Enjoy 100% cashback on your online
entertainment subscriptions with your
Bank Muscat Visa Signature credit cards.
Now, you can get more from your favourite
movies, sports and entertainment
subscriptions with exclusive Visa Premium
cashback offer.
Sign-up or renew your online subscriptions
with your Bank Muscat Visa Signature
credit card and enjoy the returns!
•

Get 100% cashback of the value on your
subscriptions using your Visa credit card.
Maximum cashback reward capped at
USD 10 (or OMR equivalent) per month
on your card.

•

The cashback will be credited directly back
into your Visa Credit Card every month.

•

Offer applicable for the following:
-

Online subscriptions for Cable, Satellite
and other Pay Television / Radio /
Streaming Services.

-

Online Subscriptions on Digital
Entertainment channels.

Digital entertainment channel subscriptions
include: Netflix, HBO, BeIN, OSN, MBC
Shahid, Anghami, Google, YouTube, Amazon
Prime and more.
•

•

Offer valid only for Bank Muscat Visa
Signature Credit Cards.
Cashback not valid for subscriptions
done through merchant outlets.

 لالشتراكات٪100 استمتع باسترداد نقدي
الشهرية للقنوات الترفيهية مع بطاقات بنك
.مسقط فيزا سيغنيتشر االئتمانية
اآلن يمكنك الحصول على المزيد من األفالم
والقنوات الرياضية المفضلة لديك مع االشتراكات
الترفيهية الخاصة بعروض حصرية لبطاقة فيزا
.سيغنيتشر
استمتع باالسترداد النقدي عند كل اشتراك
وتجديد للقنوات الترفيهية مع بطاقة بنك مسقط
!فيزا سيغنيتشر االئتمانية
 دوالر10(  كاسترداد نقدي٪100 احصل على
شهريا أو ما يعادله بالريال العماني) من قيمة
المبالغ التي يتم إنفاقها لالشتراكات الترفيهية
.باستخدام بطاقة فيزا االئتمانية
سيتم إيداع االسترداد النقدي شهريا في بطاقة
.فيزا االئتمانية الخاصة بك
:العرض ينطبق على االشتراكات التالية

 البث/  اإلذاعة/ خدمات التلفزيون
.المباشر عبر اإلنترنت
االشتراكات الشهرية في القنوات
.الترفيهية التي تتم عبر اإلنترنت

-

:القنوات الرقمية الترفيهية تشمل القنوات التالية
، أنغامي، أمازون برايم، بي إن سبورت،نتفليكس
Google, HBO, OSN ،شاهدMBC ،يوتيوب
.وغيرها الكثير

يسري العرض على بطاقات بنك
.مسقط فيزا سيغنيتشر االئتمانية
العرض غير صالح لالشتراكات التي
.تتم من خالل منافذ البيع

•
•

