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			This statement is part of the offering document.
July 2021

نقل األموال

Funds Transfer

• •تحويــل األمــوال فــي أي مــكان فــي العالــم ســواء مــن داخــل البنــك أو •• Transfer money anywhere in the world over the counter
or through online banking and mobile banking.
مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة
عبــر الهاتــف المحمــول.

لمحة عامة
About

•• All NBK Customers

من المؤهل لفتح الحساب؟
?Who Is It For

• •جميع عمالء بنك الكويت الوطني.
• •أسعار فائدة تنافسية.
ً
ً
ودوليا.
محليا
• •تحويل األموال
• •تحويــل األمــوال فــي غضــون دقائــق إلــى البنــوك فــي دولــة اإلمــارات
ً
درهمــا مــن خــال الخدمــات
العربيــة المتحــدة ،حتــى 25,000
المصرفيـ�ة عبـ�ر شـ�بكة اإلنترنـ�ت.

•• Get competitive interest rates
•• Transfer funds locally and internationally.
•• Transfer funds within minutes to banks in the UAE up
to AED 25,000 via Online Banking.

•التعامل المباشر مع أحد مسؤولي العالقات لدينا.
•الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
•الخدمات المصرفية عبر الجوال.
•لمعرفــة األســعار المحدثــة ،يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى شــبكة
اإلنترنـ�ت أو زيـ�ارة فروعنـ�ا.

•• Over-the-counter through one of our Relationship
Officers
•• Online Banking
•• Mobile Banking
•• For updated rates, you may visit our website or visit
our branches.

ما هي الشروط والمتطلبات؟
?How Do I Get It

ً
مجانا.
• •داخل بنك الكويت الوطني-اإلمارات
• •الحواالت الصادرة خارج بنك الكويت الوطني-اإلمارات:
	-نوع الرسوم ( 5 :)BEN/SHAدراهم
	-نوع الرسوم ( 6 :)OURدراهم
• •الحواالت المحلية الواردة:
	-نوع الرسوم ( 1 :)BEN/SHAدرهم
	-نوع الرسوم ( :)OURبدون رسوم
• •الحواالت الخارجية الصادرة:
ً
ً
إماراتيا.
درهما
	-لحسابات لدى بنك الكويت الوطني-الكويت95 :
ً
ً
إماراتيا.
درهما
	-لجميع الدول األخرى100 :
• •الحواالت الخارجية الواردة:
ً
ً
إماراتيا.
درهما
	-التحويل األجنبي إلى الداخل42 :
• •التحويالت الصادرة من خالل :WSI-IPI
ً
ً
	0.50-
إماراتيا
درهما
*جميــع الرســوم غيــر شــاملة  %5ضريبــة القيمــة المضافــة .لمعرفــة
الرســوم المحدثــة ،يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت أو زيــارة فروعنــا.

•• Within NBK UAE: Free
•• Outward Remittances Outside NBK-UAE:
- Charge type (BEN/SHA) : AED 5
- Charge type (OUR): AED 6
•• Local Inward Remittances
- Charge type (BEN/SHA): AED 1
- Charge type (OUR): Without fees
•• Foreign Outward Remittances
- To NBK-Kuwait Accounts: AED 95
- To all other country: AED 100
•• Foreign Inward Remittances
- Inward Foreign Transfer: AED 42
•• Outward Remittance through WSI-IPI
- AED 0.50
* All charges as exclusive of 5% VAT. For updated fees/
charges, you may visit our website or visit our branches.

الرسوم والعموالت
Fees and Charges

•يمكــن تطبيــق رســوم إضافيــة علــى التحويــات التــي يتــم توجيههــا
باســتخدام نظــام ســويفت.
•قــد تكــون هنــاك تكاليــف إضافيــة ومهمــة تفرضهــا الكيانــات
المتلقيــة فــي حالــة وجــود أخطــاء  /ســهو فــي معلومــات التحويــل
المقدمــة بمــا يتســبب فــي رفــض التحويــل أو تأخيــره.
•المعامــات مــن خــال فــروع بنــك الكويــت الوطنــي والخدمــات
ّ
حــق نفــس اليــوم ،بينمــا
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والجــوال تتــم
مســاء بتوقيــت اإلمــارات
التحويــات التــي ُتجــرى بعــد الســاعة 3
ً
العربيــة المتحــدة ،مــن األحــد إلــى الخميــس ،تتــم حـ ّ
ـق اليــوم التالــي.
طلبــات التحويــات التــي ُتقـ ّـدم يومــي الجمعــة والســبت تتــم حـ ّ
ـق يــوم
األحــد التالــي (باســتثناء التحويــات التــي تتــم مــن خــال  .)WSI-IPIال
يضمــن بنــك الكويــت الوطنــي ائتمانـ ًـا فــي نفــس اليــوم بســبب فــارق
التوقيــت والعمليــات ذات الصلــة بالبنــوك المراســلة والوســيطة
والمســتفيدة .ال يتحمــل بنــك الكويــت الوطنــي المســؤولية عــن أي
ّ
الحــق.
خســائر ناجمــة عــن التغيــر فــي تاريــخ
•يمكــن للعميــل تقديــم طلــب اســتدعاء فــي أي وقــت خــال ســاعات
العمــل عــن طريــق تقديــم طلــب اســتدعاء موقــع حســب األصــول .قــد
يســتغرق طلــب االســترداد مــن  5إلــى  10أيــام عمــل أو أكثــر بحســب
البنــك المســتفيد .قــد يختلــف ســعر الصــرف المســتخدم الســترداد
األمــوال المدفوعــة عــن الســعر األصلــي المســتخدم فــي وقــت
ً
تكاليفــا إضافيــة لإللغــاء.
التحويــل .وقــد يتطلــب األمــر

•• An additional fee could be applied for transfers which
are routed using SWIFT
•• There may be additional and significant costs charged
by the receiving entities should there be Errors /
omissions in the remittance information provided
causing a rejection of, or delays in the transfer.
•• Transactions through NBK Branches, Online and Mobile
Banking will have same day value. Transfers after 3pm
UAE time from Sunday to Thursday will have next day
value. Remittances request done Friday and Saturday
will have the Sunday value (except remittance done
through WSI-IPI). NBK does not guarantee same day
credit due to the time difference and processes related
turnaround times of correspondent, intermediary and
beneficiary banks. NBK shall not be held responsible
for any losses due to the variation in value date.
•• Customer can submit recall request any time within
working hours by submitting a duly signed recall
request. Refund request may take 5 to 10 working day
or more defending on beneficiary bank. The exchange
rate used for the refund of money paid may differ from
the original rate used at the time of transfer. Additional
costs may be incurred for the cancellation.

•
•
•
•

•
•

•

•

ما هي المزايا المقدمة؟
?What Do I Get

ّ
تذكر!
Keep in mind
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يتعين عليك معرفة ما يلي:
ً
دائمــا بملفــات التعريف/الســجالت الخاصــة بــك محدثــة لــدى
تحديــث الســجل :احتفــظ
البنــك لتجنــب أي إزعــاج لخدمــة الحســاب.
مــاذا يحــدث إذا لــم تســتخدم هــذا الحســاب لفتــرة طويلــة؟ إذا ظــل حســابك معطـ ً
ـا لمــدة
عــام واحــد ،ســيتم التعامــل معــه باعتبــاره حســاب غيــر نشــط ،ولــن يُ ســمح فــي تلــك الحالــة
بإجــراء بــأي عمليــات ســحب ،فضـ ً
ـا عــن إلغــاء تنشــيط الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة
الرقميـ�ة والبطاق��ات .يحتف��ظ البنكــ بالحـ�ق فــي الخصــم الســترداد القــروض  /الفوائــد .لــن
تخضــع أي رســوم أو ضرائــب بنكيــة مصــرح بهــا وأي تعليمــات صــادرة عــن المحكمــة لقيــود
الخصـ�م أو السـ�حب.

You Must Know
Record Update: Always keep your profiles/records updated with the bank to
avoid any account service inconvenience.

What happens if you do not use this account for a long period? If your account
remains inoperative for 1 year, it will be treated as Inactive. Once your account
becomes Inactive, no withdrawals will be allowed and access to card and digital banking services will be deactivated. The Bank reserves the right to debit
for the recovery of loans, interest. Any permissible Bank charges or levies and
instructions issued from the court will not be subject to debit or withdrawal
restrictions.

إذا ظــل حســابك معطـ ً
ـا ولــم يتــم تحديــث الســجل لمــدة  3ســنوات ،ســيتم التعامــل معــه
ً
خامــا ،ولــن يُ ســمح فــي تلــك الحالــة
باعتبــاره حســاب خامــل .بمجــرد أن يصبــح حســابك
بإجــراء بــأي عمليــات ســحب ،فضـ ً
ـا عــن إلغــاء تنشــيط الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة
الرقميةــ والبطاق��ات .ل��ن يت�مـ ف��رض أي رس�وـم أو رســوم قائم��ة علـ�ى النظــام بخــاف تلــك
المتفـ�ق عليهـ�ا خـلال فتـ�رة نشـ�اط الحسـ�اب .يرجـ�ى االستفسـ�ار عـ�ن مزيـ�د مـ�ن التفاصيـ�ل.

If your account remains inoperative and record has not been updated for 3
years, it will be treated as Dormant. Once your account becomes Dormant,
no debits and withdrawals will be allowed and access to card and digital banking services will be deactivated. No fees or system based charges other than
those agreed during the lifecycle of account activity will be levied. Please ask
for more details.

الودائــع غيــر المطالــب بهــا :بموجــب المــادة  8مــن الئحــة الحســابات الخاملــة الصــادرة
عــن البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يتــم تســليم جميــع الودائــع التــي
لــم يتــم تشــغيلها خــال فتــرة خمــس ســنوات إلــى البنــك المركــزي اإلماراتــي ،شــريطة أال
يكــون للعميــل حســابات نشــطة أخــرى مــع البنــك ويتــم تحديــث ســجالت العمــاء .يرجــى
االستفسـ�ار عـ�ن مزيـ�د مـ�ن التفاصيـ�ل.

Unclaimed Deposits: In terms of Article 8 UAECB Dormant Account Regulation, all deposits which have not been operated during the period of 5 years
are surrendered to the Central Bank of the UAE (UAECB). This is provided the
customer has no other active accounts with the Bank and customer records
are updated. Please ask for more details.

الشــروط واألحــكام :يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا
المســتهلك فــي حالــة تخلــف المســتهلك عــن االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك قبــل وأثنــاء
تعامــل المســتهلك مــع البنــك .يلتــزم البنــك بتزويــد العمــاء بإشــعار بفتــرة  60يومـ ًـا علــى
األقــل قبــل إنفــاذ أي تغييــرات مســموح بهــا علــى شــروط وأحــكام المنتــج المالــي و/أو
الخدمــة الماليــة ،بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي الرســوم .للحصــول علــى معلومــات محدثــة
عــن الرســوم ،يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت أو زيــارة فروعنــا.

Terms and Conditions: The Bank may refuse to execute any requests, instructions or services requested by the Consumer in the event of a Consumer’s
failure to comply to the Bank’s terms and conditions before and during the
Consumer’s dealings with the Bank. The Bank shall give Consumers a minimum of 60 calendar days’ notice before any permissible changes to the terms
and conditions of a Financial Product and/or Service, including changes to
Fees, can take effect. For updated fees/charges, you may visit our website or
visit our branches.
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هل ترغب في معرفة المزيد؟

Would like to know more?
Please contact us on 00971 4 3161700
or visit one of our branches in the UAE
or NBK International Branches for more details.

،009714 3161700 يرجى االتصال بنا على الرقم
أو زيارة أحد فروعنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
.أو فروع بنك الكويت الوطني الدولية لمزيد من التفاصيل

How can you make a complaint?
Complaint Management Unit: Ground Floor,
Latifa Tower Sheikh Zayed Road Dubai, UAE
Post Box: 9293
Phone: 00971 4 3161600
Fax:
00971 4 3888588
Email:
UAE-CustomerComplaint@nbk.com
Website: www.nbk.com/uae

كيف يمكنك تقديم شكوى؟
، برج لطيفة، الطابق األرضي:وحدة إدارة الشكاوى
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،شارع الشيخ زايد
9293 صندوق بريد
009714 3161600 :
هاتف
009714 3888588 :
الفاكس
UAE-CustomerComplaint@nbk.com : بريد إلكتروني
www.nbk.com/uae :موقع الكتروني

By Signing The Below, I Acknowledge Receiving The Documents Marked Above
Signature
Customer Name
Mobile Number
Email Address
Date
For Official Use
Staff Name & ID
Staff Initial
Date
 أقر باستالم الوثائق المشار إليها أعاله،بالتوقيع أدناه
التوقيع
اسم العميل
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
التاريخ
لالستخدام الرسمي
اسم ورقم الموظف
توقيع الحروف األولى
التاريخ

National Bank of Kuwait S.A.K.P. - Dubai branch
Unit 01 (Ground & Mezz)
Latifa Tower, Sheikh Zayed Road
Licensed by the Central Bank of the UAE

 فرع دبي- ع.ك.م.بنك الكويت الوطني ش
 الدور األرضي و الميزانين- 1 معرض رقم
 شارع الشيخ زايد- برج لطيفة
مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

