
بطاقة الخصم المباشر فيزا بالتينيوم الخاصة من بنك مسقط   
 احتفل بالكثير من األشياء المهمة في حياتك وقد أصبحت في متناول يدك  

Bank Muscat Private Banking Visa Platinum Debit Card
Celebrate your ascent with the finer things in life

Your discerning tastes deserve equally exclusive 
privileges. Move up to select rewards and unrivalled 
access with the new Bank Muscat Private Banking Visa 
Platinum Debit Card. Designed to enrich your lifestyle, 
Visa Platinum provides you with exceptional spending 
power, a high level of rewards, priority customer service 
and more.

أنت تستحق الحصول على امتيازات حصرية تناسب شخصيتك. اختر من 
بين الكثير من الحوافز وإمكانية الوصول إليها بطاقة الخصم المباشر 
فيزا بالتينيوم الخاصة من بنك مسقط. تم تصميم البطاقة لمساعدتك 
على االستمتاع بحياة عصرية. تضمن فيزا بالتينيوم تمتعك بقوة شرائية 
فائقة ومستوى عالي من الحوافز وأولوية في الحصول على الخدمات. 
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Features & Benefits
• Exclusive private banking branch at bank muscat head office

• Complimentary visits to Primeclass lounge in Muscat Airport and 
Plaza Premium lounge in Salalah Airport for you and your one 
guest.

• Unlimited complimentary access to Majan Lounge in Muscat 
International Airport

• The only debit card that offers lounges access to more than 50 
lounges worldwide

• Complimentary chauffer service to and from Muscat international 
airport

• Multi-trip travel insurance

• Daily ATM withdrawal limit up to RO 1,500

• Exclusive discount offers at retail, dining and beauty & fitness 
outlets

• xperience with the ENTERTAINER 2-for-1 deals on food, 
entertainment and shopping in addition to many travel discounts

• Travel Assistance

• Global ATM Network

• Extended Warranty on purchases for an additional 12 months

• Great offers and promotions at home and overseas

• Access to fast track services in select branches

• Dedicated relationship manager

• Participation in all al mazyona draws with the total prize money 
of OMR 11Million

المزايا والفوائد  

فرع حصري لألعمال المصرفية الخاصة في المقر الرئيسي لبنك مسقط  •

دخول إلى صالة برايم كالس (Primeclass Lounge) في مطار مسقط الدولي   •
و صالة بالزا بريميوم في مطار صاللة الدولي، فقط من أجلك أنت 

دخول ال محدود إلى قاعة مجان بمطار مسقط الدولي   •

بطاقة الخصم المباشر الوحيدة التي توفر لك دخول إلى أكثر من 50 صالة حول   •
العالم

خدمة السائق الخاص لنقلك من وإلى مطار مسقط الدولي  •

تأمين السفر للرحالت المتعددة   •

سحب يومي حتى 1500 ريال عماني  •

خصومات حصرية في محالت ومطاعم ومراكز الجمال واللياقة   •

xperience مع انترتنير وابدأ االستماع بالعروض »اشتِر واحد واحصل على اآلخر   •
مجاًنا« في المطاعم وعند التسوق إلى جانب العديد من الخصومات على خدمات 

السفر

مساعدة عند السفر   •

شبكة صراف آلي دولي   •

ضمان ممدد على المشتريات لمدة 12 شهرًا إضافية  •

عروض كبيرة وحمالت ترويجية في السلطنة والخارج  •

دخول إلى الخدمات السريعة في عدد من الفروع  •

مدير عالقات متخصص ذو خبرة  •

ريال  الى 11 مليون  والتي تصل قيمتها  المزيونة  المشاركة في سحوبات جوائز   •
عماني
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Fees & Charges الرسوم 

Issuance Fee    FREE for the first time   مجانية للمرة األولى رسوم اإلصدار  

Annual fee    OMR 1.050 based 
on date of issuance

1.050 ريال عماني على  الرسوم السنوية  
أساس تاريخ اإلصدار

Cash withdrawal fees رسوم السحب النقدي

At Bank Muscat ATM      No Charge بدون رسوم أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك مسقط        

At other local bank ATMs     OMR 0.105 0.105 ريال عماني أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك المحلية األخرى   

At Gulf Switch member Banks ATMs   OMR 0.840 0.840 ريال عماني أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنوك الخليج 

At other ATMs outside Oman/Gulf Switch OMR 1.575  أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى 
1.575 ريال عماني خارج سلطنة عمان / بنوك الخليج 

Balance Enquiry Fee رسوم االستعالم عن الرصيد

At Bank Muscat ATM   No Charge بدون رسوم أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك مسقط     

At other local Bank ATMs OMR 0.053 0.053 ريال عماني أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك المحلية األخرى   

At Gulf Switch member Banks ATMs OMR 0.315 0.315 ريال عماني  أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنوك الخليج 

Payment for purchases fee at POS terminals 
locally, Gulf and internationally at Bank Muscat 
POS or other bank POS No Charge

 دفع رسوم المشتريات في أجهزة نقاط البيع
 أجهزة نقاط البيع الخاصة ببنك مسقط أو غيره من

بدون رسوم البنوك محلًيا وخليجًيا ودولًيا  

Lost & stolen card replacement fee OMR 2.100 2.100 ريال عماني رسوم استبدال البطاقة المفقودة أو المسروقة  

Renewal fee OMR 0.00 0.000 ريال عماني رسوم التجديد   

OmanNet mini statement OMR 0.053  كشف حساب مصغر عن طريق أجهزة الصراف
0.053 ريال عماني اآللي التابعة للبنوك المحلية األخرى 

OmanNet account to account transfer (sender) OMR 0.210  تحويل المبالغ من حساب إلى حساب آخر من أجهزة
0.210 ريال عماني الصراف اآللي التابعة للبنوك المحلية األخرى(المرسل) 

Foreign exchange mark-up fee 2.5% %2.5 رسوم صرف العمالت األجنبية 

 بطاقة الخصم المباشر فيزا بالتينيوم
الخاصة من بنك مسقط  

 احتفل بالكثير من األشياء المهمة في حياتك
وقد أصبحت في متناول يدك

Bank Muscat Private Banking 
Visa Platinum Debit Card
Celebrate your ascent with the finer things in life


