البطاقة االئتمانية الجديدة للعاملين في الصفوف األمامية للقطاع الصحي
نود إبالغكم بأن بنك عمان العربي يقوم بحملة خاصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية في
السلطنة في منتج بطاقات االئتمان في البنك ،وذلك في محاولة إلظهار تقديرنا لخدماتهم المتواصلة التي تتسم بالتحديات
و المواقف البطولية
المقترح
بدون رسوم سنوية و فوائد شهرية بنسبة  ، %0للسنة األولى (للعمالء الجدد و العمالء الحاليين )
 نقاط المكافأة المزدوجة عند التنشيطالنقاط األساسية
ً
الحد االدنى للبطاقة سيكون استنادا إلى شهادة الراتب العميل
فتح الحساب إلزامي لدى بنك عمان العربي
يمكن للعميل فقط اختيار شروط تسوية السداد إما بنسبة  %5أو  .%000وفي كال الحالتين ،لن يتم فرض أي فائدة.
الشروط و االحكام
 العرض يشمل موظفي الرعايا الصحية في القطاع العام و الخاص و القطاع العسكري. الحد األدنى للراتب هو  000فما فوق.تحويل الراتب ليس إلز ً
اميا للعمانيين
 يمكن للعمالء الغير العمانيين الحصول على البطافة االئتمانية إما بتحويل الراتب او بمقابل تأمينات نقدية. الحد االقصى لعمر المتقدم  50سنة.ً
 عند إتمام البطاقة السنة االولى  ،ستتم إعادة تجديد البطاقة تلقائيا و معاملة العميل بذات الشروط المتبعة الخاصةببطاقة االئتمان سابقا .
 ستظل كل الشروط األخرى كما هي في اتفاقية االساسية.عمالء البنك العمانيون الذي لديهم الرواتب.
يتطلب من العميل إحضار هوية العمل و البطاقة الشخصية .
ً
استنادا إلى مضاعفات الراتب الذي تم تلقيه في البنك.
سيتم تعيين حد البطاقة
العمالء العمانيون بدون تحويل الراتب
يتطلب من العمالء فتح حساب في بنك عمان العربي  ،و يتوجب منهم احضار االتي
( شهادة الراتب – كشف حساب البنك السابق لمدة  3اشهر ) و أيضا شهادة العمل للتحقق من مكان العمل.
العمالء الغير العمانيين الذين لديهم راتب :
سيتطلب منه تحويل الراتب مع بطاقة هوية العمل و ايضا شهادة الراتب.
ً
استنادا إلى مضاعفات الراتب الذي تم تلقيه في البنك.
سيتم تعيين حد البطاقة
العمالء الغير العمانيين بدون تحويل الراتب
ً
يتطلب منهم ايداع تأمين نقدي (الحد األقصى للبطاقة سيكون  %00من المبلغ المحجوز وفقا لسياسة البنك)
العمالء الحاليين الذين لديهم البطاقة اإلئتمانية :
بإمكان العمالء الحاليين ممن يمتلكون البطاقة االئتمانية االستفادة من العرض عن طريق تسديد جميع المستحقات
المترتبة على البطاقة الحالية و طلب الحصول على بطاقة إئتمان جديدة حسب الشروط اعاله.
لتقديم الطلب و لمعرفة المزيد من التفاصيل :
االيميل :
Frontline@oman-arabbank.com
رفم الهاتف:
+968 77170330

Frontline Workers Credit Card
Benefits & Proposition:
)new and existing customers( No annual fee and 0% interest for the first year
Double Reward point offer on activation (will be offered digitally)

-

-

mandatory for Omanis Government Healthcare workers not Salary transfer is

-

Conditions & Terms:
Diwan frontline healthcare staff in hospitals and health centers & MOH, MOD, SQU, ROP
including admin
Subject to BCSB and DBR check as per existing Bank’s policy and CBO requirements
Customer must submit the copy of employer ID and salary proof to qualify
+Min Salary of RO 700
Non Omani customers will also be eligible for the credit card but with the salary
assignment/deposit lien
Age limit of applicant up to 50 years
On completion of one year, all charges of existing credit cards will be re-instated automatically
by the card system
All other terms will remain the same as per the standard agreement

For OAB customers without credit cards:
-If the customer applies for a credit card from the branch, all the documents and application
will be forwarded to the same central coordinator’s Email by OAB UCC
-After initial sanity check by the coordinator, application will be submitted to the retail credit
for review
-The coordinator will also ensure to open a 403 card suffix for the applicant by the card
operations team

will be required to provide the employer ID and Omani customers with salary assignment
.multiples of salary received at the Bank Omani ID card. Card limit will be assigned based on the

will require to open OAB bank account and proof Omani Customers without salary assignment
certificate to & months bank statement) and employer ID 3 & of salary (salary slip/certificate
.workplace verify

will be required to transfer the salary along Non-Omani Customers with salary assignment
be assigned based on the policy with employer ID, and salary certificate. Card limit will
multiples as salary received at the Bank. They can also opt for the offer via lien marked to the
.Bank (card limit will be 90% of the amount blocked as per the Bank’s policy)

Existing Customers with credit card falling in above criteria:
Customer can request for the fee waiver on his/her existing credit card
Or, Customer can settle all his/her current dues and apply for a new interest free credit
card
Coordinator Details for Documents:
Email:
Frontline@oman-arabbank.com
Phone:
+968 77170330

.

