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Asalah Priority Banking - Upgrade Form

Sir,

I/We hereby authorise bank muscat SAOG (the “Bank”) to convert my/
our accounts and services to asalah Priority Banking services for a 
renewable one-year membership and issue me/us the personalized 
asalah Platinum Debit card to replace my/our existing debit/ATM 
card(s).

I/We understand that for the asalah Priority Banking services, I/We 
need to maintain and comply with the Eligibility Criteria prescribed by 
the Bank as part of the Terms and Conditions of asalah Priority Banking 
from time to time. I/We understand that non-maintenance of Eligibility 
Criteria may attract minimum balance charges on a monthly basis.

Yours faithfully,

(Sole/First Account Holder) 
Signatures required of all authorised signatories 
*Terms & Conditions apply.

I/We confirm having read and understood the enclosed Terms & 
Conditions of asalah Priority Banking (also available on www.bankmuscat.
com/asalah). I accept that the Bank may amend the Terms and Conditions 
and hereby agree to be bound by those in force from time to time.  
I/We understand that renewal of my membership will be at the 
discretion of the Bank and I continue to be bound by the terms and 
conditions of accounts opened with bank muscat.

 (Joint Account Holder)

Date: RM Signature: 

A/C Name:

A/C No.:

Mobile No.: E-mail:

Emboss Name:
(21 characters Incl. space)

For Office Use:

RM Name Centre Name Centre Stamp

RM Staff No.

Delivery Branch & Code

I have explained to the client/prospect the eligibility criteria, terms and conditions and features of asalah Priority Banking, including charges for non-maintenance of eligibility criteria.

Date: 

Declaration

I/We confirm that the information given is true and complete. I/We have read and obtained a copy of terms and conditions (F3B V1 09/08  also available 
in Bank Muscat website https://www.bankmuscat.com/en/about/Document/bmforms/indivduals_TC.pdf, governing this application including 
delivery channels. If the account remains without operation over a reasonable period of time, the bank has the right to close the account without notice 
from me/us. I hereby confirm that I am the ultimate beneficiary of this account. 

I consent to receive my account statement through email. In case there is no/invalid email, i consent to receive the account statement on my mobile 
number.
Asalah_TC.pdf (bankmuscat.com)

SCAN THE QR CODE FOR T&C
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استمارة ترقية لخدمات أصالة

تحية طيبة،،

أفــوض أنا/نفــوض نحــن بنــك مســقط (ش.م.ع.ع) لتحويــل حسابي/حســابنا والخدمــات 
المصرفيــة إلــى أصالــة لألعمــال المصرفيــة المميــزة علــى أســاس عضويــة ســنة واحــدة 
ــع  ــة للخصــم المباشــر وذات الطاب ــة البالتيني ــة أصال ــا ببطاق ــد، وتزويد/تزويدن ــة للتجدي قابل
الشــخصي وذلــك كبديــل عــن بطاقتي/بطاقاتنــا الحاليــة للخصــم المباشــر وأجهــزة الصــراف 

اآللــي.

ــا نفهــم بأنــه مــن أجــل اإلســتفادة مــن أصالــة لألعمــال المصرفيــة المميــزة،  ــا أفهم/إنن أن
فإننــي ســأحتاج/فإننا ســنحتاج إلــى التقيــد بمعاييــر األهليــة التــي يحددهــا  البنــك مــن وقــت 

آلخــر وذلــك كجــزء مــن شــروط وأحــكام أصالــة لألعمــال المصرفيــة المميــزة. 

مخلصكم،

حامــل الحســاب الوحيد/األول(
 مطلــوب توقيعــات جميــع األشــخاص المفوضيــن بالتوقيع

*تطبق الشــروط واألحكام. 

 هــذا، وأفهــم أيضًا/نفهــم أيضــًا بــأن عــدم المحافظــة علــى معاييــر األهليــة الخاصــة بأصالــة 
لألعمــال المصرفيــة المميــزة قــد ينتــج عنهــا فــرض رســوم علــى الحــد األدنــى مــن الرصيــد 

علــى أســاس شــهري.  

إننــي إؤكد/إننــا نؤكــد قــراءة وفهــم شــروط وأحــكام أصالــة لألعمــال المصرفيــة المميــزة 
أقبل/إننــا  أنــا   .(www.bankmuscat.com/asalah) موقــع   علــى  أيضــًا  والمتوفــرة 
ــأن البنــك يجــوز لــه القيــام بتعديــل الشــروط واألحــكام، كمــا أوافق/نوافــق علــى  نقبــل  ب
اإللتــزام بتلــك الشــروط المعمــول بهــا مــن وقــت آلخــر.  وعــالوة علــى ذلــك،  أفهم/نفهــم 
ــر البنــك وســوف أستمر/نســتمر فــي  ــا ســيكون حســب تقدي ــد عضويتي/عضويتن ــأن تجدي ب

ــزام بشــروط وأحــكام الحســابات المفتوحــة مــع بنــك مســقط. اإللت

(حامل الحساب المشترك)

التاريخ:  التوقيع: 

اسم الحساب:

رقم الحساب:

البريد اإللكتروني:النقال:

اإلسم على البطاقة:
(٢١ حرف بما في ذلك المسافة)

الستخدام البنك:

ختم المركزاسم المركزاسم مدير العالقات

رقم الموظف

فرع التسليم والرمز

لقد شرحت للعميل /  احتمالية معايير األهلية والشروط واألحكام والمزايا المتعلقة بحساب أصالة لألعمال المصرفية الحصرية، بما في ذلك رسوم عدم االحتفاظ بمعايير األهلية.

التاريخ: 

 إقرار

أؤكــد / نؤكــد بــأن جميــع المعلومــات المقدمــة صحيحــة وكاملــة. أقــر بأنــي قــرأت / نقــر بأننــا قرأنــا الشــروط واألحــكام (F3B V1 08 / 09) التــي تحكــم هــذا الطلــب شــاملة فــي ذلــك قنــوات 
الخدمــات. المتاحــة أيضــا علــى موقــع بنــك مســقط https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/bmforms/individuals_TC.pdf ،  إذا بقــي الحســاب بــدون 

تشــغيل لمــدة مــن الزمــن، يحــق للبنــك إغــالق الحســاب دون تنويــه منــي / منــا. وأقــر هنــا بأننــي المســتفيد الكلــي لهــذا الحســاب.

أوافــق علــى اســتالم طيــة كشــف الحســاب عبــر البريــد اإللكترونــي. فــي حالــة عــدم وجــود بريــد إلكترونــي أو إذا كان العنــوان غيرصالــح، أوافــق علــى اســتالم طيــة كشــف الحســاب علــى رقــم 
هاتفــي المحمــول. 
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امسح الرمز للشروط واألحكام
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