
Bank Tariffتعرفة اخلدمات املصرفية



Product Category Charges

Account Related Services 

Active Accounts

Monthly Service Charge for the 
following Accounts Types (Premiere, 
Super, Current, Saving) if monthly 
average balance below LBP 
1,000,000.-

LBP 15,000.- or c/v 

Renewal Fee for Fixed Deposit

USD 1.-    on weekly deposits

USD 3.-    on monthly and 
quarterly deposits

USD 5.-    on semi-annually 
deposits 

USD 10.-  on yearly deposits

Monthly Service Charges for Salary 
Account

USD 2.-

Account Relationship Closure Fee USD 15.-

Reopening of Account Relationship 
closed by service charge

USD 15.-

Other Services 

Statements and Advices

Statement of Account Free once per month

Additional Statement of Account

USD 2.- /page over counter up 
to 1 year

USD 5.- /page over 1 year and 
less than 5years

USD 20.- /page over 5 years

Copies of old Cheques, Advices USD 20.- + USD 1.-/page

Hold Mail 

Hold Mail Yearly Fees USD 50.-

SMS Alerts

Cellbanking SMS Alerts Start-up fees USD 10.-

Cellbanking Monthly fees LBP 4,500.- or c/v

SMS Alerts on ATM & POS 
transactions monthly fees

USD 1.- for local lines

USD 2.- for international lines

الرسوم نوع اخلدمة
اخلدمات املتعلقة باحلساب

احلسابات النشطة

15,000 ل.ل. أو ما يعادلها
عمولة شهرية على كافة احلسابات )بروميير، 

سوبر، جاري، توفير( في حال تدّني معّدل 
الرصيد الشهري إلى ما دون مليون ليرة لبنانية 

1 د.أ. ملدة أسبوع

3 د.أ. ملدة شهر أو ثالثة أشهر

5 د.أ. ملدة ستة أشهر

10 د.أ. ملدة سنة واحدة

عمولة جتديد وديعة ألجل

2 د.أ. رسوم شهرية على حساب الراتب

15 د.أ. رسوم إغالق احلساب

15 د.أ. رسوم إعادة فتح حساب مغلق بسبب رسوم 
اخلدمة الشهرية

خدمات أخرى
كشوفات احلساب و اإلشعارات

مجاناً مّرة واحدة شهرياً كشف حساب

2 د.أ. / صفحة  - أقل من سنة 
واحدة

5 د.أ. / صفحة – أكثر من سنة

20 د.أ. / صفحة – أكثر من خمس 
سنوات

كشف حساب إضافي

20 د.أ.  + 1 د.أ./ صفحة نسخ عن شيكات وإشعارات قدمية
البريد احملفوظ

50 د.أ. عمولة سنوية لبريد الزبون احملفوظ في البنك
خدمة الرسائل القصيرة

10 د.أ. عمولة بدء خدمة الرسائل القصيرة 
Cellbanking SMS

4,500 ل.ل. أو ما يعادلها
عمولة شهرية خلدمة الرسائل القصيرة 

Cellbanking SMS

1 د.أ. للخط احمللي

2 د.أ. للخط الدولي
عمولة شهرية خلدمة الرسائل القصيرة 

لعمليات الصراف اآللي ونقاط البيع



دفتر التوفير

15 د.أ. بدل عن دفتر توفير ضائع

ضرائب

لعمالء املصرف: 5,000 ل.ل.

لغير عمالء املصرف: 1,0000 ل.ل. 
ميكانيك سيارات

15,000 ل.ل.
عمولة ضرائبية )ضريبة على القيمة املضافة، 

ضريبة الدخل، ضريبة األمالك املبنية(
فواتير 

3 د.أ. عمولة على فاتورة الهاتف اخلليوي
2,000 ل.ل. عمولة على فاتورة الهاتف األرضي
3,000 ل.ل. عمولة على فاتورة الكهرباء

3 د.أ. عمولة ارجتاع فاتورة الهاتف اخلليوي غير 
مدفوعة

2,000 ل.ل.
عمولة ارجتاع فاتورة الهاتف األرضي غير 

مدفوعة
3,000 ل.ل. عمولة ارجتاع فاتورة الكهرباء غير مدفوعة

5 د.أ. توطني فواتير أخرى مع بنوك أخرى )بطاقة 
ائتمان، بنزين، انترنت، الخ...(

النقد
املعامالت النقدية على الصندوق

مجاناً

تاريخ حق يوم عمل واحد
إيداع نقدي بالليرة اللبنانية

مجاناً لغاية 5,000 د.أ. أو ما يعادله

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

تاريخ حق ثالثة أيام عمل

إيداع نقدي بعملة أجنبية

مجاناً سحب نقدي بالليرة اللبنانية

عميل البنك

2 باأللف ما فوق 10,000 د.أ. أو 
ما يعادله

غير عميل البنك

3 باأللف ما فوق 5,000 د.أ. أو ما 
يعادله

سحب نقدي بعملة أجنبية

5,000 ل.ل. تعليمات بالدفع نقداً لطرف ثالث

Savings Passbook 

Replacement of lost Savings 
Passbook

USD15.-

Taxes 

Car Mechanical Fee

For NBK Customers: LBP 
5,000.-

For Non-NBK Customers:  LBP 
10,000.

Tax Fee (VAT, Income Tax, Real  
Estate)

LBP 15,000.-

Utility Bills 

Cellular Bill Fee USD 3.-

Local Telephone Bill Fee LBP 2,000.-

Electricity Bill Fee LBP 3,000.-

Unpaid / Returned Cellular Bill Fee USD 3.-

Unpaid / Returned Local Telephone 
Bill Fee

LBP 2,000.-

Unpaid / Returned Electricity Bill Fee LBP 3,000.-

Other Domiciled Bills with Other 
Banks (Credit Card, Car fuel account, 
Internet, etc..)

USD 5.-

Cash 

Cash Over Counter

Cash Deposit over the counter in 
Lebanese Pounds

Free of Charge

Value date: 1 working day

Cash Deposit over the counter in 
Foreign Currency

Free of Charge up to USD 
5,000.- or c/v

1 per mil over USD 5,000.- or 
c/v

Value date: 3 working days

Cash Withdrawal over the counter in 
Lebanese Pounds

Free of Charge

Cash Withdrawal over the counter in 
Foreign Currency

If collected by Customer:

2 per mil over USD 10,000.- or 
c/v

If collected by Non-Customer:

3 per mil over USD 5,000.- or 
c/v

Instruction to pay in cash to a third 
party 

LBP 5,000.-



Withdrawal from accounts held at other NBK Locations

Amounts from USD 1.- to USD 1,000.- USD 25.-

Amounts from USD 1,001.- to USD 
3,000.-

USD 30.-

Amounts from USD 3,001.- to USD 
5,000.-

USD 40.-

Amounts from USD 5,001.- to USD 
10,000.-

USD 50.-

Amounts from USD 10,001. To USD 
15,000.-

USD 75.-

Amounts from USD 15,001.- to USD 
50,000.-

USD 125.-

Amounts above USD 50,000.- USD 200.-

Visa and Diners – any amount 2%

Cheques 

Cheque drawn on NBKL customer 
account in Different Currency

LBP 5,000.-

Cheque Cashed Over Counter

Cheque drawn on NBKL paid cash in 
Lebanese Pounds

Free of Charge

Cheque drawn on NBKL paid cash in 
Foreign Currency

If collected by Customer:

2 per mil over USD 10,000.- or 
c/v

If collected by Non-Customer:

3 per mil over USD 5,000.- or 
c/v

Cheque Deposit Over Counter

Cheque Deposit in Lebanese Pounds 
(Through Local Clearing)

USD 1.-/cheque 

Value date: 3 working days 

Cheque Deposit in Foreign Currency 
(Through Local Clearing)

USD 1.-/cheque 

Value date: 4 working days

Cheque Deposit sent for Collection 
(Inside and Outside Lebanon) – all 
currencies

1.5 per mil min. USD 30.- max. 
USD 100.- + courier charge

Value date: next working day 
after collection

سحب من حسابات عمالء في فروع خارجية أخرى لبنك الكويت الوطني 

25 د.أ. مبالغ من 1 د.أ. إلى 1,000 د.أ

30 د.أ. مبالغ من 1,001 د.أ. إلى 3,000 د.أ.

40 د.أ. مبالغ من 3,001 د.أ. إلى 5,000 د.أ.

50 د.أ. مبالغ 5,001 د.أ. إلى 10,000 د.أ.

75 د.أ. مبالغ 10,001 د.أ. إلى 15,000 د.أ.

125 د.أ. مبالغ 15,001 د.أ. إلى 50,000 د.أ.

200 د.أ. مبالغ ما فوق 50,000 د.أ.

% 2 فيزا وداينرز Visa & Diners – أي مبلغ

الشيكات

5,000 ل.ل.
شيكات مسحوبة على حساب عميل البنك 

بعملة مختلفة
شيكات مدفوعة نقداً على الصندوق

مجاناً شيك مدفوع نقداً بالليرة اللبنانية

عميل البنك

2 باأللف ما فوق 10,000 د.أ. أو 
ما يعادله

غير عميل البنك

3 باأللف ما فوق 5,000 د.أ. أو ما 
يعادله

شيك مدفوع نقداً بعملة أجنبية

إيداع شيكات في احلساب على الصندوق

1 د.أ. / شيك

تاريخ حق ثالثة أيام عمل
إيداع شيك بالليرة اللبنانية )مقاصة محلية(

1 د.أ. / شيك

تاريخ حق أربعة أيام عمل
إيداع شيك بعملة أجنبية )مقاصة محلية(

1.5 باأللف )30 د.أ. كحد أدنى – 
100 د.أ. كحد أقصى( + كلفة بريد

تاريخ حق اليوم التالي للتحصيل

إيداع شيك للتحصيل )داخل وخارج لبنان( – 
جميع العمالت



شيكات مرجتعة غير مدفوعة

10 د.أ. شيك مودع في احلساب مرجتع من قبل البنك 
املسحوب عليه

عدم كفاية الرصيد

40,000 ل.ل. للشيكات بالليرة 
اللبنانية

25 د.أ. للشيكات بعملة أجنبية

أسباب أخرى

10,000 ل.ل. للشيكات بالليرة 
اللبنانية

10 د.أ. للشيكات بعملة أجنبية

خطأ في اجليرو

2,000 ل.ل. للشيكات بالليرة اللبنانية

1 د.أ. للشيكات بعملة أجنبية

شيك مرجتع غير مدفوع من قبل البنك

الشيكات املصّدقة
10,000 ل.ل. أو 7 د.أ. عمولة املصادقة على شيك

الشيكات املصرفية
15,000 ل.ل. إصدار شيك مصرفي بالليرة اللبنانية

10 د.أ. أو ما يعادله إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية )ما عدا 
الدوالر الكندي(

12 د.أ. أو ما يعادله إصدار شيك مصرفي بالدوالر الكندي
5 د.أ. في حال إيداعه في حساب 

العميل

2 باأللف ما فوق 10,000 د.أ. – 5 
د.أ. كحد أدنى – في حال دفعه نقداً

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

)لبنان(

دفاتر الشيكات
15,000 ل.ل. أو ما يعادلها إصدار دفتر شيكات )25 ورقة(
10,000 ل.ل. أو ما يعادلها إصدار دفتر شيكات )10 ورقات(

أمر إيقاف الدفع

10 د.أ. أو ما يعادله دفتر شيكات

5 د.أ. أو ما يعادله /طلب  شيك

20 د.أ. أو ما يعادله شيك مصرفي

Cheque Returned Unpaid

Cheque deposited at NBKL Returned 
Unpaid by Another Bank

USD 10.-

Cheque Returned Unpaid by NBKL 

Insufficient Funds

LBP 40,000.- for Cheques in 
Lebanese Pounds

USD 25.- for Cheques in 
Foreign Currency

Others

LBP 10,000.- for Cheques in 
Lebanese Pounds

USD 10.- for Cheques in 
Foreign Currency

Irregular Endorsement

LBP 2,000.- for Cheques in 
Lebanese Pounds

USD 1.- for Cheques in Foreign 
Currency

Certified Cheque

Certified Cheque Fee LBP 10,000.- or USD 7.-

Draft

Issuance of Draft in Lebanese Pounds LBP 15,000.- 

Issuance of Draft in Foreign Currency 
(except Canadian Dollars)

USD 10.- or c/v

Issuance of Draft in Canadian Dollars USD 12.- or c/v

Drafts issued by NBK Kuwait drawn 
on NBKL

USD 5.- if deposited in 
 account

2 per mil over USD 10,000.- 
min. USD 5.- if cashed

Cheque Books

Issuance of Cheque Book (25 pages) LBP 15,000.- or c/v

Issuance of Cheque Book (10 pages) LBP 10,000.- or c/v

Stop Payment

Cheque Book USD 10.- or c/v

Cheque USD 5.- or c/v per request

Draft (adequate provision to be 
maintained)

USD 20.- or c/v



Money Transfer 

Incoming

Received from NBK Kuwait credited 
to NBKL Client’s Account

Free of Charge

Received from Banks other than NBK 
Kuwait

Up to USD 10,000.-

USD 5.- or LBP 7,500.-

From USD 10,000.- to USD 
100,000.-

USD 10.- or LBP 15,000.-

From USD 100,000.- and above

USD 25.- or LBP 40,000.-

If “OUR” add USD 5.- to above 
charges

Cancellation of Transfer and Refund 
Fees 

USD 25.-

Investigation Fee

USD 30.-

USD 75.- if through Bank of 
New York

Transfer withdrawn before assigned 
value date

Debit Interest

Outgoing

Local Transfer in Lebanese Pounds USD 10.-

Local Transfer in Foreign Currency USD 20.-

Transfer to Europe and Middle East

USD 30.- Up to USD 50,000.-

USD 40.- From USD 50,001.- to 
USD250,000.-

USD 115.- Above USD 250,000.-

احلواالت
الواردة

مجاناً
من بنك الكويت الوطني – الكويت مودعة 

في حساب العميل لدى بنك الكويت الوطني 
)لبنان(

لغاية 10,000 د.أ.

5 د.أ. أو 7,500 ل.ل.

من 10,000 د.أ. إلى 100,000 د.أ.

10 د.أ. أو 15,000 ل.ل.

من 100,000 وما فوق

25 د.أ. أو 40,000 ل.ل.

إضافة 5 د.أ. في حال شرط دفع 
)OUR( العمالت على احملوِّل

من بنوك أخرى

25 د.أ. عمولة إلغاء

30 د.أ.

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

عمولة إستعالم

فائدة مدينة عمولة قبض احلوالة قبل تاريخ احلق

الصادرة

10 د.أ. حوالة محلية بالليرة اللبنانية

20 د.أ. حوالة محلية بعملة أجنبية

30 د.أ. لغاية 50,000 د.أ.

40 د.أ. من 50,001 د.أ. إلى 
25,0000 د.أ.

115 د.أ. ما فوق 250,000 د.أ.

حوالة إلى أوروبا والشرق األوسط



35 د.أ. لغاية 50,000 د.أ.

45 د.أ. من 50,001 د.أ. إلى 
250,000 د.أ.

120 د.أ. ما فوق 250,000 د.أ.

حوالة إلى أميركا و الشرق األقصى

15 د.أ. / حالة عمولة تعديل
30 د.أ.

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

عمولة استعالم

5 د.أ. / قيد  حواالت بواسطة نظام البنك املركزي
BDL CLEAR

أوامر الدفع الدائمة
3,000 ل.ل. أو 2 د.أ. لكل ترحيل 

قيد أوامر دفع دائمة

تاريخ حق يوم ترحيل القيد حتويل من حساب إلى آخر في البنك

تاريخ حق يومي عمل للقيد الدائن حتويل من حساب إلى آخر في البنك مع 
صرف عملة

5 د.أ. أو ما يعادله تعليمات مرسلة بالفاكس نيابة عن العميل

10 د.أ. / تعليمات

10 د.أ رسوم بريد )بريد مستعجل(
تعليمات لعمالء ولغير عمالء البنك مرسلة 

بالبريد إلى فروع خارجية أخرى للبنك

البطاقات 
بطاقات الصراف االلي

15 د.أ. إصدار

10 د.أ. جتديد

بطاقات االئتمان
كالسيك Classic 75 د.أ.

غولد  Gold 125 د.أ.

وورلد World 150 د.أ. 

إصدار وجتديد

25 د.أ. إصدار بدل بطاقة

كالسيك Classic 40 د.أ.

غولد Gold 60 د.أ.

وورلد World 100 د.أ.

إصدار بطاقة رديفة

Transfer to USA and Far East

USD 35.- From USD 1.- to USD 
50,000.-

USD 45.- From USD 50,001.- to 
USD 250,000.-

USD 120.- Above USD 
250,000.-

Amendment Fee USD 15/case

Investigation Fee

USD 30.-

USD 75.- if through Bank of 
New York

Bulk Payments through BDL CLEAR USD 5.-/ entry

Standing Instructions

Standing Order
LBP 3,000.- or USD 2.- each 
processing

Transfer from Account to Account 
between NBKL accounts

Free of Charge – Value: Same 
Day

Transfer from Account to Account 
between NBKL accounts with 
exchange

Value date 2 working days for 
Credit Entry

Instructions sent by fax for customers USD 5.- or c/v

Instructions for NBKL and non-NBKL 
customers sent to any NBK Group 
location by courier

USD 10.-/instruction 

USD 10.- cost of courier if sent 
by express courier

Plastic Cards

Debit Cards

Issuance USD 15.-

Renewal USD 10.-

Credit Cards

Issuance and Renewal

Classic USD   75.-

Gold     USD 125.-

World   USD 150.-  

Replacement USD 25.-

Supplementary

Supplementary

Classic USD 40.-

Gold    USD 60.-

World USD 100.-



Certificates

Balance Certificate USD 10.-

Audit Certificate USD 15.-

Signature Verification Certificate USD 5.-

Clearance Form (in case no loan or 
obligations towards NBKL)

USD 10.-

الشهادات

10 د.أ. شهادة رصيد

15 د.أ. شهادة تدقيق

5 د.أ. شهادة تصديق توقيع

10 د.أ. براءة ذمة )في حال عدم وجود أي قرض أو 
التزام على العميل جتاه البنك(


