Bank Tariff

تعرفة اخلدمات املصرفية

Product Category

Fees / Charges

الرســــم املقـــرر

نوع اخلدمة
احلساب اجلاري

Current Account
Monthly Weighted Average
Maintenance Balance

BD100 or equivalent in other
currencies

Minimum Average Balance Charge

BD 5 per month or equivalent
in other currencies***

 أو ما يعادلها بالعمالت.ب. د100
االجنبيه األخرى

متوسط احلد االدنى من الرصيد

 شهريا أو ما يعادلها بالعمالت.ب. د5
*** االجنبيه األخرى

رسوم عدم االحتفاظ باحلد االدنى للرصيد
حساب التوفير

Savings Account
Monthly Weighted Average Maintenance
Balance

BD 20

Minimum Average Balance Charge

BD 1 per month***

.ب. د20

متوسط احلد االدنى من الرصيد

*** ً شهريا.ب. د1

عدم االحتفاظ باحلد االدنى للرصيد

Fixed Deposit

رسوم حساب الوديعه الثابتة

Minimum Fixed Deposit Amount

BD 2,000 or equivalent in other
currencies

Breaking Fixed Deposit Before Maturity
Date

BD 10 plus cost imposed on
the Bank

 أو ما يعادلها بالعمالت.ب. د2,000
االجنبيه االخرى

الرصيد االدنى للوديعه الثابته

ب باإلضافة إلى التكلفة الواقعة. د10
على البنك

كسر الوديعة قبل األستحقاق

ATM/Debit Card

بطاقة الصراف اآللي
بدون رسوم

إصدار بطاقة صراف آلي للمرة األولى أو في
حالة جتديدها من قبل البنك

BD 5.250

.ب. د5.250

إصدار بطاقة إضافية

Issuance Replacement Card

BD 5.250

.ب. د5.250

إصدار بطاقة بديلة

Replacement of PIN

BD 2.100

.ب. د2.100

إصدار بديل للرقم السري

BENEFIT Switch ATM

Free

بدون رسوم

)إستخدام أجهزة الصراف اآللي (بنفت

Withdrawal from GCC ATMs

BD 1 per transaction

 لكل معاملة.ب. د1

إستخدام أجهزة الصراف اآللي من خالل (الشبكة
)اخلليجية

International Transactions (POS/ATM)

3% per transaction

Issuance of First ATM Card and/or Auto
Renewal

Free

Issuance of Supplementary Card

 لكل معاملة%3 )أجهزة الصراف اآللي/املعامالت الدولية (نقاط البيع
الشيكات

Cheques

بدون رسوم

) ورقة25( إصدار أول دفتر شيكات

BD 2.625

ب. د2.625

) ورقة25( إصدار دفتر شيكات

Issuance of 50 Leaf Cheque Book

BD 5.250

ب. د5.250

) ورقة50( إصدار دفتر شيكات

Dishonoured Cheques

BD 5.250 per Cheque

 لكل شيك.ب. د5.250

إيقاف دفع الشيك

Returned Cheques

BD 14 per Cheque

 لكل شيك.ب. د14

الشيكات املرجعة

Issuance of First Cheque Book (25 leaf)

Free

Issuance of Additional 25 leaf Cheque
Book

العمالت األجنبية

Foreign currency
Foreign Currency Cash Deposit/
Withdrawal

Free

بدون رسوم

اإليداع و السحب النقدي بالعملة األجنبية

الشيكات املصدقة
. ب. د3.150

إصدارشيك بنكي (بالدينار البحريني أو بالعمالت
)األجنبية

بدون رسوم

إلغاء شيك بنكي (بالدينار البحريني أو بالعمالت
)األجنبية
التحويالت املالية

Demand Draft/Manager's Cheque
Demand Draft/Manager's Cheque

BD 3.150

Cancellation of Demand Draft/Manager's
Cheque

Free

Money Transfer
Free

بدون رسوم
 ( ال تشمل إلى رسوم البنك.ب. د5.250
)املراسل

)التحويل النقدي (خارج البحرين

.ب. د1

تعليمات ثابتة لم يتم تنفيذها بسبب عدم كفاية
الرصيد

بدون رسوم

طلب تعديل أو إلغاء التعليمات الثابتة
رسوم خدمات أخرى

.ب. د1.050

نسخة إضافية من إشعار وديعة ثابتة

***** الرجاء مراجعة املالحظة **** و

رسالة مديونية

 أشهر من اغالق القرض6  خالل فترةً← مجانا
ب. د5.250 ←  أشهر6 بعد فترة مينح العميل هذه اخلدمة مرتان في.السنة بدون رسوم
 فلس للصفحة315 ،أكثر من أعاله***ب. د5.250 بحد اقصى

 براءة ذمة/شهادة عدم ممانعة

Fund Transfer (Outside Bahrain)

BD 5.250 (excluding
correspondent bank charges)

Standing Order not Executed Due to
Insufficient Fund

BD 1

Creation/Amendment/Cancellation of
standing order

Free

Miscellaneous Charges
Duplicate Fixed Deposit Advice

BD 1.050

"Liability Balance Certificate Credit facility
Refer to Footnote**** and *****
outstanding balance."

No Liability/Release Letter

-Within 6 months of the loan/
credit facility closure → Free
-After 6 month → BD 5.250"
Up to 2 times per year → Free

طلب نسخة من كشف احلساب

Statement Copy

القروض الشخصية

Personal Loans

)ب (بدون رسوم لتجديد الطلب. د100

إجراءات طلب قرض شخصي

 ايهما أقل.ب. د100  من املبلغ أو%1

التسديد املبكرللقرض القائم أو السداد اجلزئي

.ب. د10.500

ً
)قسط
تأجيل القسط (كل

.ب. د10.500

)إعادة جدولة القرض (كل جدولة

إستناداً لفاتورة شركة التأمني املعتمدة
لدى البنك

التأمني على القرض الشخصي

More than 2 times per year →
315 Fils per page, subject to
cap of BD 5.250***

Processing Fee

BD 100 (No Fees for Top Up)

Early settlement and/or partial
settlement

1% of loan outstanding balance
or BD100 whichever is lower

Installment Deferment Charges (per
installment)

BD 10.500

Rescheduling (per facility)

BD 10.500

Insurance Fee

As billed by Insurance
Company

القروض العقارية

Mortgage Loan
- Processing Fee (Value up to BD 150,000)
- Processing Fee (Value between
BD 150,000 and BD 250,000)
- Processing Fee (Value above
BD 250,000)
- Top-Up Processing Fee

Early settlement or partial settlement

BD 200
BD 300
BD 500
No fees
0.75% of loan outstanding
balance or BD200 whichever
is lower

.ب. د200 )ب. د150000  منح القرض العقاري (قيمة حتى.ب. د300
150000  منح القرض العقاري (قيمة ما بني).ب. د250000  و.ب.د
.ب. د500 250000  منح القرض العقاري (قيمة أعلى من).ب.د
 جتديد القرض العقاريبدون رسوم
.ب. د200  من املبلغ أو%0.75
ايهما أقل

التسديد املبكرللقرض القائم أو السداد اجلزئي
قروض السيارات

Auto Loan
Processing fee

BD 100 (No Fees for Top Up)

Early settlement or partial settlement

1% of loan outstanding balance
or BD100 whichever is lower

) (بدون رسوم لتجديد الطلب.ب. د100

إجراءات طلب القرض

 ايهما أقل.ب. د100  من املبلغ أو%1

التسديد املبكرللقرض القائم أو السداد اجلزئي
البطاقات اإلئتمانية

Credit Cards
*.ب. د10

السداد املتأخر

*.ب. د10.500

جتاوز احلد االئتماني املسموح به

** ً شهريا%1.5

سعر الفائدة الشهرية

 أيهما أعلى.ب. د2.100  أو%2.1

السحوبات النقدية

BD 5.250

.ب. د5.250

إصدار بطاقة إضافية

BD 5.250

.ب. د5.250

إصدار بطاقة بديلة

Late Payment

BD 10*

Over Limit

BD 10.500*

Monthly Interest Rate

1.5% per month**

Cash Advance

2.1%, Min. BD 2.100

Issuance of Supplementary Card
Issuance Replacement Card
Licensed as Conventional Retail Bank by the CBB

*Applicable, if minimum payment is not made before the payment due date.
**Applicable, if the statement closing balance is not completely settled before the payment due date.
***Not applicable to orphans, pensioners, individuals receiving social subsidies, students, disabled
and Bahraini nationals with a monthly salary below BD250. Such customers should contact their
branch with proof of their special status for exemption.
**** - Once a year → Free.
- More than once a year → BD 10.500
- Liability letter addressed to Supreme Council for Women or Ministries or for social housing
purpose are Free.
***** Not Applicable to Social Insurance Organization Pensioners
General Notes
1.
Rates may differ for different loan packages.
2.
Deposits held with National Bank of Kuwait in the Kingdom of Bahrain are covered by the
Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment Accounts issued by the Central
Bank of Bahrain.
3.
The tariff is valid with effect from 1st June 2020.
4.
Fees and charges displayed inclusive value-added tax (VAT).

مرخص كمصرف جتزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين املركزي

.  اذا لم يتم دفع احلد االدنى قبل تاريخ االستحقاق،*يتم االحتساب
. اذا لم يتم دفع الرصيد املستحق كامال قبل تاريخ االستحقاق،**يتم االحتساب
*** ال تطبق على األيتام و األرامل أو املتقاعدين أو االشخاص الذين يحصلون على اإلعانة الشهرية من قبل وزارة
العمل والشئون اإلجتماعية أو الطلبة أو ذوي اإلحتياجات اخلاصة أواملواطنني البحرينيني من ذوي الدخل الشهري
 ميكن لهؤالء الزبائن اإلتصال بفرعهم إلثبات حالتهم اخلاصة املذكورة لإلعفاء. دينار بحريني250 الذي ال يتجاوز
.من اخلصم
.مرة في السنة ← مجاني-****
ب.د.10.500 ← أكثر من مرة في السنة.خطاب املسؤولية املوجه إلى املجلس األعلى للمرأة أو الوزارات أو لغرض اإلسكان االجتماعي ← مجاني.***** ال تطبق على طلبات العمالء املتقاعدين من الهيئة العامة للتأمني
مالحظات عامة
.قد تختلف معدالت الفائدة على حزم القروض املختلفة1.1
 يتم تغطيتها وفقاً لنظام حماية الودائع،املبالغ املودعة لدى بنك الكويت الوطني في مملكة البحرين2.2
.وحسابات االستثمار املطلقة الصادر عن مصرف البحرين املركزي
.2020  يونيو1 تسري التعرفة اعتباراً من3.3
.تعرفة اخلدمات املصرفية شاملة لضريبة القيمة املضافة4.4

