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 (١٩-كوفيد فايروس لحالة) العمالء لدعم اإلضافية ءاتااإلجر

 

  .التوجيهات من المزيد على الحصول حتى وذلك  مؤقتا عنها اإلعفاء  تم أدناه  بالخدمات المتعلقة والتكاليف الرسوم  إن .أ

 الجديدة  التكلفة/الرسوم         الحالية  التكلفة/ الرسوم                                     الخدمة وصف 

 معفى ع.ر ١ اليوم  بنفس األموال تحويل ١

 معفى                                . ع.ر ٣ فوري  بشكل األموال تحويل ٢

 معفى معفى                      المقاصة بنظام الشيكات تحصيل ٣

 معفى ع.ر ٠.٠٥٠                        النقال الهاتف نظام عبر التحويل ٤

 

  النقال الهاتف عبر الدفع نظام على المعامالت حدود مراجعة-ب

 : التالي النحو على لتكون النقال الهاتف عبر الدفع نظام على المطبقة المعامالت حدود تعديل تم

 االلكتروني  العمالء محفظة التفاصيل 

  (العادي عميلك اعرف )   

 البنكي الحساب

 يوجد  ال عماني لاير ١٠٠٠ الرصيد  األعلى الحد ١

 عماني لاير ٥٠٠ عماني لاير ٥٠٠ معاملة  لكل األعلى الحد ٢

  اليومية مالتاللمع األعلى الحد ٣

  شخص، الى شخص من)

 ( مؤسسة الى شخص

 

 *عماني عماني لاير لاير ١٠٠٠ *عماني لاير ١٠٠٠

  .الواحد اليوم في عماني لاير ١٠٠٠ يتجاوز ال أن يجب خصمه يتم الذي المبلغ إجمالي إن*

 



 المعدلةوالمصاريف الرسوم 

، وفيما م 2020يناير  1لقد قمنا بمراجعة الرسوم والمصاريف الخاصة لمختلف الخدمات وذلك اعتبارا من 

 يلي تفاصيل الرسوم التي تم تعديلها : 

 

 رسوم الخدمات المصرفية العامة :

 الرسوم/مبلغ الخدمة تفاصيل الخدمة  الرقم

 ر.ع 10 شيك مسترجع ) ألسباب أخرى (    .1

 ر.ع 10 طلب الحصول على تفاصيل تتعلق بشيك مسترجع   .2

 ر.ع 2 أوامر دائمة ) التحويل داخل ُعمان( ) لكل معاملة (   .3

 ر.ع 2 بسبب عدم وجود رصيد كاف –أوامر دائمة غير صحيحة   .4

 ر.ع 0.05 شبكة عمانت –االستفسار عن الرصيد   .5

 ر.ع 3 محليا -الفورية التحويالت   .6

تحويل سريع من الحساب إلى بطاقة الخصم) التطبيق االلكتروني/الخدمات المصرفية   .7
 عبر االنترنت/ جهاز الصرف اآللي(

 ر.ع 0.200

 عن واالستفسار األموال استرجاع التحويل الدولي بنظام التلكس ) سويفت( )رسوم  .8
 إضافية تفاصيل وإرسال ، عمل يومي من أقل خالل التحويل بالتلكس عمليات تأكيد

 الحالية(  التعليمات وتعديل ،

 ر.ع 2

 ر.ع 5 إلغاء البطاقة اإلئتمانية ) ينطبق فقط على البطاقات الرئيسية (  .9

 ر.ع 5 يوما من تاريخ صدورها 45عدم استالم البطاقة اإلئتمانية خالل   .10

 

 الرسوم المتعلقة بالتحويالت الدولية بعمالت أخرى

 الرسوم المطبقة العملة  البنك المرسل 

 ر.ع 15 الجنيه اإلسترليني تشارترد ، الممكلة المتحدة ستاندرد بنك

 ر.ع 30 اليورو بنك بابلورا دي سوندريو 

 ر.ع 180 الين الياباني  تشارترد ، اإلمارات العربية المتحدة ستاندرد

 ر.ع 10 الربية الهندية  يس بنك لميتد ، الهند 

 ر.ع 12 الدرهم اإلماراتي بنك دبي التجاري، اإلمارات العربية المتحدة

 ر.ع 8 اللاير السعودي بنك الجزيرة ، الممكلة العربية السعودية

 ر.ع 8 اللاير القطري مصرف الريان ، قطر

 ر.ع 10 الدينار الكويتي البنك األهلي المتحد ، الكويت 

 ر.ع 9 الدينار البحريني بنك البحرين اإلسالمي ، البحرين 

  

 الرسوم المتعلقة بإدارة الثروات 

 الرسوم المطبقة  فئة العميل 

ألف لاير عماني خالل  40,000في حال كانت الوديعة  أقل عن  –العمالء الذين لديهم ودائع 

 شهرين متتاليين . 

 ر.ع 10



العمالء الذين لديهم راتب شهري ، إذا كان الراتب في الحساب الجاري/التوفير أقل عن 
 لاير عماني خالل شهرين متتاليين .   4000

 ر.ع 10

 

م . نرجو الرجوع إلى دليل  2020يناير  1تسري الرسوم والمصاريف المعدلة أعاله اعتبارا من تاريخ 

 لرسوم الحالية . إلطالع على تفاصيل االرسوم والمصاريف ل

 


