						
نوع الخدمة

الرسوم

الخدمات المتعلقة بالحساب
الحسابات النشطة

عمولة شهرية على كافة الحسابات (بروميير ،سوبر ،جاري ،توفير) في حال ّ
معدل
تدني
ّ
الرصيد الشهري الى ما دون مليون ليرة لبنانية

عمولة شهرية بقيمة  30,000ل.ل .او ما يعادلها.

عمولة تجديد وديعة ألجل

 1د.أ .لمدة أسبوع
 3د.أ .لمدة شهر أو ثالثة أشهر
 5د.أ .لمدة ستة أشهر
 10د.أ .لمدة سنة واحدة

رسوم شهرية على حساب الراتب

 2د.أ.

رسوم إغالق الحساب

 25د.أ.

رسوم إعادة فتح حساب مغلق بسبب رسوم الخدمة الشهرية

 15د.أ.

خدمات أخرى
كشوفات الحساب و اإلشعارات
كشف حساب
كشف حساب إضافي

ً
مرة واحدة كل ثالثة أشهر  ،بإستثناء حسابات قسم الشركات تصدر شهريا
مجانا ّ
 2د.أ / .صفحة  -أقل من سنة واحدة
 5د.أ / .صفحة – أكثر من سنة
 20د.أ / .صفحة – أكثر من خمس سنوات

نسخ عن شيكات وإشعارات قديمة

 20د.أ 1 + .د.أ /.صفحة

عمولة التأخير عن تحديث البيانات

 5د.أ .أو ما يعادلها

عمولة سنوية لبريد الزبون المحفوظ في البنك

 50د.أ.

نموذج إعرف عميلك ()KYC
البريد المحفوظ
خدمة الرسائل القصيرة
عمولة بدء خدمة الرسائل القصيرة Cell banking SMS

 10د.أ.

عمولة شهرية لخدمة الرسائل القصيرة Cell banking SMS

 5د.أ أو ما يعادلها

عمولة شهرية لخدمة الرسائل القصيرة لعمليات الصراف اآللي ونقاط البيع ()Debit Card

 1د.أ .للخط المحلي
 2د.أ .للخط الدولي

دفتر التوفير
بدل عن دفتر توفير ضائع

 15د.أ.

ميكانيك سيارات

لعمالء المصرف 5,000 :ل.ل.

ضرائب
لغير عمالء المصرف 10,000 :ل.ل.
عمولة ضرائبية (ضريبة على القيمة المضافة ،ضريبة الدخل ،ضريبة األمالك المبنية)

50,000ل ل

عمولة على فاتورة الهاتف الخليوي

 3د.أ .أو  5,000ل.ل.

عمولة على فاتورة الهاتف األرضي

 5,000ل.ل.

فواتير

عمولة على فاتورة الكهرباء

 5,000ل.ل.

عمولة ارتجاع فاتورة الهاتف الخليوي غير مدفوعة

 5د.أ .أو  40,000ل.ل.

عمولة ارتجاع فاتورة الهاتف األرضي غير مدفوعة

 40,000ل.ل.

عمولة ارتجاع فاتورة الكهرباء غير مدفوعة

 40,000ل.ل.

توطين فواتير أخرى مع بنوك أخرى (بطاقة ائتمان ،بنزين ،انترنت ،الخ)...

 5د.أ .أو  10,000ل.ل.

عمولة ارتجاع توطين فواتير أخرى مع بنوك أخرى (بطاقة ائتمان ،بنزين ،انترنت ،الخ)...

 5د.أ .أو  40,000ل.ل.

النقد
المعامالت النقدية على الصندوق
إيداع نقدي بالليرة اللبنانية

ً
مجانا
تاريخ حق يوم عمل واحد

إيداع نقدي بعملة أجنبية

ً
مجانا لغاية  5,000د.أ .أو ما يعادله
 1باأللف للمبالغ التي تفوق  5,000د.أ .أو ما يعادله

سحب نقدي بالليرة اللبنانية

تاريخ حق ثالثة أيام عمل
ً
مجانا

سحب نقدي بعملة أجنبية

عميل البنك
 %1من قيمة المبلغ مع حد أدنى  1د.أ.
غير عميل البنك

ً
نقدا لطرف ثالث
تعليمات بالدفع

 %1.5من قيمة المبلغ مع حد أدنى  1د.أ.
عميل البنك  5,000ل.ل + .عمولة السحب النقدي لعمالء البنك
غير عميل البنك  5,000ل.ل+ .عمولة السحب النقدي لغير عمالء البنك

سحب من حسابات عمالء في فروع خارجية أخرى لبنك الكويت الوطني
 25د.أ.

مبالغ من  1د.أ .الى  1,000د.أ

 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت االجنبية

مبالغ من  1001د.أ .الى  3,000د.أ.

 30د.أ+ .
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

مبالغ من  3001د.أ .الى  5,000د.أ.

 40د.أ+ .
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

مبالغ  5001د.أ .الى  10,000د.أ.

 50د.أ+ .
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

مبالغ  10001د.أ .الى  15,000د.أ.

 75د.أ.
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

مبالغ  15001د.أ .الى  50,000د.أ.

 125د.أ+ .
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

مبالغ ما فوق  50,000د.أ.

 200د.أ+ .
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

فيزا وداينرز  – Visa & Dinersأي مبلغ

+%2
 %1+عمولة السحب النقدي للعمالت األجنبية

الشيكات
شيكات مسحوبة على حساب عميل البنك بعملة مختلفة
ً
نقدا على الصندوق
شيكات مدفوعة
ً
نقدا بالليرة اللبنانية
شيك مدفوع
ً
نقدا بعملة أجنبية
شيك مدفوع

 5,000ل.ل.
ً
مجانا
عميل البنك
 %1من قيمة المبلغ مع حد أدنى  1د.أ.
غير عميل البنك
 %1,5من قيمة المبلغ مع حد أدنى  1د.أ.

إيداع شيكات في الحساب على الصندوق
ايداع شيك بالليرة اللبنانية (مقاصة محلية)

 10,000ل.ل / .شيك
تاريخ حق ثالثة أيام عمل

إيداع شيك بعملة أجنبية (مقاصة محلية)

 5د.أ / .شيك
تاريخ حق أربعة أيام عمل

ايداع شيك للتحصيل (داخل وخارج لبنان) – جميع العمالت

 1.5باأللف ( 30د.أ .كحد أدنى –  100د.أ .كحد أقصى)  +كلفة بريد
تاريخ حق اليوم التالي للتحصيل
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شيكات مرتجعة غير مدفوعة
شيك مودع في الحساب مرتجع من قبل البنك المسحوب عليه

 10د.أ.

شيك مرتجع غير مدفوع من قبل البنك

عدم كفاية الرصيد وأو اختالف توقيع العميل
 50,000ل.ل .للشيكات بالليرة اللبنانية
 25د.أ .للشيكات بعملة أجنبية
أسباب أخرى
 15,000ل.ل .للشيكات بالليرة اللبنانية
 10د.أ .للشيكات بعملة أجنبية
خطأ في الجيرو
 8,000ل.ل .للشيكات بالليرة اللبنانية
 5د.أ .للشيكات بعملة أجنبية

المصدقة
الشيكات
ّ

عمولة المصادقة على شيك

 10,000ل.ل .أو  7د.أ.

الشيكات المصرفية
إصدار شيك مصرفي بالليرة اللبنانية

 50,000ل.ل.

إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية

 25د.أ .أو ما يعادله

شيك مصرفي صدر من بنك الكويت الوطني – الكويت مسحوب على بنك الكويت

 5د.أ .في حال إيداعه في حساب العميل

الوطني (لبنان)

ً
نقدا
 %1.5من قيمة المبلغ مع حد أدنى  5د.أ – .في حال دفعه

دفاتر الشيكات
إصدار دفتر شيكات ( 25ورقة)

 100,000ل.ل .أو  $25للعمالت األجنبية

إصدار دفتر شيكات ( 10ورقات)

 50,000ل.ل .أو  $10للعمالت األجنبية

أمر إيقاف الدفع
دفتر شيكات

 10د.أ .أو ما يعادله

شيك

 5د.أ .أو ما يعادله /طلب

شيك مصرفي

 20د.أ .أو ما يعادله

الحواالت
الواردة
من بنك الكويت الوطني – الكويت مودعة في حساب العميل لدى بنك الكويت الوطني
(لبنان)

ً
مجانا

من بنوك أخرى

لغاية  10,000د.أ.
 10د.أ.
من  10,000د.أ .الى  100,000د.أ.
 20د.أ.
من  100,000وما فوق
 40د.أ.
المحول ()OUR
إضافة  5د.أ .في حال شرط دفع العمالت على
ِّ
 3,000ل.ل .كحد أقصى لرواتب القطاعين الخاص والعام

عمولة إلغاء

 25د.أ.

عمولة إستعالم

 30د.أ.
 75د.أ .في حال المراسل هو بنك نيويورك ()Bank of New York

عمولة قبض الحوالة قبل تاريخ الحق

فائدة مدينة

الصادرة
حوالة محلية بالليرة اللبنانية

 40,000ل ل

حوالة محلية بعملة أجنبية

$25

حوالة الى أوروبا والشرق األوسط

 30د.أ .لغاية  50,000د.أ.
 40د.أ .من  50,001د.أ .الى  250,000د.أ.
 115د.أ .ما فوق  250,000د.أ.
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حوالة الى أميركا و الشرق األقصى

 35د.أ .لغاية  50,000د.أ.
 45د.أ .من  50,001د.أ .الى  250,000د.أ.
 120د.أ .ما فوق  250,000د.أ.

عمولة تعديل

 15د.أ / .حالة

عمولة استعالم

 30د.أ.
 75د.أ .في حال المراسل هو بنك نيويورك ()Bank of New York

حواالت بواسطة نظام البنك المركزي BDL CLEAR

 5د.أ / .قيد

أوامر الدفع الدائمة
أوامر دفع دائمة

 3,000ل.ل .أو  2د.أ .لكل ترحيل قيد

تحويل من حساب الى آخر في البنك

المحول
تاريخ حق يوم ترحيل القيد  $5باستثناء حسابات الرواتب تخصم من حساب
ّ

تحويل من حساب الى آخر في البنك مع صرف عملة

تاريخ حق يومي عمل للقيد الدائن $5باستثناء حسابات الرواتب تخصم من حساب
المحول
ّ

تعليمات مرسلة بالفاكس نيابة عن العميل

 5د.أ .أو ما يعادله

تعليمات لعمالء ولغير عمالء البنك مرسلة بالبريد الى فروع خارجية أخرى للبنك

 10د.أ / .تعليمات  10+د.أ رسوم بريد (بريد مستعجل)

البطاقات
بطاقات الصراف االلي
إصدار

 15د.أ.

تجديد

 10د.أ.

بطاقات االئتمان
إصدار وتجديد

كالسيك  75 Classicد.أ.
غولد  125 Goldد.أ.
وورلد  150 Worldد.أ.

عمولة تأخير دفع المستحقات

 25د.أ .إذا كان الرصيد المستحق يساوي أو يتجاوز  25د.أ.

إصدار بدل بطاقة

 25د.أ.

إصدار بطاقة رديفة

كالسيك  40 Classicد.أ.
غولد  60 Goldد.أ.
وورلد  100 Worldد.أ.

عمولة فوق الحد المستحق
الشهادات

ّ
حد البطاقة ب 25د.أ.
 25د.أ .في حال
تخطي ّ

شهادة رصيد

 25د.أ .لألفراد

شهادة تدقيق

 35د.أ.

شهادة تصديق توقيع

 5د.أ.

براءة ذمة (في حال عدم وجود أي قرض أو التزام على العميل تجاه البنك)

 10د.أ.

األسهم وسندات الخزينة
السندات السيادية الخزينة اللبنانية – طويلة األجل
رسم اإلكتتاب

 4باأللف عند الشراء مع حد أدنى  15,000ل.ل

سندات الخزينة اللبنانية
رسم اإلكتتاب

 4باأللف عند اإلكتتاب مع حد أدنى  15,000ل.ل

سندات اليوروبوند – حكومية سيادية
رسم اإلكتتاب

ً
سنويا
 4باأللف

األسهم محلية
رسم اإلكتتاب

 5باأللف عند الشراء أو البيع من قيمة السوق
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األسهم خارج لبنان
رسم اإلكتتاب

 5باأللف عند الشراء أو البيع من قيمة السوق

رسم حفظ األسهم

 4باأللف سنويا بحد أدنى  15د.أ.

إيداع نقدي  ،ناتجة عن عمليات األسهم بعملة غير عملة الحساب ( نقدي بعملة
أجنبية)

ً
مجانا لغاية  5,000د.أ .أو ما يعادله
 1باأللف للمبالغ التي تفوق  5,000د.أ .أو ما يعادله
تاريخ حق ثالثة أيام عمل
 4+باأللف من قيمة المبلغ

حوالة واردة بعملة أجنبية ناتجة عن عمليات األسهم بعملة غير عملة الحساب

لغاية  10,000د.أ.
 10د.أ .أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية
من  10,000د.أ .الى  100,000د.أ.
 20د.أ .أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية
من  100,000وما فوق
 40د.أ .أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية
 4+باأللف من قيمة الحوالة

إيداع شيك بعملة أجنبية ناتجة عن عمليات األسهم بعملة غير عملة الحساب

 5د.أ / .شيك  4+باأللف من قيمة الشيك
تاريخ حق أربعة أيام عمل

صناديق األمانات
صندوق األمانات – الحجم الصغير

 500,000ل.ل .أو  250د.أ .لحساب العموالت األخرى

صندوق األمانات – الحجم المتوسط

 750,000ل.ل أو  500د.أ .لحساب العموالت األخرى

صندوق األمانات – الحجم الكبير

 1,000,000ل.ل .أو  750د.أ .لحساب العموالت األخرى

ضمانة– لكل األحجام

 300د.أ.

الحسابات الغير متحركة  /الراكدة
عمولة على كافة الحسابات الغير متحركة  /الراكدة

 100د.أ .كل ثالثة أشهر (لحسابات التوفير ما فوق ال  100د.أ) .
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