instructions to 
debit your NBO Current or Savings Account at a specified 
percentage from 5% to 100% of your monthly Credit Card 
outstanding.

• You also have the choice to make payments at an NBO 
branch either by cash, cheque or by debit instruction to 
your NBO Account.

You can pay by using the NBO ATM, internet or Mobile Banking 
and the amount will automatically be debited from your NBO 
Account.

Cash Access. Anytime.

Your NBO Credit Card entitles you to withdraw emergency cash up 
to 100% of your Credit line from over 600,000 ATMs worldwide. 
The NBO Credit Card will be encoded with a secret PIN (Personal 
Identification Number) which is automatically generated and is 
known only to you.

Temporary Credit Line Increase

The Credit line on your NBO Credit Card can be increased 
temporarily for 3 months to ensure that funds are available in case 
you need more.

Credit Shield

Credit Shield is an optional insurance program designed to protect 
you from the liability of paying the outstanding amount on your 
Credit Card in the event of critical illness, permanent disability 
and at the unfortunate event of death.

Customer Service

If you need any assistance, just dial the NBO call centre 
within Oman on 2477 0000 or (00968) 2477 0000 from 
outside of Oman.

Fax: (00968) 2477 8585, E-mail: ask@nbo.co.om
Card services, National Bank of Oman (SAOG),
P.O. Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Sultanate of Oman.
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Frequently Asked Questions

Q. Where can I use my NBO Credit Card?

A. Your NBO Credit Card can be used anywhere in Oman and 
worldwide, for purchase of goods and services, in all shops 
and establishments that display your Credit Card logo. These 
include hotels, restaurants, travel agents and much more.

Q. Is there any charge for using my Credit Card at merchant 
establishments?

A. No, there is no charge for using your NBO Credit Card at 
merchant establishments. Merchants cannot ask you to pay 
more than the bill amount for using your Credit Card.

Q. Can I withdraw cash on my NBO Credit Card?

A. Yes, you can withdraw cash up to 100% of your Credit Limit 
from all ATMs that display your Credit Card logo.

Q. Is there any fee for withdrawing cash?

A. Yes, every time you draw cash, a Cash Advance fee of 3% of 
the amount withdrawn, subject to a minimum of RO 2.500 
per transaction, will be charged to your Account. You will 
receive the full amount withdrawn from the ATM. This cash 
withdrawal fee will be debited to your Account immediately 
and will appear in your Credit Card Statement.

Q. Why am I unable to withdraw cash on some occasions?

A. Your Cash Advance is limited to 100% of your Credit Limit.  
If you have already used this limit, further Cash Advance is 
not possible until you repay the amount.

Q. Tell me about my Credit Card Statement

A. In the first week of every month, we will send you a Statement 
for your NBO Credit Card. It will be mailed either to your 
home or office, as indicated by you in your NBO Credit 
Card application. Your Statement will indicate your previous 
balance, an itemised list of your current charges, any finance 
charges or fees, your payments and credits and your current 
balance. Please note the minimum payment due and the 
payment due date.

Q. How is the Balance determined?

A. The total outstanding balance appears as the current 
balance on your Credit Card Statement. To determine the 
current balance, we add any purchases and Cash Advances 
and subtract payment or Credit from the previous balance. 
We then add appropriate finance charges and fees.

Q. What are the finance charges and how are they calculated?

A. If the current balance is not paid in full before the payment 
due date indicated in the statement, then a finance charge 

 interest will be applied. The finance charge will be applied to 
the current balance until any repayments are credited to the 

Card Account. Thereafter, the finance charge is applied to 
the reduced balance until the payment is made in full.

 Cash Advance transactions are charged a Cash Advance fee 
of 3% of the transaction amount subject to a minimum of 
RO 2.500 per cash transaction. In addition, interest on Cash 
Advance will be charged from Day one of the transaction. 
Refer to the service and price guide for a comprehensive list 
of fees and charges.

Q. How much should I repay every month?

A. You need to repay the minimum payment due which is 
equivalent to 5% of the current balance and any amount 
which are past due or are in excess of your Credit Limit. 
However, you have the option to pay any amount above 
the required minimum amount. If this amount is less than 
RO 10 then the minimum amount due appearing on your 
Statement will be the current balance.

Q. If I have used my full Credit Limit, can I use the Card?

A. No, if you have used up your Credit Limit fully then you 
cannot use the Credit Card until you repay. The amount 
repaid will then be available for your use, provided the 
Account is not overdue.

Q. How can I increase my Credit Limit?

A. We issue Cards against your salary assignment, your deposit 
with us, against your salary certificate or Bank Statement. 
If your Credit Limit is linked directly to your salary we can 
increase your Credit Limit, if it is less than the amount you are 
eligible for otherwise, you can increase your deposit amount 
to increase your Credit Limit.

Q. My Card will expire next month. What should I do?

A. We renew all Credit Cards with regular payments up to 60 
days in advance. These are available at your NBO branch 30 
days before the Card expires. The branch manager will either 
call to arrange to deliver your Card or you can collect it from 
the branch at your convenience.

Terms and Conditions

The issuance and use of National Bank of Oman (SAOG) 
MasterCard/Visa shall be governed by and subject to the following:

Definitions:

a. Account - means an Account maintained at any Bank in Oman by 
the Cardholder; from which the Cardholder authorises payment to 
be made against all Charges incurred through the use of the Card.

b. Agreement - means the Agreement between the Bank and 
the Cardholder constituted by these terms and conditions and 
which may be changed from time to time by the Bank or by law.

c. Bank - means National Bank of Oman (SAOG); whose 
registered place of business is P.O. Box 751, Ruwi 112, 
Muscat, Sultanate of Oman.
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d. Card - means the Plastic Card issued under this Agreement, 
bearing the name of the Cardholder and the marks of Visa 
International or MasterCard International with whom the Bank is 
properly licensed and whose rules and regulations the Cardholder 
agrees to comply with, and which is used for Charges to the Card 
Account within the valid dates shown on the Card.

e. Card Account - consists of Cards issued to the principal 
Cardholder and supplementary Cardholder and where the 
Card Limit of the principal Cardholder will be shared by all 
Cards and to which all Charges are Statemented.

f. Cardholder - means a person over 18 years of age who is 
either the principal Cardholder who opens the Card Account 
and who with the supplementary Cardholder(s) is jointly and 
severally liable for all Charges incurred on the Card or the 
supplementary Cardholder who is recommended by the 
principal Cardholder for issuance of a Card.

g. Card Limit - means the maximum amount that each 
Cardholder shall be permitted to charge to his or her Card as 
agreed by the Bank from time to time.

h. Cash Advance - means cash disbursed to the Cardholder 
by the Bank or any other Visa/MasterCard member Bank 
or third party relationship either manually or through ATM 
(Automatic Teller Machine) and which will be charged along 
with the appropriate handling fees prevailing at the time to 
the Cardholders Card Account.

i. Charges - which includes Cash Advances are amounts 
charged to a Card by the Cardholder at any time (including 
but not limited to the period after cancellation of the Card) 
and regardless of whether a record of Charges is signed 
by the Cardholder and includes all fees listed in condition 
5 and any other fees introduced by the Bank from time 
to time or any damages levied hereunder and all other 
amounts owing to Bank.

j. PIN - means a unique computer generated 4 digit code issued 
confidentially to the Cardholder in a security envelope which 
when used in conjunction with the Card at a designated, Visa or 
MasterCard ATM allows the Cardholder to obtain Cash Advance.

k. Statement - means the Statement of Card Account of both 
principal and/or supplementary Cardholder.

l. VAT- shall mean value added tax as provided for under the 
Oman applicable VAT laws as amended from time to time

1) Applicability of the Terms and Conditions

 All facilities made available by the Bank to any person in 
respect of any Card or Card Account, are subject to the terms 
and conditions, in confirmation of which the applicant/Card 
member has signed the NBO Credit Card application form or 
by placing his/her signature on the Card in confirmation of 
his/her intent to use the same or on use of the Card.

2) Verification

 The applicant/Card Member hereby authorises the Bank to 
contact the applicant/Card Member’s employer or any other 
person to obtain any further information that be required.

3) The Card

 a) The Card is the property of the Bank and must be 
surrendered to the Bank upon demand.

 b) Card Member shall not exceed the Credit Limit assigned 
and if the Credit Limit is exceeded, shall immediately 
reduce the amount in excess of the Credit Limit to below 
the Credit Limit. Where the Bank issues additional Cards, 
extent of use of all the Cards so issued is to be limited by 
the Credit Limit set for the Card Account.

 c) The issue and use of the Card shall, in addition to the 
terms and conditions, be subject to the regulatory 
directives applicable from time to time.

 d) The Card Member shall under no circumstances, 
whatsoever, allow the Card to be used by any other 
individual and should sign on the back of the Card 
immediately on receipt and shall ensure its safe custody.

 e) The Bank also reserves the right to decline any request 
for upgrading of the Card or renew the Card at its sole 
discretion, without being obliged to assign ay reason for 
its refusal whatsoever.

 f) If the Card Member, for any reason whatsoever, wants to 
stop using the Card or wants to cancel the Card, he/she shall 
be solely responsible for invalidating the Card by destroying 
the same under intimation to the Bank. In the event Charges 
are incurred on the Card after the Card Member claims to 
have destroyed the Card, the Card Member shall be entirely 
liable for the Charges incurred on the Card whether or not 
the same are the result of the misuse and whether or not the 
Bank has been intimated of the destruction of the Card.

 g) On request from the Account Holder, the Bank may at its 
own discretion, issue Additional Cards and PINs for use by 
the person/s nominated by the Account Holder subject 
to the terms and conditions.

 h) In the event the new credit card is issued and not 
activated within 90 days of its issuance, the bank 
shall reserve the right to cancel the card and deduct 
cancellation fees from the customer’s funding account.

4) Use of the Card

 a) The Card must be signed by the Cardholder immediately 
upon receipt and may only be used. By the designated 
Cardholder whose name appears on the face of the 
Card; subject to the terms of this Agreement current at 
the time of use; within the Card Limit as advised to the 
Cardholder by the Bank from time to time during the 
validity period embosed on the Card.
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 b) Subject to the right of the Bank, in its absolute discretion 
and without prior notice, the Bank may withdraw the 
right to use the Card temporarily or permanently, or 
refuse any request for authorisation of any particular 
Card Charges.

 c) The Bank may take into Account in calculating the funds 
available, any outstanding Card Charges and any funds 
which the Bank in its discretion may deem to have been 
credited or debited to the Card Account.

 d) The Bank will not guarantee goods or service purchased 
on the Card or entertain disputes between the 
Cardholders and insurance company or any third party 
for the matter.

 e) The Card may be used (i) only within the Credit Limit 
notified by the Bank to the Card member, and (ii) within 
the validity period embossed on the Card.

 f) The Card member’s right to use the Card shall 
determine forthwith in the event of termination 
pursuant to Clause 18 herein below, or in the event of 
loss or theft of the Card.

 g) The Card member hereby requests that renewal and/
or replacement Cards be issued to each Card member 
until such time the Bank is notified by the Account 
Holder otherwise.

 h) The Card member accepts full responsibility for wrongful 
use of the Card in contravention of the terms and 
conditions and undertakes and agrees to indemnify the 
Bank against any loss, damage, interest, conversion or 
any other financial charge that the Bank may incur and/
or suffer in the Card member committing violation of the 
terms and conditions.

 i) The minimum and maximum amount that can be 
accessed in a single/multiple Charges on the Card will 
be decided by the Bank at its sole discretion. The number 
of transactions permissible in a period of time, will be as 
decided by the Bank at its sole discretion.

 j) The Bank reserves unto itself, the absolute discretion and 
liberty to decline or honour any authorisation requests 
on the Card without assigning any reason.

 k) The Bank reserves the right, in its absolute discretion and 
without prior notice, at any time to withdraw the Card 
Member’s right to use the Card and reserves the right to 
communication such withdrawal of the right to use the 
Card or refusal for authorisation to any person.

 l) NBO Webshopper Credit Card can be used only for 
incurring transactions on the internet with internet 
service establishments and is not valid when handed over 
physically to the service establishment. NBO Webshopper 
Credit Card cannot be used in dual mode transactions, 

where transaction can be initiated on the Internet 
but would need the physical Card to be presented to 
complete the transaction. No cash withdrawals can be 
effected using the NBO Webshopper Credit Card.

5) Charges

 a) Charges comprise each of the following:

 (A) Voluntary Charges means and comprises of any 
Charges payable by the Card member to the Bank 
from time to time including without limitation 
(i) the amount of any purchase of goods and/or 
services made by a transaction instructions, (ii) the 
amount of any Cash Advance provided pursuant 
to a transaction instruction, (iii) any other amount 
chargeable to the Card Account by virtue of a 
transaction instruction, (iv) any amount which the 
Bank is requested to debit to the Card Account and 
which the Bank debits pursuant to such request.

 (B) Involuntary charges means and includes without 
limitation (i) any fees charged by the Bank in respect 
of a Card Account or Card, including joining, annual 
replacement, re-issue, renewal, late payment, penalty, 
over Credit Limit Charges, and other fees, (ii) the Bank’s 
interest Charges accruing/applied on any Charge, (iii) 
commission on any specific types of transactions.

 (C) The services and products provided under this 
agreement are subject to VAT. The Bank shall add 
VAT in addition to any amounts or fees payable by 
the Customer to the Bank under this agreement, 
at the prevailing VAT rate as applicable at the time 
of payment.

 (D) VAT at the prevailing applicable rate will be levied 
on all taxable products and services provided by 
the Bank.

 b) The method of calculation of involuntary charges will be 
as notified by the Bank to the Account holder from time 
to time in accordance with Clause 20 herein below.

 c) The Bank’s record of the amount of any Charges, shall 
in the absence of manifest error, be final and binding on 
the the Card member and shall be conclusive in any case 
where the Bank has effected any payment pursuant to a 
voluntary charge.

 d) When any goods purchased/to be purchased or services 
availed/to be availed by use of the Card, the Card 
member will be billed in the monthly Statement of the 
Card Account. As purchase and cancellation are two 
separate transactions, the Card Member will have to pay 
for the purchase as per the billing. For any subsequent 
cancellation, the amount will only be credited to the Card 
Account (less cancellation charges, if any) as and when 
received from the service establishments/Acquiring Bank.
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 e) The Account holder and the Card member/s shall be 
jointly and severally liable to pay to the Bank all amounts 
so debited, unless disputed by the Card member in 
accordance with Clause 11 herein below.

 f) The amount of any Card transaction incurred in a 
currency other than the Omani Rial will be converted 
at an exchange rate determined by the Scheme (Visa/
MasterCard), as on the date when the transaction is 
debited to the Card Account.

 g) If the entire amount outstanding on the Card Account 
is not paid in full on or before the payment due date 
as indicated in the Statement, interest will be applied 
on the Card Charges until any repayments are credited 
to the Card Account and thereafter on the reduced 
balance, until payment is made in full.

 h) In the event of non-receipt of minimum amount due by 
the payment date, an Overdue payment charge will be 
charged to the Card Account. 

 i) In the event the total outstanding liability in the Card 
Account exceeds the Credit Limit assigned, the Bank will 
charge an over Limit fee of RO 5. The over Limit fee may 
be varied at the discretion of the Bank from time to time 
and notified to the Account Holder as per Clause 20 
herein below.

 j) NBO retains the right to alter any charges or fees from 
time to time or to introduce any new charges or fees, 
as it may deem appropriate, with due intimation to 
cardholders on NBO website.

6) Transaction Instruction

 a) Transaction Instructions comprise any of the following: 

  (i) In the case of purchase of goods and/or services, 
the record of the amount of such purchases prepared 
by the Person supplying the same and submitted to 
the Bank, (ii) the input to the Bank’s computer of such 
instructions and (iii) any other instruction which the Bank 
is requested to effect and which the Bank effect pursuant 
to such request.

 b) The Bank will provide a PIN to the Card member to be 
used in conjunction with the Card when effecting a 
transaction instruction at a computer terminal. The 
Card member shall under no circumstances whatsoever, 
disclose the PIN to any other person.

 c) The Bank shall be entitled (but not bound to) give 
effect to any transaction Instruction upon receipt of 
the same as through the same were submitted by the 
Card member to the Bank in writing and signed, and for 
avoidance of any doubt, the applicant/Card member 
hereby authorises the Bank to do so.

 d) The Bank’s record of any transaction instruction effected 
in conjunction with PIN shall be binding on the Card 
Member as to its consequences.

7) Quality of Goods and Services

 a) The Bank shall not in anyway be responsible for 
merchandise, merchandise warranty or services 
purchased or availed of, by the Card member from 
service establishments including on Account of any delay 
in delivery, non-delivery, non-receipt of goods or receipt 
of defective goods.

 b) The Card facility is purely a facility extended to the Card 
member for purchase of goods or availment of services and 
the Bank holds out no warranty or makes no representation 
as to the quality, delivery or otherwise howsoever of the 
goods purchased and or services availed. Any dispute 
arising in respect of the goods purchased and/or service 
availed, must be resolved by the Card Member with the 
relevant service establishment.

 c) The existence of any dispute shall not relieve the Card 
member of his obligation to pay all Charges and the 
Card member agrees to pay promptly such Charges, not 
withstanding any pending disputes or claim whatsoever.

 d) Objects purchased by the use of the Card shall remain 
the property of the Bank until such time the Charges 
pertaining thereto are paid by the Card member to 
the Bank.

8) Payment

 a) The Account holder shall ensure sufficient balance in 
his funding Account at the payment due date to pay to 
the Bank the minimum amount due mentioned in the 
Statement. Payments may also be made in cash/cheque 
at any of the NBO Branches. Customer number appearing 
in the Credit Card Statement should be indicated in the 
payment receipt.

 b) Each Card member is liable, jointly and severally with 
the Account holder to pay to the Bank, Minimum 
payment due upon receipt of the Statement by the 
Account holder.

 c) Nothing in the terms and conditions shall affect the Bank’s 
right to set-off, transfer and the application of monies 
at law or pursuant to any agreement from time to time 
subsisting between the Bank and the Card member. Such 
set-off, transfer or application will be without notice to 
the Card member in the event that payments to the Bank 
are in arrears/due in the Card Account.

 d) Payment of any amount less than the Statement balance 
shown in the Statement will be appropriated to Card 
Account/Charges as decided by the Bank. The applicant/
Card member hereby waives all right to appropriate 
payments in any other manner.
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 e) All amounts due to the Bank pursuant to the terms 
and conditions shall be payable without any deduction 
whatsoever by way of counter claim or otherwise, of any 
amount due or alleged to be due or outstanding from the 
Bank or any other person and not withstanding any legal 
limitation, disability or incapacity of a Card member. The 
Bank shall have general lien on all the assets/monies/
deposits/securities belonging to a Card member which 
are in the possession or control of the Bank.

 f) Any Credit given in respect of the supply of goods and/or 
services will be applied by the Bank to the Card Account 
(and not to any specific Card member) only after receipt 
by the Bank such Credit notification in a form acceptable 
to the Bank.

 g) The entire outstanding in the Card Account shall become 
payable in full by the Card member/s in the event of 
insolvency or winding up of any business owned by the 
Card member or payable by the Card member’s legal 
estate in the event of his death, the Card member shall 
be personally held liable for settlement of any dues to 
the complete satisfaction of the Bank.

 h) In the event of non-receipt of the Statement for any 
reason whatsoever, the Card member undertakes to pay 
to the Bank, the sum total of all dues calculated by using 
the Card member copies of the transaction instructions 
or other requisitions in his/her possession. Non-receipt 
of Statement shall not be considered a valid reason for 
holding payment.

 i) The Card member shall take cognisance of the fact that 
Credit balance, if any in the Card member’s Account 
shall not attract any interest, whatsoever.

 j) If payment is made through cheque/draft, the Card 
Account will be credited only after realisation of funds 
with an amount net of Bank’s collection Charges, as 
applicable from time to time. Payment to the Bank in 
respect of liabilities of the Card member shall be deemed 
not to have been made until such time as relevant clear 
funds have been received by the Bank.

 k) If any payment instrument as described in Clause 8 (j), 
is dishonoured by the drawee Bank for any reason, the 
Card member shall be liable for legal proceedings and 
the Bank may at its discretion levy Penalty fees and/or 
cancel the Card facility.

 l) The Bank will be entitled (not bound) to give effect 
to any instruction given by the Account holder that 
payment may be effected by crediting the Card Account 
and debiting with the like amount such other Account as 
may have been established by the Account holder with 
the Bank.

 m) A minimum payment of 5% of the monthly outstanding 
or RO 10 if the outstanding balance is between RO 10 to 

  RO 100 or the entire outstanding, if the outstanding 
balance is less than RO 10, any amount that exceeds 
the Credit Limit and any unpaid minimum amount due 
from the previous billing(s) will be debited to the funding 
Account on the day determined by the Bank as payment 
due date. If the Card member desires to pay more than 
the minimum amount, the same should be conveyed in 
writing to the Bank. Such voluntary payments will not 
be factored/reckoned for the minimum payment due as 
stipulated above.

 n) Cash Advance taken through the Card will be charged 
interest at the prevailing rate, from the date of the 
cash withdrawal, on the daily Cash Advance balance 
outstanding until the date of settlement.

 o) A service charge on the amount of Cash Advance 
withdrawn on the Card will be debited to the Card 
Account at the rate specified by the Bank from time to 
time, under intimation to the Card member. Currently a 
service charge of 3% of Cash Advance amount, subject to 
a minimum charge of RO 2.500 per cash transaction will 
be charged.

 p) On default of payment of minimum amount due and/
or if the outstanding on the Card Account exceeds the 
Credit Limit at any time, the Bank shall have the right 
to charge additional interest and/or penalty Charges 
at such rates to be stipulated by the Bank from time to 
time.

 q) Upon cancellation of the Card by the Bank or the Card 
member, the Bank will block the funding Account for 
an amount equal to 10% of the Credit Card limit for a 
period of 35 days after cancellation. Alternatively the 
Card member may provide an acceptable guarantee 
equal to this Credit Limit for a period of 35 days after 
cancellation. No objection certificate will be issued only 
after a period of 35 days from the date of cancellation 
of the Card, provided there is no amount outstanding in 
the Card Account at the end of this period.

 r) In the event of non-payment of minimum amount due 
on the payment due date for insufficient funds in the 
funding Account or any other reason whatsoever, the 
Bank reserves the right to block/put hold, the funding 
Account and has first charge on all funds received in the 
funding Account.

9) Exclusion Liability

 Without prejudice to the foregoing, the Bank shall be under 
no liability whatsoever to the Card Member in respect of any 
loss or damage arising directly or indirectly out of:

 a) Any defect in any goods or services supplied;

 b) The refusal of an person to honour or accept a Card;

 c) The giving of transaction instruction other than by a Card 
Member;
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 d) Any Statement made by any person requesting the 
return of the Card or any act performed by any Person in 
conjunction therewith;

 e) The exercise by the Bank of its right to demand and 
procure the surrender of the Card prior to the expiry 
date embossed on its face, whether such demand and 
surrender are made and/or procured by the Bank or by 
any person or by any computer terminal;

 f)  The exercise by the Bank of its right to terminate any Card 
or the Card Account pursuant to Clause 22 herein below,

 g) Any injury to the Credit, character and reputation of the 
Card Member caused by the repossession of the Card, 
any request for its return or the refusal of any Person to 
honour or accept the Card;

 h) Any misrepresentation, miss-statement, error or omission 
in any detail disclosed by the Bank pursuant to Clause 11 
herein below.

10 Disclosure of Information

 1  The Bank shall preserve the secrecy of all details of 
transactions or dealing between the Applicant/Card 
Member and the Bank to the extent required by law. 
Notwithstanding the foregoing, the Applicant/Card 
Member hereby authorises the Bank to provide information 
about the Applicant and/or Card Account to any:-

 a) Office or branch of any company/firm associated with 
the Bank;

 b) Bank, financial institutions or Credit bureau;

 c) Actual or proposed assignee of the Bank or participant or 
sub-participant in or transferee of any of the Bank’s rights 
in relation to the Card Account.

 d) Agent, contractor or service provider under a duty of 
confidentiality to the Bank or to any related company;

 e) Supervisory or regulatory authority,

 f) Person or judicial body.

 2  The bank has the right to announce the winners of any 
campaign it launches in the means which the bank finds 
to be appropriate, thus the bank will inform the winners 
through communication channels which the bank finds 
to be appropriate.

11. Disputes

 a) Any Charges or other payment requisition received 
from a Service Establishment by the Bank for payment, 
shall be conclusive proof that the Charge recorded on 
such requisition was properly incurred at the Service 
Establishment in the amount and by the Card Member 
referred to in that Charge or other requisition, as the 
case may be, by the use of the Card except where the 
Card has been lost stolen or fraudulently misused, the 

burden of proof for which shall be on the Card Member. 
The other payment requisition referred to in this 
Clause shall include any and all payments pertaining to 
permissible expenses incurred by a Card Member at a 
service establishment, by use of the Card which is not 
recorded as a Charge.

 b) Signature of the Card Member on such transaction 
instruction together with the Card number shall be 
conclusive evidence as between the Bank and the 
Card Member as to the extent of the liability incurred 
by the Card Member and the Bank shall not be required 
to ensure that the Card Member has duly received the 
goods purchased/to be purchased or has duly received 
the service availed/to be availed to the Card Member’s 
satisfaction.

 c) Should the Card Member disagree with a Charge 
indicated in the Statement, the same should be 
communicated to the Bank within 20 days of the 
Statement date, failing it would be constructed that all 
Charges and the Statement are correct.

 d) Authority to charge Card Member’s Account in respect 
of a charge made/to be made, service availed/to be 
availed would be given by the Card Member in the form 
of a transaction instruction or such other form as may be 
prescribed by the Bank.

 e) Original Card Transaction slips will not be provided by 
the Bank. In case of a dispute, only the photocopy will 
be provided as documentary proof of debit, provided 
the Cardholder makes a request in writing as per Clause 
11(c) herein above. The Bank will charged a retrieval fee 
RO 4 for each transaction retrieval request by the Card 
Member. The fee will be debited to the Card Account 
and will be refunded/waived only if the dispute is settled 
in favour of the Card Member as per the franchise terms 
and conditions concerning disputes redressal. The Bank 
shall make bonafide and reasonable efforts relating to 
the resolution of a Card Member’s disagreement with a 
charge and if after such effort, the Bank so determines 
that the Charge indicated in the statement is correct, 
such decision shall be communicated to the Card 
Member, who shall thereafter without any delay, make 
payment inclusive of any accrued interest.

 f) The Bank accepts no responsibility for refusal by a service 
establishment to honour the Card.

 g) Complaints against the service establishment/s and 
any claim by the Card Member against the service 
establishment will not relieve the Card Member from any 
obligation to the Bank.

 h) On receipt of a valid dispute from the Card Member, the 
Bank may as per the franchise disputes redressal regulations 
where applicable, charge back the transaction and Credit 
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the Card Member’s Account with the transaction amount. 
In the event, If the said transaction is presented by the 
Acquiring Bank, the Bank reserves the right to debit the 
Card Member’s Account with the transaction amount, 
without notice to the Card Member and it shall be deemed 
that the Card Member has incurred the transaction and 
the liability for payment of such transaction amount with 
interest which rests with the Card Member and the Bank 
reserves the right to debit the Card Member’s Account 
with any additional costs in this regard.

 i) In the event of a failed chargeback on a customer’s 
Credit Card, the Bank shall not write off the amount if 
the disputed transaction is reported to be a fraudulent 
transaction falling under Card present criteria but the 
Card is not signed on the back by the customer. 

  j) In the event of a rejected chargeback, the disputed 
fraudulent transactions shall not be written off if the 
Cardholder is registered for SMS banking but was late in 
reporting the fraud (2 days from the date the SMS was 
sent out) without proper justification.

12) Change of Address

 It is obligatory on the part of the Card Member to inform the 
Bank of any change in name or address in writing.

13) Lost Card Liability

 a) If a Card is lost or stolen, or for any other reason liable 
to be misused, or if the PIN disclosed in breach of 
these terms and conditions, the Card Member must 
immediately notify Card Services, National Bank of Oman 
(SAOG), by Telephone, Fax or Telex message.

 b) The Bank may upon adequate verification, temporarily 
suspend the Card Account and will not be liable for any 
inconvenience caused o the Card Member on this Account.

 c) If a Card is lost/stolen or for any reason is liable to be 
misused, the Card Member must file a report with the Law 
Enforcement Authority and send a copy of such a report 
to the Bank. The Card Member will be liable for Charges 
incurred on the Card until the written notice detailing the 
loss or theft of the Card is received by the Bank.

 d) If the advice of the loss/theft/apprehension of misuse 
is given verbally, it should be confirmed in writing to 
the Bank on the next working day. If confirmation is 
not received within the next working day, any disputes 
thereon shall not be entertained by the Bank.

 e) A Card is reported lost or stolen and subsequently found 
should not be used and the Card Member shall be solely 
responsible for invalidating the Card under intimation to 
the Bank.

 f) The Card Member is responsible for the security of the 
Card and shall take all steps for ensuring the same.

14) Authorised Debt Collection Agency

 The Bank reserves the right, at its absolute discretion, to 
assign payments due from any Card Member to its authorise 
debt collection agency for collection of the amounts 
outstanding without any prior advice to the Card Member 
and that the Bank shall be entitled to debit the Card Member 
with the expenses incurred by it in doing so.

15) Additional Cards

 With respect to more than one Card being issued on an 
Account, the Holder of an Additional Card on the Account 
and the Account Holder, authorising the issuance of such 
Additional Card(s), the Card Member and the Additional Card 
Member shall be bound jointly and severally bound by the 
terms and conditions and shall be jointly and severally liable 
for all Charges incurred by the use of the Card(s).

16) Notice

 a) Each of the Applicants/Card Members hereby 
irrevocably appoint the Account Holder as their agent 
for the purpose of service by the Bank (i) the Statement 
including the service of demand for payment thereby 
constituted and of any notice in the Statement for which 
provision in made in the terms and conditions, (ii) any 
other demand, communication or notice made or given 
by the Bank pursuant to any provision of the terms and 
conditions, (iii) legal process in the event of any action 
respect of the terms and conditions.

 b) Any of the aforesaid documents may be served by 
sending the same by ordinary post/personal courier to 
the last known address of the Account Holder and such 
document shall be deemed to have been served three 
days after the date of posting.

17) Assigning Debt

 The Card Member expressly recognises and accepts that the 
Bank shall be absolutely entitled and have full power and 
authority to assign and transfer its rights in respect of any 
or all outstandings and dues of a Card Member to any third 
party of the Bank’s choice and the Card Member hereby 
agrees to accept such third party as its Credit or and agrees 
to pay over such outstanding and dues to such third party. 
Any cost incurred by the Bank pursuant to the assignment 
and transfer of its rights to any third party will be debited to 
the Account of the Card Member.

18) Breach and Termination

 a) Breach: In the event of any breach of the terms and 
conditions by the Account holder or any Card Member 
(i) notwithstanding any other provision of the terms and 
conditions, the Card Member will remain liable for any 
loss directly or indirectly resulting to the Bank from such 
breach, (ii) the Card Member will be liable to pay to the 
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Bank upon demand all amounts outstanding from the 
Card Member to the Bank, whether due and payable to 
the Bank at the date of such demand or not.

 b) Termination: (i) The Account Holder may at any time by 
written notice to the Bank terminate the Card Account, 
(ii) such notice will not take effect until the Card has been 
defaced (magnetic stripe and the Card number including 
the hologram as relevant), under intimation to the Bank 
and subject to Clause 4(f) of the terms and conditions, 
(iii) save as aforesaid neither the Card Account nor any 
Card may be terminated by the Card Member.

 c) The Bank may cancel any additional Card upon request 
from the Account Holder in writing and in such event, 
the Account Holder will be liable for all amounts debited 
to the Card Account and/or damages or related costs 
incurred by the Bank in respect thereof.

 d) The Bank may at any time and with or without notice as 
the circumstances may require, in the Bank’s absolute 
discretion, terminate the Card Account or any Card.

 e) On termination of the Card Account and notwithstanding 
any prior Agreement or arrangement between the Bank 
and the Card Member to the contrary, (i) the total of 
all charges then outstanding, whether or not already 
reflected in the statement balance of the statement, 
(ii) the amount of any voluntary charge incurred after 
termination (with effect from the date of relevant 
Transaction Instruction) shall become forthwith due and 
payable by the Card Member as though they had been so 
reflected in the statement and involuntary charges will 
accrue thereon as applicable from time to time, as the 
Bank may notify in the statement.

 f) Cross Default: The Card Member expressly accepts that 
if the Card Member fails to pay any monies when due 
or which may be declared due, prior to the date when 
they would otherwise have become due or commits any 
other default under any Agreement (including the terms 
and conditions) with the Bank under which the Card 
Member is enjoying any financial/Credit/other facility, 
then in such event, the Bank shall without prejudice 
to any of its specific rights under each Agreement, be 
entitled to exercise all or any of its rights as set out in the 
terms and conditions at the sole discretion of the Bank.

19) Accident Insurance Claim

 a) As an additional facility, Card Members are covered by 
an Insurance Policy against Accident while travelling 
in public conveyance where the tickets are bought 
using NBO Credit Card. The Card Member specifically 
acknowledges that in all cases of claims, the Insurance 
Company will be solely liable and will not hold the Bank 
responsible in any manner whether for compensation, 
recovery of compensation, processing of claims or 

otherwise whatsoever The decision of the Insurance 
Company shall be binding on all the legal heirs/assignees 
of the deceased Card Member.

 b) The Card Member further acknowledges that the 
insurance cover so provided will be available to the 
Card Member as per the terms of the relevant Insurance 
Policy in force and so long as Card Member is and 
remains as a Card Member of the Bank, with his Account 
being good and regular and in the event of the Card 
facility being terminated for any reason whatsoever, the 
benefit of such insurance cover shall automatically and 
ipso facto cease to be available from such date of cesser 
of membership. The Bank may at its sole discretion, 
suspend, withdraw or cancel the benefit of such 
insurance cover and there will be no binding obligation 
on the Bank to continue this benefit.

 c) In the event of death of Card Member, the Card 
Member’s legal heirs shall not be entitled to receive any 
payments, under the accident insurance policy from 
the insurance company unless and until all payments 
outstanding in the Account and payable to the Bank 
have been settled. The Bank shall have first charge/lien 
on the insurance amount and shall be entitled to adjust 
the insurance amount due from and to be paid by the 
insurance company against the outstanding amount due 
from the Card Member, at the time the insurance claim 
is settled by the insurance company.

20) Amendments

 a) These terms and conditions may be amended from time 
to time by notice from the Bank to the Account Holder.

 b) Any such amendment shall be deemed to be effective 
and binding on the Applicant/Card Member.

 c) Any amendments will be deemed to have been accepted 
by the Card Member if the Card Member continues to 
keep or use the Card. In the event the Card Member is 
not agreeable to such amendments, the Card can be 
cancelled.

21) Jurisdiction for Disputes and Settlements 

 and Governing Laws 

 The Terms and Conditions shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the country where 
the Credit Card was issued. The parties irrevocably agree 
that the judicial courts in the country where the Credit Card 
is issued only will have exclusive jurisdiction to settle any 
disputes which may arise out of or in connection with the 
Terms and Conditions and that accordingly any suit, action 
or proceedings arising out of or in connection with the 
Terms and Conditions may be brought before the relevant 
jurisdiction.
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22) Renewal/Cancellation 

a) Notwithstanding prior cancelation of the NBO Credit 
Card, The Cardholder shall be obliged to renew and pay 
the annual fees of the NBO Credit Card in the event there 
is an outstanding amount on the card or not prior to the 
expiry date of the NBO Credit Card.

b) In the event the Cardholder demands to cancel the NBO 
Credit Card, the Cardholder shall be obliged to pay the 
cancellation fees.

Credit Shield
Credit Shield is an optional insurance program designed to protect 
you from the liability of paying the outstanding amount on your 
Credit Card in the event of Critical illness, Permanent Disability 
and at the unfortunate event of death.

Credit Shield thus provides you peace of mind to tide over 
contingency situations by taking care of your NBO Credit 
Card dues.

Credit Card outstanding (up to specified limits) are paid by the 
insurance company in the event of permanent disability, Critical 
illness and at the unfortunate event of death of the NBO Credit 
Card customer.

Critical illness means the first diagnosis of any of the 
following illnesses first occurring after the acceptance date 
(Date of Enrollment)

• Blindness
• Malignant Cancer
• Chronic Renal Failure
• Coronary Artery Bypass Surgery
• Heart Attack
• Major Organ Transplant Surgery
• Stroke

Eligibility

Credit Shield is available to all NBO Credit Card customer within 
the age of 18 and 65.

Fee

You pay as low as 0.59% of your Credit Card outstanding and 
what’s more; if you have no outstanding on your Card, you pay 
absolutely nothing and still enjoy the cover.

For any further queries, please call on 800 77077 or visit 
our branch.

Free Look period

3 months is the free period during which time you will have 
the opportunity to try out Credit Shield and incur no costs 
what so ever. In case you do not wish to continue with this 
feature you would need to call the Call Centre and deregister. 
Should you wish to register at a later time, this is possible.

Terms and Conditions

1. All the insured members are automatically covered from the 
date of commencement.

2. The first three months of the cover is free of charge and there 
after a nominal rate of 0.59% will be applied on the total out-
standing amount in each month’s Credit Card Statement.

 E.g.  If your outstanding is RO 100, you pay RO 0.590
   If your outstanding is RO 1000, you pay RO 5.900
   If your outstanding is nothing, you pay nothing

3. The Cardholder should be within the age of 18 to 65 years

4. The Territorial Limit is ‘worldwide’.

5. The cover is subject to the jurisdiction of the competent 
courts of the Sultanate of Oman.

6. Death or total permanent disablement or critical illness could 
be due to any cause except those expressly excluded.

7. Credit shield scheme policy is automatically activated 
from the date of first usage of the Credit Card and shall 
be applicable only to Primary Cardholders. The Primary 
Cardholder may opt out of the scheme at any time. However, 
in the event the Primary Cardholder is over the age of 60 
or has attained the age of 60, the option to deactivate 
the Cover shall no longer apply and the Credit shield shall 
become mandatory

Scope of Cover

Death due to any cause/permanent total disability/critical illness. 
In respect of death, Permanent total disablement or Critical illness 
of the primary Cardholder, the Cardholder’s indebtedness as on 
the date of event is subject to maximum of RO 11,000.

Disclaimer:

The insurance policy is underwritten by Oman Insurance Company 
(P.S.C) Limited.

National Bank of Oman shall not be responsible for Oman 
Insurance Company (P.S.C.) actions or decisions nor shall 
National Bank of Oman be liable regarding payment of claims 
under the policy.



Service Directory | 2322 | Service Directory

EPP Terms and Conditions
The word ‘Card’ means all Credit Cards issued by National 
Bank of Oman (NBO) and the word ‘Card Member, means the 
holder of a Card participating in the Easy Payment Plan or EPP 
(defined below). 

These terms and conditions will apply in conjunction with the 
provisions set out in the NBO Credit Cards terms and conditions, 
which prevails over any previous terms and conditions with 
regards to the EPP. All expressions here will have the same 
meaning as set out in the NBO Card’s terms and conditions except 
where the context otherwise requires or where express stated to 
the contrary. 

‘EPP’ means NBO Easy Payment Plan which allows the Card Member 
to repay certain Card transaction(s) in monthly instalments in 
accordance with these terms and conditions.

1. EPP is open to NBO Card Member accounts (Card Account) 
only.

2. Only Card Members with good standing or whose Card 
accounts are not in default or in breach of the NBO Card’s 
terms and conditions or are not in over limit are eligible to 
apply for the EPP. The Card Member must meet the minimum 
acceptance criteria determined by NBO when the Card 
Member applies to NBO for the EPP. (EPP will not eligible for 
closed A/c, delinquent card holders)

3. The Card Member must specify in the application to NBO 
the individual purchase transaction (Single Purchase) and/
or multiple purchase transactions (Multiple Purchases) 
(collectively, the Purchase(s) and reference to a Purchase 
is either or a combination of them, as the case may be), 
which the Card Member wishes to convert under the EPP 
(EPP Amount). Only Purchase(s) that fulfill these terms and 
conditions can be converted under the EPP. The EPP does not 
apply to cash and cash based transactions.

4. The minimum amount eligible for conversion under the EPP is 
RO100 

5. A Purchase can only be converted under the EPP if the 
Purchase has been debited to the Card Account but have not 
been recorded in the current statement of account forming 
part of the outstanding Current Balance due at the point of 
the conversion into the EPP Amount under the EPP.

6. The Card Member must choose a period of time in the 
application for the payment of the Purchase(s) (EPP Tenure) 
under EPP. 

 During the EPP Tenure, the EPP Amount in aggregate must 
be paid by way of equal monthly instalments, EPP Monthly 
Instalment). The Card Member is not at liberty to change the 
EPP Tenure and/or the EPP Monthly Instalment. 

7. The approval or otherwise of the Card Member’s application 
will be subject to, among others:- 

 a. The status of the Card Member’s Card Account;

 b. The status of the transaction at the point of conversion;  
  and 

 c. The discretion of NBO as it deems fit in any case.

8. Subject always to Clause 6 above, the EPP Monthly Instalment 
will be billed to the Card Member’s Card Account commencing 
on the immediate next statement of account date following 
NBO’s approval of the Card Member’s application.

9. In the event of any delay or failure to pay any EPP Monthly 
Instalment in full on or before the Payment Due Date specified 
in the Card Member’s statement of account (instalment 
default payment event), such charge as is applicable to the 
ordinary transactions in accordance with the NBO Card’s 
terms and conditions (Finance Charge) will apply to the EPP 
Monthly Instalment amount to which is outstanding. Despite 
so and in addition to the above, in the event of three (3) or 
more consecutive instalment default payment events, all 
monies due and owing under the EPP, comprising of the total 
outstanding EPP Monthly Instalment and the total unbilled 
principal of the EPP, together with the applicable Finance 
Charge and balance of all other monies due and owing under 
the EPP will be due and payable by the Card Member.

10. Subject to NBO’s approval, the Card Member may at any time 
cancel his participation in the EPP or elect for early settlement 
of the EPP Amount by calling NBO call centre. 

11. Without prejudice to any of the clauses or provisions of these 
terms and conditions, if the Card Member is in breach of any 
provisions of the NBO Card terms and conditions or these 
terms and conditions or in the event of cancellation of the 
Card or termination of the Card Account or the Card Account 
whether voluntarily or involuntarily closed for whatever 
reason, all monies due and owing under the EPP, comprising 
of the total outstanding EPP Instalment and the total unbilled 
principal of the EPP together with the applicable Finance 
Charge and balance of other monies owing under the EPP will 
immediately become due and payable by the Card Member 
and NBO may as it deems fit, charge it to the Card Account 
where the NBO Card terms and conditions will apply to all the 
said instalments or balance remaining, without prejudice to 
the rights and remedies of NBO under the NBO Card terms 
and conditions.
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12. The normal Finance Charge mentioned in the Card’s terms 
and conditions is chargeable if the EPP Monthly Instalment 
is not received by NBO in full on or before the Payment Due 
Date specified in the statement of account. Any unpaid EPP 
Monthly Instalment outstanding on the Payment Due Date 
specified in the statement of account may be capitalised on 
each Payment Due Date and subject to the applicable finance 
charges until full repayment of the outstanding amounts. 
Therefore and in accordance with the NBO Card’s terms and 
conditions in the event the amount stated in any monthly 
statement of account to be the Specified Minimum Payment 
is not received in full, the applicable finance charges shall 
be levied on the unpaid balance which may include the EPP 
Monthly Instalment or part of it in accordance with the NBO 
Card’s terms and conditions.

13. The EPP Monthly Instalment forms part of the Card Member’s 
Specified Minimum Payment as defined in the NBO Card’s 
terms and conditions stated as due in the Card Member’s 
statement of account.

14. The Card Member can apply for more than once for EPP so 
long as the Card Member qualifies for the EPP in accordance 
with these terms and conditions.

15. The EPP is valid only up to the EPP Tenure opted by the 
customer. For the avoidance of any doubt: 

 Nothing contained here will be construed as an obligation on 
NBO to extend the EPP;

 NBO reserves the right to, as it deems fit, vary or change these 
terms and conditions from time to time with prior notice by 
way of posting on NBO online found at www.nbo.om, or in any 
other manner deemed suitable by NBO. The Card Members 
agree that their participation in the EPP will be considered 
to be their acceptance of these terms and conditions (which 
may be varied or changed). 

16. All matters of disputes are subject to the final decision 
of NBO. 

17. NBO reserves the right to describe any of the expressions 
contained here in a different manner in the statement of 
account and such descriptions in the statement of account 
will not be construed against NBO as having a different 
meaning stated here.

18. The Card Member who is filling the EPP application during 
the period from 22nd to 25th of every month need to note 
that their transaction may not be converted to EPP as it is 
the statement cut off period and hence the transaction 
would be billed. If the Card Member’s repayment mode is 
100% then it may not be converted into EPP or else if the 
repayment mode is 5%, the card member’s transaction will 
be converted into EPP. 
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البطاقــة،  اليهــا فــي شــروط وأحــكام  العــادي المشــار  التمويــل  رســوم   .12
يتــم خصمهــا إذا لــم يســتلم البنــك الوطنــي العمانــي أقســاط الخطــة 
فــي  الدفعــات  اســتحقاق  قبــل  أو  فــي  بالكامــل  الشــهرية  الميســرة 
التاريــخ المحــدد فــي كشــف حســاب. أي أقســاط شــهرية مســتحقة غيــر 
الحســاب  كشــف  فــي  المحــددة  الدفــع  اســتحقاق  تاريــخ  فــي  مدفوعــة 
وتخضــع  الدفــع  الســتحقاق  تاريــخ  كل  فــي  وإضافتهــا  رســملتها  يمكــن 
لرســوم التمويــل حتــى ســداد كامــل المبالــغ المســتحقة. لذلــك وفقــًا 
عــدم  حــال  وفــي  العمانــي  الوطنــي  البنــك  بطاقــات  وأحــكام  لشــروط 
أدنــى  أي كشــف حســاب شــهري كحــد  فــي  المذكــور  المبلــغ  اســتالم 
للدفــع بالكامــل، تطبــق الرســوم الماليــة المعمــول بهــا علــى الرصيــد 
الميســرة  للخطــة  الشــهرية  الدفعــة  يشــمل  قــد  والــذي  المدفــوع  غيــر 
أو جــزء منهــا وفقــًا لشــروط وأحــكام بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي.

تشــكل األقســاط الشــهرية لخطــة الســداد الميســرة جــزءاً مــن دفعــات الحــد   .13
األدنــى لبطاقــة العضــو علــى النحــو المحــدد فــي شــروط و أحــكام بطاقــة 
ــو. ــة العض ــاب بطاق ــف حس ــي كش ــتحقة ف ــي والمس ــي العمان ــك الوطن البن

يمكــن لحامــل البطاقــة تقديــم الطلــب أكثــر مــن مــرة لخطــة الســداد   .14
الميســرة طالمــا كان عضــو البطاقــة مؤهــال للحصــول علــى خطــة الســداد 

الميســرة وفقــًا لهــذه الشــروط واألحــكام.

تكــون خطــة الســداد الميســرة صالحــة فقــط حتــى إنتهــاء الفتــرة المحــّددة   .15
للخطــة التــي تقــدم اليهــا العميــل. ولتجنــب أي شــك:

البنــك  علــى  التــزام  أنــه  علــى  تأويلــه  الــوارد هنــا ســيتم  ال شــيء مــن   
الميســره. الســداد  خطــة  فتــرة  لتمديــد  العمانــي  الوطنــي 

ويحتفــظ البنــك الوطنــي العمانــي بحقــه فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا، تنويــع   
أو تغييــر هــذه الشــروط واألحــكام مــن وقــت آلخــر مــع إشــعار مســبق مــن 
خــالل نشــرها علــى موقــع البنــك الوطنــي العمانــي علــى شــبكة اإلنترنــت 
الوطنــي  البنــك  يــراه  لمــا  أخــرى وفقــًا  بــأي طريقــة  أو   ،www.nbo.om
العمانــي مناســبًا. يوافــق عضــو البطاقــة علــى أن مشــاركته فــي خطــة 
)والتــي  واألحــكام  الشــروط  لهــذه  قبولــه  علــى  تــدل  الميســرة  الســداد 

يمكــن أن تختلــف أو تتغيــر(.

تخضع جميع المنازعات للقرار النهائي للبنك الوطني العماني.  .16

يحتفــظ البنــك الوطنــي العمانــي بحقــه فــي التعبيــر عــن أي مــن العبــارات   .17
الــواردة هنــا بطريقــة مختلفــة فــي كشــف الحســاب ولــن يتــم تفســير مثــل 
هــذه العبــارات فــي كشــف الحســاب ضــد البنــك الوطنــي العمانــي بســبب 

احتوائهــا علــى معنــى مختلــف عّمــا ورد هنــا. 

ــن يتقدمــون لخطــة الســداد الميســرة  ــة الذي ينبغــي علــى حاملــي البطاق  .18
خــالل الفتــرة مــن 22 إلــى 25 مــن كل شــهر مالحظــة أنــه قــد ال يتــم تحويــل 
معاملتهــم إلــى خطــة الســداد الميســرة حيــث أنهــا فتــرة القطــع، وبالتالــي 
فانــه ســيتم تقييدهــا علــى الحســاب. إذا اراد عضــو البطاقــة ســداد 100٪ فإنــه 
ال يتــم تحويلــه إلــى الخطــة الميســرة للدفــع أو إذا كانــت رغبتــه بســداد ٪5، 

ــه يتــم تحويــل حامــل البطاقــة إلــى الخطــة الميســرة للســداد. فإن
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رة( الشروط واألحكام )خطة سداد ُميسَّ

كلمــة “بطاقــة” تعنــي جميــع بطاقــات االئتمــان الصــادرة عــن البنــك الوطنــي 
ــارك  ــة ومش ــب البطاق ــل/ صاح ــي حام ــة”، تعن ــل البطاق ــة “حام ــي وكلم العمان

ــاه(. ــح أدن ــو موض ــا ه ــره )كم ــداد الميس ــة الس ــي خط ف

ــروط  ــي ش ــواردة ف ــكام ال ــع األح ــن م ــكام بالتزام ــروط واألح ــذه الش ــتنطبق ه س
التــي تســود علــى أي  االئتمــان،  البنــك الوطنــي العمانــي لبطاقــات  وأحــكام 
ــكل  ــون ل ــرة. يك ــداد الميس ــة الس ــق بخط ــا يتعل ــروط فيم ــابقة والش ــروط س ش
العبــارات هنــا نفــس المعنــى علــى النحــو المبيــن فــي شــروط وأحــكام بطاقــة 
البنــك الوطنــي العمانــي االئتمانيــة مــا لــم يقتضــي الســياق خــالف ذلــك، أو حيــث 

ــك. يتــم اإلعــالن صراحــة بعكــس ذل

“خطــة ســداد ميســرة” تعنــي خطــة البنــك الوطنــي العمانــي للســداد الميســر 
أقســاط  البطاقــة بســداد معامــالت بطاقــة معينــة علــى  التــي تســمح حامــل 

شــهرية وفقــًا لهــذه الشــروط واألحــكام.

خطــة الســداد الميســرة متاحــة ألعضــاء بطاقــات البنــك الوطنــي العمانــي   .1
فقــط. بطاقــة(  )حســاب 

فقــط أعضــاء البطاقــة الذيــن لديهــم وضــع جيــد، أو حســاب بطاقاتهــم ليــس   .2
متعثــر أو مخالــف لشــروط وأحــكام بطاقــات البنــك الوطنــي العمانــي 
الخطــة  علــى  الحصــول  لطلــب  مؤهليــن  االئتمانــي،  الســقف  تعــدت  أو 
الميســرة. يجــب علــى عضــو البطاقــة تلبيــة الحــد األدنــى لمعاييــر القبــول 
التــي يحددهــا البنــك الوطنــي العمانــي عندمــا يتقــدم الــى البنــك للحصــول 
علــى الخطــة. )ال يمكــن تطبيــق خطــة الســداد الميســرة علــى الحســابات 

المغلقــة ، حامــل البطاقــة المتخلــف عــن الســداد(.

البنــك  إلــى  المقــدم  الطلــب  أن يحــدد فــي  البطاقــة  يجــب علــى حامــل   .3
ــة للشــراء )شــراء واحــد( و /أو عمليــات  ــي المعاملــة الفردي الوطنــي العمان
شــراء متعــددة )مشــتريات متعددة()بشــكل جماعــي، والشــراء و مراجــع 
حامــل  يــود  التــي  الحالــة(،  حســب  علــى  منهــا،  مجموعــة  أو  الشــراء 
البطاقــة تحويلهــا وفقــًا لخطــة الســداد الميســرة )مبلــغ خطــة الســداد 
الميســرة(. فقــط عمليــات الشــراء التــي تلبــي هــذه الشــروط واألحــكام 
يمكــن تغطيتهــا وفقــًا لخطــة الســداد. وال تنطبــق علــى معامــالت النقــد 

النقــد. أســاس  علــى  القائمــة  والمعامــالت 

الحد األدنى للمؤهل للتحويل وفقًا لخطة السداد الميسرة هو100ر.ع  .4

ال يمكــن تحويــل عمليــة الشــراء إلــى خطــة الســداد إال إذا تــم خصــم الشــراء   .5
لحســاب البطاقــة، ولكــن لــم يتــم تســجيله فــي كشــف الحســاب الحالــي 
ويشــكل جــزءاً مــن الرصيــد الحالــي المســتحق عنــد نقطــة تحويــل المبلــغ 

إلــى خطــة الســداد الميســرة .

يجــب أن يختــار حامــل البطاقــة الفتــرة الزمنيــة لدفــع المشــتريات )فتــرة   .6
الميســرة.  الســداد  لخطــة  وفقــا  الميســرة(  الســداد  خطــة 

خــالل فتــرة الســداد الميســرة، يجــب دفــع مبلــغ الســداد الميســر علــى    
دفعــات شــهرية متســاوية، )فتــرة ســداد أقســاط ميســرة شــهرية(. وال يمتلــك 
ــاط  ــرة و / أو األقس ــداد الميس ــرة الس ــر فت ــي تغيي ــة ف ــة الحري ــل البطاق حام

الشــهرية لخطــة الســداد الميســرة. 

الموافقــة أو خالفهــا علــى طلــب حامــل البطاقــة، ســتخضع مــن بيــن أمــور   .7
أخــرى الــى:-

وضع حساب حامل البطاقة. ا. 

حالة المعامالت عند نقطة التحويل الى الخطة. ب. 

الســلطة التقديريــة للبنــك الوطنــي العمانــي حســب مــا يــراه مناســبًا  ج. 
ألي حالــة.

ـــداد  ـــة الس ـــي خط ـــهرية ف ـــاط الش ـــتضاف األقس ـــاله، س ـــد 6 أع ـــاة البن ـــع مراع م  .8
الميســـرة إلـــى حســـاب بطاقـــة حامـــل البطاقـــة مباشـــرة حســـب تاريـــخ 
كشـــف الحســـاب الالحـــق لموافقـــة البنـــك الوطنـــي العمانـــي علـــى طلـــب 

ــة. ــل البطاقـ حامـ

ــداد  ــة الس ــهرية لخط ــاط الش ــع األقس ــدم دف ــر أو ع ــود أي تأخي ــال وج ــي ح ف  .9
ــخ اســتحقاق الدفــع المحــدد فــي كشــف حســاب  بالكامــل فــي أو قبــل تاري
الرســوم  تطبــق  الشــهري(،  القســط  دفــع  فــي  )التأخــر  البطاقــة  حامــل 
ــي )رســوم  ــة البنــك الوطنــي العمان ــة وفقــُا لشــروط وأحــكام بطاق العادي
الرغــم  وعلــى  المســدد.  غيــر  الشــهري  القســط  مبلــغ  علــى  التمويــل( 
مــن ذلــك، وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــي حــال التأخــر عــن الســداد لثالثــة )3( 
دفعــات متتاليــة أو أكثــر، فــإن كل األمــوال المســتحقة وفقــًا لخطــة الســداد 
الشــهرية  المســتحقة  األقســاط  مجمــوع  مــن  تتألــف  والتــي  الميســرة، 
الــى  باإلضافــة  الميســرة،  الســداد  لخطــة  الرئيســية  الفواتيــر  ومجمــوع 
ــغ األخــرى  ــع المبال ــن جمي ــة بي ــة المعمــول بهــا مــع الموازن الرســوم المالي
المســتحقة بموجــب خطــة الســداد الميســرة وتكــون واجبــة الدفــع مــن 

قبــل حامــل البطاقــة.

فــي  البطاقــة  لحامــل  يجــوز  العمانــي،  الوطنــي  البنــك  بموافقــة  رهنــًا   .10
أي وقــت إلغــاء مشــاركته فــي الخطــة الميســرة للدفــع أو طلــب تســوية 
مبكــرة مــن مبلــغ الخطــة الميســرة مــن خــالل التواصــل مــع مركــز اتصــال 

العمانــي. الوطنــي  البنــك 

مــع عــدم اإلخــالل بــأي مــن بنــود أو أحــكام هــذه الشــروط واألحــكام، إذا   .11
البنــك  أيــا مــن شــروط وأحــكام بطاقــة  كان حامــل البطاقــة قــد خالــف 
ــة  ــي أو هــذه االحــكام والشــروط أو فــي حــال إلغــاء البطاق الوطنــي العمان
أو إنهــاء حســاب البطاقــة أو أغلقــت ســواء طوعــًا أو غيــر ذلــك ألي ســبب، 
جميــع األمــوال المســتحقة وفقــًا لخطــة الســداد الميســرة، والتــي تتضّمــن 
للخطــة  الرئيســية  الفواتيــر  المســددة ومجمــوع  غيــر  المبالــغ  مجمــوع 
ــغ  ــوازن مــع المبال الميســرة إلــى جانــب الرســوم الماليــة المعمــول بهــا وت
الفــور  علــى  وتصبــح  الميســرة  الدفــع  لخطــة  وفقــًا  المملوكــة  األخــرى 
مســتحقة وواجبــة الدفــع مــن قبــل عضــو البطاقــة ويجــوز للبنــك الوطنــي 
ــة حيــث  ــراه مناســبًا أن يخصــم لحســاب البطاق ــذي ي ــي بالشــكل ال العمان
األقســاط  علــى جميــع  العمانــي  الوطنــي  البنــك  بطاقــة  تطبــق شــروط 
ــدون المســاس بحقــوق وإجــراءات البنــك  ــد المتبقــي، ب المذكــورة أو الرصي

الوطنــي العمانــي وفقــًا ألحــكام بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي.
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درع االئتمان

درع االئتمــان هــو برنامــج تأميــن اختيــاري يهــدف إلــى حمايتــك مــن مســؤولية دفــع 
المبلــغ المســتحق علــى بطاقتــك االئتمانيــة فــي حالــة األمــراض الخطيــرة واإلعاقــة 

المســتديمه وفــي حالــة الوفــاة. 

وهكـذا يوفـر لـك درع االئتمـان راحـة البـال للتغلـب علـى حـاالت الطـوارئ مـن خـالل 
االهتمـام بمسـتحقات بطاقـة البنـك الوطنـي العمانـي االئتمانيـة الخاصـة بـك.

يتــم ســداد مســتحقات بطاقــة االئتمــان المتأخــره )إلــى ســقف معيــن( مــن قبــل 
شــركة التأميــن فــي حــال العجــز الدائــم، االمــراض الخطيــرة وفــي حالــة وفــاة 

عميــل بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي االئتمانيــة.

وتعنــي األمــراض الخطيــرة التشــخيص األولــي مــن أي مــن األمــراض التاليــة والتــي 
تحــدث بعــد تاريــخ القبــول )تاريــخ القيــد(:

العمى  •

السرطان الخبيث  •

الفشل الكلوي المزمن  •

جراحة الشريان التاجي   •

النوبة القلبية  •

الجراحة الكبيرة لزراعة عضو بالجسم   •

السكتة الدماغية  •

األهلية واالستحقاق

الــدرع االئتمانــي متــاح لجميــع عمــالء بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي االئتمانيــة 
ضمــن الفئــات مــن 18 و 65 ســنه.

الرسوم

أنــت تدفــع نســبة قليلــة يمكــن أن تصــل الــى 0.59٪ مــن مســتحقات بطاقــة االئتمان 
الخاصــة بــك، وأيضــًا؛ إذا لــم يكــن لديــك أي مســتحقات متأخــرة علــى بطاقتــك، فــال 

تدفــع شــيء علــى اإلطــالق وال يــزال بإمكانــك االســتفاده مــن الغطــاء.

ألي استفسارات أخرى، يرجى االتصال على الرقم 77077 800 أو زيارة فروعنا.

فترة االستكشاف 

تجربــة  مــن  خاللهــا  تتمكــن  استكشــاف  فتــرة  بمثابــة  أشــهر   3 فتــرة  لديــك 
رغبتــك  عــدم  حــال  فــي  تكاليــف مهمــا كانــت.  أي  تحمــل  االئتمــان ودون  درع 
ــاء  ــال وإلغ ــز االتص ــال بمرك ــى االتص ــاج إل ــد تحت ــزة ق ــذه المي ــع ه ــتمرار م ــي االس ف
التســجيل. وإذا كنــت ترغــب فــي التســجيل فــي وقــت الحــق، يمكنــك فعــل ذلــك.

الشروط واألحكام:

يســتفيد جميــع األعضــاء المؤمــن عليهــم تلقائيــًا مــن غطــاء التأميــن أعتبــاراً   .1
ــن. ــدء غطــاء التأمي ــخ ب مــن تاري

ــدل  ــق مع ــيتم تطبي ــا س ــة بعده ــاء مجاني ــن الغط ــى م ــة األول ــهر الثالث األش  .2
ــغ غيــر المســددة فــي كل كشــف  اســمي قــدره 0.59٪ مــن مجمــوع المبال

حســاب شــهري.

إذا كان الرصيد المستحق هو 100 ريال عماني، أنت تدفع إلى 0.590  مثالً:   
إذا كان الرصيد المستحق هو 1000 ريال عماني، أنت تدفع إلى 5.900    

إذا كان الرصيد المستحق هو ال شيء، أنت ال تدفع شيئًا   

يجب أن يكون حامل البطاقة ضمن الفئة العمرية  .3  
من 18 إلى 65 سنة   

الحد الجغرافي هو “ جميع أنحاء العالم”.  .4  

يخضع الغطاء للنظام القضائي لمحاكم سلطنة عمان.  .5  

الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم أو األمــراض الخطيــرة يمكــن أن تكــون   .6  
ألي ســبب باســتثناء تلــك المســتثناة صراحــة.

ــتخدام  ــخ أول اس ــن تاري ــًا م ــان تلقائي ــج درع االئتم ــة برنام ــق سياس تطب  .7
لبطاقــة االئتمــان، وتســري علــى حامــل البطاقــة األساســي فقــط. يجــوز 
لحامــل البطاقــة األساســي إلغــاء االشــتراك فــي البرنامــج فــي أي وقــت، 
إال إذا بلــغ 60 ســنة أو أكثــر، حيــث ال يكــون خيــار اإللغــاء ســاريًا ويصبــح درع 

االئتمــان إلزاميــًا.

نطاق الغطاء

المــوت بســبب/العجز الكلــي الدائم/األمــراض الخطيــرة، فيمــا يتعلــق بالوفــاة أو 
ــة األساســي، يجــب أن  ــرة لحامــل البطاق ــم أو األمــراض الخطي العجــز الكلــي الدائ
ــال  ــخ الحــدث لحــد أعلــى 11,000 ري تخضــع المديونيــة لحامــل البطاقــة كمــا فــي تاري

عمانــي.

إخالء المسؤولية 

بوليصــة التأميــن هــي تعهــد تأميــن مــن قبــل شــركة عمــان للتأميــن )ش.م.ع( 
ــدودة. مح

ال يتحمــل البنــك الوطنــي العمانــي أي مســؤولية حــول إجــراءات شــركة عمــان 
العمانــي  الوطنــي  البنــك  يكــون  وال  المتخــذه  القــرارات  أو  )ش.م.ع(  للتأميــن 

مســؤوالً عــن دفــع المطالبــات بموجــب وثيقــة التأميــن.
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يجــوز للبنــك إلغــاء أي بطاقــة إضافيــة عنــد تقديــم طلــب خطــي  ج( 
ــإن صاحــب الحســاب  ــه ف مــن صاحــب الحســاب، وفــي هــذه الحال
ــن  ــا م ــم خصمه ــي ت ــغ الت ــع المبال ــن جمي ــؤوالً ع ــيكون مس س
حســاب البطاقــة و/أو األضــرار أو التكاليــف التــي يتكبدهــا البنــك 

فــي هــذا الشــأن.

لمــا  وفقــًا  إشــعار  بــدون  أو  ومــع  وقــت  أي  فــي  للبنــك  يجــوز  د( 
ــر البنــك المطلــق، إنهــاء حســاب  تتطلبــه الظــروف، ووفقــًا لتقدي

بطاقــة. أي  أو  البطاقــة 

عنــد إنهــاء حســاب البطاقــة وعلــى الرغــم مــن أي اتفــاق أو ترتيــب  ه( 
مســبق بيــن البنــك حامــل البطاقــة خــالف ذلــك، فــإن )1( إجمالــي 
الرســوم المســتحقة، ســواء كانــت أم لــم تكــن بالفعــل ظاهــرة 
فــي رصيــد كشــف الحســاب، و)2( مبلــغ أيــة رســوم تلقائيــة تــم 
تكبدهــا بعــد اإلنهــاء )اعتبــاراً مــن تاريــخ تعليمــات المعاملــة ذات 
الصلــة( ســتعتبر مســتحقة فــوراً وواجبــة الســداد مــن قبــل عضــو 
البطاقــة كمــا لــو أنهــا كانــت ظاهــرة فــي كشــف الحســاب 
والرســوم اإللزاميــة وســتصبح مســتحقة حســب مقتضــى الحــال 

مــن وقــت آلخــر، وفقــًا إلشــعار البنــك فــي كشــف الحســاب.

إذا  أنــه  صراحــة  البطاقــة  حامــل  يقبــل  الســداد:  عــن  التخلــف  و( 
التصريــح  تــم  أو  اســتحقاقها  عنــد  أمــوال  أي  دفــع  عــن  تخلــف 
مــع  خطــأ  أي  ارتكــب  أو  االســتحقاق  تاريــخ  قبــل  باســتحقاقها، 
ــي  ــكام( الت ــروط األح ــك الش ــي ذل ــا ف ــاق )بم ــت أي اتف ــك تح البن
يســتفيد بموجبهــا حامــل البطاقــة مــن أي تســهيالت ماليــة/
ائتمانيــة/ وغيرهــا، وبالتالــي يقــوم البنــك بــدون المســاس بــأي 
مــن الحقــوق المحــددة فــي إطــار كل اتفــاق، بممارســة كل أو أي 
مــن حقوقــه علــى النحــو المبيــن فــي الشــروط واألحــكام وفقــًا 

للبنــك. المطلــق  للتقديــر 

مطالبات التأمين ضد الحوادث  )19

ــد  ــن ض ــة تأمي ــة بوثيق ــو البطاق ــى حامل ــة، يغط ــة إضافي كخدم أ( 
ــم  ــاء الســفر فــي وســائل النقــل العــام فــي حــال ت الحــوادث أثن
العمانــي  الوطنــي  البنــك  بطاقــة  باســتخدام  التذاكــر  شــراء 
ــه فــي جميــع حــاالت  ــداً بأن االئتمانيــة. ويقــر حامــل البطاقــة تحدي
المطالبــات فــإن شــركة التأميــن فقــط تتحمــل المســؤولية، وال 
يتحمــل البنــك المســؤولية بــأي شــكل مــن األشــكال ســواء 
ــات أو  ــراءات المطالب ــض أو إج ــى تعوي ــول عل ــض أو الحص للتعوي
خــالف ذلــك علــى اإلطــالق، ويجــب أن يكــون قــرار شــركة التأميــن 
البطاقــة  لحامــل  القانونــي  الورثة/الوصــي  لجميــع  ملزمــًا 

المتوفــى.

ــون  ــدم يك ــن المق ــاء التأمي ــك أن غط ــة كذل ــل البطاق ــر حام يق ب( 
ذات  التأميــن  وثيقــة  لشــروط  وفقــًا  البطاقــة  لحامــل  متاحــًا 
الصلــة، ومــع بقــاءه كحامــل لبطاقــة البنــك، ووجــود حســاب جيــد 
ومنتظــم، وفــي حــال تــم الغــاء تســهيالت البطاقــة ألي ســبب 
التأميــن تصبــح الغيــة  مــن األســباب، فــإن االســتفادة مــن هــذا 
ــخ انقطــاع  ــًا وبحكــم وقــف فعلــي يكــون ســاريًا مــن تاري تلقائي
العضويــة. ويجــوز للبنــك وفــق تقديــره، تعليــق أو ســحب أو إلغــاء 
االســتفادة مــن التغطيــة التأمينيــة ولــن يكــون البنــك ملزمــا 

باســتمرار هــذه المنفعــة.

الشــرعيين  للورثــة  يحــق  ال  البطاقــة،  حامــل  وفــاة  حالــة  فــي  ج( 
ــن  ــة التأمي ــة وثيق ــًا لسياس ــات، وفق ــة مدفوع ــى أي ــول عل الحص
ضــد الحــوادث مــن شــركة التأميــن مــا لم/وحتــى تتــم تســوية 
يكــون  للبنــك.  الســداد  وواجبــة  المســتحقة  الدفعــات  جميــع 
للبنــك األولوية/االمتيــاز فــي الحصــول علــى مبلــغ التأميــن ويحــق 
ــركة  ــل ش ــن قب ــع م ــتحق الدف ــن المس ــغ التأمي ــوية مبل ــه تس ل
ــي  ــة، ف ــو البطاق ــى عض ــتحق عل ــغ المس ــل المبل ــن مقاب التأمي
وقــت تســوية تعويــض التأميــن وعــن طريــق شــركة التأميــن.

تعديالت  )20

ــعار  ــر بإش ــت آلخ ــن وق ــكام م ــروط واألح ــذه الش ــل ه ــوز تعدي يج أ( 
الحســاب.  لصاحــب  البنــك  مــن 

يعتبــر أي تعديــل بهــذا الشــأن فعــاالً وملزمــًا لمقــّدم الطلــب/ ب( 
حامــل البطاقــة.

تعتبــر أي تعديــالت قــد قبلــت مــن قبــل حامــل البطاقــة إذا اســتمر  ج( 
فــي االحتفــاظ بالبطاقــة أو اســتخدامها. فــي حــال لــم يقبــل حامل 

البطاقــة هــذه التعديــالت، يمكــن إلغــاء البطاقــة.

السلطة القضائية للنزاعات والتسويات والقوانين الحاكمة   )21

تخضــع األحــكام والشــروط وتفســر وفقــًا لقوانيــن البلــد الــذي أصــدرت    
فيــه البطاقــة االئتمانيــة. ويتفــق الطرفــان اتفاًقــا نهائيــًا أن المحاكــم 
فقــط  االئتمانيــة  البطاقــة  فيــه  أصــدرت  الــذي  البلــد  فــي  القضائيــة 
ــد  ــات ق ــوية أي منازع ــق بتس ــا يتعل ــري فيم ــص الحص ــتكون المخت س
تنشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام، وبالتالــي أي دعــوى أو 
فعــل أو إجــراءات تنشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام فإنهــا 

تقــدم أمــام الجهــات القضائيــة ذات الصلــة.

التجديد/اإللغاء  )22

الوطنــي  البنــك  لبطاقــة  الســابق  اإللغــاء  عــن  النظــر  بصــرف  أ( 
البطاقــة  حامــل  علــى  يتعيــن  فإنــه  االئتمانيــة،  العمانــي 
ــك  ــة البن ــى بطاق ــة عل ــنوية المترتب ــوم الس ــع الرس ــد ودف تجدي
ــتحق  ــغ مس ــود مبل ــال وج ــي ح ــة ف ــي االئتماني ــي العمان  الوطن
علــى البطاقــة أو ليــس قبــل تاريــخ انتهــاء بطاقــة البنــك الوطنــي 

العمانــي االئتمانيــة.

فــي حالــة طالــب حامــل البطاقــة بإلغــاء بطاقــة البنــك الوطنــي  ب( 
اإللغــاء. بدفــع رســوم  البطاقــة  يلتــزم حامــل  االئتمانيــة،  العمانــي 
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العميــل  بطاقــة  علــى  التكاليــف  تحميــل  فشــل  حالــة  فــي  ط( 
أن  عــن  اإلبــالغ  تــم  إذا  المبلــغ  البنــك  يشــطب  لــن  االئتمانيــة، 
تنــدرج  احتياليــة  معاملــة  كانــت  عليهــا  المتنــازع  المعاملــة 
فــي إطــار المعاييــر الحاليــة للبطاقــة لكــن الجــزء الخلفــي مــن 

العميــل. قبــل  مــن  موقعــًا  يكــن  لــم  البطاقــة 

فــي حالــة رفــض تحميــل التكاليــف، لــن يتــم شــطب المعامــالت  ي( 
ــة مســجالً فــي خدمــة الرســائل  ــة إذا كان حامــل البطاق االحتيالي
ــالغ عــن االحتيــال )خــالل  النصيــة لــدى البنــك، ولكــن تأخــر فــي اإلب
ــب. ــرر مناس ــدون مب ــة( ب ــاله النصي ــال الرس ــخ إرس ــن تاري ــن م يومي

تغيير العنوان   )12

ــي  ــر ف ــأي تغيي ــًا ب ــك خطي ــالغ البن ــة إب ــل البطاق ــى حام ــب عل يج  
العنــوان.  أو  االســم 

مسؤولية فقدان البطاقة   )13

فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو ســرقتها، أو ألي ســبب آخــر أصبحــت  أ( 
معرضــة إلســاءة االســتخدام، أو إذا تــم الكشــف عــن رقــم التعريف 
الشــخصي فــي خــرق لهــذه األحــكام والشــروط، ينبغــي علــى 
حامــل البطاقــة القيــام فــوراً بإخطــار خدمــات البطاقــات، لــدى 
أو  الهاتــف  طريــق  عــن  ع(،  ع  م  العمانــي)ش  الوطنــي  البنــك 

التلكــس. أو  الفاكــس 

يجــوز للبنــك بنــاًء علــى تحقيــق مناســب، تعليــق حســاب البطاقة  ب( 
مؤقتــًا ولــن يكــون مســؤوالً عــن أي إزعــاج يحــدث لحامــل البطاقــة 

علــى هــذا الحســاب.

إذا فقــدت البطاقــة / ســرقت أو ألي ســبب مــن شــأنه أن يســاء  ج( 
اســتخدامها، يجــب علــى حامــل البطاقــة فتــح بــالغ لــدى جهــة 
ــون، وإرســال نســخة مــن هــذا البــالغ  مســؤولة عــن تطبيــق القان
الرســوم  عــن  مســؤوالً  البطاقــة  حامــل  ويكــون  البنــك.  إلــى 
المترتبــة علــى اســتخدام البطاقــة حتــى اســتالم البنــك إلشــعار 

خطــي مفصــل عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة.

ســوء  مــن  بفقدان/ســرقة/التخوف  لفظيــًا  اإلخطــار  تــم  إذا  د( 
اســتخدام البطاقــة، فإنــه ينبغــي تأكيــد ذلــك خطيــًا للبنــك فــي 
ــوم العمــل  ــد خــالل ي ــم يصــل التأكي ــي. وإذا ل ــوم العمــل التال ي
ــن تقبــل أي نزاعــات مطلقــًا فــي هــذا الشــأن مــن  ــه ل التالــي فإن

قبــل البنــك.

فــي حــال العثــور فــي وقــت الحــق علــى البطاقــة المفقــودة أو  ه( 
المســروقة بعــد اإلبــالغ، فإنــه يجــب عــدم اســتخدامها ويكــون 
عضــو البطاقــة المســؤول الوحيــد عــن إبطــال البطاقــة تحــت 

البنــك. إشــراف 

يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أمــن البطاقــة ويتخــذ جميــع  و( 
الخطــوات الالزمــة لضمــان ذلــك.

وكالة تحصيل الديون المعتمدة  )14

يحتفـــظ البنـــك، وحســـب تقديـــره المطلـــق، بحـــق تحويـــل الدفعـــات    
ـــل  ـــون لتحصي ـــل الدي ـــة تحصي ـــة لوكال ـــو بطاق ـــن أي عض ـــتحقة م المس
المبالـــغ المتأخـــرة بـــدون أي استشـــارة مســـبقة لحامـــل البطاقـــة 
ـــك مـــن  ـــام بذل ويحـــق للبنـــك خصـــم النفقـــات التـــي تكبدهـــا مـــن القي

بطاقـــة العضـــو.

البطاقات اإلضافية  )15

فيمــا يتعلــق بإصــدار أكثــر مــن بطاقــة واحــدة علــى الحســاب، يكــون    
الذيــن  الحســاب،  الحســاب وصاحــب  علــى  اإلضافيــة  البطاقــة  حامــل 
ســمحا بإصــدار البطاقة/البطاقــات االضافيــة ، وحامــل البطاقــة وحامــل 
البطاقــة اإلضافيــة ملزميــن بالتضامــن واالنفــراد بالبنــود والشــروط، 
كمــا ســيكونان مســؤولين بالتضامــن االنفــراد عــن كافــة الرســوم 

البطاقة/البطاقــات. نتيجــة الســتخدام  تكبدهــا  تــم  التــي 

مالحظة   )16

ــة  بهــذا يعيــن كل واحــد مــن مقدمــي الطلبات/حاملــي البطاق أ( 
لهــم  وكيــالً  الحســاب  صاحــب  للنقــض  قابــل  غيــر  وبشــكل 
بغــرض الخدمــة المقدمــة مــن البنــك )1( كشــف الحســاب شــامالً 
خدمــة طلــب الدفــع، وأي إشــعار فــي كشــف الحســاب الــذي تــم 
توفيــره األحــكام للشــروط األحــكام، )2( أي طلــب آخــر، أو اتصــاالت، 
أو مالحظــات صــدرت أو قدمــت مــن قبــل البنــك وفقــًا ألي بنــد مــن 
بنــود الشــروط واألحــكام، )3( اإلجــراءات القانونيــة فــي حــال وجــود 

ــكام. ــروط واألح ــق بالش ــراء يتعل أي إج

يجــوز إرســال أي مــن الوثائــق المذكــورة أعــاله عــن طريــق البريــد  ب( 
لصاحــب  معــروف  عنــوان  آخــر  إلــى  الشــخصي  العادي/البريــد 
ــت  ــد قدم ــا ق ــو أنه ــا ل ــة كم ــذه الوثيق ــل ه ــر مث ــاب وتعتب الحس

بعــد ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلرســال بالبريــد.

إسناد الدين  )17

يقـــر حامـــل البطاقـــة صراحـــة ويقبـــل بأنـــه يحـــق للبنـــك ولـــه الســـلطة    
جميـــع  أو  بـــأي  يتعلـــق  فيمـــا  حقوقـــه  ونقـــل  بإســـناد  الكاملـــة 
ــة  ــل البطاقـ ــى حامـ ــر علـ ــد المتأخـ ــق بالرصيـ ــا يتعلـ ــتحقاته فيمـ مسـ
إلـــى أي طـــرف ثالـــث يختـــاره البنـــك ويوافـــق حامـــل البطاقـــة علـــى 
قبـــول هـــذا الطـــرف الثالـــث، ويقبـــل بموجـــب ذلـــك دفـــع هـــذه األرصـــدة 
تكاليـــف  وأي  الثالـــث.  الطـــرف  ذلـــك  الـــى  والمســـتحقة  المتأخـــرة 
ـــث  ـــرف ثال ـــى أي ط ـــه إل ـــل حقوق ـــض ونق ـــة لتفوي ـــك نتيج ـــا البن يتكبده

ســـيتم خصمهـــا مـــن حســـاب حامـــل البطاقـــة.

الخرق واإلنهاء  )18

الخــرق: فــي حــال وجــود أي مخالفــة للشــروط واألحــكام مــن  أ( 
ــة )1( بصــرف النظــر عــن  قبــل صاحــب الحســاب أو أي حامــل بطاق
أي بنــد آخــر مــن بنــود الشــروط واألحــكام، يظــل حامــل البطاقــة 
مســؤوالً عــن أي خســارة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر تحصــل 
للبنــك نتيجــة لهــذا الخــرق، )2( و يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً 
ــغ المســتحقة علــى حامــل البطاقــة إلــى  عــن دفــع كافــة المبال
البنــك عنــد الطلــب، ســواء كانــت مســتحقة الدفــع للبنــك أم ال 

ــك الطلــب. ــم مثــل ذل ــخ تقدي كمــا فــي تاري

اإلنهــاء: )1( يجــوز لصاحــب الحســاب إنهــاء حســاب البطاقــة فــي أي  ب( 
وقــت عــن طريــق إشــعار خطــي للبنــك ،)2( وال يصبــح اإلشــعار نافــذ 
المفعــول حتــى يتــم تعطيــل البطاقــة )الشــريط المغناطيســي 
ورقــم البطاقــة بمــا فــي ذلــك الصــورة ثالثيــة األبعــاد ذات الصلــة(، 
وإشــعار البنــك ووفقــًا للبنــد 4 )و( مــن الشــروط واألحــكام،)3( 
باســتثناء مــا أشــير اليــه ســابقًا ال يجــوز لعضــو البطاقــة إنهــاء 

ــة. ــة أو أي بطاق ــاب البطاق حس
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أي خلل في أي سلعة أو خدمة مقدمة. أ(    

رفض أي شخص منح أو قبول بطاقة. ب(    

إعطاء تعليمات المعاملة من قبل شخص خالف حامل البطاقة. ج(    

أي ادعــاء صــادر عــن أي شــخص يطلــب فيــه اســتعادة البطاقــة أو  د(    
االدعــاء. بذلــك  يتعلــق  شــخص  أي  بــه  يقــوم  إجــراء  أي 

ممارســة البنــك لحقــه فــي المطالبــة والحصــول علــى البطاقــة  ه(    
ــواء كان  ــة، س ــه البطاق ــى وج ــوش عل ــاء المنق ــخ االنته ــل تاري قب
هــذا الطلــب أو التســليم قــد تــم مــن قبــل البنــك و/أو عــن طريــق 

اآللــي.  للحاســب  محطــة  أي  أو  شــخص  أي 

ــة  ــة أو حســاب البطاق ممارســة البنــك لحقــه فــي إنهــاء أي بطاق و( 
ادنــاه.  للبنــد 22  وفقــًا 

ــة  ــل البطاق ــمعة حام ــخصية أو س ــان، أو ش ــق بائتم ــرر يلح أي ض ز(    
بســبب إعــادة إمتــالك البطاقــة أوطلــب اســتعادة البطاقــة أو رفــض 

أو قبولهــا. بالبطاقــة  للوفــاء  شــخص  أي 

ــل  ــن التفاصي ــذف أي م ــأ أو ح ــة ، أو خط ــادة خاطئ ــف أو إف أي تحري ح(    
هنــا. للبنــد 11 أدنــاه  وفقــًا  البنــك  عنهــا  كشــف  التــي 

اإلفصاح عن المعلومات  10

المعامــالت  تفاصيــل  كافــة  ســرية  علــى  البنــك  1  يحافــظ     
أو التعامــالت بيــن مقــدم الطلب/حامــل البطاقــة والبنــك حســب 
مــا يقتضيــه القانــون. وعلــى الرغــم ممــا ســبق، يفــوض مقــدم 
ــدم  ــن مق ــات ع ــم معلوم ــك بتقدي ــة البن ــل البطاق الطلب/حام

الطلــب و/أو حســاب البطاقــة ألي مــن:-

مكتب أو فرع أي شركة/جهة مرتبطة بالبنك. أ( 

البنك أو المؤسسات المالية أو مكتب االئتمان. ب( 

المشــارك  أو  البنــك  مــن  المقتــرح  أو  الفعلــي  إليــه  المتنــازل  ج( 
أوالمشــارك الفرعــي أو المنقــول إليــه أي مــن حقــوق البنــك فيمــا 

البطاقــة. بحســاب  يتعلــق 

الوكيــل أو المقــاول أو مــزود الخدمــة وفقــًا لبنــد التــزام الســرية  د( 
للبنــك أو أليــة شــركة ذات عالقــة.

السلطة اإلشرافية أو التنظيمية. ه( 

شخص أو هيئة قضائية. و( 

يحتفــظ البنــك بحــّق اإلعــالن عــن الفائزيــن فــي أي حملــة يقــوم   2
بإطالقهــا بالطريقــة التــي يجدهــا مناســبة، وبالتالــي ســيقوم 
البنــك بإبــالغ الفائزيــن عبــر قنوات االتصال التي يجدها مناســبة.

المنازعات  .11

مــن  للدفــع  مقدمــة  أخــرى  لدفعــات  طلبــات  أو  رســوم  أي  أ( 
أن  علــى  قاطعــًا  دليــالً  ســتعتبر  للبنــك،  خدميــة  مؤسســة 
الرســوم المســجلة علــى هــذا الطلــب قــد تــم تكبدهــا بشــكل 
صحيــح لــدى المؤسســة الخدميــة بالمبلــغ وبواســطة حامــل 
البطاقــة المشــار إليــه فــي تلــك الرســوم أو ذلــك أو أي طلــب 
غيــره، حســب الحالــة، عــن طريــق اســتخدام البطاقــة إال إذا كانــت 
ــال،  ــة قــد فقــدت، أو ســرقت أو أســيء اســتخدامها باالحتي البطاق
علــى أن يتحمــل حامــل البطاقــة عــبء إثبــات ذلــك. وطلــب الدفــع 
اآلخــر المشــار إليــه فــي هــذا البنــد يجــب أن يتضمــن أي/وجميــع 
المدفوعــات المتعلقــة بالنفقــات المســموح بهــا التــي تكبدهــا 

حامــل البطاقــة لــدى المؤسســة الخدميــة، عــن طريــق اســتخدام 
البطاقــة والتــي لــم تســجل كرســوم.

ــى  ــة إل ــل باإلضاف ــات التحوي ــى تعليم ــة عل ــل البطاق ــع حام توقي ب( 
رقــم البطاقــة يعتبــران دليــالً قاطعــًا فيمــا بيــن البنــك وحامــل 
البطاقــة لمــدى المســؤولية التــي تقــع علــى حامــل البطاقــة وال 
يلــزم البنــك التأكــد مــن أن حامــل البطاقــة قــد تلقــى علــى نحــو 
واف البضائــع المشــتراة/التي ســيتم شــراؤها أو تلقــى الخدمــة 

التــي اســتفاد منها/سيســتفيد منهــا علــى نحــو مــرٍض.

فــي حــال عــدم موافقــة حامــل البطاقــة علــى رســوم ظهــرت  ج( 
البنــك  مــع  يتواصــل  أن  عليــه  يتعيــن  الحســاب،  كشــف  فــي 
خــالل 20 يومــًا مــن تاريــخ كشــف الحســاب، وإال فــإن ذلــك ســيعتبر 

الحســاب. الرســوم وكشــف  علــى صحــة جميــع  موافقــة 

تمنــح ســلطة الخصــم مــن حســاب حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق  د( 
بالرســوم التــي تــم خصمهــا/ ســيتم خصمهــا، أو الخدمــة التــي 
قبــل  مــن  االســتفادة منهــا  / ســتتتم  االســتفادة منهــا  تمــت 
حامــل البطاقــة علــى شــكل تعليمــات معاملــة أو أي شــكل 

ــك. ــدده البن ــا يح ــًا لم ــر وفق آخ

ال يوفــر البنــك اإليصــاالت األصليــة لمعامــالت البطاقــة. وفــي حالــة  ه( 
ــزاع،  ــي الن ــات ف ــة إثب ــط كوثيق ــخة فق ــتقدم نس ــزاع، س ــود ن وج
شــريطة أن يقــدم حامــل البطاقــة طلبــًا خطيــًا وفقــًا للبنــد 11 )ج( 
أعــاله. وســيقوم البنــك بفــرض رســوم اســترجاع بمبلــغ 4 ريــاالت 
البطاقــة.  قبــل حامــل  للمعاملــة مــن  اســترجاع  لــكل طلــب 
وســيتم خصــم الرســوم مــن حســاب البطاقــة أو ردهــا / التنــازل 
ــة وفقــًا  ــح عضــو البطاق ــزاع لصال عنهــا فقــط إذا تمــت تســوية الن
ــات.  ــاز المتعلقــة بالبــت فــي النزاع لشــروط وأحــكام حــق االمتي
ســيقوم البنــك ببــذل جهــود مخلصــة ومعقولــة لحســم الخــالف 
مــع حامــل البطاقــة حــول الرســوم، فــإذا قــرر البنــك بعــد القيــام 
ــاب  ــف الحس ــي كش ــا ف ــار إليه ــوم المش ــود أن الرس ــذه الجه به
صحيحــة، ســيقوم البنــك بإبــالغ هــذا القــرار إلــى حامــل البطاقــة 
والــذي يقــوم بعــد ذلــك بــدون أي تأخيــر، بدفــع الرســوم، شــاملة 

ــتحقة. ــد مس أي فوائ

مؤسســة  أي  رفــض  بســبب  مســؤولية  أيــة  البنــك  يتحمــل  ال  و( 
البطاقــة. لقبــول  خدميــة 

الشــكاوى ضــد المؤسسة/المؤسســات الخدميــة وأي مطالبــات  ز( 
مــن قبــل حامــل البطاقــة ضــد المؤسســة الخدميــة ال تعفــي 

حامــل البطاقــة مــن أي التــزام تجــاه البنــك.

نـــزاع صحيحـــة مقدمـــة مـــن حامـــل  عنـــد اســـتالم اســـتمارة  ح( 
ـــح البـــت فـــي نزاعـــات االمتيـــاز  البطاقـــة، يجـــوز للبنـــك ووفقـــا للوائ
ــا  ــة قيمتهـ ــة وإضافـ ــات المعاملـ ــترجاع نفقـ ــق، اسـ ــا ينطبـ حيثمـ
لحســـاب حامـــل البطاقـــة. فـــي حـــال، أن المعاملـــة المشـــار إليهـــا 
مقدمـــة مـــن قبـــل البنـــك المشـــتري، يحـــق للبنـــك خصـــم مبلـــغ 
ــة، بـــدون إشـــعار لعضـــو  ــة مـــن حســـاب حامـــل البطاقـ المعاملـ
البطاقـــة وســـيعتبر أن حامـــل البطاقـــة قـــد تكبـــد المعاملـــة، 
ــدل  ــع معـ ــة مـ ــذه المعاملـ ــغ هـ ــع مبلـ ــؤولية دفـ ــتقع مسـ وسـ
الفائـــدة، علـــى عاتـــق حامـــل البطاقـــة. ويحتفـــظ البنـــك بحقـــه فـــي 
ـــتحقة  ـــات مس ـــة أي مصروف ـــل البطاق ـــاب حام ـــن حس ـــم م الخص

عليـــه فـــي هـــذا الصـــدد.
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البطاقـــة  حســـاب  علـــى  التطبيـــق  أو  التحويـــل  أو  المقاصـــة، 
ســـتتم بـــدون ســـابق إنـــذار لحامـــل البطاقـــة فـــي حـــال أن الدفعـــات 
للبنـــك تأخـــرت أو حـــان موعـــد اســـتحقاقها لحســـاب البطاقـــة. 

ــاب  ــف الحس ــي كش ــر ف ــد الظاه ــن الرصي ــل م ــغ أق ــع أي مبل دف د( 
ســيتم تخصيصــه لحســاب البطاقــة/ الرســوم وفقــًا لمــا يقــرره 
البنــك. ويتنــازل مقــدم الطلب/حامــل البطاقــة بموجــب ذلــك عــن 

ــرى. ــورة أخ ــأي ص ــات ب ــص المدفوع ــي تخصي ــه ف حق

جميــع المبالــغ المســتحقة للبنــك وفقــًا للشــروط يجــب أن تدفــع  ه( 
بــدون أي خصــم مهمــا كان ســواء عــن طريــق أي دعــوى مضــادة 
رصيــد  أو  اســتحقاقه  يزعــم  أو  مســتحق  مبلــغ  ألي  غيرهــا  أو 
متأخــر مــن البنــك أو أي شــخص آخــر وبصــرف النظــر عــن وجــود 
أي حــدود قانونيــة أو عجــز أو عــدم قــدرة حامــل البطاقــة. يكــون 
الموجودات/األمــوال/ جميــع  علــى  العــام  الحجــز  حــق  للبنــك 
الودائــع/األوراق الماليــة الخاصــة بحامــل البطاقــة التــي تقــع ضمــن 

حيــازة أو ســيطرة البنــك.

ــد ســلع و/أو خدمــات،  ــق أي ائتمــان بتوري ــك بتطبي ســيقوم البن و( 
علــى حســاب البطاقــة )وليــس ألي عضــو بطاقــة محــدد( فقــط 
بعــد اســتالم البنــك إلخطــار بمثــل ذلــك االئتمــان بشــكل يكــون 

مقبــوالً لــدى البنــك.

ســـيصبح كامـــل المبلـــغ المتأخـــر فـــي حســـاب البطاقـــة واجـــب  ز( 
فـــي  البطاقـــة  حامل/حاملـــي  قبـــل  مـــن  بالكامـــل  الدفـــع 
ــة أو  ــل البطاقـ ــه حامـ ــل يملكـ ــة أي عمـ ــار أو تصفيـ ــة اإلعسـ حالـ
يدفعـــه حامـــل البطاقـــة أو الوصـــي القانونـــي فـــي حـــال وفاتـــه، 
ويتحمـــل عضـــو البطاقـــة المســـؤولية الشـــخصية عـــن تســـوية 

أي مســـتحقات للبنـــك وبالصـــورة التـــي ترضـــي البنـــك.

فــي حالــة عــدم اســتالم كشــف الحســاب ألي ســبب كان، يتعهــد  ح( 
حامــل البطاقــة بالدفــع إلــى البنــك المجمــوع الكلــي لجميــع 
المبالــغ المســتحقة وذلــك باســتخدام النســخ الخاصــة بحامــل 
البطاقــة حــول تعليمــات المعامــالت أو الطلبــات األخــرى التــي 
بحوزتــه. إن عــدم اســتالم كشــف الحســاب ال يعتبــر ســببًا وجيهــًا 

ــع. ــاف الدف إليق

ينبغــي علــى حامــل البطاقــة أن يــدرك حقيقــة أن الرصيــد الدائــن،  ط( 
إن وجــد، فــي حســاب حامــل البطاقــة لــن يتقاضــى أي فوائــد، 

علــى اإلطــالق.

ســتتم  شــيك/حوالة،  طريــق  عــن  الدفعــات  تمــت  حــال  فــي  ي( 
إضافتهــا إلــى حســاب البطاقــة فقــط بعــد تحقيــق األمــوال الصافيــة 
بعــد خصــم مبلــغ رســوم التحصيــل الخاصــة بالبنــك، والتــي يتــم 
تطبيقهــا مــن وقــت آلخــر. كمــا أن دفــع المبلــغ للبنــك فيمــا 
يتعلــق بااللتزامــات المترتبــة علــى عضــو البطاقــة ال يعتبــر قــد 
تــم إلــى أن يحيــن الوقــت المحــدد الــذي تكــون فيــه هــذه األمــوال 

الصافيــة قــد وردت إلــى البنــك.

إذا رفضــت أي أداة دفــع علــى النحــو المبيــن فــي البنــد 8 )ي( مــن  ك( 
قبــل البنــك المســحوب عليــه ألي ســبب مــن األســباب، ســيكون 
حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن اإلجــراءات القانونيــة ويجــوز للبنــك 
ــة. ــره خصــم رســوم غرامــة و/ أو إلغــاء تســهيالت البطاق ــق تقدي وف

ـــن يكـــون ملزمـــًا( بتفعيـــل أي أمـــر صـــادر  ـــه ل يحـــق للبنـــك )ولكن ل( 

عـــن صاحـــب الحســـاب بـــأن الدفـــع يجـــوز أن يتـــم عـــن طريـــق 
اإلضافـــة إلـــى حســـاب البطاقـــة وخصـــم نفـــس المبلـــغ مـــن 
حســـاب آخـــر يمكـــن أن يكـــون قـــد تـــم إنشـــاؤه مـــن قبـــل صاحـــب 

ــك. ــدى البنـ ــاب لـ الحسـ

ســيتم خصــم أدنــى دفعــة بنســبة 5٪ مــن المبلــغ الشــهري  م( 
ــال  ــن 10 ري ــد المســتحق مــا بي ــال إذا كان الرصي المســتحق أو 10 ري
ــال عمانــي أو كامــل الرصيــد المســتحق، إذا كان  عمانــي و 100 ري
الرصيــد المســتحق هــو أقــل مــن 10 ريــال عمانــي، و أي مبلــغ 
يتجــاوز ســقف االئتمــان والحــد األدنــى وأي مبلــغ غيــر مدفــوع عــن 
فواتيــر ســابقة مــن حســاب التمويــل فــي اليــوم الــذي يحــدده 
ــخ الســتحقاق الدفــع. وإذا رغــب عضــو البطاقــة بدفــع  البنــك كتاري
أكثــر مــن الحــد األدنــى للمبلــغ، يجــب أن يتــم إبــالغ البنــك خطيــًا 
بذلــك. وهــذه الدفعــات الطوعيــة ال تعتبر/تؤخــذ فــي الحســبان 
بالنســبة للحــد األدنــى للدفــع المســتحق كمــا هــو منصــوص 

ــه أعــاله.  علي

ــة المســـحوبة  ــلفة النقديـ ــدة علـــى السـ ــاب الفائـ ــيتم احتسـ سـ ن( 
ـــخ ســـحب المبلـــغ،  ـــة بالســـعر الســـائد مـــن تاري ـــق البطاق عـــن طري
ــى  ــتحق حتـ ــة والمسـ ــلفة النقديـ ــي للسـ ــد اليومـ ــى الرصيـ علـ

تاريـــخ التســـوية.

النقديــة  الســلفة  مبلــغ  علــى  خدمــة  رســوم  خصــم  يتــم  س( 
بالمعــدل  البطاقــة  حســاب  مــن  البطاقــة  علــى  المســحوب 
حامــل  إبــالغ  بعــد  آلخــر،  وقــت  مــن  البنــك  قبــل  مــن  المحــدد 
البطاقــة. وحاليــًا تبلــغ رســوم الخدمــة 3٪ مــن مبلــغ الســلفة 
ــكل  ــي ل ــال عمان ــى 2.500 ري ــد أدن ــوم بح ــع لرس ــة، وتخض النقدي

نقديــة. معاملــة 

إذا  و/أو  األدنــى المســتحق  الحــد  دفــع  عــن  التخلــف  حــال  فــي  ع( 
تجــاوزت المســتحقات علــى حســاب البطاقــة ســقف االئتمــان فــي 
ــدة إضافيــة و/أو رســوم جزائيــة  أي وقــت، يجــوز للبنــك فــرض فائ
وفًقــا لمعــدالت يتــم وضعهــا مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر.

البطاقـــة،  حامـــل  أو  البنـــك  قبـــل  مـــن  البطاقـــة  إلغـــاء  عنـــد  ف( 
يقـــوم البنـــك بحجـــز مبلـــغ فـــي حســـاب التمويـــل 10٪ مـــن الحـــد 
ــوز  ــك، يجـ ــل لذلـ ــاء. كبديـ ــد اإللغـ ــًا بعـ ــدة 35 يومـ ــي لمـ االئتمانـ
لحامـــل البطاقـــة أن يقـــدم ضمانـــًا مقبـــوالً مســـاويًا لحـــد االئتمـــان 
لمـــدة 35 يومـــًا بعـــد اإللغـــاء. لـــن يتـــم إصـــدارة شـــهادة إلغـــاء 
ــرط أن ال  ــة، بشـ ــاء البطاقـ ــخ إلغـ ــن تاريـ ــًا مـ ــرور 35 يومـ ــد مـ إال بعـ
يكـــون هنـــاك أي مبلـــغ مســـتحق علـــى حســـاب البطاقـــة فـــي 

ــرة. ــذه الفتـ ــة هـ نهايـ

ــي  ــتحق ف ــغ المس ــن المبل ــى م ــد األدن ــع الح ــدم دف ــال ع ــي ح ف ص( 
حســاب  فــي  كافيــة  أمــوال  وجــود  لعــدم  االســتحقاق  تاريــخ 
التمويــل أو ألي ســبب آخــر مهمــا كان، يحتفــظ البنــك بحقــه فــي 
تجميد/احتجــاز حســاب التمويــل وفــرض رهــن أولــي علــى جميــع 

األمــوال التــي وردت الــى حســاب التمويــل.

اإلعفاء من المسؤولية   )9

مــع عــدم اإلخــالل بمــا ســبق، ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية علــى    
اإلطــالق تجــاه حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بــأي خســائر أو أضــرار تنشــأ 

مــن: مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل 
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ســـجل البنـــك حـــول مبالـــغ أي رســـوم، فـــي حالـــة عـــدم وجـــود  ج( 
 ، البطاقـــة  لعضـــو  وملزمـــًا  نهائيـــًا  ســـيكون  واضـــح،  خطـــأ 
ـــا فـــي أي حالـــة يحتســـب فيهـــا البنـــك أي دفعـــات  وســـيكون نهائًي

اختياريـــة. كرســـوم 

مــن  االســتفادة  أو  شــراؤها  سلعة/ســيتم  أي  شــراء  عنــد  د( 
الخدمات/ســيتم االســتفادة منهــا مــن خــالل اســتخدام البطاقــة، 
ســتتم محاســبة عضــو البطاقــة فــي كشــف الحســاب الشــهري 
للبطاقــة. وبمــا أن الشــراء واإللغــاء همــا معاملتــان منفصلتــان، 
حســب  للشــراء  الدفــع  البطاقــة  حامــل  علــى  يتعيــن  فإنــه 
إضافــة  ســتتم  فإنــه  الحقــة،  إلغــاءات  ألي  وبالنســبة  الفواتيــر. 
المبلــغ لحســاب البطاقــة )بعــد خصــم رســوم اإللغــاء، إن وجــدت( 
المحصــل. الخدمية/البنــك  المؤسســات  مــن  اســتالمها  عنــد 

ســـيكون صاحـــب الحســـاب حامل/حاملـــو البطاقـــة ملزميـــن  ه( 
بالتضامـــن واإلنفـــراد بدفـــع جميـــع المبالـــغ المخصومـــة إلـــى 
ـــازع عليهـــا مـــن قبـــل عضـــو البطاقـــة وفقـــًا للبنـــد  البنـــك، إال المتن

11 أدنـــاه.

ـــال  ـــر الري ـــة أخـــرى غي ـــة بعمل ـــة تتـــم بالبطاق أي مبلـــغ ألي معامل و( 
العمانـــي ســـيتم تحويلـــه بســـعر الصـــرف الـــذي تحـــدده )فيـــزا/
ماســـتركارد(، كمـــا فـــي تاريـــخ خصـــم المعاملـــة مـــن حســـاب 

ــة. البطاقـ

ــاب  ــتحق علـــى حسـ ــغ الكلـــي المسـ ــداد المبلـ إذا لـــم يتـــم سـ ز( 
البطاقـــة بالكامـــل فـــي أو قبـــل تاريـــخ اســـتحقاق الســـداد كمـــا 
هـــو مبيـــن فـــي كشـــف الحســـاب، ســـيتم تطبيـــق الفائـــدة 
علـــى رســـوم البطاقـــة حتـــى يتـــم ســـداد أي مدفوعـــات لحســـاب 
ــل. ــع بالكامـ ــم الدفـ ــى يتـ ــك حتـ ــد، وذلـ ــى الرصيـ ــة وعلـ البطاقـ

فــي حالــة عــدم اســتالم الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق فــي  ح( 
تاريــخ الدفــع، ســوف يــم احتســاب رســوم تأخيــر علــى حســاب 

البطاقــة.

فـي حـال تجـاوز مجمـوع المطالبـات المسـتحقة علـى حسـاب  ط( 
سيحتسـب  البنـك  فـإن  المخصـص،  االئتمانـي  الحـد  البطاقـة 
رسـوم تجـاوز الحـد االئتمانـي والتـي تبلـغ 5ريـال عمانـي. تختلف 
رسـوم تجـاوز الحـد اإلئتمانـي وفقـًا لتقديـر البنـك مـن وقـت آلخـر 

أدنـاه.  20 للبنـد  بذلـك وفقـًا  الحسـاب  وُيخطـر صاحـب 

يحتفـظ البنـك الوطنـي العمانـي بحّقـه فـي تغييـر أي رسـوم أو  ي( 
نفقـات مـن وقـت إلـى آخـر، أو فرض رسـوم ونفقـات جديـدة، وفقًا 
لتقديـره، مـع إشـعار حاملـي البطاقـات عبـر الموقـع اإللكترونـي 

للبنـك الوطنـي العمانـي.

تعليمات المعامالت  )6

تعليمات المعامالت تشمل أي من اإلجراءات التالية: أ( 

ـــغ هـــذه  ـــإن ســـجل مبل ـــة شـــراء الســـلع و/أو الخدمـــات، ف فـــي حال  )1(
المشـــتريات يعـــد مـــن قبـــل الشـــخص المـــزود لعمليـــة الشـــراء 
ثـــم يقدمهـــا للبنـــك، )2( مدخـــالت المعامـــالت مـــن هـــذا القبيـــل 
ـــرى  ـــات أخ ـــك و )3( أي تعليم ـــي البن ـــي ف ـــب اآلل ـــاز الحاس ـــى جه إل
ــًا  ــا وفقـ ــك بتفعيلهـ ــوم البنـ ــا ويقـ ــك تفعيلهـ ــن البنـ ــب مـ يطلـ

لمثـــل هـــذا الطلـــب.

لحامــل  شــخصي  تعريــف  رقــم  بتوفيــر  البنــك  يقــوم  ســوف  ب( 
البطاقــة ليســتخدم بالتــوازي مــع البطاقــة لتفعيــل أيــة تعليمــات 
معامــالت فــي محطــة الحاســب اآللــي. ال يجــوز لحامــل البطاقــة 
التعريــف  رقــم  عــن  الكشــف  الظــروف،  مــن  ظــرف  أي  تحــت 

آخــر. الشــخصي ألي شــخص 

يحــق للبنــك )ولكنــه ال يكــون ملزمــًا( بتفعيــل أي تعليمــات ألي  ج( 
معامــالت بنــاًء علــى اســتالم مثــل هــذه التعليمــات كمــا لــو أن 
هــذه التعليمــات قــد ُقّدمــت مــن قبــل عضــو البطاقــة للبنــك 
بصــورة خطيــة وموقعــة. ولتجنــب اي شــكوك، يخــول مقــدم 

الطلب/حامــل البطاقــة البنــك للقيــام بذلــك.

ســجل البنــك أليــة تعليمــات معاملــة يتــم تنفيــذه بالتزامــن  د( 
ــًا  ــة ســيكون ملزم ــف الشــخصي علــى البطاق ــم التعري مــع رق

بتبعاتــه. يتعلــق  فيمــا  البطاقــة  لحامــل 

نوعية السلع والخدمات  )7

لـــن يكـــون البنـــك بـــأي حـــال مـــن األحـــوال مســـؤوالً عـــن الســـلع،   أ( 
ــن  ــا، مـ ــتفادة منهـ ــراء أو االسـ ــات الشـ ــلع أو خدمـ ــان السـ أو ضمـ
ـــك  قبـــل حامـــل البطاقـــة مـــن المؤسســـات الخدميـــة بمـــا فـــي ذل
ـــأي تأخيـــر فـــي التســـليم، وعـــدم التســـليم، وعـــدم  مـــا يتعلـــق ب

اســـتالم البضائـــع أو اســـتالم ســـلع معيبـــة.

لحامــل  مقدمــة  تســهيالت  مجــرد  هــي  البطاقــة  تســهيالت  ب( 
يتحمــل  الخدمــات وال  االنتفــاع مــن  أو  الســلع  البطاقــة لشــراء 
بالجــودة  يتعلــق  فيمــا  تعهــد  أي  يقــدم  أو  ضمــان  أي   البنــك 
ــع المشــتراة و/ أو الخدمــات التــي  أو التســليم أو غيرهــا للبضائ
تــم االنتفــاع بهــا. أي نــزاع ينشــأ فيمــا يتعلــق بالبضاعــة المشــتراة 
و/أو الخدمــة المســتفاد منهــا، يجــب أن يحــل مــن قبــل حامــل 

البطاقــة مــع المؤسســات الخدميــة ذات العالقــة.

وجـــود أي نـــزاع ال يعفـــي حامـــل البطاقـــة مـــن التزامـــه بدفـــع جميـــع  ج( 
الرســـوم ، ويوافـــق حامـــل البطاقـــة علـــى دفـــع هـــذه الرســـوم 
النظـــر عـــن وجـــود أي خالفـــات معلقـــة  الفـــور بصـــرف   علـــى 

أو مطالبات مهما كان نوعها.

المـــواد التـــي يتـــم شـــراؤها باســـتخدام البطاقـــة تظـــل ملـــكا  د( 
للبنـــك إلـــى أن يتـــم ســـداد الرســـوم المرتبطـــة بهـــا مـــن قبـــل 

حامـــل البطاقـــة للبنـــك.

الدفع  )8

ينبغــي علــى صاحــب الحســاب التأكــد عنــد تاريــخ االســتحقاق  أ( 
ــى للمبلــغ  مــن وجــود رصيــد كاف فــي حســابه لدفــع الحــد األدن
المســتحق للبنــك والــذي يظهــر فــي كشــف الحســاب. ويمكــن 
ــدى أي فــرع مــن فــروع البنــك  أيضــا أن يتــم الدفــع نقــداً/ شــيك ل
الوطنــي العمانــي. ويجــب أن يشــار الــى رقــم العميــل الظاهــر 

علــى كشــف حســاب البطاقــة االئتمانيــة فــي إيصــال الدفــع.

واالنفــراد مــع  بالتضامــن  يكــون كل حامــل بطاقــة مســؤوالً،  ب( 
ــد  ــى المســتحق للبنــك عن ــع الحــد األدن صاحــب الحســاب عــن دف

الحســاب. قبــل صاحــب  الحســاب مــن  اســتالم كشــف 

ــك  ــق البنـ ــى حـ ــر علـ ــكام يؤثـ ــروط واالحـ ــي الشـ ــد فـ ــد بنـ ال يوجـ ج( 
فـــي المقاصـــة وتحويـــل وتطبيـــق األمـــوال بالقانـــون أو بموجـــب 
ــذه  ــة. هـ ــل البطاقـ ــك وحامـ ــن البنـ ــر بيـ ــت آلخـ ــن وقـ ــاق مـ أي اتفـ
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وفقــًا  للبنــك  يجــوز  الحســاب،  مــن صاحــب  علــى طلــب  بنــاء  ز( 
إضافيــة  وأرقــام  بطاقــات  إصــدار  الخاصــة،  التقديريــة  لســلطته 
صاحــب  يرشــحهم  شخص/أشــخاص  قبــل  لالســتخدام مــن 

واألحــكام. وفقــًا للشــروط  الحســاب 

فــي حــال عــدم تفعيــل البطاقــة االئتمانيــة الجديــدة خــالل 90 يومــًا  ح( 
مــن تاريــخ إصدارهــا، يحتفــظ البنــك بحــّق إلغــاء البطاقــة واقتطــاع 

رســوم اإللغــاء مــن حســاب العميــل.

استخدام البطاقة  )4

يجــب أن يتــم التوقيــع علــى البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة  أ( 
فــوراً عنــد االســتالم ويمكــن اســتخدامها فقــط بواســطة حامــل 
البطاقــة الــذي يظهــر اســمه علــى وجــه البطاقــة وذلــك وفقــًا 
ــة القائمــة فــي وقــت االســتخدام، وضمــن  لشــروط هــذه االتفاقي
ــل البنــك مــن  ــة مــن قب ــة المحــدد لحامــل البطاق ســقف البطاق
وقــت آلخــر خــالل فتــرة صالحيــة البطاقــة المنقــوش علــى البطاقــة.

مــع مراعــاة حــق البنــك، وفقــًا لتقديــره المطلــق بــدون إخطــار  ب( 
البطاقــة  اســتخدام  فــي  الحــق  للبنــك ســحب  يجــوز  مســبق، 
علــى  للحصــول  طلــب  أي  رفــض  أو  دائمــة،  أو  مؤقتــة  بصفــه 

البطاقــة. علــى  محــددة  رســوم  أي  بخصــوص  صالحيــات 

يجــوز للبنــك أن يأخــذ فــي االعتبــار عنــد حســاب األمــوال المتوفــرة،  ج( 
أي رســوم متأخــرة علــى البطاقــة وأي أمــوال وفقــًا لتقديــره، يــرى 

أنــه يجــب أن تــودع فــي أو تخصــم مــن حســاب البطاقــة.

ال يضمـــن البنـــك الســـلع أو الخدمـــات المشـــتراة بالبطاقـــة أو  د( 
يتقبـــل أي خالفـــات بيـــن حاملـــي البطاقـــات وشـــركات التأميـــن 

أو أي طـــرف ثالـــث حـــول هـــذا الشـــأن.

ويمكـــن اســـتخدام البطاقـــة )أ( ضمـــن الحـــد االئتمانـــي فقـــط  ه( 
والـــذي ســـمح بـــه البنـــك لعضـــو البطاقـــة، و)ب( ضمـــن فتـــرة 

البطاقـــة. علـــى  المنقوشـــة  الصالحيـــة 

يتحـــدد حـــق عضـــو البطاقـــة فـــي اســـتخدام بطاقتـــه فـــوراً فـــي  و( 
حـــال االنتهـــاء وفقـــًا للفقـــرة 18 أدنـــاه، أو فـــي حالـــة فقـــدان أو 

البطاقـــة. ســـرقة 

بهــذا يطلــب عضــو البطاقــة أن يتــم إصــدار البطاقــات المجــددة و/ ز( 
أو البديلــة لــكل عضــو مــن أعضــاء البطاقــة إلــى أن يحيــن الوقــت 

ــك. ــه صاحــب الحســاب بإخطــار البنــك بخــالف ذل ــذي يقــوم في ال

يتحمــل عضــو البطاقــة المســؤولية الكاملــة عــن االســتخدام  ح( 
غيــر المشــروع للبطاقــة والمخالــف للشــروط األحــكام ويتعهــد 
ــدة،  ــض البنــك عــن أي خســارة أو ضــرر، أو فائ ــق علــى تعوي ويواف
أو تحويــل أو أي غرامــات ماليــة أخــرى قــد يتكبدهــا و/أو يتحملهــا 

ــكام. ــروط واألح ــة للش ــو البطاق ــة عض ــة مخالف ــك نتيج البن

يمكــن للبنــك أن يقــرر حســب تقديــره المطلــق الحــد األدنــى  ط( 
والحــد األقصــى للمبلــغ الــذي يمكــن تجــاوزه نتيجــة لرســوم 
المعامــالت  عــدد  البطاقــة. وســيكون  علــى  منفردة/متعــددة 
المســموح بهــا خــالل فتــرة مــن الزمــن وفقــًا لمــا يحــّدده البنــك 

المطلــق. تقديــره  وحســب 

يحتفــظ البنــك لنفســه وحســب تقديــره المطلــق وبــدون إشــعار  ي( 
ــة  ــام فــي أي وقــت بســحب حــق عضــو البطاق مســبق، فــي القي

فــي اســتخدام البطاقــة كمــا يحتفــظ بالحــق فــي اإلبــالغ عــن 
ــح  ــض من ــة أو رف ــتخدام البطاق ــي اس ــق ف ــك الح ــل ذل ــحب مث س

التفويــض ألي شــخص.

إشــعار  بــدون  المطلــق  لتقديــره  وفقــًا  بحقــه،  البنــك  يحتفــظ  ك( 
مســبق، وفــي أي وقــت، بســحب حــق العضــو فــي اســتخدام 
البطاقــة ويحتفــظ بحقــه فــي نقــل المعلومــات عــن ســحب هــذا 
إلــى أي شــخص. التصريــح  أو رفــض  البطاقــة  الحــق فــي اســتخدام 

يمكــن اســتخدام بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي االئتمانيــة  ل( 
للتســوق عبــر االنترنــت فقــط إلجــراء المعامــالت علــى شــبكة 
ــر  ــي غي ــت، وه ــى اإلنترن ــة عل ــات الخدمي ــع المؤسس ــت م اإلنترن
المؤسســات  فــي  عنــد تســليمها فعليــًا  لالســتخدام  صالحــة 
الخدميــة. ال يمكــن اســتخدام بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي 
المزدوجــة  المعامــالت  فــي  اإلنترنــت  عبــر  للتســوق  االئتمانيــة 
ولكــن  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  المعامــالت  فيهــا  تبــدأ  والتــي 
تحتــاج إلــى بطاقــة فعليــة لتقديمهــا إلتمــام الصفقــة. كمــا ال 
يمكــن اســتخدام بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي االئتمانيــة 

فــي الســحب النقــدي.

الرسوم  )5

تشمل الرسوم كال من اآلتي: أ( 

رســـوم اختياريـــة تعنـــي وتتألـــف مـــن أي رســـوم يدفعهـــا  )أ( 
عضـــو البطاقـــة للبنـــك مـــن وقـــت آلخـــر بمـــا فـــي ذلـــك 
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر)1( مبلـــغ شـــراء أي ســـلعة و/

أو خدمـــات تمـــت بنـــاء علـــى تعليمـــات معاملـــة، )2( مبلـــغ 
أي ســـلفة نقديـــة قدمـــت بنـــاًء علـــى تعليمـــات معاملـــة، 
ـــاًء علـــى  ـــة بن ـــغ آخـــر خصـــم مـــن حســـاب البطاق )3( أي مبل
البنـــك  مـــن  يطلـــب  مبلـــغ  أي   )4( تعليمـــات معاملـــة، 
ــذا  ــًا لهـ ــه وفقـ ــة وتـــم خصمـ ــاب البطاقـ ــه مـــن حسـ خصمـ

الطلـــب.

رســـوم غيـــر اختياريـــة تعنـــي وتشـــمل بـــدون حصـــر )1( أي  )ب( 
رســـوم مـــن قبـــل البنـــك خصمـــت مـــن حســـاب البطاقـــة أو 
البطاقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك االنضمـــام للعضويـــة، االســـتبدال 
الســـنوي، إعـــادة إصـــدار أو تجديـــد البطاقـــة، التأخـــر فـــي 
االئتمانـــي،  الحـــد  تخطـــي  رســـوم  الغرامـــات،  الســـداد، 
وغيرهـــا مـــن الرســـوم، )2( رســـوم فوائـــد البنـــك التـــي 
تجمعت/طبقـــت علـــى أي غرامـــة، )3( عمولـــة علـــى أي 

ــالت. ــن المعامـ ــة مـ ــواع معينـ أنـ

و  الخدمـــات  علـــى  المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة  تطبـــق  )ج( 
المنتجـــات المقدمـــة بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة، و يجـــب 
علـــى البنـــك إضافـــة ضربيـــة القيمـــة المضافـــة باإلضافـــة إلـــى 
أي مبالـــغ أو رســـوم مســـتحقة الدفـــع مـــن قبـــل العميـــل 
للبنـــك بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة، بمعـــدل ضريبـــة القيمـــة 
المضافـــة الســـائد كمـــا هـــو مطبـــق فـــي وقـــت الدفـــع. 

ســـيتم فـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بالســـعر الســـائد  )د( 
ــة  ــات الخاضعـ ــات و الخدمـ ــع المنتجـ ــى جميـ ــق علـ المطبـ

ــك. ــا البنـ ــي يقدمهـ ــة التـ للضريبـ

طريقــة احتســاب الرســوم الغيــر اختياريــة ســتكون وفقًا لمــا يحدده  ب( 
ــاه. البنــك لصاحــب الحســاب مــن وقــت آلخــر وفقــًا للبنــد 20 أدن
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الشروط واألحكام

الوطنــي  البنــك  مــن  فيــزا  ماســتركارد/  بطاقــات  واســتخدام  إصــدار  يخضــع 
يلــي:  لمــا  ع(  ع  م  )ش  العمانــي 

تعريفات:

الحســاب - يعنــي أي حســاب يحتفــظ بــه صاحــب البطاقــة فــي أي بنــك  ا.   
فــي ســلطنة عمــان. ويوافــق صاحــب البطاقــة علــى إجــراء دفعــات منــه 

مقابــل كافــة الرســوم المتكبــدة مــن خــالل اســتخدام البطاقــة.

االتفاقيــة - تعنــي االتفاقيــة بيــن البنــك وصاحــب البطاقــة والمحــّددة  ب.   
بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام والتــي يجــوز تغييرهــا مــن وقــت 

آلخــر مــن قبــل البنــك أو بموجــب القانــون.

البنــك - يعنــي البنــك الوطنــي العمانــي )ش.م.ع.ع(؛ وعنوانــه ص. ب  جـ. 
عمــان. ســلطنة  مســقط،   ،112 روي   ،751

البطاقــة - تعنــي البطاقــة البالســتيكية الصــادرة بموجــب هــذه االتفاقيــة  د. 
البطاقــة ضمــن تواريــخ الصالحيــة  وتســتخدم للخصــم مــن حســاب 
التــي تظهــر علــى البطاقــة، وتحمــل اســم حامــل البطاقــة وعالمــة فيــزا 
الدوليــة أو عالمــة ماســتركارد الدوليــة التــي يحمــل البنــك التصريــح 
الصحيــح لهــا والتــي يوافــق حامــل البطاقــة علــى االمتثــال للقواعــد 

واللوائــح الصــادرة عنهــا.

حســاب البطاقــة - يتكــون مــن البطاقــات الصــادرة لحامــل البطاقــة  ه. 
الرئيســية وحامــل البطاقــة اإلضافيــة، وســيتم مــن خاللــه تقاســم الحــد 
ــي الممنــوح لحامــل البطاقــة األساســية مــع جميــع البطاقــات  االئتمان

ويتــم مــن خاللــه إصــدار كشــوفات كافــة الرســوم. 

حامــل البطاقــة - يقصــد بــه أي شــخص يزيــد عمــره عــن 18 عامــًا، ويكــون  و. 
إمــا حامــل البطاقــة الرئيســية الــذي يفتــح حســاب البطاقــة أو يكــون هــو 
وحامــل البطاقــة اإلضافيــة مســؤوالن بالتضامــن أو االنفــراد عــن جميــع 
الرســوم المترتبــة علــى البطاقــة، أو حامــل البطاقــة االضافيــة الــذي 

ــه. أوصــى حامــل البطاقــة الرئيســية بإصــدار بطاقــة ل

حــد البطاقــة - يعنــي الحــد األقصــى للمبلــغ الــذي يســمح لــكل حامــل  ز. 
بطاقــة ببطاقتــه وفقــًا لمــا يوافــق عليــه البنــك مــن وقــت آلخــر.

الســلفة النقديــة - تعنــي النقــود المدفوعــة لحامــل البطاقــة مــن قبــل  ح. 
البنــك أو أي مصــرف أو عضــو فــي فيزا/ماســتركارد أو طــرف ثالــث إمــا 
يدويــًا أو عــن طريــق آلــة الصــراف اآللــي والتــي ســتحّمل فــوراً مــع رســوم 
ــي  ــاب حامل ــى حس ــت عل ــك الوق ــي ذل ــائدة ف ــبة الس ــداول المناس الت

ــات. البطاق

ــة علــى  ــغ المحمل ــة، وهــي المبال الرســوم - وتشــمل الســلف النقدي ط. 
البطاقــة مــن قبــل حامــل البطاقــة فــي أي وقــت )وهــي تتضمــن علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، فتــرة مــا بعــد إلغــاء البطاقــة( وبغــض النظــر 
عّمــا إذا كان التوقيــع علــى ســجل الرســوم مــن قبــل حامــل البطاقــة، 
ــرى  ــوم أخ ــة رس ــد )5( وأي ــي البن ــة ف ــوم المدرج ــع الرس ــمل جمي ويش
ــوم  ــرض رس ــم ف ــرى ت ــرار أخ ــة أض ــر أو أي ــت آلخ ــن وق ــك م ــا البن يفرضه

ــك. ــتحقة للبن ــغ المس ــائر المبال ــة وس ــذه االتفاقي ــب ه ــا بموج عليه

رقــم التعريــف الشــخصي - يعنــي رقــم فريــد مــن 4 أرقــام يصــدره  ي. 
الحاســب اآللــي بســرية تامــه إلــى حامــل البطاقــة فــي مظــروف أمنــي، 
والــذي عنــد اســتخدامه مــع البطاقــة فــي أجهــزة الصــّراف اآللــي الخاصــة 

بفيــزا أو ماســتركارد يســمح لحامــل البطاقــة بموجبــه الحصــول علــى 
ــة. ســلفة نقدي

ــل  ــن حام ــة كل م ــاب بطاق ــف حس ــه كش ــد ب ــاب - يقص ــف الحس كش ك. 
اإلضافيــة. البطاقــة  الرئيســية/أو حامــل  البطاقــة 

ضريبــة القيمــة المضافــة« تعنــي ضريبــة القيمــة المضافــة علــى النحــو  ل.   
المنصــوص عليــه فــي قوانيــن ضريبــة القيمــة المضافــة المعمــول بهــا 

فــي ســلطنة عمــان وتعديالتهــا مــن وقــت آلخــر.

تطبيق الشروط واألحكام  )1

ــأي  ــق ب ــع التســهيالت التــي وفرهــا البنــك ألي شــخص فيمــا يتعل جمي   
بطاقــة أو حســاب بطاقــة، تخضــع للشــروط واألحــكام، تأكيــداً علــى أن 
مقــدم الطلب/حامــل البطاقــة قــد وقــع علــى اســتمارة طلــب بطاقــة 
االئتمــان مــن البنــك الوطنــي العمانــي أو عــن طريــق التوقيــع علــى 
البطاقــة تأكيــداً علــى نيتــه فــي اســتخدام البطاقــة أو علــى قيامــه 

البطاقــة. باســتخدام 

التحقق  )2

بهـــذا يفـــوض مقـــدم الطلب/عضـــو البطاقـــة البنـــك لالتصـــال بصاحـــب    
ــة أو بـــأي شـــخص آخـــر للحصـــول  عمـــل مقـــدم الطلب/عضـــو البطاقـ

علـــى أي معلومـــات أخـــرى مطلوبـــة.

البطاقة  )3

ــلم إلـــى  ــن ممتلـــكات البنـــك ويجـــب أن تسـ ــة هـــي مـ البطاقـ أ( 
البنـــك عنـــد الطلـــب.

ال يجــوز أن يتجــاوز حامــل البطاقــة حــد االئتمــان المعيــن لــه وإذا تم  ب( 
تجــاوز حــد االئتمــان، يقــوم علــى الفــور بتقليــل الرصيــد الزائــد عــن 
الحــد االئتمانــي إلــى نســبة أقــل مــن حــد االئتمــان. وحيثمــا أصــدر 
ــات  ــع البطاق ــتخدام جمي ــدى اس ــإن م ــة ف ــات إضافي ــك بطاق البن
الصــادرة ينبغــي أن يكــون محــدوداً بالســقف االئتمانــي المحــدد 

لحســاب البطاقــة.

الشـروط  إلـى  إضافـة  واسـتخدامها،  البطاقـة  إصـدار  يخضـع  ج( 
آلخـر. وقـت  مـن  بهـا  المعمـول  الرقابيـة  التوجيهـات  إلـى  واألحـكام، 

يجـــب علـــى عضـــو البطاقـــة أال يســـمح تحـــت أي ظـــرف مـــن  د( 
ـــب  ـــر ويج ـــخص اخ ـــل أي ش ـــن قب ـــة م ـــتخدام البطاق ـــروف بإس الظ
أن يوقـــع علـــى الجـــزء الخلفـــي مـــن البطاقـــة فـــور اســـتالمها أن 

يتكّفـــل بحفظهـــا فـــي مـــكان آمـــن.

يحتفــظ البنــك بحقــه أيضــًا فــي عــدم قبــول أي طلــب لترقيــة  ه( 
البطاقــة أو تجديــد البطاقــة علــى حســب تقديــره، بــدون أن يكــون 

مضطــراً إلــى أي أســباب مبــررة للرفــض.

ــة أو  ــتخدام البطاق ــن اس ــف ع ــد التوق ــة يري ــو البطاق إذا كان عض و( 
يرغــب فــي إلغاءهــا، ألي ســبب مــن األســباب، ســيكون هــو وحــده 
مســؤوالً عــن إبطــال البطاقــة عــن طريــق إتالفهــا بعــد إبــالغ البنــك. 
فــي حــال احتســاب رســوم علــى البطاقــة بعــد ادعــاء العضــو 
إتــالف بطاقتــه، ســيكون العضــو مســؤوالً بالكامــل عــن الرســوم 
المتكبــدة علــى البطاقــة ســواء كان ذلــك أو لــم يكــن ناتجــًا عــن 
ســوء اســتخدام البطاقــة وعمــا إذا كان البنــك قــد تــم إخطــاره أم 

ال بإتــالف البطاقــة.
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أسئلة مكررة

أين يمكنني استخدام بطاقة البنك الوطني العماني االئتمانية؟ س. 

يمكنــك اســتخدام بطاقتــك االئتمانيــة مــن البنــك الوطنــي العمانــي فــي  جـ. 
أي مــكان فــي عمــان وفــي جميــع أنحــاء العالــم، لشــراء الســلع والخدمــات، 
ــة والمؤسســات التــي تعــرض شــعار بطاقتــك  فــي جميــع المحــالت التجاري
ــا. ــفر وغيره ــم، ووكاالت الس ــادق، والمطاع ــمل الفن ــي تش ــة، وه االئتماني

هــل هنــاك أي رســوم علــى اســتخدام بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــي  س. 
فــي المؤسســات التجاريــة؟

ال، ليــس هنــاك رســوم علــى اســتخدام بطاقــة البنــك الوطنــي العمانــي  جـ. 
االئتمانيــة فــي المؤسســات التجاريــة. وال يمكــن أن يطلــب منــك دفــع أكثــر 

مــن مبلــغ الفاتــورة الســتخدام بطاقتــك االئتمانيــة.

ــك الوطنـــي  ــة البنـ ــن بطاقـ ــة مـ ــغ نقديـ ــل يمكننـــي ســـحب مبالـ هـ س. 
العمانـــي االئتمانيـــة؟

نعــم، يمكنــك ســحب مبالــغ نقديــة تصــل إلــى 100٪ مــن حــد االئتمــان الخــاص  جـ. 
ــة. ــك االئتماني ــعار بطاقت ــرض ش ــي تع ــي الت ــراف اآلل ــزة الص ــع أجه ــن جمي ــك م ب

هل هناك أي رسوم على السحب النقدي؟ س. 

نعــم، فــي كل عمليــة ســحب نقــدي يتــم احتســاب رســوم الســحب النقــدي  جـ. 
ــكل معاملــة،  ــي ل ــال عمان ــى 2.500 ري 3٪ مــن المبلــغ المســحوب، بحــد أدن
تخصــم مــن حســابك. وســتحصل علــى كامــل المبلــغ المســحوب مــن 
أجهــزة الصــراف اآللــي. ســيتم خصــم رســوم هــذا الســحب النقــدي مــن 
حســابك فــوراً وســيظهر فــي كشــف حســاب بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك.

لماذا ال أستطيع سحب النقود في بعض األحيان؟ س. 

يقتصــر حــد الســلفة النقديــة علــى 100٪ مــن حــد االئتمــان الخــاص بــك. وإذا  جـ. 
كنــت قــد اســتخدمت بالفعــل هــذا الحــد االئتمانــي، فــإن زيــادة الســلفة 

المبلــغ. يتــم ســداد  غيــر ممكنــة حتــى  النقديــة 

أخبرني عن حساب بطاقتي االئتمانية س. 

فــي األســبوع األول مــن كل شــهر، ســوف نرســل لــك كشــف حســاب بطاقتك  جـ. 
المنــزل  فــي  بريــدك  إلــى  إمــا  الكشــف  إرســال  يتــم  االئتمانيــة. وســوف 
أو المكتــب، حســب مــا هــو مبيــن فــي اســتمارة طلــب بطاقــة االئتمــان 
الخاصــة بــك مــن البنــك الوطنــي العمانــي. وســوف يظهــر فــي كشــف 
حســاب البطاقــة الرصيــد الســابق، إضافــة الــى قائمــة مفصلــة بالرســوم 
الحاليــة، وأي رســوم تمويــل أو نفقــات، والمدفوعــات والقــروض ورصيــدك 

الحالــي. يرجــى مالحظــة الحــد األدنــى للدفــع وتاريــخ اســتحقاق الدفــع.

كيف يتم تحديد الرصيد؟ س. 

يظهــر إجمالــي الرصيــد المســتحق كـــرصيد حالــي فــي كشــف حســاب  جـ. 
ــلف  ــف أي مشــتريات وس ــي نضي ــد الحال ــد الرصي ــة. لتحدي ــة االئتماني البطاق
نقديــة ويتــم طــرح المدفوعــات أو المصروفــات مــن الرصيــد الســابق. ثــم 

المناســبة. الماليــة  النفقــات والرســوم  نضيــف 

ما هي الرسوم المالية وكيف يتم احتسابها؟ س. 

ــخ االســتحقاق المشــار  ــي بالكامــل قبــل تاري ــم يتــم دفــع الرصيــد الحال إذا ل جـ. 
إليــه فــي كشــف الحســاب، ســيتم احتســاب فائــدة ماليــة. وســيتم تطبيــق 
الرســوم علــى الرصيــد الحالــي حتــى تقيــد أي مدفوعــات لحســاب البطاقــة. 
ــك يتــم احتســاب الرســوم الماليــة علــى الرصيــد المتناقــص حتــى  بعــد ذل

يتــم دفــع المبلــغ بالكامــل.

بالنســبة لمعامــالت الســلفة النقديــة يتــم احتســاب رســوم الســحب النقدي   
3٪ مــن المبلــغ بحــد أدنــى 2.500 ريــال عمانــي لــكل معاملــة نقديــة. باإلضافــة 
الــى ذلــك، ســيتم احتســاب فائــدة علــى الســلفة النقديــة اعتبــاراً مــن اليــوم 
األول للمعاملــة. يرجــى الرجــوع إلــى دليــل الخدمــة األســعار للحصــول علــى 

قائمــة شــاملة بالرســوم واألتعــاب.

كم يجب علّي أن أسدد كل شهر؟ س. 

تحتــاج إلــى ســداد الحــد األدنــى للدفــع أي مــا يعــادل 5٪ مــن الرصيــد الحالــي  جـ. 
وأي مبلــغ مســتحق مســبقًا أو تجــاوز حــد االئتمــان الخــاص بــك. ومــع ذلــك، 
لديــك الخيــار بــأن تدفــع أي مبلــغ فــوق الحــد األدنــى المطلــوب. إذا كان هــذا 
ــن  ــى م ــد األدن ــون الح ــة يك ــذه الحال ــي ه ــه ف ــاالت، فإن ــن 10 ري ــل م ــغ أق المبل
ــي. ــد الحال ــو الرصي ــاب ه ــف الحس ــي كش ــر ف ــذي يظه ــتحق وال ــغ المس المبل

إذا كنـــت قـــد اســـتخدمت حـــد االئتمـــان بالكامـــل، هـــل يمكننـــي  س. 
البطاقـــة؟ اســـتخدام 

ال  فإنــك  بــك  الخــاص  الكامــل  االئتمــان  حــد  اســتخدمت  قــد  كنــت  إذا  ال،  جـ. 
تســتطيع اســتخدام بطاقــة االئتمــان حتــى تقــوم بالســداد. بعــد ذلــك، يصبــح 
المبلــغ المســدد متاحــًا لالســتخدام، شــريطة أال يكــون الحســاب قــد تجــاوز 

موعــد اســتحقاقه.

كيف يمكنني زيادة حد االئتمان الخاص بي؟ س: 

ــل  ــا، أو مقاب ــك لدين ــك، أو وديعت ــل راتب ــل تحوي ــات مقاب ــدر البطاق ــن نص نح جـ. 
شــهادة راتبــك أو كشــف حســابك بالبنــك. إذا تــم ربــط الحــد االئتمانــي الخاص 
بــك مباشــرة إلــى راتبــك يمكننــا زيــادة الحــد االئتمانــي الخــاص بــك إذا كان 
أقــل مــن المبلــغ الــذي أنــت مؤهــل للحصــول عليــه ، وإال فــإن بإمكانــك زيــادة 

مبلــغ وديعتــك لزيــادة حــد االئتمــان الخــاص بــك.

تنتهي صالحية بطاقتي الشهر المقبل. ماذا علّي أن أفعل؟ س. 

نحــن نجــدد جميــع بطاقــات االئتمــان المنتظمــة فــي الســداد قبــل مــدة  جـ. 
يمكــن أن تصــل حتــى 60 يومــًا. وســتكون هــذه البطاقــات متاحــة فــي فــرع 
البنــك الوطنــي العمانــي قبــل 30 يومــا مــن تاريــخ انتهــاء صالحيتهــا. يمكــن 
أن يتواصــل معــك مديــر الفــرع لتســليمك البطاقــة أو يمكنــك اســتالمها 

ــبك. ــذي يناس ــت ال ــي الوق ــرع ف ــن الف ــك م بنفس
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فوائد بطاقتك االئتمانية من البنك الوطني العماني

القبول في جميع أنحاء العالم

بطاقتــك االئتمانيــة مــن البنــك الوطنــي العمانــي مقبولــه فــي أكثــر مــن 18 
مليــون مؤسســة فــي جميــع أنحــاء العالــم. مــن الفنــادق، وشــركات الطيــران، 
ــفيات  ــى المستش ــود، إل ــات الوق ــم، ومحط ــيارات، والمطاع ــر الس ــب تأجي ومكات

والمتاجــر وغيرهــا مــن المنشــآت.

خطة دفع مرنة

خدمــة مجانيــة للدفــع اآللــي، مــا عليــك إّلا إعــداد تعليمــات دائمــة للخصــم   •
مــن حســابك الجــاري أو حســاب التوفيــر فــي البنــك الوطنــي العمانــي 
بنســبة مئويــة محــددة مــن 5٪ أو 100٪ مــن الرصيــد الشــهري المســتحق علــى 

االئتمانيــة. بطاقتــك 

لديــك أيضــا خيــار الدفــع فــي فــرع البنــك الوطنــي العمانــي إمــا نقداً أو بشــيك   • 
أو عن طريق تعليمات الخصم من حسابك لدى البنك الوطني العماني.

يمكنــك الدفــع باســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة للبنــك الوطنــي العمانــي، 
أو اإلنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك وســيتم تلقائيــًا خصــم 

المبلــغ مــن حســابك لــدى البنــك الوطنــي العمانــي. 

الحصول على النقد في أي وقت

ــي لســحب النقــود فــي  ــة مــن البنــك الوطنــي العمان تؤهلــك بطاقتــك االئتماني
حــاالت الطــوارئ بنســبة تصــل إلــى 100٪ مــن حــد االئتمــان الخــاص بــك مــن أكثــر 
ــك  ــفير بطاقت ــيتم تش ــم. س ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــي ف ــراف آل ــاز ص ــن 600,000 جه م
االئتمانيــة مــن البنــك الوطنــي العمانــي برمــز ســري )رقــم تعريــف شــخصي( يتــم 

ــه أحــد غيــرك. ــًا وال يعرف إنشــاؤه تلقائي

زيادة مؤقتة لحّد االئتمان 

الوطنــي  البنــك  لــدى  االئتمانيــة  بطاقتــك  علــى  االئتمــان  حــد  زيــادة  يمكــن 
األمــوال فــي حــال كنــت   العمانــي مؤقتــًا لمــدة 3 أشــهر للتأكــد مــن توافــر 

بحاجة إلى المزيد.

درع االئتمان

 درع االئتمــان هــو برنامــج تأميــن اختيــاري يهــدف إلــى حمايتــك مــن مســؤولية دفــع 
ــة األمــراض الخطيــرة، أو العجــز  المبلــغ المســتحق علــى بطاقــة االئتمــان فــي حال

الدائــم أو فــي حالــة الوفــاة.

خدمة العمالء 

إذا كنــت بحاجــة إلــى أي مســاعدة، اطلــب مركــز اتصــال البنــك الوطنــي العمانــي 
مــن داخــل عمــان علــى الرقــم: 0000 2477 أو 0000 2477 )00968( مــن خــارج عمــان.

ask@nbo.co.om :فاكس: 8585 2477 )00968(، البريد اإللكتروني
خدمات البطاقة، البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(،

ص. ب 751، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان


