قـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

قـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الخدمة

الرسوم

الرسوم  +ضريبة
القيمة المضافة

الحسابات
 -1الحسابات الجارية
الحد األدنى للرصيد 200 -ر.ع

ال توجد

 -2حسابات التوفير
الحد األدنى للرصيد  100 -ر.ع

ال توجد

إغالق الحساب خالل عام من فتحه

 3ر.ع

الحساب غير النشط

ال توجد

3.150

خدمات الشيكات
دفتر شيكات –  25ورقة

 2ر.ع

2.100

دفتر شيكات –  50ورقة

 3ر.ع

3.150

شيك مرتجع لسبب مالي

 15ر.ع

15.750

شيك مرتجع ألسباب أخرى

 15ر.ع

15.750

أمر بإيقاف الدفع

 5ر.ع

5.250

ً
نسخة عن الشيك لكل مستند أكثر من  12شهرا

 2ر.ع

2.100

 3ر.ع

3.150

تحصيل للشيك خارج السلطنة

 %.,125من المبلغ أو  5ر.ع ( أيهما أعلى)  +أجرة البريد
 ٪٥ +ضريبة القيمة المضافة

ً
نسخة عن الشيك لكل مستند لغاية  12شهرا

كشوفات الحساب
طلب كشف حساب
لغاية  6أشهر
ً
شهريا
ً
أسبوعيا
ً
يوميا
طلب كشف حساب إلكتروني

ً
مجانا

ً
 5ر.ع سنويا
ً
 20ر.ع سنويا

ً
 50ر.ع سنويا
ً
مجانا

5.250
21
52.500

نسخ إضافية لكشف الحساب
لغاية  6أشهر

ً
من  6إلى  12شهرا
ً
ألكثر من  12شهرا

 1ر.ع

1.050

 3ر.ع

3.150

 5ر.ع

5.250

الشهادات
إصدار شهادة (رصيد ،دين ،غيرها)
بطاقة الخصم المباشر
بطاقة جديدة

 2ر.ع لكل شهادة

2.100

ً
مجانا

بطاقة إضافية

 2ر.ع

2.100

الرسوم السنوية  -البطاقة األساسية  /اإلضافية

 1ر.ع

1.050

بطاقة مستبدلة

 2ر.ع
ً
مجانا

2.100

إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي لبطاقة الحسم المباشر

0.105

استخدام أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى في السلطنة (عمان نت)

 100بيسة
ً
مجانا

سحب النقود خارج السلطنة (دول مجلس التعاون الخليجي)

 800بيسة

0.840

سحب النقود خارج السلطنة (دول العالم األخرى)

 1.5ر.ع
ً
مجانا

1.575

استفسار عن الرصيد خارج السلطنة (دول مجلس التعاون الخليجي)

 300بيسة

رسوم فوريكس

%2.5

استخدام شبكة بنك نزوى ضمن (عمان نت)

استفسار عن الرصيد في السلطنة (عمان نت)

0.315

أوامر الدفع  /الحواالت المصرفية
أمر دفع

 2ر.ع

2.100

حوالة عند الطلب

 2ر.ع

2.100

إلغاء حوالة عند الطلب

 5ر.ع بسعر الدفع الساري في البنك

5.250

إيقاف دفع حوالة عند الطلب

 3ر.ع  +رسوم البنك المراسل

3.150

الحواالت المصرفية ()TT
تحويل مصرفي محلي

 1ر.ع

1.050

تحويل مصرفي دولي سويفت ()SWIFT

 5ر.ع  +رسوم البنك المراسل
ً
مجانا

5.250

استالم تحويل خارجي (دول العالم األخرى)

 5ر.ع

استالم تحويل داخلي

5.250

قـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الخدمة

الرسوم

الرسوم  +ضريبة
القيمة المضافة

التعليمات الدائمة
تعليمات دائمة داخلية

 1ر.ع

1.050

تعليمات دائمة خارجية (محلية  /دولية)

 2ر.ع  +رسوم الحوالة

2.100

إلغاء تعليمات دائمة

 2ر.ع

2.100

العملة األجنبية
تعامل نقدي بعملة أجنبية (وديعة  /سحب)

 %1من المبلغ  ٪٥ +ضريبة القيمة المضافة

تمويل السيارات والتمويل الشخصي
رسوم المعاملة

 25ر .ع

السداد قبل موعد االستحقاق

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

26.250

التمويل التجاري (تمويل سلع ومركبات)
رسوم الطلب (الطلب األول)

 ٥٠ر.ع للطلب الواحد

52.500

رسوم الطلب (لجميع الطلبات الالحقة) حسب نموذج تعريف العميل

 ٢٠ر.ع للطلب الواحد

21.000

رسوم إجراءتكافل فترة االئتمان (ال ينطبق إذا كان خالل فترة تمويل سابقة)

 ٢٥ر.ع

26.250

مساهمة تكافل فترة االئتمان القياسية

 ٪ ٠٫٣٠٠سنويا على المبلغ المستحق

خصم ربح التسوية المبكرة

حسب اختيار البنك

إصدار شهادة عدم ممانعة ألي غرض

 ٥ر.ع لكل شهادة /عند الطلب

5.250

إصدار شهادة راتب  /شهادة التزام

 ٥ر .ع لكل شهادة /عند الطلب

5.250

نسخة الملكية /نسخة شيك مؤجل

 ١ر.ع لكل مستند ( ٢٥ر.ع كحد أقصى)
 ٪٥ +ضريبة القيمة المضافة

استبدال شيكات مؤجلة الدفع

 ١ر.ع لكل شيك مستبدل ( ٢٥ر.ع كحد أقصى)
 ٪٥ +ضريبة القيمة المضافة

تمويل العقارات
رسوم المعاملة
رسوم التثمين
تسجيل العقار والرسوم األخرى

 50ر.ع
ً
طبقا لواقع العقار المطلوب تمويله
ً
طبقا لواقع العقار المطلوب تمويله

52.500

اإلجارة :يكون بيع العقار للعميل حسب المبلغ
المستحق  %1 +من المبلغ المستحق
 ٪٥ +ضريبة القيمة المضافة
اإلنهاء المبكر

المرابحة :حسب اختيار البنك ،قد يتم التنازل عن جزء
من سعر البيع بالمرابحة.
مشاركة :يكون بيع العقار للعميل حسب المبلغ
المستحق  %1 +من المبلغ المستحق
 ٪٥ +ضريبة القيمة المضافة

خدمات أخرى
شهادة عدم ممانعة

 2ر.ع

2.100

رسوم إصدار رسالة التزام

 2ر.ع

2.100

رسوم التسديد المتأخر

 ٪١سنويا على المبلغ المستحق

مالحظات
•جميع أرصدة الحسابات ،والرسوم  ،والرسوم المتعلقة بحسابات العملة المحلية  /األجنبية ( دوالر أمريكي  ،جنيه استرليني  ،يورو ،درهم إماراتي ) تتم بما يعادلها من الريال العماني.
ً
ً
•يحق للبنك في أي وقت ،بدون موافقة سابقة من العميل ولكن بعد إعطائه إشعارا كافيا ،أن يقوم بتعديل الرسوم أو/و العموالت ،ويحتفظ بحقه في طلب رسوم إضافية وذلك
بناء على اختياره المطلق.
•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.
•ال يتم تطبيق الرسوم المذكورة أعاله على موظفي بنك نزوى.
•الرسوم والخدمات المقدمة المذكورة تشمل ضريبة القيمة المضافة ( ٪٥ )VATباستثناء الخدمات غير الخاضعة للرسوم أو المعفاة من الضريبة.
ً
•اعتبارا من 2017/04/27

