)دليل رسوم اخلدمات (اخلدمات املصرفية للشركات
Tariff of Charges (Corporate Banking)
Account Services
Current Accounts
Account Minimum Monthly Average Balance
Monthly Service Charge

BHD1,000 or equivalent in other major currencies
BHD5 per month if Average balance falls below minimum
required Average Balance
Note: Accounts not maintaining Minimum Average Balance requirements for more than 6 months will be closed under advice to
the client

Call Deposits
Account Minimum Monthly Average Balance
Monthly Service Charge

BHD1,000 or equivalent in other major currencies
BHD5 per month if Average balance falls below minimum
required Average Balance

Time Deposits
Minimum Amount
Early Withdrawal/Breakage Charge

BHD2,000 or equivalent in other major currencies
BHD10 plus cost of counter funding, if any.

Account Mandate and Maintenance
Change of Account Title
Account Closure (within 6 months of opening)
Reactivation of Dormant Account
Reactivation of Unclaimed Account
Amendment of Signatories Record

BHD 5.250 (one free request per year)
Nil
BHD5.250
BHD10.500
Free

Account Transaction Charges
DEPOSIT
Cash Deposit Transactions through Direct Banking Channels
Cheque Deposit Transactions through Direct Banking Channels
Bulk Deposit / Withdrawals of BHD coins
Deposit / Withdrawal of foreign currency notes

Free
Free
Free
Free

Issuance of Certificates / Statements
Balance Confirmation Letter
BHD 10.500 (per request)
Trade, Credit and other Information
BHD21 (per request)
Initial Capital Certificate to Ministry of Commerce
BHD10.500 (per request)
Audit Confirmation Letter
BHD 21 (per request)
Printing of Duplicate Statements or Ad hoc statements
315 fils per page subject to a cap of BHD 10.500 per request
Note: Applicable only for statements which are requested over and above the existing system frequency
Retrieval of Old Record/Transaction
BHD10.500 (Up to 3 months)
BHD21 (Over 3 months history)
Other Services
Statement reporting through SWIFT (monthly)

BHD10.500

Payments
INTERNAL TRANSFER
Internal Transfer within NBK Bahrain - Electronic

Free

Telegraphic transfer (TT)
Cross Border Telegraphic Transfer - Manual

Within GCC - BHD 3.150; Outside GCC BHD 5.250

Local/Central Bank Telegraphic Transfer - RTGS
Local/Central Bank Telegraphic Transfer - EFTS [Fawri+, Fawri &
Fawateer]

Free
Free

Correspondent bank charges
Payment Amendments
Recall of TT funds / Fate Enquiry

As levied by Correspondent Bank with a minimum of BHD 1
BHD5.250
BHD5.250 per cable message and Correspondent bank charges

Cashiers Order
Issuance - Manual
Cashiers Order Cancellation / Stop Payment
Demand Draft Cancellation / Stop Payment

BHD 3.150 per Cheque
Nil
Nil. Correspondent Bank charges as applicable

Standing Instruction (SI)
Set up
Amendment
If Standing Instruction failed

BHD5.250
BHD1.050
BHD21

Salaries & Bulk Payments
Transaction Fee - CD - NBK
Repair Fees
Payment Investigation (per request)
Cheques
Issuance of Cheque Book (Issued at NBK›s Discretion)
Specially designed Cheque books

Free
BHD1.050
Free for the first Cheque book of 25 pages. Additional
chequebooks will be charged at BHD2.625 for a book of 25
leaves and BHD 5.250 for a book of 50 leaves
BHD52 administrative fee plus print costs

Foreign Currency Cheques and Cheques Drawn on Overseas Banks
Cheque sent for collection payable in Bahrain
BHD2.625 per Cheque (plus other banks› charges)
Cheque sent for collection payable outside Bahrain
BHD5.250 per Cheque
If the proceeds are credited to same currency account, BHD5.250
per Cheque plus charges levied by other counterparties
Other Services
Returned Cheque drawn on own account, due to Insufficient Fund
Returned Cheque drawn on own account, due to Technical Reasons
Returned Cheque due to reasons - Refer to Drawer, Not
Arranged For, Present the Cheque Again and Account Closed
Stop Payment of Cheques
Internet Banking (Enquiry only)
Set up (Accounts set up; Initial Training)
Monthly Service Charges
Re-issuance of PIN
Credit Facilities
FACILITY ADMINISTRATION
Unauthorized overdrafts (UOD)

Late payment of Loan Installment
Licensed as Conventional Retail Bank by the CBB
Fees and charges displayed inclusive value-added tax (VAT)

ب أو ما يعادله بالعمالت األجنبيه األخرى. د1000
ب لعدم االحتفاظ باحلد األدنى ملتوسط للرصيد. د5

خدمات احلسابات
احلساب اجلاري
احلد األدنى الشهري ملتوسط الرصيد في احلساب
الرسوم الشهرية

 سيتم إغالق احلساب الذي يقل متوسط رصيده عن احلد األدنى ملدة ستة شهور متواصلة:مالحظة

ب أو ما يعادله بالعمالت األجنبيه األخرى. د1000
ب لعدم االحتفاظ باحلد األدنى ملتوسط للرصيد. د5

احلساب حتت الطلب
احلد األدنى الشهري ملتوسط الرصيد في احلساب
رسوم عدم االحتفاظ باحلد االدنى للرصيد

 أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيه األخرى.ب. د2000
ب باإلضافة إلى سعر التكلفة. د10

حساب الوديعه الثابته
الرصيد األدنى للوديعه الثابته
)رسوم كسر الوديعة الثابتة (سحب سابق ألجل االستحقاق

)ب (تغير واحد مجاني لكل سنة. د5.250
اليوجد
ب. د5.250
ب. د10.500
مجانا

صيانة وتوثيق احلسابات
رسوم تغيير اسم احلساب
رسوم إغالق احلساب خالل ستة أشهر من فتحه
رسوم إعادة تفعيل احلساب اخلامل
رسوم إعادة تفعيل احلساب الغير مطالب به
رسوم تعديل بيانات املخولني بالتوقيع

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

رسوم املعامالت البنكية
اإليداع
اإليداع النقدي
ايداع الشيكات
إيداع أو سحب النقد املعدني بالدينار البحريني
اإليداع إو السحب النقدي بالعمالت األجنبية

شهادات األرصدة وكشوفات احلساب
رسالة رصيد احلساب
)ب (لكل طلب. د10.500
طلب بيانات متعلقة بالتمويل أو التجارة أو اي بيانات أخرى
)ب (لكل طلب. د21
رسالة عن رأس املال االبتدائي لوزراة التجارة والصناعة
)ب (لكل طلب. د10.500
كتاب تأكيد تدقيق
)ب (لكل طلب. د21
رسوم نسخة من كشف احلساب
ب لكل طلب. د10.500  فلس لكل صفحة وبحد أقصى قدره315
 تسري هذه الرسوم على كشوف احلساب الغير دورية بحسب بيانات احلساب املسجلة لدى البنك:مالحظة
)رسوم استردراد سجالت قدمية (لكل سجل
)ب (للبيانات التى مضى عليها ثالثة أشهر بحد أقصى. د10.500
)ب (للبيانات التى مضى عليها أكثر من ثالثة أشهر. د21
ب. د10.500

خدمات أخرى
)الرسوم الشهرية لكشف احلساب عن طريق (سويفت

مجانا

املدفوعات
التحويل الداخلي
 البحرين- التحويل الداخلي حلسابات في بنك الكويت الوطني
احلوالة التلغرافية
احلواالت التلغرافية اخلارجية

ب لبنوك في دول مجلس التعاون اخلليجي. د3.150
ب لبنوك في غير دول مجلس التعاون اخلليجي. د5.250
مجانا
مجانا

)RTGS( التحويل الى البنوك احمللية
) فوري بلس أو فواتير، التحويالت املالية االلكترونية احمللية (فوري

ب أيهما أكثر. د1 استنادا إلى رسوم البنك املراسل أو
ب. د5.250
)ب (باإلضافة إلى رسوم البنك املراسل. د5.250

رسوم البنك املراسل
تعديل حوالة بنكية
إلغاء حوالة بنكية

ب لكل شيك مصرفي. د3.150
ال يوجد
ال يوجد

الشيكات املصرفية
رسوم اصدار شيك مصرفي
 وقف صرف شيك مصرفي/ إلغاء
 وقف صرف حوالة طلب/ إلغاء

ب. د5.250
ب. د1.050
ب لكل مخالفة. د21

 تعليمات دائمة/ أوامر
رسم إعداد
رسم تعديل
رسم رصيد غير كاف

مجانا
ب. د1.050
: لكل دفتر الشكات إضافي،مجانا ألول دفتر شيكات
ب. د2.625 -  ورقة25
ب. د5.250 -  ورقة50
ب باإلضافة إلى تكلفة الطباعة. د52
)ب (باإلضافة إلى رسوم البنوك األخرى. د2.625
)ب (إذا مت دفعها حلساب العميل بنفس العملة. د5.250
ب باإلضافة إلى رسوم البنوك األخرى (إذا مت دفعها حلساب. د5.250
)العميل بعملة مختلفة

 مبالغ كبيرة/ رواتب
القوائم املقدمة الكترونيا في قرص مدمج يتوافق مع أنظمة البنك
رسوم التعديل
رسوم االستعالم
الشيكات
إصدار دفتر شيكات
دفتر شيكات بتصميم خاص
الشيكات بعمالت أجنبية مسحوبة على بنوك خارج البحرين
حتصيل شيكات بعمالت أجنبية للتحصيل في خارج البحرين
حتصيل شيكات بعمالت أجنبية للتحصيل من خارج البحرين

Nil
BHD14
BHD14

ال يوجد
ب. د14
ب. د14

BHD14

ب. د14

خدمات أخرى
رسوم مناولة شيك مرجتع بسبب رصيد غير كاف
رسوم مناولة شيك مرجتع ألسباب تقنية
/  اليوجد ترتيب مسبق/  راجع الساحب:رسوم مناولة شيك مرجتع ألسباب
 احلساب مغلق/ إعادة تقدمي الشيك
إيقاف صرف الشيك

FREE
FREE
BHD 2.5

مجانا
مجانا
ب. د2.5

)اخلدمات املصرفية عبر االنترنت (استعالم فقط
)رسوم االشتراك (االعداد األولي والتدريب
الرسوم الشهرية
إعادة إصدار الرقم السري

Interest charged at our standard UOD rate of interest (currently
10% p.a.), which is subject to change at the Bank›s discretion.
An additional fee of BHD10.500 will be collected each 7 Days
of continuous UOD.
In accordance with underlying documentation

 ويحق البنك. على الرصيد غير املكشوف%10 ستحسب فائدة قدرها
.منفردا بتغيير نسبة هذه الفائدة
ب لكل جتاوز يستمر لسبعة أيام متواصلة. د10.500 إضافة لرسوم وقدرها
وفق االتفاقية املوقعة مع العميل

خدمات اإلئتمان
اخلدمات اإلدارية
رسوم جتاوز احلد اإلئتماني للسحب على املكشوف

رسوم الدفع املتأخر لألقساط الشهرية
مرخص كمصرف جتزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين املركزي
.تعرفة اخلدمات املصرفية شاملة لضريبة القيمة املضافة

