
Confidential 

 :  أدفانتج وأحكام شروط

 
 علق  مسقبقم ا المطبقق  والشقوو االعممق  األحكقم  إلق  امإلضقمف  العواق  ُعمقم  انق  مق  / أدفقمتت  حسقمام  علق  التمليق  والشقوو  األحكقم  تطبق 

 . conditions/-and-arabbank.com/home/terms-https://www.omanالبن  قبل م  الحسمام 

 

 عضقييتم  إلغقم  أدفقمتت العمقء  يمكق  كمقم .العواق  ُعمقم  انق  مق  أدفقمتت  عضقيي  رفق  / سقح  / مقن  للبنق  يحق  : العضوية  (1

 العضقي يحصقل لق  الحملق  هقه  وفق  لفقوعم   أدفقمتت اشقيكم  ودفتقو السقح  اطمقق  واتسقلي  البنق  فق  فقوعم  غءاقبااوقق  أي فق 

 اسقتيفم  مق  التحقق  اعق  العميقل  لق  علق  انقم  وللبنق  .العضقيي  إلغقم  تقمري امق  اعتبقمرا ا أدفقمتت  وفيائق اامتيقماا  علق  المنسقح 

 .ممك  وق  أقوب ف  عمدي  ائتمم  اطمق  يص ر أ االبن  وأحكم  شوو  العميل

 

 راتق  تحييقل أو/و 10,000 عق  اليققلاالمصقوف  حسقما  فق  كلق  رصقي  علق  المحمفظق  أدفقمتت   ءعمق علق  يجق  : الرسوي  (2

 الجقمري أو التقيفيو حسقمام  مق  ريقمال  5 مبلق  امقتطقم االعميقل يفقي  و .أدفقمتت  لحسقمب شقمويم ا ُعمقمت  لاير 1,000 قق ر 

 و عمقمت  لاير 1,000 مق  أققل شقموي راتق  أو عمقمت  لاير 10,000 عق اأياشقمو اجمقمل  متيسق  تقل  حقم  فق  اق  الخمصق 

 مق  املتشقمور المطلق  تقق يو  حسق  المطبقق  الوسقي  تغييقو فق  احقق  البنق  يحقتف  .البنق  فق ااق  المعمقي  الوسقي  لجق و  وفققم ذلق 

 .العوا  عمم  ان  ف اأدفمتت   ءعم

ا000 1لايراعمقققمت اأواراتققق اقققق ر اا000 10عميقققلااملحققق ااألدتققق المبلققق ااإليققق ا اوهقققياالفققق احملققق اعققق  ااحتفقققم اا:تخفوووال الة  ووو   (3

 الحسمباوإاال اجمي االميلا اذا االصل .ادرج تخفي االبن يح الاأشموامتتملي ا ا3 الم ةالايراعممت

 

 جق و  وفق  البنكيق االخق مم  / الحسقمام  رسقي  مق  التخفقي  / لإلعفقم  أدفقمتت   ءعمق يؤهقل :الخوةمء   سوي  مو  اإلعفوء  (4

 حسق  اإلعفقم ا  تلق  مق  أي /كقل وإلغقم االوسقي  إعفقم ا  فق  النظقو فق  احقق  البنق  ويحقتف  .البنق  يعتمق  االقهي أدفقمتت  رسقي 

 .أدفمتت  عمء  م  املتشمور المطل  تق يو 

 

 المبمشقو الخصق  / اآللق  الصقوا  اطمقق  إصق ار سقيت ا:العربو  ُعموء  بنو  مو  أدفوءتج  المبءشور الخصو  / اآللو  الصورا  بطءقو  (5

 العواق   ُعمقم  انق  اطمقق  علق  المطبقق  والشقوو  لألحكقم  البطمقق  هقه اعلق  تقت  التق  العمليقم  ستخضق  .أدفقمتت ا ءلعمق الخمصق 

 اطمقتق  إرجقم  علق  العميقل ييافق  .مسقبقم ا لمق  اطمقق  إصق ار تق  القهي  للعمقء  أدفقمتت  ابطمقق االعمديق  البنق  اطمقق  اسقتب ا  سقيت 

 .أدفمتت  المبمشو الخص  / اآلل  الصوا  اطمق  استءم ااعن  للبن 

 

فيقلااا ائتمقم  اطمقق  علق اللحصقي  العواق  ُعمقم  انق  فق  أدفقمتت  عمقء  سقيتههل :العربو  ُعموء  بنو  مو  أدفوءتج  ائجموء  بطءقو  (6

 أتق  الطلق  مقق   يققو .المطلق  البنق  لتقق يو ابطمقق ال إصق ار سيخضق  .العقق  علق  التيقيق  تقمري  مق  واإلضقمفي ااألسمسقي البءتينيق ا

 . اإلضمفي  والبطمقم  اإلئتمم  اطمق  اتشغيل المتعلق اوالشوو  األحكم  عل  واف  و واستيع  وا ل  قوأ
 

 / المنتجققم  رسققي اعلقق  التخفيضققم  مقق  لءسققتفمدة العواقق  ُعمققم  انقق  فقق  أدفققمتت  عميققل يتههققل : الثءلوو  الطوور  تسووالا   (7

 أدفقمتت  عمقء  ا  إ  سقيت  كمقما.الخق مم  مجميعق  مق  كجقل  التجمريق  المؤسسقم  خ مق  / ثملق   قو  يقق ممم التق  الخق مم 

 أو اشقتواهم التق  الخق مم  أو السقل  ضقمم  أو السقل اعق  األشقكم  مق  شقكل اقهي مسقؤوال ا البنق  يكقي  لق  .التسقميء  اتفمصقيل

 أو التسقلي  فق  التقهخو ذلق  فق  التقهخو ذلق  فق  امقم تجمريق  خق مم  مؤسسقم امق  أو / ثملق   قو  عق  أدفقمتت   مقءع منمقم اسقتفمد

 .التسلي  ع  
 

تحييققلاالواتقق اكمققماهققيايقيمققي اااوااالمصققوف   حسققمام فقق  كلقق  رصققي  علقق الققهي ايُحققمفظي اا أدفققمتت   ءعمقق :ااسووجرداد النيووة إلا (8

عمليقققم الكتووتيققق اوااإلاالعمليقققم ااعلققق اجميققق ا٪١اسقققتوداداالنقققق ياالمضقققمي اانسقققب مإلالتمتققق اايحققق المققق اا ا٢ميضققق افققق االبنققق ارقققق ا

اواا ضققققمفبلايراعمقققمت ا.اكمقققمايحققققتف االبنققق ااحقققق ااا١٠لءسققققتوداداالنقققق ياالسققققلاالشقققموياايتعققق  الا اأعلقققق اا اللتجلئققق تققققم االبيققق ا

اللعميلا.اا و االوجي واحينممايشم اأواأياعو اآخوالغم اهه االعو اإتع يلااوا

 

  ءأعق المقهكيرةاوالشقوو  األحكقم  مق  أي تعق يل  أو إلغقم  أو ابضقمف  احقق  البنق  يحقتف  : والشورو  األحكوء  علو   ةة الجعو (9

 .الحمليي  أدفمتت   ءعمالكمف  مللم  وتكي  امم  ءالعم غءوإا اعتممدهم  يتمر م  يي  ۳٠ اع  النفمذ حيل ت خل أ  عل 

 

https://www.oman-arabbank.com/home/terms-and-conditions/

