
Services & Charges Guide

Fees (OMR)

Account Balance below minimum Balance
( current account OMR 200)

No Charge ٢٠٠)
Account Balance below minimum Balance 
( Savings  account OMR 100) No Charge

OMR 1.050 
every 6 months  

Dormant Accounts ( if account does not
have the requisite minimum balance )

١٠٠)

WaivedAcivation of Dormant Accounts

Account Closure (Account less than 1 year)

Account Services

 OMR 3.150 

Cheques Fees (OMR)
"Cheque Book Charges 
10 leaves 
25 leaves 
50 leaves"

Cheque return Charges 

Returned for 'No funds' 
- OMR 15.750 
 Returned for 'Other reasons' - 
OMR 10.500 "

OMR 3.150 Photocopy of paid cheque (>1 year)

Stop Payment cheque /Series of Cheque  OMR 5.250 

Local cheque collection Waived

Bank Statements (other than normal 
periodicity agreed)

 

Duplicate Bank Statement from Branch
From 1 to 6 months - OMR 1.05
From 6 to 12 months - OMR 3.150
More Than 1 year - OMR 5.250 

Debit Cards Fees (OMR)
Debit Card issuance - first time Waived

Debit Card annual fee

Supplementary Card issuance

Replacement card issuance

Cash Withdrawal - Local Banks ATM's  0.105 Bz 

Cash Withdrawal - Gulf Countries (ATMs 
with GCC net logo) 

 0.840 Bz + Currency Exchange 
(GCC net

Cash Withdrawal -  other international 
countries

  OMR 1.575 + Currency Exchange 

Balance Enquiry  - Inside Oman (through 
ATMs)  0.053 Bz –

Balance Enquiry - Outside Oman & GCC 
(through ATM’s) 

 0.315 Bz  ٠٫٣١٥ بيسة  

Balance Enquiry - Outside Oman (through 
ATMs with GCC net logo) (GCC net

Cash/Cheque deposit at ATM Waived

Fund transfer to accounts through ATM Waived

PIN change through ATM Waived

Mini statement through ATM Waived

Finance Products Fees (OMR)
Application Processing Fee - Auto 
Murabaha  OMR 26.250 

Application Processing Fee - Home 
Finance (Ijarah, Forward Ijarah, 
Diminishing Musharaka)

OMR 52.500 

Application Processing Fee - Personal 
Finance (Goods Murabaha & Service 
Ijarah)

 OMR 26.250 

Early settlement - All Finance Products Kindly consult the Branch for 
further details 

Late payment fee - All Finance Products 
- Donated to Charity

 1% on the ovedue amount plus  %5 
VAT to be applied on of Late Payment
 Fee Amount 

 ١%سنويا من المبلغ المتأخر با�ضافة ٥ % 
  قيمة الضريبة من قيمة المبلغ المتأخر

Letters & Certificates Fees (OMR)
No Objection Letter   OMR 2.100 

Liability Letter

Balance confirmation letter 

Clearance Certificate

Audit Confirmation of Account Balance

Standing Instructions Fees (OMR)

Import Letter of Credit Fees (OMR)

Letter of Credit Issuance

Letter of Credit Amendment
(Increase in Amount and/or Extension 
in Validity)

Letter of Credit Amendment  
(Amendment in Terms & Conditions)

 OMR 15.750  ١٥٫٧٥٠ ريال عماني 

Letter of Credit Bill Handling

Discrepancy Handling 

Cancellation of Unutilized Letter of 
Credit 

Revolving Letter of Credit Issuance 

Export Letter of Credit Fees (OMR)

Letter of Credit Advising  

Letter of Credit Amendment Advising 

Letter of Credit Confirmation 

Confirmed Letter of Credit Bill Handling

Un-confirmed Letter of Credit Bill 
Handling

 

Transferable Letter of Credit Issunace

 

Assignment of Proceeds 

Documentary Collection Fees (OMR)

Documentary Collection Bill Handling

Documentary Collection Bill Amendment

Return of Documentary Collection Bill   

Documentary Collection Bill Avalization 

Letter of Guarantee Fees (OMR)
Letter of Guarantee Issuance
(Tender Bond / Performance Bond / 
Advance Payment Guarantee / Retention 
Guarantee)

Letter of Guarantee Issuance  
(Payment Guarantee)

Shipping Guarantee /Delivery Order 
Issuance 

Letter of Guarantee Amendment
(Amendment in Terms and Conditions)

Letter of Guarantee Amendment
(Increase in Amount and/or Extension in 
Validity)

Payment Letter of Guarantee Amendment
(Increase in Amount and/or Extension in 
Validity)

Other Trade Finance Services Fees (OMR)
Cancellation of request after providing 
draft

Handling of Takaful Insurance request 

Tracer

Full Trade Finance SWIFT 

Brief Trade Finance SWIFT

Local Postage

Courier Service Mail 

Hand Delivery 

Reimbursement 

Terms & Conditions apply

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

(      )  Cheque replacement (all PDC) 

Pulling a cheque (from the PDCs)

    Request to change Cheque due date 

Bank Statements Fees (OMR)

 OMR 26.250 for 25 Chequesالشيك
and above  

 OMR 1.050 per cheque leave 

OMR 1.050 per cheque leave 

     Changing the due date of the PDCs
cheque (All cheque) 

   Representation of PDC Return cheque

Deposit Services Fees (OMR)

 OMR 5.250 for 5 Chequesريال عماني  ٥٫٢٥٠                           لكل ٥ شيكات              
and above 

 OMR 1.050 إرجاع الشيك المرتجع

Fees (OMR)Other Services    

استرداد الشيك (من الشيكات آجلة الدفع
الشيك

الشيكات آجلة الدفع) 
الشيك (جميع

  الحسابات الخامله في حال عدم توفر الرصيد
المحدد بالحساب

١٫٠٥٠ ريال عماني   
  كل ٦ شهور

  

  ٠٫١٠٥ بيسة 

١٠,٥٠٠

الحد ا¤دنى للرصيد في الحساب الجاري أقل من 

  ٣٫١٥٠ ريال عماني 

الحد ا¤دنى للرصيد في الحساب الجاري أقل من 

 السحب المبكر للوديعة ا�ستثمارية
(القائمة على مبدأ المضاربة والوكالة)

 عند إلغاء الوديعة قبل موعد
 انتهائها فسيكون الربح

 المدفوع عليها هو الربح الفعلي
 المدفوع ¤قرب فترة استثمارية

 تم االحتفاظ بالوديعة خاللها
مطروحا منه ١٪

 با�ضافة الى ٥٪ قيمة الضريبة
على السحب المبكر

For Early Redemption of an 
Investment Deposit, the rate 
paid on such deposit shall 
be the actual rate applicable 
to the nearest term for 
which the deposit has run 
minus 1% plus 5% VAT on 
early redemption fee

Early Redemption of Term 
Investment Depsoit  
(Mudaraba & Wakala)

 ١٠ أوراق -  ١٫٠٥٠ ريال عماني
 ٢٥ ورقة -  ٢٫١٠٠ ريال عماني

  ٥٠ ورقة - ٣٫١٥٠ ريال عماني 

OMR 1.050
OMR 2.100
OMR 3.150

١٥,٧٥٠

OMR 2.100 Photocopy of paid cheque (=1 year)  ٢٫١٠٠ ريال عماني (نسخة من الشيك المدفوع (تم دفعه خالل عام

 نسخة من  الشيك  المدفوع (تم دفعه منذ اكثر من
  ٣٫١٥٠ ريال عماني (عام

 ٥٫٢٥٠ ريال عماني إيقاف دفع شيك\ عدة شيكات

 OMR 1.050 per chequeريال عماني  ١٫٠٥٠                            لكل ورقة    
leave 

Replacement or change Post dated 
cheque by the customer 

استبدال أو تغيير شيك آجل الدفع من قبل العميل

 ريال عماني ٢٦٫٢٥٠ لكل ٢٥ شيكا  
 فما فوق

ريال عماني  ١٫٠٥٠                            لكل ورقة    (

ريال عماني  ١٫٠٥٠                            لكل ورقة    

ريال عماني                              ١.٠٥٠    

كشف حساب خالف الكشوف المتفق على
إرسالها بشكل دوري 

يومي ٥٢٫٥٠٠ ريال عماني/ سنويا "
 اسبوعي ٢١٫٠٠٠ ريال عماني / سنويا

 شهري ٥٫٢٥٠ / سنويا
سنوي ٣٫١٥٠ / سنويا

Daily OMR 52.500 / Per Annum
Weekly OMR 21.000 / Per Annum
Monthly OMR 5.250 / Per Annum
Yearly  OMR 3.150 / Per Annum 

 من شهر الى ٦ اشهر - ١٫٠٥ ريال عماني 
 من ٦ الى ١٢ شهر - ٣٫١٥٠ ريال عماني

 أكثر من سنة - ٥٫٢٥٠ ريال عماني

 OMR 1.050 ريال عماني                              ١.٠٥٠    
 OMR 2.100  ٢٫١٠٠ ريال عماني 

 ٢٫١٠٠                          في حالة   
  الفقدان أو السرقة أو التلف

 OMR 2.100 for lost, stolenريال عماني
or damaged 

 بيسة ٠٫٨٤٠ + تكلفة تحويل 
  العملة

 ريال عماني 1.575 + تكلفة  
  تحويل العملة

  ٠٫٠٥٣ بيسة 

 0.315 Bz  ٠٫٣١٥ بيسة  

 ٢٦٫٢٥٠ ريال عماني 

 ٥٢٫٥٠٠ ريال عماني 

 ٢٦٫٢٥٠ ريال عماني 

 يرجى استشارة الفرع لمزيد من 
  التفاصيل

رسوم إدارة التكافل
 ٠٫٠٥% على على مبلغ التمويل . الحد ا¤دنى ٥ 
 ريال عماني والحد ا¤على ٧٥ ريال عماني (٥%

 ضريبة القيمة المضافة على المطبقة على
  (الرسوم ا�دارية للتكافل

 0.05% on the Finance Amount. 
Minimum of OMR 5/- & Maximum of 
OMR 75/- Applicable (5 %VAT 
applicable on the Takaful Admin Fee ) 

Takaful Admin Fee

(CAR) مساهمة التكافل للعقارات - تحت ا�نشاء
 وفقا لمزود خدمة التكافل 

  سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة
٥٪ على المساهمة

 

) 

Based on Takaful Operators Tarri� ( 5% VAT 
will be applied on the Contribution) 

Property Takaful Contrbution - Under 
Construction (CAR)

 مساهمة التكافل في الممتلكات - للعقارات
القائمة (حرائق) - سنوي

 وفقا لمزود خدمة التكافل 
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة ٥%

على المساهمة 
Based on Takaful Operators Tarri� (%5 
VAT will be applied on the 

Property Takaful Contribution - Fully 
Constructed (Fire) - Annual

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

شهادة براءة ذمة

التأكيد على تدقيق رصيد الحساب

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 
 ٢٫١٠٠ ريال عماني 
 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

  OMR 2.100 
  OMR 2.100 

  OMR 2.100 

  OMR 2.100 

إعداد أوامر دائمة جديدة

تعديل ا¤وامر الدائمة القائمة

أوامر دائمة - داخل البنك لكل عملية

أوامر دائمة - داخل عمان لكل عملية

أوامر دائمة - دولية لكل عملية

إلغاء ا¤وامر الدائمة

 معفى 

 معفى 

 1.050 ريال عماني 

 2.100 ريال عماني 

 2.100    ريال عماني + رسوم السويفت   

 2.100 ريال عماني 

 waived 

 waived 

 OMR 1.050 

 OMR 2.100 

 OMR 2.100 + SWIFT charges 

 OMR 2.100 

Setup of New Standing Instruction

Amending an existing Standing Instruction

Standing Instructions within Bank (per transaction)

Standing Instructions - inside Oman (per transaction)

Standing Instructions - international (per transaction)

Standing Instructions cancelation

دفع فواتير

 السحب من الفرع

ا�يداع النقدي\ الشيكات في الفروع

 االشتراك في الخدمات المصرفية

 Other Services  

 معفى 

 معفى 

 معفى 

 معفى 

 waived 

 waived 

 waived 

 waived 

Payment of utility bills

Cash Withdrawal in the Branch

Cash / Cheque Deposit in the Branch

Internet Banking Subscription 

Fees (OMR)

االشتراك في خدمات الرسائل النصية - شهريا

االشتراك في الخدمات المصرفية عبر الهاتف
النقال - شهريا 

حذف من القائمة المحظورة الصادرة من
البنك المركزي - لÃفراد 

حذف من القائمة المحظورة الصادرة من البنك
المركزي - للشركات 

 معفى 

 معفى 

 ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 ٢١٫٠٠٠ ريال عماني 

 waived 

 waived 

OMR 10.500 

OMR 21.000 

SMS Banking Subscription (Monthly)

Mobile Banking Subscription (Monthly)

Removal from CBO's Caution List for 
Corporate customers

Removal from CBO's Caution List (for Individual
/Personal customers)

 Other Services 

سحب \ا�يداع النقدي بالعملة ا¤جنبية لدى الفرع

طلب نسخة إضافية من الملكية

تعديل الرهن القائم على الملكية

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

 ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 ١ % من المبلغ با�ضافة ٥% قيمة الضريبة  
 المضافة على المبلغ االمسحوب/ المودع

1% of the amount plus  5 % VAT on 
the withdrawn/ deposited  amount  

OMR 2.100 

OMR 10.500 

Cash withdrawal/deposit in Foreign Currency

Request for additional Mulkia Copy

Amendments on the existing Mulkia Mortgage

Fees (OMR) Remittances & Collections     

أمر دفع

إلغاء أمر الدفع

قيد حوالة دولية سويفت في الحساب - بالريال العماني

 معفى 

 معفى 

 ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 ٢١٫٠٠٠ ريال عماني 

 waived 

 waived 

OMR 10.500 

OMR 21.000 

Pay order (Manager Cheque)

Pay order cancelation

Inward Remittance - if paid in OMR (local)

 Other Services 

قيد حوالة دولية سويفت بعملة أجنبية (تتطلب تصريف العملة

بالريال العماني - تحويل فوري RTGS تلكس محلي

بالريال العماني - تحويل بنفس اليوم ACH تلكس محلي

تحويل تلكس دولي - سويفت

 استالم شيكات بالعملة االجنبية  للتحصيل

شيكات بالريال العماني مستلمة من البنوك االجنبية للتحصيل المحلي

 ٣٫١٥٠ ريال عماني 

 ١٫٠٥٠ ريال عماني 

 ٥٫٢٥٠ ريال عماني 

 ٥٫٢٥٠ ريال عماني 

 ريال عماني ٣٫١٥٠ + رسوم البريد   

OMR 3.150 

OMR 1.050 

OMR 5.250 

OMR 5.250 

OMR 3.150 plus mailing  

Inward Remittance - if paid in foreign currency account involving 
conversion

Local Telex OMR - RTGS (Instant Transfer)

Local Telex OMR - ACH (Same day Transfer)

International Telex Transfer - SWIFT

Foreign Inward Bills of Collections (FIBC) - OMR

Foreign Outward Bills of Collections (FOBC) - Please check with the 
branch for the availability of the required foreign currency

  Trade Finance التمويل التجاري

 سنويا ١٫٥%من قيمة االعتماد المستندي 
 مدورة الى أقرب شهر كامل

 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة ٥%
 قيمة الضريبة المضافة

 1.5% p.a from Letter of Credit value 
rounded to the nearest full month (min. 
OMR 25) plus  %5 VAT will be applied on  
LC Issuance Service Charge  

اصدار اعتماد مستندي

 سنويا ١٫٥%من قيمة االعتماد 
 المستندي مدورة الى أقرب شهر

 كامل
 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة

 ٥% قيمة الضريبة المضافة

 %1.5 p.a from Letter of Credit value 
rounded to the nearest full month (min. 
OMR 25) plus  %5 VAT will be applied on  
LC Amendment Service Charge  

 كمبيالة باالطالع - ٠٫١٢٥% ثابتة من 
قيمة الكمبيالة

 كمبيالة أجل الدفع - ١٫٥% سنويا  من
 قيمة الكمبيالة على فترة القبول

 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة
 ٥% قيمة الضريبة المضافة

Sight Bill-  0.125% �at from bill value 
plus 5% VAT will be applied on of LC 
Sight Bill Handling Fee
Usance bill - 1.5% from bill value on 
acceptence tenor plus 5% VAT will be 
applied on of LC Usance Bill Handling 
Fee 

 OMR 31.500  ٣١٫٥٠٠ ريال عماني 

 OMR 10.500  ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 سنويا ١٫٥%من قيمة االعتماد 
 المستندي عند كل تجديد

 مدورة الى أقرب شهر كامل
 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني

 با�ضافة ٥% قيمة الضريبة

 1.5% p.a from Letter of Credit value 
on every renewal rounded to the 
nearest full month (min. OMR 25) 
plus  5%  Revolving LC Issuance 
Service Charge 

لعمالء البنك - ١٥٫٧٥٠ ريال عماني 
لغير عمالء البنك ٣١٫٥٠٠ ريال عماني

Bank customer - OMR 15.750
Non-bank customer - OMR 31.500 

لعمالء البنك - ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 
 لغير عمالء البنك-  ٢١٫٠٠٠ ريال عماني

 Bank customer - OMR 10.500
Non-bank customer - OMR 21.000 

 سنويا ١٫٥% من قيمة االعتماد المستدني 
مدورة الى اقرب شهر كامل

 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة ٥%
قيمة الضريبة المضافة

 1.5%   p.a from Letter of Credit value 
rounded to the nearest full month   
(min. OMR 25) plus  5% VAT on of LC 
Con�rmation Service Charge  

 كمبيالة باالطالع - ٠٫١٢٥% ثابتة من 
قيمة الكمبيالة

 كمبيالة أجل الدفع - ١٫٥% سنويا  من
 قيمة الكمبيالة على فترة القبول

 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة
 ٥% قيمة الضريبة المضافة

Sight Bill-  0.125% �at from bill value plus 
5% VAT will be applied on of LC Sight Bill 
Handling Fee
Usance bill - 1.5% from bill value on 
acceptence tenor plus 5% VAT will be 
applied on of LC Usance Bill Handling Fee 

 ٠٫١٢٥  %ثابتة من قيمة الكمبيالة 
 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني

 با�ضافة ٥% قيمة الضريبة

 0.125%  Flat from bill value (min. OMR 25) 
plus  5% VAT on of Uncon�rmed LC 
Handling Service Charge 

 سنويا ١٫٥% من قيمة االعتماد
المستدني مدورة الى اقرب شهر كامل
 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة ٥%

 قيمة الضريبة المضافة

 1.5% p.a from Letter of Credit value 
rounded to the nearest full month (min. 
OMR 25) plus 5%+ VAT on of Transferable 
LC Handling Service Charge 

 OMR 21.000 ريال عماني  ٢١.٠٠٠

 كمبيالة باالطالع - ٠٫١٢٥% ثابتة من
قيمة مستندات التحصيل

 كمبيالة أجل الدفع - ٠٫٢٥% ثابتة من
قيمة التحصيل

 الحد االدنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة
٥% قيمة الضريبة المضافة

Sight Bill - 0.125% Flat from bill value plus 
5% VAT on Sight Bill Collection 
Handling Fee
Usance Bill - 0.25% Flat from bill value 
(min. OMR 25) plus %5 VAT on of Usance 
Bill Collection Handling Fee  

 OMR 10.500 ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 OMR 21.000ريال عماني ٢١.٠٠٠  

 سنويا ٢٫٥% من قيمة مستندات
 التحصيل على فترة القبول

 حد ا¤دنى ٢٥ ريال عماني
  با�ضافة ٥%

قيمة الضريبةالمضافة

 2.5% p.a from Letter of Guarantee value 
rounded to the nearest full month (min. 
OMR 25) plus  5% VAT on of 
Documentary Collection Bill Avalization 
Service Charge  

 ١٫٥%  سنويا من قيمة خطاب الضمان 
  مقربة الى أقرب شهر كامل

الحد ا¤دنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة  
 ٥% قيمة الضريبة المضافة 

 1.5% p.a. from Letter of Guarantee 
value rounded to the nearest full 
month (min. OMR 25) plus  5% VAT 
on of Letter of Guarantee Service 
Charge 

 2.5% p.a from Letter of Guarantee 
value rounded to the nearest full 
month (min. OMR 25) plus 5% VAT 
on of Letter of Guarantee Service 
Charge  

 OMR 10.500 ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

OMR 15.750  ١٥٫٧٥٠ ريال عماني 

 1.5% p.a. from Letter of Guarantee 
value rounded to the nearest full 
month (min. OMR 25) plus 5% VAT 
on Letter of Guarantee Amendment 
Service Charge  

 2.5 % p.a from Letter of Guarantee value 
rounded to the nearest full month (min. 
OMR 25) plus 5% VAT on of Payment 
Letter of Guarantee Amendment Service 
Charge  

 ٥٫٢٥٠ ريال عماني 

 ٣١٫٥٠٠ ريال عماني 

 ٥٫٢٥٠ ريال عماني 

 ٢٦٫٢٥٠ ريال عماني 

 ١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

١٠٫٥٠٠ ريال عماني 

 ٢٫١٠٠ ريال عماني 

 

OMR 5.250 
  
OMR 31.500 

OMR 5.250 

OMR 26.250 

OMR 10.500 

OMR 2.100 

OMR 21.000 

OMR 10.500 

OMR 21.000 السداد

التمويل التجاري الكامل - سويفت
ملخص التمويل التجاري - سويفت

البريد المحلي
خدمة البريد السريع

 Last Updated on 16 April 2021 
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خدمات الحسابات

 ٢.٥%  سنويا من قيمة خطاب الضمان 
  مقربة الى أقرب شهر كامل

الحد ا¤دنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة  
 ٥% قيمة الضريبة المضافة 

 ١٫٥%  سنويا من قيمة خطاب الضمان 
  مقربة الى أقرب شهر كامل

الحد ا¤دنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة  
 ٥% قيمة الضريبة المضافة 

 ٢.٥%  سنويا من قيمة خطاب الضمان 
  مقربة الى أقرب شهر كامل

الحد ا¤دنى ٢٥ ريال عماني با�ضافة  
 ٥% قيمة الضريبة المضافة 


