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Schedule of Charges (effective from 27.04.2017)
CHARGES

Balance Enquires outside Oman
(GCC Countries)

300 Baisa

ACCOUNTS

Forex Markup

2.5%

1. CURRENT ACCOUNTS

SERVICE

CHARGES

Minimum Balance - RO 200

Nil

2. SAVINGS ACCOUNTS
Minimum Balance - RO 100

Nil

Closure of Account Within 1 Year of Opening

RO 3

Dormant Account

Nil

PAY ORDER/DEMAND DRAFT
Pay Order
Demand Draft
Demand Draft Cancellation
Demand Draft Stop Payment

CHEQUE SERVICES
Cheque Book - 25 leaves

RO 2

Cheque Book - 50 leaves

RO 3

TELEGRAPHIC TRANSFER (TT)
TT Local

Cheque Return Financial Reason

RO 15

TT International SWIFT

Cheque Return Non-financial Reason

RO 15

Stop Payment Instruction

RO 5

Cheque Photocopy per Document
up to 12 Months

RO 2

Cheque Photocopy per Document
> 12 Months

RO 3

Cheque Collection Local

RO 0.250

Cheque Collection Outside Oman

0.125% of the amount or RO 5
(whichever is higher) + postage

BANK STATEMENTS
Bank Statement Request
Up to 6 Months

FREE

Monthly

RO 5 per annum

Weekly

RO 20 per annum

Daily

RO 50 per annum

Duplicate Bank Statement Request
Up to 6 Months

RO 1

6 to 12 Months

RO 3

> 12 Months
E-Statement

RO 5
FREE

CERTIFICATES
Issuance of Certificates
(balance, liability, etc.)

Inward TT (Local)
Inward TT Other Banks (International)
STANDING ORDER
Standing Order Internal
Standing Order External (local /
international)
Standing Order Cancellation
Unsuccessful Standing Order,
Insufficient Funds
FOREIGN CURRENCY
Foreign Currency Cash Handling
(deposit/withdrawal)
AUTO & PERSONAL FINANCE
Processing Fees
Early Settlement
PROPERTY FINANCE
Processing Fees
Valuation Fees
Property Registration & Other Charges

RO 2 per certificate
Early termination

DEBIT CARDS
New Cards

FREE

Supplementary Card

RO 2

Annual Fee - Primary / Supplementary Card RO 1

RO 2
RO 2
RO 5 @ Bank Paying Rate
RO 3 + Corresponding Bank
Charges

RO 1
RO 5 + Corresponding Bank
Charges
FREE
RO 5

RO 1
RO 2 + Remittance Charges
RO 2

%2.5

رسوم فوريكس

الرسوم

الخدمة

 الحسابات الجارية-1

ع. ر2

أمر دفع

ع. ر2

حوالة عند الطلب

ع بسعر الدفع الساري في البنك. ر5

إلغاء حوالة عند الطلب

ال توجد

ع. ر100 - الحد األدنى للرصيد

 رسوم البنك المراسل+ ع. ر3

إيقاف دفع حوالة عند الطلب

ع. ر3

إغالق الحساب خالل عام من فتحه

ال توجد

الحساب غير النشط

ال توجد

 حسابات التوفير-2

ع. ر1

تحويل مصرفي محلي

 رسوم البنك المراسل+ ع. ر5
ً
مجانا

)SWIFT( تحويل مصرفي دولي سويفت

ع. ر2

 ورقة25 – دفتر شيكات

استالم تحويل داخلي

ع. ر3

 ورقة50 – دفتر شيكات

ع. ر5

)استالم تحويل خارجي (دول العالم األخرى

ع. ر15

شيك مرتجع لسبب مالي

ع. ر15

شيك مرتجع ألسباب أخرى

التعليمات الدائمة

ع. ر5

أمر بإيقاف الدفع

ع. ر1

تعليمات دائمة داخلية

ع. ر2

 رسوم الحوالة+ ع. ر2

) دولية/ تعليمات دائمة خارجية ( محلية

الشيك لكل مستند
ً نسخة عن
 شهرا12 لغاية

ع. ر2

إلغاء تعليمات دائمة

ع. ر3

الشيك لكل مستند
نسخة عن
ً
 شهرا12 أكثر من

ع. ر2

تعليمات دائمة غير ناجحة لعدم كفاية الرصيد

ع. ر.,250

تحصيل للشيك داخل السلطنة

 أجرة+ )ع ( أيهما أعلى. ر5  من المبلغ أو%.,125
البريد

تحصيل للشيك خارج السلطنة

العملة األجنبية

1% of the Amount

) سحب/ تعامل نقدي بعملة أجنبية (وديعة
تمويل السيارات والتمويل الشخصي

 ع. ر25

رسوم المعاملة

 قد يتم التنازل عن جزء من سعر،حسب اختيار البنك
.البيع بالمرابحة

السداد قبل موعد االستحقاق
تمويل العقارات

 ع. ر50
ً
طبقا لواقع العقار المطلوب تمويله
ً
طبقا لواقع العقار المطلوب تمويله
 يكون بيع العقار للعميل حسب المبلغ:اإلجارة
 من المبلغ المستحق%1 + المستحق

خدمات الشيكات

كشوفات الحساب
ً
مجانا

ً
ع سنويا. ر5
ً
ع سنويا. ر20

ً
ع سنويا. ر50
ع. ر1

رسوم المعاملة

ع. ر3

رسوم التثمين

ع. ر5
ً
مجانا

تسجيل العقار والرسوم األخرى
اإلنهاء المبكر

ع لكل شهادة. ر2
ً
مجانا

خدمات أخرى

 أشهر6 لغاية

ً
 شهرا12  إلى6 من
ً
 شهرا12 ألكثر من
كشف حساب إلكتروني

) غيرها،  دين، إصدار شهادة ( رصيد

ع. ر2

شهادة عدم ممانعة

ع. ر2

رسوم إصدار رسالة التزام

بطاقات االئتمان
بطاقة جديدة

ع. ر2

بطاقة إضافية

ع. ر1

 اإلضافية/  البطاقة األساسية- الرسوم السنوية

ع. ر2
ً
مجانا

بطاقة مستبدلة

Re-issuance of Debit Card Pin

FREE

Cash Withdrawal Other Bank ATMs Within Oman
(Omannet)

100 Baisa

Cash Withdrawal Bank Nizwa Network Within
(Omannet)

FREE

Cash Withdrawal Outside Oman
(GCC Countries)

800 Baisa

Cash Withdrawal Outside Oman
(Internationally)

RO 1.5

ع. ر1.5
ً
مجانا

Balance Enquires within Oman (Omannet)

FREE

 بيسة300

 بيسة100
ً
مجانا
 بيسة800

Notes:
• All balances, fees and charges pertaining to local/foreign currency accounts (USD, GBP, EURO, AED) are quoted to their equivalent in Omani Rials.			
• The bank may, without prior approval but with due notice to clients, amend at any time its charges, commission or fees and reserves the right to levy additional charges at its sole discretion
• Tariffs for any services not mentioned in this booklet will be available on request.
• Average relationship balance is the combined total average balance of current, savings and wakala investment deposits.
• Corresponding bank charges applicable on remittance outside Oman.
• Profit payment frequency for savings account is quarterly.

 أشهر6 لغاية
ً
شهريا
ً
أسبوعيا
ً
يوميا
ُ
طلب نسخ اضافية لكشف حساب

v

 قد يتم التنازل عن جزء، حسب اختيار البنك:المرابحة
. من سعر البيع بالمرابحة

RO 2

RO 2
RO 2

طلب كشف حساب

الشهادات

Replacement Card

OTHER SERVICES
No Objection Certificate (NOC)
Liability Letter Issuance Charges

ع.ر200 - الحد األدنى للرصيد

)TT( الحواالت المصرفية

 من المبلغ%1

RO 50
As per actuals
As per actuals
Ijara: Sale of the Property
to the customer will be @
outstanding amount+1% of the
outstanding amount
Murabaha: At Bank’s discretion
a portion of Murabaha sale
price may be waived.

الخدمة
الحسابات

 الحواالت المصرفية/ أوامر الدفع

RO 2

RO 25
At Bank’s discretion a portion
of Murabaha sale price may be
waived.

الرسوم

إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي لبطاقة
الحسم المباشر
استخدام أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى
)في السلطنة (عمان نت
)استخدام شبكة بنك نزوى ضمن (عمان نت
سحب النقود خارج السلطنة
)(دول مجلس التعاون الخليجي
سحب النقود خارج السلطنة
)(دول العالم األخرى
)استفسار عن الرصيد في السلطنة (عمان نت
استفسار عن الرصيد خارج السلطنة
)(دول مجلس التعاون الخليجي

:مالحظات
. درهم إماراتي ) تتم بما يعادلها من الريال العماني، يورو،  جنيه استرليني،  األجنبية ( دوالر أمريكي/  والرسوم المتعلقة بحسابات العملة المحلية،  والرسوم، •جميع أرصدة الحسابات
ً
ً
. ويحتفظ بحقه في طلب رسوم إضافية وذلك بناء على اختياره المطلق،و العموالت/ أن يقوم بتعديل الرسوم أو، بدون موافقة سابقة من العميل ولكن بعد إعطائه إشعارا كافيا،•يحق للبنك في أي وقت
.•تتوفر تعرفة الخدمات األخرى غير المبينة أعاله حسب الطلب
.•الرصيد المتوسط هو متوسط الرصيد اإلجمالي المشترك من الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع الوكالة االستثمارية
.•تطبق رسوم البنك المراسل على الحواالت المصرفية خارج السلطنة
.•يحسب تكرار دفع مبلغ الربح لحسابات التوفير كل ربع سنة
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SERVICE

قائمة الرسوم

