قائمة الرسوم
الفئة

الفئة

التعرفة المعدلة

المنتجات

التعرفة المعدلة

الوديعة تحت الطلب :الحد األدنى لبداية الرصيد  1،000ر.ع-ما يعادله
إذا كان الرصيد يعادل  100ر.ع شــهريا (يخصم الكترونيا)

 .1الحسابات الجارية

 500بيسة شهريا

الوديعة الثابتة :الحد األدنى للرصيد  1،000ر.ع-ما يعادله

رسوم الخدمة للحسابات الجارية النشطة
ً
الكترونيا)
إذا كان الرصيــد يقــل عــن  200ر.ع شــهريا (يخصــم

 500بيسة شهريا

غرامة الســحب المبكر /قبل االســتحقاق

رسوم الخدمة للحسابات الجارية غير النشطة
ً
الكترونيا)
إذا كان الرصيــد (الحــد األدنــى كمــا ذكر أعــاه) (يخصم

 .7بطاقــة فيــزا إلكتــرون (بطاقــة الصــراف اآللــي)

 1.000ر.ع لكل نصف سنة

إغالق الحساب
خالل سنة واحدة من فتح الحساب

 3.000ر.ع

بعد سنة واحدة من فتح الحساب

ال يوجد

رسوم دفتر الشيكات
دفتر الشيكات  25صفحة (شخصي)

 2.000ر.ع

دفتر الشيكات  50صفحة (شركات)

 3.000ر.ع

ال يوجد خصم على الفائدة الرئيســية .يمكن خفض نســبة ســداد الفائدة إلى %1
ســنويا لفترة الوديعة

 1.1رســوم أخرى
رسوم الشيك المسترجع (بدون رصيد)

 15.000ر.ع

رسوم الشيك المسترجع (أسباب أخرى)

 5.000ر.ع

إيقاف دفع الشيك (سواء شيك مفرد أو مجموعة من الشيكات المتتالية)

 5.000ر.ع

المقاصة الخاصة /تصفية الحسابات

 10.000ر.ع للكل

نســخ الشــيكات /القســائم – حتى سنة واحدة

 2.000ر.ع لكل شيك

نســخ الشــيكات /القســائم – أكثر من سنة واحدة

 3.000ر.ع لكل شيك

معالجة طلبات إلغاء اســم الزبون من القائمة التحذيرية للبنك المركزي العماني (حســاب شــخصي)

 10.000ر.ع

معالجة طلبات إلغاء اســم الزبون من القائمة التحذيرية للبنك المركزي العماني (حســاب تجاري)

 20.000ر.ع

بطاقة جديدة

 1.000ر.ع

الرسوم السنوية للبطاقة

 1.000ر.ع

بطاقة إضافية

 2.000ر.ع

إستبدال البطاقة (بسبب فقدان/تلف البطاقة)

 2.000ر.ع

استخدام البطاقة في أجهزة نقاط البيع في دول مجلس التعاون

بدون رسوم

السحب النقدي باستخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنوك أخرى في دول مجلس التعاون

 0.800بيسه

االستفسار عن الرصيد باستخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنوك أخرى في دول مجلس التعاون

 300بيسة

السحب النقدي من خالل شبكة فيزا

 2.000ر.ع

السحب النقدي عبر شبكة عمان نت

 100بيسة

االستفسار عن الرصيد عبر شبكة عمان نت

 50بيسة

كشف حساب مختصر عبر شبكة عمان نت

 50بيسة

نقل حساب الزبون عبر شبكة عمان نت

 50بيسة

تحويل من حساب إلى حساب أخر عبر شبكة عمان نت

 200بيسة

إستخدام البطاقة في أجهزة نقاط لبيع عبر شبكة عمان نت

بدون رسوم

 .8بطاقة بطاقة الصراف اآللي للشــركات
الرســوم السنوية للبطاقة

 .2حســابات التوفير

 10.000ر.ع

 .9البطاقات األئتمانية (البطاقة البالتينية – ماســتر كارد) *

الحد األدنى للرصيد لفتح الحساب  5.000ر.ع

البطاقة البالتينية (ماســتر كارد)
تبــدأ نســبة الفائــدة مــن  0.75%و قــد تتتغيــر بناء على حجم الوديعة ،وتخضع
للشــروط المطبقة في السوق
ال يوجد

حساب التوفير بعوائد عالية
حسابالحصن
رسوم الخدمة – حساب إيداع العائد العالي

 500بيسة شهريا

إذا كان الرصيــد <  100ر.ع شــهريا (يخصــم الكترونيــا)

 500بيسة شهريا

رسوم الخدمة – حسابات التوفير غير النشطة
إذا كان الرصيــد <  100ر.ع

 1.000ر.ع لكل نصف سنة

إغالق الحساب:
خالل سنة واحدة من فتح الحساب

 3.000ر.ع

بعد سنة واحدة من فتح الحساب

ال يوجد

السحوبات بالعملة األجنبية

 5( %1ر.ع كحد أدنى لكل معاملة)

السحوبات بالريال العماني

ال يوجد

نسبة الفائدة

ً
وفقا لسياســة البنك
نســبة الفائدة تصل إلى  ،%4خاضعة للتغيير

الحــد األدنى لإليداع

 50ر.ع

مدة اإليداع

الحد األدنى  6أشــهر – الحد األعلى  60شــهر
 1%غرامة ســوف يتم احتســابها على مجموع الوديعة

 .4الوديعــة تحــت الطلــب
الحــد األدنى للرصيد  1,000ر.ع

الخدمات

نسبة الفائدة

 %18سنويا أو  %1.5شهريا

رسوم العضوية

 10.000ر.ع سنويا

استبدال البطاقة

 5.000ر.ع

رســوم إجراءات القرض اإلسكاني

 50.000ر.ع

رســوم إجراءات القرض الشخصي

 25.000ر.ع

 500بيسة شهريا

رســوم إجراءات قرض التعليم

 25.000ر.ع

رسوم إجراءات قرض السيارة

 25.000ر.ع

التعرفة المعدلة

الفئة

التعرفة المعدلة

أكثر من سنة

 5.000ر ع

تقارير االئتمان (المعطاة) محليا

 10.000ر.ع

(المحصلة /المستلمة) محليا
تقارير االئتمان
ّ

 10.000ر.ع

إلغاء حواالت الطلب – غير أصحاب الحسابات

بحسب نسبة شراء البنك  5.000 +ر.ع

إيقاف دفع حواالت الطلب /الحواالت التلغرافية

 3.000ر.ع  +التيليكس  +رسوم المراسالت

شراء حواالت الطلب /الحواالت التلغرافية

 3.000ر.ع  +رسوم البريد

 6.2رســوم التيليكس

 .2رســوم أخرى

 25.000دوالر امريكي

دفع الفاتورة االستهالكية  -الزبائن

 500بيسة

دفع الفاتورة االستهالكية  -غير الزبائن

 1.000ر.ع

التعليمات الثابتة (داخليا – إلى طرف ثالث)

 1.000ر.ع

التعليمات الثابتة (المدفوعة) بحسب المعاملة (الحسابات المحلية و حسابات العمالت األجنبية)

 1.000ر.ع  +رسوم حواالت الطلب /أوامر الدفع /التحويالت التلغرافية

التعليمات الثابتة (غير المدفوعة) بحسب المعاملة (الحسابات المحلية و حسابات العمالت األجنبية)

 1.000ر.ع للمرة الواحدة

كشف رصيذ الحساب

 2.000ر.ع

شــهادة براءة الذمة

 2.000ر.ع

إثبات األرصدة للمدققين

 2.000ر.ع

كشف الحساب الشهري

 5.000ر.ع سنويا

كشف الحساب األسبوعي

 20.000ر.ع سنويا

كشف الحساب اليومي

 50.000ر.ع سنويا

داخــل عمــان – الزبائن ()ACH/RTGS

 - ACHر.ع  - RTHS ،1.750ر.ع 4.000

داخــل عمــان – غير الزبائن ()ACH/RTGS

 - ACHر.ع  - RTHS ،1.750ر.ع 4.000

دول مجلس التعاون -الزبائن (تحويالت عبر دول مجلس التعاون)

 5.000ر.ع

دول مجلس التعاون  -غير الزبائن (تحويالت عبر دول مجلس التعاون)

 5.000ر.ع

الدول األخرى  -الزبائن (تحويالت خارجية)

 5.000ر.ع

الدول األخرى  -غير الزبائن (تحويالت خارجية)

 5.000ر.ع

التحويالت الواردة بالعملة األجنبية

 5.000ر.ع

إذا كان المتقدم بالطلب يتحمل دفع الرسوم ،مثال OUR ،في رسائل سويفت ،فيما يلي رسوم البنوك األجنبية التي سوف يتم خصمها مقدما في وقت التحويالت ،هذا باإلضافة إلى رسوم بنك ظفار
الواردة أعاله .فيما يلي رسوم البنوك األجنبية.
العملة*
الدوالر األمريكي

البلد المعني /بنك المراسلة األجنبي

الجنيه االسترليني

 2.000ر.ع للمعاملة الواحدة

 .4التحصيــل الداخلــي المجــرد
 250بيسة

ال يوجد

 .5التحصيــل الخارجــي المجــرد

•  5.50دوالر أمريكي

الدفــع فــي البنــوك في ألمانيا –عبر Commerz Bank
Llyods

الروبية الهندية

ICICI

•  100روبية لكل وحدة

الدرهم االماراتي

Abu Dhabi Commercial Bank

•  40درهم لكل وحدة

الريال السعودي

Saudi Hollandi Bank

•  25ريال سعودي لكل وحدة

 .7صناديق األمانات

 3.000ر.ع /للشيك الواحد

 .6الحــواالت

 6.1رســوم حواالت الطلب /أوامر الدفع

الحجم الصغير – اإليجار سنويا

 30.000ر.ع

الحجم المتوســط – اإليجار ســنويا

 40.000ر.ع

الحجم الكبير – اإليجار سنويا

 60.000ر.ع

الودائع القابلة لالســترجاع – جميع األحجام

 40.000ر.ع

اســتبدال الصناديق بســبب فقدان المفتاح

 100.000ر.ع

حواالت الطلب – أصحاب الحسابات

 2.000ر.ع

حواالت الطلب – غير أصحاب الحسابات

 2.000ر.ع

أوامر الدفع  -أصحاب الحســابات

 2.000ر.ع

أوامر الدفع  -غير أصحاب الحســابات

 2.000ر.ع

 .8رســوم معالجة الراتب

إلغاء حواالت الطلب – أصحاب الحسابات

بحسب نسبة شراء البنك  2.000 +ر.ع

رســوم معالجة الراتب مالحظة :لتحويل الراتب إلى بنوك أخرى ،ســوف تُ طبق رســوم ACH

خدمات ومنتجات الريادة
 .1الحسابات الجارية

الحســابات الجارية – الحد األدنى الرســوم على الرصيد  -نشــط

الحســابات الجارية – الحد األدنى الرســوم على الرصيد  -خامل
إغالق الحساب

الحســابات الجارية – رســوم اإلغالق (خالل ســنة واحدة)
الحســابات الجارية – رســوم اإلغالق (بعد ســنة واحدة)

رسوم دفتر الشيكات

مجانا

بريفلج
 0.500ر.ع

مجانا

 2.000ر.ع

مجانا

 3.000ر.ع

مجانا

مجانا

الحســابات الجارية – دفتر الشــيكات ( 25صفحة) رســوم اإلصدار

مجانا

 1.1رسوم أخرى
الحســابات الجارية – السســحب النقدي
رسوم االيصال
الحســابات الجارية – رســوم إرجاع الشــيكات (مالي – اليوجد رصيد)

مجانا

 1.000ر.ع

 15.000ر.ع

 15.000ر.ع

الحســابات الجارية – ايقاف الدفع

مجانا

 5.000ر.ع

الحســابات الجارية – دفتر الشــيكات ( 50صفحة) رســوم اإلصدار

الحســابات الجارية – رســوم إرجاع الشــيكات (مالي)
النســخ – حتى ســنة واحدة
النســخ – سنة واحدة

مجانا

 5.000ر.ع
مجانا

مجانا

 2.000ر.ع
 3.000ر.ع

 5.000ر.ع

 2.000ر.ع

 3.000ر.ع

اإللغــاء مــن قائمة التحذير (حســاب التجزئة)

 10.000ر.ع

 10.000ر.ع

حســابات التوفير (العوائد العالية) رســوم الحد األدنى من الرصيد  -نشــط

مجانا

 0.500ر.ع

حســابات التوفير -رســوم الحد األدنى من الرصيد – غير نشــط

 2.000ر.ع

 2.000ر.ع

الســحب النقــدي بالعملة األجنبية
حســابات التوفير (الودائع تحت الطلب)  -رســوم الحد األدنى من الرصيد –
نشط
الحســابات الجارية بالعملة االجنبية  -رســوم الحد األدنى من الرصيد – نشــط

 5 1%ر.ع كحــد أدنى

 5 1%ر.ع كحــد أدنى

 0.500ر.ع

 0.500ر.ع

مجانا

 2.000ر.ع

مجانا

 2.000ر.ع

مجانا

 1.000ر.ع

 .2حسابات التوفير

حســابات التوفير -رســوم الحد األدنى من الرصيد – نشــط

حســابات التوفير – رســوم اإلغالق (خالل ســنة واحدة)

حســابات التوفير بالعملة االجنبية  -رســوم الحد األدنى من الرصيد – نشــط
حســابات التوفير بالعملة االجنبية (الحســابات تحت الطلب)  -رســوم الحد
األدنى من الرصيد – نشــط
 .3بطاقات الصراف اآللي
طاقــات الصراف االلي

مجانا

 3.000ر.ع

مجانا

 0.500ر.ع
 3.000ر.ع

 2.000ر.ع

بطاقات الصراف االلي – إعادة اإلصدار

مجانا

 2.000ر.ع

القــروض – تأجيل القروض

 5.000ر.ع

 5.000ر.ع

مجانا

 2.000ر.ع

 .4القروض

القــروض – زيــادة القروض الحالية
شــهادة براءة الذمة ()NOC

مجانا

 5.000ر.ع

•  6.00يورو ألي مبلغ يقل عن  2,500يورو
•  12.00يورو إذا كانت المبالغ تقل عن 12.500يورو
•  25,000يورو إذا كانت المبالغ تقل عن  50,000يورو
•  75.00إذا كانت المبالغ تزيد عن  50,000يورو
•  6جنيهات استرلينية إذا كانت المبالغ تقل عن  150جنيه استرليني
•  12جنيه استرليني إذا كانت المبالغ تزيد عن  150جنيه استرليني

* يشمل زبائن خدمات المصرفية المتميزة الريادة

 + 5.000مصاريف أخرى  10ر.ع

برستيج

الرسوم لكل وحدة

Wells Fargo

اليورو األوروبي

 .3الشــيكات السياحية

الشيكات المؤجلة

الرسوم النقدية المدفوعة مقدما (النسبة من إجمالي المبلغ)

 %3أو  3.000ر.ع أيهمــا أعلــى (للمعاملــة الواحدة)

رســالة عدم ممانعة

 6أشهر – سنة

جميع الدول خارج ســلطنة عمان

إعادة إصدار الرقم السري

 5.000ر.ع

 2.000ر.ع

 3.000ر.ع

الشيكات المسترجعة

استبدال البطاقة

 15.000ر.ع

رسوم التأمين

حتى  6أشهر

العمولة

نسبة الفائدة

 %18سنويا أو  %1.5شهريا  %20سنويا مقابل الضمانات األخرى

 0.05%مــن قيمــة القــرض ،الحــد األدنــى  5.000ر.ع ،والحد األقصى  75.000ر.ع

 1.000ر.ع

شراء الشيكات السياحية

البطاقة اإلضافية

 20.000ر.ع سنويا

الدفع المســبق أو اإلغالق المســبق للقرض قبل االســتحقاق (قبل تاريخ االســتحقاق الفعلي)

 .1نســخة طبق األصل من الكشــف

تقارير االئتمان األجنبية

البطاقة الرئيسية

 30.000ر.ع سنويا

 %1من المبلغ المدفوع أو المغلق مسبقا

رسوم الخدمة – حسابات التوفير

الفئة

إعادة إصدار الرقم السري

 5.000ر.ع

التجديــد أو إعــادة جدولة القرض الحالي

 500بيسة شهريا

إذا كان الرصيــد أقــل أو يعــادل  100ر.ع شــهريا (يخصــم الكترونيا)

استبدال البطاقة

 15.000ر.ع

 5.000ر.ع

رسوم الخدمة – الحسابات الجارية
إذا كان الرصيــد أقــل أو يعــادل  200ر.ع شــهريا (يخصــم الكترونيا)

نسبة الفائدة

 %18سنويا أو  %1.5شهريا  %20سنويا مقابل الضمانات األخرى

تأجيل أقساط القرض (بناء على طلب الزبائن)

ال يوجد خصم على الفائدة الرئيســية .يمكن خفض نســبة ســداد الفائدة إلى %1
ســنويا لفترة الوديعة

 .6حســابات العملة األجنبية

البطاقة اإلضافية

 35.000ر.ع سنويا

 5.000ر.ع /عند الطلب

 .5الوديعــة الثابتــة
الغرامة للســحب المبكر /قبل االســتحقاق

البطاقة الرئيسية

 50.000ر.ع سنويا

 .10تحت قســم القروض

 500بيسة شهريا

الحــد األدنى للرصيد  1,000ر.ع

إعادة إصدار الرقم السري

 5.000ر.ع

بطاقة االنترنت ()eComcard

غرامة السحب المبكر وكسر الوديعة

إذا كان الرصيــد  100ر.ع شــهريا (يخصــم الكترونيــا)

استبدال البطاقة

 15.000ر.ع

البطاقة الكالسيكية (فيزا أو ماستر كارد)

 .3حســاب الودائع التراكمي

إذا أغلقت/كســرت الوديعه قبل تاريخ االســتحقاق ونســبة الفائدة للوديعه أكثر من 1%

نسبة الفائدة

 %18سنويا أو  %1.5شهريا  %20سنويا مقابل الضمانات األخرى

البطاقة الذهبية (فيزا أو ماستر كارد)

رسوم الخدمة – حسابات التوفير النشطة
إذا كان الرصيد <  100ر.ع شــهريا

البطاقة اإلضافية

 40.000ر.ع

خدمات ومنتجات الريادة

 3.000لكل معاملة

بريفلج

برستيج

القــرض االســكاني – رســوم المعالجــة (ايضـ ًـا في نظــام إدارة العمليات التجارية)
ً
(ايضا في نظام إدارة العمليات
القرض االشــخصي – رســوم المعالجة
التجارية)
القــرض التعليمــي (فقــط في فيناكل) – رســوم المعالجة
قرض الســيارة (فقط في فيناكل) – رســوم المعالجة
 .5كشف مكرر
كشــف مكرر – حتى  6أشــهر
كشــف مكرر – من  6أشــهر حتى ســنة
كشــف مكرر – من ســنة إلى ســنتين
كشــف مكرر – من ســنتان إلى  3ســنوات
كشــف مكرر – اكثر عن  3ســنوات
كشف الحساب الشهري
كشف الحساب األسبوعي
كشف الحساب اليومي
 .6تعليمات ثابتة
 SI-SUCCESSتعليمــات ثابتــة (مــن حســاب داخلي إلى طرف ثالث)
تعليمــات ثابتة (حســابات داخلية)
 SI -Failureتعليمــات ثابتــة (مــن حســاب داخلــي إلى طرف ثالث)
شهادة الرصيد
شــهادة عدم المديونية
تأكيــد على الرصيد
(دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيــر دول مجلــس التعاون الخليجي)
إصــدار حوالة الطلب
إصــدار أمر دفع
إلغــاء حوالة الطلب
رســوم التلكــس (( )ACH/RTGSمــن نظــام إدارة العمليات التجارية)
رســوم التلكــس ( )ACH/RTGSالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتف النقال
رســوم التلكــس ( )ACH/RTGSالخدمــات المصرفيــة عبر االنترنت
التلكــس ( – )SWIFTدول مجلــس التعــاون الخليجــي  /الــدول اآلخــرى ( ايضا من
نظــام إدارة العمليــات التجارية)
التلكــس ( – )SWIFTدول مجلــس التعــاون الخليجــي  /الــدول اآلخرى (الخدمات
المصرفيــة عبــر الهاتف النقال)
التلكــس ( – )SWIFTدول مجلــس التعــاون الخليجــي  /الــدول اآلخرى (الخدمات
المصرفيــة عبر االنترنت)
 .7صناديق األمانات
صنــدوق الوديعــة  -صغير
صندوق الوديعة  -وســط

 15ر.ع (غير دار االوبرا السلطانية) 60 ،ر.ع (دار االوبرا السلطانية)
 25ر.ع (غير دار االوبرا السلطانية) 100 ،ر.ع (دار االوبرا السلطانية)

 30ر.ع (غير دار االوبرا السلطانية) 60 ،ر.ع (دار االوبرا السلطانية)
 40ر.ع (غير دار االوبرا السلطانية) 100 ،ر.ع (دار االوبرا السلطانية)

صنــدوق الوديعــة  -كبير

 40ر.ع (غير دار االوبرا السلطانية) 175 ،ر.ع (دار االوبرا السلطانية)

 40ر.ع (غير دار االوبرا السلطانية) 175 ،ر.ع (دار االوبرا السلطانية)

مجانا

 5.000ر.ع

مجانا

 25.000ر.ع

مجانا
مجانا

 25.000ر.ع
 25.000ر.ع

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

 1.000ر.ع
 3.000ر.ع
 5.000ر.ع
 5.000ر.ع
 5.000ر.ع
 5.000ر.ع سنويا
 20.000ر.ع سنويا
 50.000ر.ع سنويا

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

 1.000ر.ع
 2ر.ع PO/DD +
 1.000ر.ع
 2.000ر.ع
 2.000ر.ع
 2.000ر.ع
 3.750ر.ع
 2.000ر.ع
 2.000ر.ع
سعر الشراء  2 +ر.ع
 1.750ر.ع
 1.000ر.ع
 0.999ر.ع

مجانا

 5.000ر.ع

مجانا

 5.000ر.ع

مجانا

 5.000ر.ع

اإلصدار  1.0آخر تعديل أبريل 2019

نسبة الفائدة:

البطاقة الرئيسية

 70.000ر.ع

TARIFF LIST
CATEGORY

TARIFF

CATEGORY

TARIFF

PRODUCTS

FCY Call Deposit: minimum opening balance OMR 1000/- equivalent

1 . Current Account

If balance < equivalent of OMR 100 p.m. (Recovered by system)

Service charges for active current accounts

FCY Fixed Deposit: minimum opening balance OMR 1000/- equivalent

If balance < OMR 200 p.m. (recovered by system)

Bz. 500 per month

If balance < min as above (recovered by system)

7. Visa Electron Cards (Debit Cards)

OMR 1.000 per Half Year

Closure of account:
Within one year of opening account

OMR 3.000

After one year of opening account

NIL

Cheque book charges:
Cheque book 25 leaves (personal)

OMR 2.000

Cheque book 50 leaves (corporate)

OMR 3.000

No deduction from principal, Interest payment may be reduced by 1% p.a.
for the period run.

Penalty for early withdrawal

Service charges for dormant current account:

Bz. 500 per month

1.1 Other Charges:

New Card

OMR 1.000

Annual debit card fees

OMR 1.000

Supplementary card

OMR 2.000

Replacement card (due to loss/physical card damage)

OMR 2.000

Using the Card through GCCNet POS

NIL

Using ATMs within GCC Countries/GCCNet cash withdrawal

Bz.800

Balance inquiry through GCCnet

Bz. 300

Cash withdrawal through VisaNet

OMR 2.000 per transaction

Cheque returned charges (no funds)

OMR 15.000

OmanNet cash withdrawal

Bz. 100

Cheque returned charges (other reasons)

OMR 5.000

OmanNet balance enquiry

Bz. 50

Stop payment (either single cheque or bunch of serially numbered cheques)

OMR 5.000

OmanNet mini statement

Bz. 50

Special clearing

OMR 10.00 for all

OmanNet Customer account transfer

Bz. 50

Photocopies of cheques/vouchers: up to 1 year

OMR 2.000 per cheque

OmanNet Account to account transfer (Sender)

Bz. 200

Photocopies of cheques/vouchers: more than 1 year

OMR 3.000 per cheque

OmanNet POS transaction

NIL

Processing of requests for removal of customer name from CBO caution list (individual account) OMR 10.000

8. Business Card (Debit Card)

Processing of requests for removal of customer name from CBO caution list (business account)

Annual debit card

OMR 20.000

OMR 10.000

9. Credit Cards*

2. Savings Account

Platinum Card (Master Card)

Minimum balance for account opening OMR 5.000
Rate of interest:
interest rate could start from 0.75% and the rate will vary
based on the size of deposit, subject to market conditions.
NIL

Al Heson Savings
Service charges – high yield deposit account:
If balance < OMR 100 p.m. (recovered by system)

Bz. 500 per month
Bz. 500 per month

Service charges – dormant savings account:
If balance < OMR 100

Supplementary card

OMR 40.000

Interest rate

Credit Card issued based on average of salary transfer @18% pa. Credit
Card issued against other security @20% pa

Card replacement

OMR 15.000

Pin reissuance

OMR 5.000

Gold Credit Card (Visa or MasterCard)

Service charges – active savings accounts:
If balance < OMR 100 p.m.

OMR 70.000

OMR 1.000 per Half Year

Closure of account:

Principal card

OMR 50.000 per annum

Supplementary card

OMR 35.000 per annum

Interest rate

Credit Card issued based on average of salary transfer @18% pa. Credit
Card issued against other security @20% pa”

Card replacement

OMR 15.000
OMR 5.000

Within one year of opening account

OMR 3.000

PIN reissuance

After one year of opening account

NIL

Classic Card (Visa or MasterCard)

Withdrawals in foreign currency notes

1% (Min OMR 5/- per transaction)

Principal card

OMR 30.000 per annum

Withdrawals across the counter in OMR

NIL

Supplementary card

OMR 20.000 per annum

Interest rate

Credit Card issued based on average of salary transfer @18% pa. Credit Card
issued against other security @20% pa”

Card replacement

OMR 15.000

PIN reissuance

OMR 5.000

Cash advance fee (as percentage of total amount)

The higher of 3% or OMR 3.000 (per transaction)

3. Recurring Deposit

Minimum deposit

Interest rate up to 4% subject to change as per bank
policy
OMR 50

Period of deposit

Minimum 6 months – Maximum 60 months

Interest rate

Penalty for early withdrawal
If break/closed the deposit before end of the period and the deposit rate above 1%

1% will be charged on the total deposit

4. Call Deposits
Minimum opening Balance OMR 1,000/If balance < OMR 100 p.m. (recovered by system)
5. Fixed Deposit
Minimum Opening Balance OMR 1,000/No deduction from principal, Interest payment may be
reduced by 1% p.a. for the period run.

6. Foreign Currency Accounts
Service charges – FCY Current Accounts:
If balance < equivalent of OMR 200 p.m. (recovered by system)

Bz. 500 per month

Service charges – FCY Savings Accounts:
If balance < equivalent of OMR 100 p.m. (recovered by system)

Bz. 500 per month

CATEGORY

Rate of interest

18% per annum or 1.5% per month

Membership fee

OMR 10.000 per annum

Card replacement

OMR 5.000

10. Loans

Bz. 500 per month

Penalty for early withdrawal

Internet Card (eComcard)

TARIFF

SERVICES
1. Duplicate Statement

Deferment of loan installment (at customers request)

OMR 5.000 / request

Top Up or rescheduling of existing loan

OMR 5.000

Pre-payment or pre -closure of loan before maturity (before actual due
date)

1% of the prepaid or foreclosed amount

Insurance fees

0.05% of the loan amount, Min OMR 5.000, Max OMR 75.000

No objection certificate (NOC)

OMR 2.000

Housing Loan processing fee

OMR 50.000

Personal Loan processing fee

OMR 25.000

Education Loan processing fee

OMR 25.000

Car Loan processing fee

OMR 25.000

CATEGORY

TARIFF

Cancellation of Demand Draft – non-account holder

At Bank’s buying rate + OMR 5.000

Stop Payment of Demand Draft / TT

OMR 3.000 + Telex + Correspondent’s charges
OMR 3.000 + Courier charges

Up to past 6 months

OMR 1.000

Purchase of Foreign Demand Draft / TT

6 months – 1 year

OMR 3.000

6.2 Remittance Charges

Beyond 1 year

OMR 5.000

Inland Oman – customers (ACH/RTGS)

ACH - OMR 1.750, RTGS OMR 4.000

Inland Oman – non-customers (ACH/RTGS)

ACH - OMR 1.750, RTGS OMR 4.000

GCC Countries – customers (GCC transfer)

OMR 5.000

GCC Countries – non-customers (GCC transfer)

OMR 5.000

Other Countries – customers (overseas transfer)

OMR 5.000

Other Countries – non-customers (overseas transfer)

OMR 5.000

Inward Remittances in Foreign Currency

OMR 5.000

2. Other Charges
Credit reports (given) local

OMR 10.000

Credit reports (obtained) local

OMR 10.000

Credit reports foreign

USD 25.000

Utility bill payment – customers

Bz 500

Utility bill payment – non-customers

OMR 1.000

Standing instructions (internal – to third party)

OMR 1.000

Standing Instructions (paid) per transaction (local & foreign currency accounts)

OMR 2.000 + PO / DD / TT fee

Standing instruction (unpaid) (local & foreign currency accounts)

OMR 1.000 per occasion

Balance certificate

OMR 2.000

No liability certificate

OMR 2.000

Confirmation of balance to auditors

OMR 2.000

Monthly statement

OMR 5.000 per annum

Weekly statement

OMR 20.000 per annum

Daily statement

OMR 50.000 per annum

In case the charges are borne on the applicant, i.e. OUR in the Swift messages, the following are the foreign banks’ charges which will need to be debited
(manually) upfront at the time of remittance, this is in addition to BankDhofar’s charges mentioned above, as this is the foreign bank’s charges.
Currency*

3. Travellers Cheque
Buying travellers cheques

OMR 2.000 / Transaction

4. Inward Clean Collection
Commission

Bz 250

Cheque returned

NIL

Destined Country / Foreign Correspondent Bank

Charges per item

USD

Wells Fargo

EUR

Payment on Banks in Germany – Through Commerz Bank

GBP

Llyods

INR

ICICI

• 5.50 USD
• EUR 6.00 for any amount less than EUR 2,500
• EUR 12.00 if amounts are less than EUR 12,500
• EUR 25.00 if amounts are less than EUR 50,000
• EUR 75.00 if amounts are more than EUR 50,000
• GBP 6 if amounts are less than GBP 150
• GBP 12 if amounts are more than GBP 150
• INR 100 per item

AED

Abu Dhabi Commercial Bank

• AED 40 per item

SAR

Saudi Hollandi Bank

• SAR 25 per item

* including Al Riadah customers

5. Outward Clean Collection
All Countries Outside Oman

5.000 + out of pocket expenses OMR 10

7. Safe Deposit Lockers

Post-dated cheques

OMR 3.000 / Cheque

Small size – rent per year

OMR 30.000

6. Remittances

Medium size – rent per year

OMR 40.000

6.1 Demand Drafts /Payment Orders Charges

Large size – rent per year

OMR 60.000

Demand Drafts – account holders

OMR 2.000

Refundable Deposit – all sizes

OMR 40.000

Demand Drafts – non-account holders

OMR 2.000

Replacement of locks for lost key

OMR 100.000

Payment Orders – account holders

OMR 2.000

8. Salary Processing Charges from Employers

Payment Orders – non-account holders

OMR 2.000

Salary Processing charges

Cancellation of Demand Draft – account holder

At Bank’s buying rate + OMR 2.000

Note: For Salary transfer to other banks, ACH Charges is also applicable

AL RIADAH PRODUCTS & SERVICES
1. Current Account
Minimum Balance charges - Active
Minimum Balance charges - Dormant
Closure of account:
Closure charges ( within 1 year )
Closure charges ( after 1 year )
Cheque book charges:
Cheque Book (25 leaves) Issuance Charges
Cheque Book (50 leaves) Issuance Charges
1.1 Current Account
Cash Withdrawl Slip charges
Cheque return charges (Financial - No funds)
Cheque return charges (Non Financial)
Stop Payment
Photocopies - Upto 1 year
Photocopies - > 1 year
Removal from caution list (Retail account)
2. Savings Account
(High yield) Minimum Balance charges - Active
Minimum Balance charges - Active
Minimum Balance charges - Inactive
Closure charges ( within 1 year )
Withdrawls in foreign currency notes
(Call Deposit) Minimum Balance charges - Active
FCY Current accounts Minimum Balance charges - Active
FCY Savings accounts Minimum Balance charges - Active
FCY Savings accounts (Call deposit) Minimum Balance
charges - Active
3 . Debit Card
New Card
Reissuance
4 . Loans
Deferment of loans
Topup of existing Loans
No Objection Certificate (NOC)

PRESTIGE
Free
Free
Free
Free
Free
Free

PRIVILEGE
OMR 0.500
OMR 2.000
OMR 3.000
Free
OMR 2.000
OMR 3.000

Free
OMR 15.000
OMR 5.000
Free
Free
Free
OMR 10.000

OMR
OMR
OMR
OMR
OMR
OMR
OMR

Free
Free
OMR 2.000
OMR 3.000
1%, Min OMR 5.000
OMR 0.500
Free
Free

OMR 0.500
OMR 0.500
OMR 2.000
OMR 3.000
1%, Min OMR 5.000
OMR 0.500
OMR 2.000
OMR 2.000

Free

OMR 2.000

Free
Free

1.000
15.000
5.000
5.000
2.000
3.000
10.000

OMR 1.000
OMR 2.000

AL RIADAH PRODUCTS & SERVICES

OMR 3.000 per process

PRESTIGE

PRIVILEGE

HL - Processing fees (also in BPM)

Free

OMR 5.000

PL - Processing fees (also in BPM)

Free

OMR 25.000

Edu Loan (only in Finacle) - processing fees

Free

OMR 25.000

Car Loan (only in Finacle) - processing fees

Free

OMR 25.000

Duplicate Statement upto 6 months

Free

OMR 1.000

Duplicate Statement 6 months to 1 year

Free

OMR 3.000

Duplicate Statement 1 year to 2 years

Free

OMR 5.000

Duplicate Statement 2 years to 3 years

Free

OMR 5.000

Duplicate Statement > 3 years

Free

OMR 5.000

Monthly Statement

Free

OMR 5.000 per annum

Weekly Statement

Free

OMR 20.000 per annum

Daily Statement

Free

OMR 50.000 per annum

SI-SUCCESS Standing Instruction (Internal to third party)

Free

OMR 1.000

Standing Instruction (Local accounts)

Free

2.000 OMR + PO/DD

SI -Failure Standing Instruction (Internal to third party)

Free

OMR 1.000

Balance Certificate

Free

OMR 2.000

No Liability Certificate

Free

OMR 2.000

Balance confirmation

Free

OMR 2.000

Outward clean collection (GCC and non GCC)

Free

OMR 3.750

DD issuance

Free

OMR 2.000

PO issuance

Free

OMR 2.000

DD cancellation

Free

BUY RATE + OMR 2.000

Telex charges (ACH / RTGS) (from BPM)

Free

OMR 1.750

Telex charges (ACH / RTGS) - Mobile Banking

Free

OMR 1.000

Telex charges (ACH / RTGS) - Internet Banking

Free

OMR 0.999

Telex (SWIFT) - GCC / Other countries (also from BPM)

Free

OMR 5.000

Telex (SWIFT) - GCC / Other countries (Mobile Banking)

Free

OMR 5.000

Telex (SWIFT) - GCC / Other countries (Internet Banking)

Free

OMR 5.000

Safe Deposit - Small

OMR 15.000 (Non ROH), OMR 60.000 (ROH)

OMR 30.000 (Non ROH), OMR 60.000 (ROH)

Safe Deposit - Medium

OMR 25.000 (Non ROH), OMR 100.000 (ROH)

OMR 40.000 (Non ROH), OMR 100.000 (ROH)

Safe Deposit - Large

OMR 40.000 (Non ROH), OMR 175.000 (ROH)

OMR 40.000 (Non ROH), OMR 175.000 (ROH)

5 . Statement

6 . Standing Instruction

7 . Safe Deposit Locker
OMR 5.000
Free
Free

OMR 5.000
OMR 5.000
OMR 2.000
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