
For more information  
please contact 24770000

Top 5 reasons  
to start banking 
with NBO

MINISTRY OF EDUCATION 
NEW RECRUITS 

OFFER VALIDITY 
The offer is valid until 15th October 2022
Terms and conditions apply Scan QR code to apply now

Grow your wealth 
•  Invest OMR 100 and build your future with a Systematic Investment Plan (SIP)
•  Advisory services from certified wealth advisors

Offers and Discounts
•  Explore 1,800+ Buy 1 Get 1 Free Entertainer offers on dining, hotels, sports,  

entertainment and shopping through NBO Mobile Banking App
•  Enjoy free welcome Nuqati reward points 

OMR 1,000 For Immediate Needs
•  Get up to OMR 1000 for 3 months till you get your salary (for new employees) to 

meet any of your immediate needs

Special Loan Rate
• Discounted rates on Personal loans and Car loans

Reduced Charges
•  Benefit from no minimum balance charges on your account with NBO
•  Only 200 baiza per transfer on instant transfers to any local bank 24/7 

through the app



وزارة التربية والتعليم 
الموظفون الجدد

 لمعرفة المزيد اتصل 
على الرقم 24770000

 5 أسباب لفتح حساب مصرفي 
في البنك الوطني العماني 

صالحية العرض
يسري العرض لغاية 15 أكتوبر 2022

تطّبق الشروط واألحكام
امسح رمز االستجابة السريعة 

لتقديم الطلب اآلن

1,000 ر.ع الحتياجاتك العاجلة 
•  احصل على مبلغ يصل إلى 1,000 ر.ع لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجاتك العاجلة إلى أن تحصل 

على راتب شهري )للموظفين الجدد(

قروض بفائدة مميزة
• نسبة مخّفضة على القروض الشخصية وقروض السيارات

عزز ثروتك
• استثمر 100 ريال عماني واضمن مستقبالً أكثر ثراًء مع خطة االستثمار المنّظم

• خدمات استشارية من مستشاري ثروات معتمدين

رسوم مخّفضة
•  تمتع بحسابك دون رسوم على الحد األدنى للرصيد

• تحويالت محلّية فورية برسوم 200 بيسة فقط لكل معاملة عبر التطبيق على مدار الساعة.

العروض والتخفيضات
•  أكثر من 1,800 عرض )2 بسعر 1( من إنترتينر في مجموعة واسعة من المطاعم، والفنادق، 

واألنشطة الرياضية، والخدمات الترفيهية، والتسوق عبر تطبيق البنك الوطني العماني
• استمتع بنقاط ترحيبية مجانية من نقاطي.


