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Interest Rates Charges on Loans
مدى سعر الفائدة

Interest Rate Range
سعر الفائدة  /الربح على القرض الشخصي (سنوي)
من  0درهم –  50الف درهممن  51الف درهم –  100الف درهممن  101الف درهم –  200الف درهمأكثر من  200ألف درهمسعر الفائدة /الربح على قرض السيارة (سنوي)
من  0درهم –  50الف درهممن  51الف درهم –  100الف درهممن  101الف درهم –  200الف درهمأكثر من  200ألف درهمسعر الفائدة  /الربح على تسهيالت السحب على املكشوف (سنوي)
من  0درهم –  30الف درهممن  31ألف درهم –  50ألف درهممن  51ألف درهم –  100الف درهمأكثر من  100ألف درهمسعر الفائدة /الربح على الرصيد غير املسدد لبطاقة اإلئتمان (شهري)
من  0درهم –  30الف درهممن  31ألف درهم –  50ألف درهممن  51ألف درهم –  100الف درهم-أكثر من  100ألف درهم

غير متاح حالياً

Not offered currently

غير متاح حالياً

Not offered currently

غير متاح حالياً

Not offered currently

)2.49% (p.m
)2.49% (p.m
)2.49% (p.m
)2.49% (p.m
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)Interest / profit on a personal loan (p.a
-- from AED 0 – AED 50 k
-- from AED 51 k – AED 100 k
-- from AED 101 k – AED 200 k
-- above AED 200 k
)Interest/ profit on a car loan (p.a
-- from AED 0 – AED 50 k
-- from AED 51 k – AED 100 k
-- from AED 101 k – AED 200 k
-- above AED 200 k
)Interest / profit on overdrafts (p.a
-- from AED 0 – AED 30 k
-- from AED 31 k – AED 50 k
-- from AED 51 k – AED 100 k
-- above AED 100 k
)Interest/ profit on unpaid balance on credit card (p.m
-- from AED 0 – AED 30 k
-- from AED 31 k – AED 50 k
-- from AED 51 k – AED 100 k
-- above AED 100 k
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احلــدود القصــوى للرســوم والعمــوالت علــى اخلدمــات
املقدمــة للعمــاء األفــراد

Maximum Limits for Fees and Commissions
Charged on Retail Customer Service
احلد األقصى

Maximum Rate
احلسابات اجلارية وحسابات التوفير

Personal Accounts
Account Opening Fees
Minimum Balance
Breach of Min Balance (monthly)

بدون رسوم
Without fees
AED 3,000 درهم
AED 25 درهم

رسوم فتح حساب
احلد األدني للرصيد
)التحميالت املفروضة إذا قل الرصيد عن احلد األدني (شهري

Relationship Fee

بدون رسوم
Without fees

رسوم عالقة

Non receipt of salary

بدون رسوم
Without fees

عدم وصول الراتب إلي احلساب

Utility Bill Payment (Internet & ATM Free)
Account Closure fee (if closed within 1 year of opening)
Account Closure fee – term deposits

 دراهم دفع على الشباك10
AED 10 for counter payment
AED 100 درهم
Max. 2%

)دفع فواتير خدمات (األنترنت والصراف اآللي مجانا
)إغالق حساب (إذا مت إغالق احلساب خالل سنة من فتحه
 الودائع ألجل- رسوم إغالق احلساب

Standing instruction set up.

AED 50 درهم

وضع طلب أمر دفع

Balance Orders set up

AED 50 درهم

طلب امر اعداد االرصدة

Penalty fee for insufficient funds for standing orders

AED 25 درهم

غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أمر الدفع

Account Balance Letter

AED 50 درهم

شهادة رصيد حساب

No liability Certificate

AED 60 درهم

شهادة عدم التزامات

Release letter

AED 50 درهم

شهادة براءة ذمة

Liability letter issued to government departments/
embassies

AED 60 درهم

Liability letter issued to financial institutions

AED 60 درهم

Dormant account charge
Statement of Account (per cycle)
(Free within the agreed cycle)
Teller Services (10 free per month)

بدون رسوم
Without Fees
 درهم خارج الدورة25
Outside the cycle
AED 25
 دراهم لكل معاملة إضافية10
Additional at AED 10 per
transaction

شهادة عدم التزامات موجهة إلى اجلهات احلكومية والسفارات
شهادة عدم التزامات موجهة إلى املؤسسات املالية
رسوم للحسابات غير املتحركة
)كشف حساب دوري (مجانا للدورة املتفق عليها

) معاملة مجانية شهريا10( رسوم استخدام الصندوق أو الصراف

Bulk cash deposit & withdrawal at teller counter

بدون رسوم
Without fees

 السحب النقدي لدى الشباك/عمولة اإليداع

SWIFT copy charges

AED 15 درهم

رسوم السويفت
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الشيكات

Cheques
Cheque book (one cheque book of 25 leaf free)

 درهم لكل دفتر إضافي مكون من25
 ورقة25
Additional Cheque book of 25
leaf – AED 25 per cheque book

) ورقة25 دفتر الشيكات (دفتر مجاني

Issuing of a Bank Cheque

AED 30 درهم

اصدار الشيك بنكي

Cheques returned drawn on the account (per instrument/
cheque)

AED 100 درهم

 األداة/رسوم الشيكات املرجتعة املسحوبة على احلساب (للشيك
)الواحدة

Cheques payable at centers where Central Bank clearing
facility is not available

بدون رسوم
Without fees

الشيكات املدفوعة في املراكز التوجد بها مقاصة للمصرف
املركزي

Returned cheque deposited in own account

بدون رسوم
Without fees

الشيكات املرجتعة املودعة في حساب العميل

Cheques for collection within the UAE

بدون رسوم
Without fees

الشيكات للتحصيل داخل الدولة

Cheques for collection outside the UAE

AED 250 درهم
شامل التوصيل
Including courier

الشيكات للتحصيل خارج الدولة

Stop payment (per instrument/ cheque)

AED 50 درهم

Counter Cheques – cash withdrawal

Cheque photocopy

بدون رسوم
Without fees
 درهم ألكثر20 ، دراهم أقل من سنة10
من سنة
Less than 1 year 10 AED, Over 1
year 20 AED

) األداة الواحدة/أمر وقف دفع (للشيك
 سحب نقدي لدى الشباك/ شيكات

صورة عن الشيك

بطاقة خصم

Debit Card
Issuing ATM card

بدون رسوم
Without fees

إصدار بطاقة صراف آلي

Issuing supplementary ATM card

AED 25 درهم

إصدار بطاقة صراف آلي إضافية

Replacing Secret Pin code

AED 25 درهم

استبدال الرمز السري

Replacing lost or stolen ATM card

AED 25 درهم

استبدال بطاقة الصراف اآللي املفقودة أو املسروقة

Own ATM fees
Fees for using other bank’s ATM
Fees for using ATM outside the UAE
Processing fee for foreign currency
Transaction added to the foreign exchange rate
Copy of sales slip

بدون رسوم
Without fees
AED 2 درهم

حسب نظام الدولة املضيفة
As per host country system
2%
AED 25 درهم

رسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع للبنك
رسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع لبنك آخر
رسوم استخدام صرف آلي خارج الدولة
رسوم معاجلة إضافية فوق سعر صرف
العمالت األجنبية
صورة عن قسيمة املبيعات

بطاقات االئتمان

Credit Cards
Card replacement fee

AED 75 درهم

رسوم استبدال البطاقة

Liability / No Liability Letter

AED 50 درهم

 عدم التزامات/ شهادة التزامات

Duplicate Statement

AED 45 درهم

كشف حساب مكرر

Copy of Sales Voucher

AED 65 درهم

نسخة من قسيمة املبيعات

Late Payment Fees

AED 230 درهم

رسوم السداد املتأخر
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القروض الشخصية

Personal Loans

Processing Fees

Credit Life Insurance

 من قيمة القرض%1
 درهم500 أقل رسم
 درهم2500 أكثر رسم
1% of loan amount
Min. AED 500
Max. AED 2500
غير متوفر
N/A

رسوم اإلعداد

تأمني على احلياة ائتماني

Delayed payment penal interest charges

 للدفعة املتأخرة%2
 درهم50 أقل رسم
 درهم200 أكثر رسم
2% of the delayed amount
Min. AED 50
Max. AED 200

فائدة جزائية على السداد املتأخر

Loan top Up

 من قيمة الزيادة%1
 درهم500 أقل رسم
 درهم2500 أكثر رسم
1% of the top up amount
Min. AED 500
Max. AED 2500

زيادة على القرض األصلي

Deferment of installment

 درهم لكل تأجيل100
AED 100 per deferment

تأجيل سداد القسط

Early Settlement from same Bank loans

 من قيمة الرصيد املتبقي%1
1% of remaining balance

تسوية مبكرة لقروض من نفس البنك

Early Settlement from other bank loans

 من قيمة الرصيد املتبقي%1
1% of remaining balance
Max. AED 10,000 احلد األقصى درهم

تسوية مبكرة لقروض من بنك آخر

Final settlement from other sources/ End of Service
Benefits (EOSB)

 من قيمة الرصيد املتبقي%1
1% of remaining balance
Max. AED 10,000 احلد األقصى درهم

 فوائد ما بعد اخلدمة/تسوية نهائية من مصادر أخرى

Partial payment from all sources including EOSB

 من قيمة الدفعة اجلزئية%1
1% of the partial payment amount
Max. AED 10,000 احلد األقصى درهم

 مبا في ذلك فوائد ما بعد،سداد جزئي من كافة املصادر األخرى
اخلدمة

Loan Rescheduling Fee

AED 250 درهم

رسوم إعادة هيكلة القرض

Revolving Overdrafts Fees

AED 200 درهم

رسوم سحب على املكشوف متجدد

Loan Cancellation Fee

AED 100 درهم

رسوم إلغاء القرض

Relationship Fee

بدون رسوم
Without fees

Other (loan copy, issuing redemption statements, audit
confirmation etc)

AED 25 درهم
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رسوم عالقة
 تأكيد، إصدار بيانات االسترداد،غير ذلك (نسخة من القرض
) إلخ،التدقيق
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قروض سكنية

Home Loans
Late Payment fees

Max. AED 700 احلد األقصى درهم

رسوم السداد املتأخر

Early Settlement Fees

 الرصيد%1 التكلفة (بحد أقصى
) أيهما أقل، درهم10,000 املستحق أو
Max 1% of outstanding balance
or AED 10,000 whichever is less

رسوم التسوية املبكرة

Issuance of Liability Letter

AED 85 درهم

شهادة إصدار املسئولية

Other Certificate

AED 75 درهم

شهادات أخرى

Non-standard statement production/copy of original
documentation
Property swaps administration fee
Issuance of NOC
Partial Settlement charges

AED 100 درهم
 درهم1,320 احلد األقصى
)(يشمل التقييم
Max. AED 1,320
(valuation included)
AED 150 درهم
 الرصيد%1 التكلفة (بحد أقصى
) أيهما أقل، درهم10,000 املستحق أو
Max 1% of outstanding balance
or AED 10,000 whichever is less

 نسخة من الوثائق األصلية/ إنتاج كشف حساب غير قياسي
رسوم إدارة مقايضة املمتلكات
إصدار شهادة عدم املمانعة
رسوم التسوية اجلزئية

Clearance Letter

AED 95 درهم

رسالة إخالء طرف

Request of other letters

AED 90 درهم

طلب رسائل أخرى
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قروض السيارات

Car Loans

Processing fees

 من قيمة القرض%1
 درهم500 احلد األدنى
 درهم2500 احلد األقصى
1% of loan amount
Min. AED 500
Max. AED 2500

رسوم إعداد

 من الرصيد املتبقي%1
1% of remaining balance

رسوم تسوية مبكرة لقرض سيارة

NOC to Traffic Department

بدون رسوم
Without fees

شهادة عدم ممانعة لسلطات املرور

Replacement of existing post dated Cheques with new
post dated Cheques

بدون رسوم
Without fees

استبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرى

Early settlement for car loan

Advance payment of installment
Change of due date on standing instructions
Installment deferment charges
Loan rescheduling fee

Late payment penal interest charges

Cancellation Fee
All other items not mentioned above

 من القسط%1
1% of installment
AED 25 درهم

سداد مقدم لقسط
تغيير تاريخ االستحقاق لتعليمات ثابتة

 درهم لكل تأجيل100
AED 100 per deferment

حتميالت تأجيل القسط

AED 250 درهم

رسوم إعادة هيكل القرض

 فوق سعر الفائدة املتفق عليه%2
 درهم50 احلد األدنى
 درهم500 احلد األقصى
2% over agreed rate,
Min. AED 50
Max. AED 500
AED 100 درهم
بدون رسوم
Without fees
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فائدة جزائية على السداد املتأخر

رسوم اإللغاء
كل الرسوم غير املذكورة أعاله
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الرسوم والعموالت املتعلقة
بالنقد األجنبي
رســوم شــراء /بيع األوراق النقدية والشــيكات الســياحية (زيادة على
أسعار اإلستبدال املعلنة)
رسوم بيع الشيكات السياحية:

Foreign Exchange
Related fees/commissions
1%
غير متاح حالياً
Not offered currently

رسوم إصدار /إلغاء الشيكات البنكية:
احلواالت الصادرة
في فرع البنك في اإلمارات
خارج فروع البنك الوطني – اإلمارات
رسوم على املستلم
رسوم على املرسل
احلواالت الواردة احمللية
رسوم على املستلم
رسوم على املرسل

درهم AED 75
بدون رسوم Without fees
دراهم AED 5
دراهم AED 6
درهم AED 1
بدون رسوم Without fees

& Fees for purchase/ Sale of currency notes & TC’s (Over
)above posted Exchange rates
Fees on sale of TCs:
Fees on issuing /cancellation of Demand Drafts:
Local Outward Remittances
Within NBK-UAE
Outside NBK-UAE:
)Charge type (BEN/SHA
)Charge type (OUR
Local Inward Remittances
)Charge type (BEN/SHA
)Charge type (OUR

احلواالت األجنبية الصادرة
شبكة فروع بنك الكويت الوطني (الكويت)
الدول االخرى

درهم AED 95
درهم AED 100

Foreign Outward Remittances
To NBK-Kuwait Accounts
To all other country

احلواالت األجنبية الواردة
رسوم االستالم

درهم AED 42

Foreign Inward Remittances
Inward Foreign Transfer

*ستطبق ضريبة القيمة املضافة بنسبة  %5والتي سيتم اضافتها الى خدمتنا

)* Services shall be subject to 5% value added tax (VAT
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