
البطاقة االئتمانية الكالسيكية من بنك مسقط
البطاقة األمثل الحتياجاتك اليومية

Bank Muscat Visa Classic Credit Card
A Card for your everyday spend

Be it traveling, shopping or dining, Bank Muscat Visa 
Classic Credit Card gives you the confidence of being 
welcome at millions of locations around the world. 
Access cash on the go, from over 1.9 million ATMs in 
more than 200 countries and territories worldwide.

ــاول طعامــك  ــة تســوق أو تتن ــت فــي رحل ــت مســافرا أو كن ســواء كن
بنــك  مــن  الكالســيكية  االئتمانيــة  البطاقــة  فــإن  المطعــم  فــي 
مســقط تعطيــك الثقــة بأنهــم ســيرحبون بــك فــي مالييــن األماكــن 
أينمــا  النقــد  علــى  بالحصــول  البطاقــة  لــك  تســمح  العالــم.  حــول 
 ذهبــت مــن أكثــر مــن 1.9 مليــون جهــاز صــراف آلــي فــي أكثــر مــن 

200 دولة ومنطقة حول العالم. 

Features & Benefits
• Worldwide acceptance.

• 52-days interest-free credit period.

• Supplementary cards for family members over 18 years of age.

• General inquiries and assistance from anywhere in the world,  
24 hours a day, 7 days a week, provided by Visa’s Global Customer 
Assistance Services.

• Free Travel insurance when you purchase 50% of your ticket with 
your credit card. For details visit https://www.bankmuscat.com/
en/bm-cards/Pages/cards-Insurance.aspx

• Travel Benefits

– 8% discount on hotel stays with the visa offers from  
www.hotels.com. Use promo code VISA8 to avail these  
exclusive offers.

– The Fairmont collection boasts some of the iconic distinctive 
hotels worldwide and as a Classic Credit cardholder you can enjoy 
exclusive offers. Visit www.fairmont.com/visaappetitetostay

•  E-Pin for added security and flexibility.

• Secure Internet shopping via online OTP service.

• 24-hour ATM Cash Advance facility, 100% of your credit limit.

Easy Installment Plans
Buy now, pay later with no-extras - Get the privilege of paying for 
your purchases over a period of 12 months, at over at a number of 
participating merchants.

الخصائص والمميزات  
القبول عالميًا.  •

فترة اإلعفاء من الفوائد لغاية 52 يومًا كحد أقصى.  •

بطاقات ائتمانية إضافية ألفراد العائلة الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.  •

استفسارات عامة ومساعدة من أي مكان في العالم 24 ساعة في اليوم طوال   •
أيام األسبوع من خدمات رعاية الزبائن العالمية من فيزا.

البطاقة  باستخدام  التذكرة  سعر  من   %50 شراء  عند  السفر  على  مجاني  تأمين   •
https://www.bankmuscat. بزيارة  تفضل  التفاصيل،  من  لمزيد  الذهبية. 

com/ar/bm-cards/Pages/cards-Insurance.aspx

المزايا عند السفر   •

 . www.hotels.com خصم 8% على اإلقامة في الفنادق مع عروض فيزا من  –
استخدام الرمز الترويجي VISA8 للحصول على العرض.  

تضم مجموعة فيرمونت العديد من الفنادق المميزة في كافة أنحاء العالم   –
من  العديد  على  الحصول  يمكنك  الكالسيكية  اإلئتمانية  للبطاقة  وكحامل 
  www.fairmont.com/visaappetitetostay العروض الحصرية. تفضل بزيارة

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 100% من   •
الحد االئتماني لبطاقتك االئتمانية.

خطط تقسيط سهلة
- احصل على ميزة دفع  او فوائد  الثمن الحقا بدون أي إضافات  اشتر اآلن وسدد 
المشاركة  التجارية  المحالت  من  العديد  في  شهًرا   12 فترة  على  مشترياتك  قيمة 

في العرض.  

Offers & Promotions
Take advantage of Visa deals and discounts at home and abroad 
across Dining, Shopping, Travel, Stay, Spas and more. For details visit 
https://om.visamiddleeast.com/en_om/visa-offers-and-perks

العروض الترويجية 
استفد من عروض وخصومات فيزا في الكثير من منافذ الطعام والتسوق ومكاتب 
التفاصيل،  من  لمزيد  األخرى.  الوجهات  من  والعديد  والمنتجعات  والفنادق  السفر 
https://om.visamiddleeast.com/en_om/visa-offers-and- بزيارة تفضل 

perks
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Fees & Charges الرسوم والمصاريف 

Subscription Fee 10 OMR 10 ر.ع  رسوم االشتراك  
Annual fee 10 OMR 10 ر.ع الرسوم السنوية على البطاقة 
Supplementary Subscription Fee 5 OMR 5  ر.ع رسوم البطاقة اإلضافية  
Supplementary Annual Fee 5 OMR 5 ر.ع الرسوم السنوية على البطاقة اإلضافية  
Interest rate 1.5% per month 1.5% شهريًا سعر  الفائدة 
Cash Advance Fee 3% %3 رسوم السلفة النقدية 
Card Replacement (lost & stolen)  10 OMR 10 ر.ع رسوم استبدال البطاقة (المفقودة / المسروقة) 
Duplicate Statement Fee  5 OMR 5 ر.ع رسوم كشف حساب بديل 
Overdue Penalty or Late Payment Fee  5 OMR 5 ر.ع رسوم الغرامة على المبلغ المستحق الدفع أو التأخير في السداد 
Over Limit Fee  5 OMR 5 ر.ع رسوم تجاوز الحد  
Foreign Exchange Mark-Up Fee  Up to 3% 
 (For all International Transactions)

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

Minimum Amount Due 5% or 10 OMR 
 (whichever is higher)

5% أو 10 ر.ع  أقل مبلغ مستحق الدفع  
(أيهما أعلى)  
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