
بطاقة بنك مسقط مسبقة الدفع
تحكم بمصروفاتك في كل وقت وأينما كنت.

Bank Muscat Visa Prepaid Card
Be in control everywhere, all the time.

Bank Muscat Prepaid Card is a reloadable prepaid card 
designed for everyday use, bringing you convenience 
and simplicity. You can have up to three cards with 
a maximum balance of RO 2,000. Top up your card 
through your Mobile Banking app, online banking or at 
your nearest Bank Muscat branch.

بطاقة بنك مسقط مسبقة الدفع عبارة عن بطاقة يمكن إعادة تعبئتها، 
حيث ُصممت لالستخدام اليومي لتمنحك الراحة إلنجاز معامالتك بكل 
يسر. ويمكنك الحصول كحد أقصى على ثالثة  بطاقات مسبقة الدفع، 
مع رصيد إجمالي ال يتجاوز 2٫000 ريال عماني، كما يمكنك تعبئة جميع 
بطاقاتك بحسب حاجتك من خالل تطبيق الهاتف النقال أو عن طريق 

األعمال المصرفية عبر اإلنترنت أو بزيارة أقرب فرع إليك.
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Features & Benefits
• Travel Light
 With Bank Muscat Visa Prepaid Card, it’s one less thing to worry 

about on your travels. Safer and more convenient than carrying 
cash, you can use it anywhere and you won’t be stuck with a 
whole lot of foreign currency when you return.

• Budget Right
 Simply load the funds you want to spend on household expenses 

whether its you or someone else does the shopping. You can 
spend what you have on your card and stay within your budget.

• Be secure
 Use your Bank Muscat Visa Prepaid Card online and be safer as 

you limit the maximum amount that can be spent on the card.

• Manage Expenses
 Use your Prepaid Card for your monthly fuel, and manage the 

expenses conveniently.

• Keep Track
 Just check your transaction history online or on the Mobile Banking 

app so that you can track your spend.

• E-Pin for added security and flexibility.

• Secure Internet shopping via online OTP service.

• 24-hour ATM Cash Advance facility.

المكافآت والمزايا  

سافر وأنت مرتاح البال
آمنة  الدفع! فهي  للقلق في سفرك مع بطاقة بنك مسقط مسبقة  ليس هناك ما يدعوك 

ومريحة كونها تغنيك عن حمل المبالغ النقدية، ويمكنك استخدامها في أي مكان.

تحكم في ميزانيتك
ما عليك سوى تعبئة البطاقة بمبلغ محدد لشراء اللوازم المنزلية. وسواء كنت أنت أو شخص 

آخر يتولى مهمة التسوق، ستساعدك على البقاء في حدود ميزانيتك.

آمنة عبر اإلنترنت
الحد  تحديد  يمكنك  حيث  اإلنترنت،  عبر  اآلمنة  الدفع  مسبقة  مسقط  بنك  بطاقة  استخدم 

األقصى للمبلغ الذي تود إنفاقه باستخدام البطاقة.

إدارة نفقات الوقود
حدود  وفي  مريح  بشكل  الوقود  نفقات  إلدارة  محدد  بمبلغ  البطاقة  تعبئة  سوى  عليك  ما 

ميزانيتك الشهرية.

تتبع نفقاتك
ما عليك سوى االّطالع  على كشف النفقات عبر اإلنترنت أو تطبيق الهاتف النقال.

الرقم   السري   E-Pin   ألمان ومرونة أكثر.  •

.OTP التسوق اإللكتروني األمن عبر خدمة الرقم السري المستخدم لمرة واحدة  •

سلفة نقدية مقدمة عبر أي جهاز صراف آلي على مدار الساعة بنسبة.  •

Offers & Promotions
Take advantage of Visa deals and discounts at home and abroad 
across Dining, Shopping, Travel, Stay, Spas and more.

العروض الترويجية 
استفد من عروض وخصومات فيزا في الكثير من منافذ الطعام والتسوق ومكاتب 

السفر والفنادق والمنتجعات والعديد من الوجهات األخرى. 
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بطاقة بنك مسقط مسبقة الدفع  
تحكم بمصروفاتك في كل وقت وأينما كنت.

Bank Muscat Visa Prepaid Card
Be in control everywhere, all the time.

Fees & Charges الرسوم والمصاريف 

Issuance Fee  2 OMR ٢ ر.ع  رسوم اإلصدار 
Annual Maintenance Fee 1 OMR 1 ر.ع رسوم الصيانة السنوية  
Replacement Card Fee  5 OMR 5 ر.ع  رسوم استبدال البطاقة  
Cancellation Fee   0 OMR 0 ر.ع  رسوم اإللغاء 
Recharge / Reload Fee 0.100 OMR 0.100 ر.ع  رسوم إعادة التعبئة / الشحن 
Refund Fee 1 OMR 1 ر.ع  رسوم االسترداد  
ATM Balance Inquiry Fee Oman Net   0.050 OMR 0.050 ر.ع   رسوم االستفسار عن الرصيد من أجهزة الصراف اآللي التابعة 

   (OmanNet) للبنوك المحلية األخرى

ATM Cash Withdrawal Fee رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف اآللي 

International 1.500 OMR 1.500 ر.ع الدولية  
GCCNet 0.800 OMR 0.800 ر.ع   (GCCNet) دول مجلس التعاون الخليجي
OmanNet  0.100 OMR 0.100 ر.ع  (OmanNet) للبنوك المحلية األخرى

Dormancy Fee 2 OMR 
– per month post 12 months of dormancy

٢ ر.ع  رسوم عدم استخدام الحساب - لكل شهر بعد 1٢شهًرا من  
عدم استخدام الحساب  

Foreign Exchange Mark-Up Fee   Up to 3%  
 (For all International Transactions)

حتى  %3  رسوم صرف العمالت األجنبية  
(لكافة المعامالت الدولية)


