
 Fees (OMR)Account servicesالرسومنوع الخدمة

 Wealth Management Chequebooksدفتر الشيكات - إدارة الثروة

أكثر من واحد كل شهر / 50 ورقة

طلب دفتر شيك إضافي بداية كل شهر

ايداع الشيكات بنظام المقاصة

شيك مسترجع - لكل سند

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 شيك مسترجع بدون رصيد
 /15,750  ريال عماني

 شيك مسترجع �سباب أخرى /
5,250 ريال عمان

نظام المقاصة الخاصة

إيقاف الدفع - للسند /الشيك الواحد

صرف الشيك - سحب نقدي

إيداع نقدي / السحب بالعملة ا�جنبية ذات الصلة

غير مطبق

    سعر الصرف الحالي + 5
 قيمة الضريبة المضافة على

المبلغ المسحوب/المودع

ال يوجد

٣,١٥٠ ريال عماني

Duplicate statement of Account (Per Cycle)كشف حساب لكل / لكل دورة

NIL

NIL

NIL

Returned for No Funds - 
OMR 15.750
Returned for Other 
Reasons" - OMR 5.250

N/A

OMR 3.150

NIL

Exisiting Exchange 
Rate + 5% VAT on the 
withrdawn/deposited 
amount

Upto 1 per month (50 leaves)

Additional chequebooks requested within the calendar month

Clearing Cheque Deposit

Cheques returned (Per instrument)

Special Clearing Inward / Outward

Stop Payment (Per instrument/Cheque)

Counter Cheques: cash withdrawal 

Cash deposit/ withdrawal in relevant foreign currency 

كشف الحساب / لكل دورة

أكثر من 3 أشهر

شهر 12-3

أكثر من 12 شهرا

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

٣,١٥٠ ريال عماني

NIL

NIL

NIL

OMR 3.150/-

Statement of Account  (Per cycle)

Upto 3 months 

3-12 months

Over 12 months

Utility bill payment throughدفع فاتورة الخدمة من خالل

 شباك موظف البنك

جهاز الصراف الآللي / جهاز الصرف التفاعلي / الهاتف النقال

الخدمات المصرفية عبر االنترنت

نسخة مصورة من الشيك

 Standing Instructionsا�وامر الدائمة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 أقل من سنة ال يوجد رسوم | أكثر
من سنة رسوم - النسخة

ريال عماني 

Within the year NIL, 
More than a year 
OMR 5.250/-

NIL

NIL

NIL

Bank Counter 

ATM/ITM/Mobil/phone banking

Online Banking 

Cheque photocopy

التحويالت بالريال العماني - إيداع للحساب

التحويالت الداخلية

ACH / RTGS -  

Inward Remittance 

 - ACH/RTGS

ال يوجد

ال يوجد

 بيسة525,.

 5,250

NIL

OMR  0.525/-

NIL

OMR  0.525/-

 Outward remittanceالتحويالت الخارجية

 Bank Counter شباك موظف البنكتلكس/سويفت

OMR 2.100/-

OMR 2.100/-

OMR 2.100/-

OMR 2.100/-

ريال عماني 2,100

ريال عماني 2,100

ريال عماني 2,100

ريال عماني 2,100

جميع دول  مجلس التعاون الخليجي

الهند

جميع الدول ا�خرى

ا·الغاء و التعديل

AGCC countries

India 

All other countries 

Cancellations/amendments

 Onlineالخدمات المصرفية عبر االنترنت

Telex /SWIFT

OMR 1.575/-

OMR 1.575/-

OMR 1.575/-

OMR 1.575/-

ريال عماني 1,575 جميع دول  مجلس التعاون الخليجي

الهند

جميع الدول ا�خرى

ا·الغاء و التعديل

AGCC countries

India 

All other countries 

Cancellations/amendments

ريال عماني 1,575

ريال عماني 1,575

ريال عماني 1,575

Demand Drafts 

Demand Drafts 

%

 بيسة525,.

Telex /SWIFTتلكس/سويفت

التحويالت في أي مكان بالريال العماني - من خالل البنك المركزي للعماني

تحويل العمالت ا�جنبية - ا·يداع بالريال العماني

التحويالت في أي مكان في عمان بنفس العملة

Remittances in OMR - Credit to account

Remittances anywhere in OMR - Through the CBO

Foreign Currency Remittance- Credit to account in OMR

Remittances anywhere in Oman in the same currency  



 Demand Draftsمسودات الطلب

إصدار الطلب

إلغاء الطلب

ال يوجد

ال يوجد

NIL

NIL

Isuance 

Stop Payment

 بطاقة ائتمان ثروة

Demand Drafts ئتمانية�البطاقات اCredit Cards

Wealth Management credit card

الباقة الرئيسية

بطاقة إضافية/ بطاقة واحدة

استبدال البطاقة /مفقودة أو تالفة لخطأ العميل

ال يوجد

ال يوجد

ريال عماني

NIL

NIL

OMR 10.500 10,500

Primary Card

Supplementary card (1 card) 

Replacement card ( Lost or damage due to customers fault 

World MasterCard credit cardبطاقة وورلد ماستركارد االئتمانية

الباقة الرئيسية

بطاقة إضافية (بطاقة واحدة

استبدال البطاقة /مفقودة أو تالفة لخطأ العميل

ال يوجد

ال يوجد

NIL

NIL

OMR 10.500

Primary Card

Supplementary card (1 card) 

Replacement card ( Lost or damage due to customers fault 

Debit Cardبطاقات الخصم

 Wealth Management Debit cardبطاقة الخصم المباشر ثروة

اصدار/ البطاقة ا�ساسية

 بطاقة إضافية

استبدال البطاقة /مفقودة أو تالفة لخطأ العميل

Issuance /Primary card 

Supplementary card 

Replacement card (Lost or damage due to customers fault)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

NIL

NIL

NIL

Oman Switch Member Banksالبنوك المرخصة في سلطنة عمان

Issuance /Primary card 

Supplementary card 

Replacement card (Lost or damage due to customers fault)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

NIL

NIL

NIL

 السحوبات

الرفض

 االستفسار

Withdrawals 

Denials 

Inquiry 

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

NIL

NIL

NIL

الرسوم

 GCC Switch Member Banksالبنوك المرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي

 +Withdrawals OMR 1.050السحب
Currency exchange per 
transaction 

 OMR  0.525/-Inquiryبيسة 5٢٥,.0 االستفسار

Withdrawals 

Denials 

Inquiry 

 GCC Switch Member Banksالبنوك المرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي

Withdrawals OMR 1.050+ 
Currency exchange per 
transaction 

OMR  0.525/-

Other International Countriesالدول ا�خرى

استبدال العمالت
OMR 1.050+ 
Currency exchange per 
transaction   العملية

-/OMR  0.525بيسة 5٢٥,.0

السحب

 Inquiry االستفسار

Withdrawals 

Customer relationsإدارة العالقات

Customer Categoryفئة العمالء

 عمالء ودائع الثروة - يقل متوسط رصيد الودائع لدى البنك عن 30,000
 ريال عماني على مدار شهرين

Deposit Based Customers– Average Deposit Balance held with the 
Bank falls below OMR 30,000/- over a period of Two Months.

OMR 10.500ريال عماني 10,500

رواتب عمالء الثروة - يقل الراتب المقيد في الحسابات الجارية
حسابات التوفير ·دارة الثروات عن 3,000 ريال عماني / - بشكل / 

مستمر لمدة شهرين 

OMR 10.500ريال عماني 10,500
Salary Based Customers– Salary Credited to the Wealth 
Management Current/Savings Accounts falls below OMR 3,000/- 
continuously for Two Months.

 Last Updated on 16 April 2021 
 E�ective from 16 April 2021 

All the service charges and fees mentioned herein are inclusive of 5% Standard VAT ( Value Added Tax )
جميع الرسوم والخدمات المشار إليها هنا تتضمن ٥% ضريبة القيمة المضافة

Terms & Conditions apply

    ريال عماني١ ٠٥0,

استبدال العمالت
العملية  

  ريال عماني١ ٠٥0,

ريال عماني 10,500

+

Fees (OMR)

+


