
الشروط واألحكام:

ينطبق العرض على السيارات الجديدة والمستعملة أيضا.  •

يسري العرض لغاية 30 يونيو 2021  •

الحكوميــة وشــبه  القطاعــات  فــي  العامليــن  لكافــة  يحــق   •
األولــى  الفئــة  ضمــن  المدرجــة  والشــركات  الحكوميــة 

العــرض. هــذا  مــن  االســتفادة 

•  يحــق للعمانييــن فــي الشــركات المدرجــة ضمــن الفئــة الثانيــة 
االســتفادة مــن العــرض بشــرط أن ال تقــل مــدة الخدمــة عــن 

ــار شــروط األهليــة الحاليــة. 24 شــهرا مــع األخــذ بعيــن االعتب

يحــق للعمانييــن فــي الشــركات المدرجــة ضمــن الفئــة الثانيــة   •
عــن   %0.25 ب  مخفــض  فائــدة  معــدل  مــن  االســتفادة 

الحاليــة. الفائــدة  معــدالت 

•  يحــق للمقيميــن الحصــول علــى قــرض بمبلــغ يســاوي مكافئة 
نهايــة الخدمــة بمــا فــي ذلــك أقســاط التأميــن.

•  يحــق للمقيميــن االســتفادة مــن العــرض طالمــا أنهــم ليســوا 
ــد-19. ــرة بســبب كوفي ــد الشــركات المتأث ــن فــي أح موظفي

تطبق شروط وأحكام تمويل السيارات.  •

معدالت الفائدة لعرض رمضان لتمويل سيارتي:

حتى 12 شهرا – 3.50% سنويًا

حتى 24 شهرا – 3.75% سنويًا

حتى 36 شهرا- 4.00% سنويًا

حتى 48 شهرا – 4.25% سنويًا

49 شهرا وحتى 8 سنوات – 5% سنويًا

Terms and Conditions:

• The offer applies on both new cars and used cars

• This offer is valid until 30th June 2021

• All Omani nationals in Government, Quasi 
Government, Tier 1 company are eligible for this 
offer    

• Omani nationals in Tier 2 companies are eligible 
for the offer only provide minimum of 24 months 
service period and other credit policy measures 
are applicable

• Omani nationals in Tier 2 companies are eligible 
for the offer with 0.25% discount on current 
interest rate only

• Expatriates are eligible for loans up to their EOSB 
including insurance premium

• Expatriates are eligible for the offer as long as 
they are not employees of one of the affected 
companies due to COVID-19

• All Terms and Conditions of Auto Loans will apply

Sayyarati Ramadan Offer Interest Rates:

Up to 12 months – 3.50% p.a.

Up to 24 months – 3.75% p.a.

Up to 36 months – 4.00% p.a.

Up to 48 months – 4.25% p.a.

49 month up to 8 years – 5% p.a.

Use the loan calculator to view employer type
(https://www.bankmuscat.com/en/Pages/Loan-Calculator.aspx)

استخدم حاسبة القروض لمعرفة نوع جهة العمل
(https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/Loan-Calculator.aspx)

https://www.bankmuscat.com/en/Pages/Loan-Calculator.aspx
https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/Loan-Calculator.aspx

