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عرض التمويل السكني من ميثاق - معدل ربح خاص 4.99٪ سنويًا

تمتــع بمعــدل ربــح خــاص 4.99٪ ســنويًا )ال يشــمل التغطيــة التكافليــة( علــى التمويــل الســكني عنــد التقــدم مقدمة
بطلــب الحصــول علــى التمويــل خــال فتــرة الحملــة.

يســري العــرض للزبائــن العمانييــن »زبائــن ميثــاق الحالييــن والزبائــن الجــدد« العامليــن فــــي القطاعــــات األهلية
ــى فقــط. ــة األولــ ــن الفئــ ــة ضمــ ــركات المدرجــ ــة والشــ ــبه الحكوميــ ــة وشــ الحكوميــ

ستتم إضافة نسبة التغطية التكافلية 0.234٪ سنويًا الشروط واألحكام  

ستتم معالجة جميع الطلبات وفًقا للسياسة السائدة والتي تخضع للتغيير وفًقا لتقدير البنك  

قبول الطلب يتوقف على استيفاء الزبون لمعايير األهلية.   

حتى تاريخ 31 مارس، 2022فترة  العرض

عرض تمويل السيارات من ميثاق - معدل ربح خاص 4.99٪ سنويًا

تمتــع بمعــدل ربــح خــاص 4.99٪ ســنويًا )ال يشــمل التغطيــة التكافليــة( علــى تمويــل الســيارات عنــد التقــدم مقدمة
بطلــب الحصــول علــى التمويــل خــال فتــرة الحملــة.

يســري العــرض للزبائــن العمانييــن »زبائــن ميثــاق الحالييــن والزبائــن الجــدد« العامليــن فــــي القطاعــــات األهلية
الحكوميــــة وشــــبه الحكوميــــة والشــــركات المدرجــــة ضمــــن الفئــــة األولــــى والثانيــة فقــط.

ستتم إضافة نسبة التغطية التكافلية 0.14٥٪ سنويًا  الشروط واألحكام  

ستتم معالجة جميع الطلبات وفًقا للسياسة السائدة والتي تخضع للتغيير وفًقا لتقدير البنك  

قبول الطلب يتوقف على استيفاء الزبون لمعايير األهلية.  

حتى تاريخ 31 مارس، 2022فترة  العرض

عرض التمويل الشخصي من ميثاق - معدل ربح خاص 4.99٪ سنويًا

تمتــع بمعــدل ربــح خــاص 4.99٪ ســنويًا )ال يشــمل التغطيــة التكافليــة( علــى تمويــل البضائــع الشــخصية / مقدمة
التعليــم / الســفر / الــزواج عنــد التقــدم بطلــب الحصــول علــى التمويــل خــال فتــرة الحملــة.

يســري العــرض للزبائــن العمانييــن »زبائــن ميثــاق الحالييــن والزبائــن الجــدد« العامليــن فــــي القطاعــــات األهلية
الحكوميــــة وشــــبه الحكوميــــة والشــــركات المدرجــــة ضمــــن الفئــــة األولــــى والثانيــة فقــط.

  ستتم إضافة نسبة التغطية التكافلية 0.14٥٪ سنويًا الشروط واألحكام

  ستتم معالجة جميع الطلبات وفًقا للسياسة السائدة والتي تخضع للتغيير وفًقا لتقدير البنك

  قبول الطلب يتوقف على استيفاء الزبون لمعايير األهلية. 

حتى تاريخ 31 مارس، 2022فترة  العرض

عروض التمويل من ميثاق



تحويل التمويل الشخصي إلى ميثاق - معدل ربح خاص 4.99٪ سنوًيا.

الحالــيمقدمة تمويلــك  تحويــل  عنــد  التكافليــة(  التغطيــة  يشــمل  )ال  ســنويًا   ٪4.99 خــاص  ربــح  بمعــدل   تمتــع 
إلى ميثاق

زبائن ميثاق الحاليين والزبائن الجدد.األهلية  

يحــــق للعمانييــــن فقط فــــي القطاعــــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــــة والشــركات المدرجــة ضمــن الفئــة   
األولــــى والثانية االســــتفادة مــــن هــــذا العــــرض

ستتم إضافة نسبة التغطية التكافلية 0.234٪ سنوًياالشروط واألحكام  

ستتم معالجة جميع الطلبات وفًقا للسياسة السائدة والتي تخضع للتغيير وفًقا لتقدير البنك  

قبول الطلب يتوقف على استيفاء الزبون لمعايير األهلية  

حتى تاريخ 31 مارس، 2022فترة  العرض


