الرسوم والعموالت الخاصة بالبنك األهلي المتحــــد
رقم البند

الرسم المقرر

المنتــــج والخدمــــات الحاليـــــة

ذوي االحتياجات الخاصة

رقم البند

الرسم المقرر

الحد االدنى

المنتــــج والخدمــــات الحاليـــــة

يمكن للبنك أن يقدم خدمات استشارية للعميل
بناء على دراسات مالية وسوقية ستم إعدادها،
ويتم توضيح نتيجة هذه الدراسات في صورة
توصيات للعميل عن كيفية التعامل مع متغيرات
السوق .علماً بأن هذه التوصيات غير ملزمة
للعميل

حسب االتفاق مع العميل

يمكن للبنك أن يقدم خدمة إدارة السيولة للعميل
بحيث يقوم للبنك بإدارة الفوائض النقدية للعميل
باألسلوب المناسب أخذا في االعتبار نسب المخاطر
والعوائد والسيولة المطلوبة

حسب االتفاق مع العميل

يمكن أن يتقاضى البنك عمولة تدبير منسوبة
إلى مبلغ التسهيالت المطلوبة وذلك نظير تدبير
التسهيالت الالزمة لتمويل العميل من طرف
ممول غير البنك

 %1من مبلغ التسهيالت الممنوح أو حسب
االتفاق مع العميل

يتقاضى البنك عمولة وكالة للقيام بأعمال
تنفيذ و/أو حفظ/أو حيازة رهونات مقدمة من
طرف ثاني لصالح الجهة التي تموله (غير البنك)

حسب االتفاق مع الجهة الممولة ويمكن
تقاضيها من الطرف الثاني نيابة عن الجهة
الممولة

البطاقات
رسوم اشتراك  /تجديد بطاقـة االئتمان  /البطاقة االضافية  -مقسطة
الكالسيكيـة

 50د.ك

 36د.ك

الذهبـيـة

 78د.ك

 48د.ك

البالتينيـة

 118د.ك

 72د.ك

ماستركارد تيتنيوم

 96د.ك

 96د.ك

ماستركارد وورلد

 150د.ك

 90د.ك

االنفيـنيتـي

 250د.ك

 96د.ك

 20د.ك

 12د.ك

الشـراء عبر اإلنترنت
1.1

رسوم اشتراك  /تجديد بطاقـة االئتمان  /البطاقة االضافية  -غير مقسطة
الكالسيكيـة

 30د.ك

 12د.ك

الذهبـيـة

 45د.ك

 36د.ك

البالتينيـة

 98د.ك

 48د.ك

ماستر كارد تيتنيوم

 78د.ك

 78د.ك

ماستر كارد وورلد

 125د.ك

 75د.ك

االنفيـنيتـي

 200د.ك

 72د.ك

 5د.ك

 5د.ك

 10د.ك

 5د.ك

عمـولـــة السحــب النقـــدي  -لبطاقة السحب اآللي  -عبر اجهزة السحب اآللي لبنوك أخرى محليا

 100فلس

 100فلس

عمـولـــة السحــب النقـــدي  -لبطاقة السحب اآللي  -خليجيا

 100فلس

 100فلس

عمـولـــة السحـــب النقـــدي  -لبطاقة السحب اآللي-عالميا

 1.5د.ك

 1.5د.ك

استعالم عن الرصيد عبر اجهزة السحب االلي لبنوك اخرى– محليا – لبطاقة السحب االلي

 50فلس

 50فلس

استعــالم عن الــرصيـــد عبـــر أجهــزة السحب االلي للبنك  /لبنوك أخـــرى -خليجيـــا  -لبطاقة السحب اآللي

 50فلس

 50فلس

عدم امكانية السحب لعدم كفاية الرصيد عبر اجهزة السحب االلي لبنوك اخرى – محليا – لبطاقة السحب االلي

 50فلس

 50فلس

تحويال %2.5 +
يطبق سعر بيع العملة األجنبية
ً
من مبلغ العملية عمولة تسوية مدفوعات

تحويال %2.5 +
يطبق سعر بيع العملة األجنبية
ً
من مبلغ العملية عمولة تسوية مدفوعات

الشـراء عبر اإلنترنت
رسوم اشتراك  /تجديد بطاقـة مسبقة الدفع بالدينار الكويتي  /الريال السعودي
1.2

1.3

1.4

رسوم التسوية على المشتريات والسحب النقدي للعميل خارج الكويت (من خالل بطاقات االئتمان ماستر كارد انترناشيونال أو فيزا العالمية)
تعديل الحد االئتماني (حدود الصالحية) بناء على طلب العميل :

1.5

"الحد االئتماني المؤقت"

 5د.ك

 5د.ك

الحد االئتماني الدائم ( وفق دراسة إئتمانية )

 5د.ك

-

-

 10د.ك

1.6

رسوم االبالغ عن فقدان/ضياع/سرقة بطاقة ائتمانية

1.7

عمولة ارسال البطاقة االئتمانية للعميل بالبريد السريع بالخارج

 10د.ك

1.8

عمولة إرسال الرقم السري للعميل بالبريد السريع

 10د.ك

 10د.ك

1.9

إعادة إصدار/استبدال البطاقات االئتمانية لعدم استالم  /مفقودة  /مسروقة /تالفة

 15د.ك

 7.5د.ك

1.10

استخراج صورة /نسخة  /أصل إشعار  /مستند عملية (فنادق  /شركات طيران  ..إلخ) تمت من خالل البطاقة االئتمانية

 10د.ك

 10د.ك

1.11

إعادة إصدار بطاقة سحب آلي بدل فاقد  /تالف  /مسروقة  /عدم االستالم (يفرض رسم مخفض قدره  1د.ك للعمالء اصحاب حسابات العامل)

 5د.ك

-

1.12

عدم استالم بطاقة سحب آلي خالل شهرين من تاريخ إصدارها

 3د.ك

-

1.13

إصدار/إعادة إصدار رقم سري جديد  /بدل فاقد بطاقة األهلي المتحد اآللية (يستثني العمالء من اصحاب حسابات العامل)

 2د.ك

-

إصدار/إعادة إصدار رقم سري جديد  /بدل فاقد البطاقة االئتمانية

 5د.ك

-

 1.5د.ك

 6د.ك

1.14

إعادة تشغيل الرقم السري لبطاقة األهلي المتحد اآللية (يستثني العمالء من اصحاب حسابات العامل)

1.15

عمولة عملية سحب نقدي على البطاقات االئتمانية عبر أجهزة السحب اآللي  ( -للبنك/لبنوك أخرى محلياً /عالميا)

 6د.ك

1.16

عمولة إعادة تعبئة بطاقة مسبقة الدفع (بالدينار الكويتي أو الريال السعودي )

 1د.ك

 1د.ك

1.17

إعـــادة طباعة كشف حساب للبطاقة االئتمانية – (خالل الخمس سنوات السابقة)

 1د.ك

 1د.ك

 1.5د.ك

 1.5د.ك

 2د.ك

 2د.ك

1.18

إيقاف البطاقة من جانب البنك لسوء االستخدام

 10د.ك

 10د.ك

1.19

تأكيد عملية شراء تمت عن طريق البطاقات المصرفية عن طريق اإلنترنت (مراسلة عبر الفاكس مع البنك األجنبي)

 3د.ك

 3د.ك

إعـــادة طباعة كشف حساب للبطاقة االئتمانية – (خالل الخمسة عشر سنة السابقة)
إعـــادة طباعة كشف حساب للبطاقة االئتمانية – (خالل العشرون سنة السابقة)

اشتراك في خدمات  /سداد فواتير
2.1

االشتراك السنوي في خدمة الرسائل القصيرة

مجاناً

مجاناً

2.2

دفع فواتير الهواتف النقالة من خالل صراف

 500فلس

 500فلس

2.3

سداد فواتير الجمارك  -خصماً من الحساب

 3د.ك

 3د.ك

2.4

سداد فواتير الجمارك  -نقدا

 5د.ك

 5د.ك

15.1

15.2

15.3

15.4

خدمات استشارية

خدمات إدارة السيولة

عمولة تدبير

عمولة وكالة لحفظ وحيازة ضمانات عن الغير Security agent fees

االعتمادات المستندية وعملياتها
االعتمادات المستندية باإلطالع أو بالقبول (اعتمادات االستيراد)
16.1

16.2

16.3

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي ألول ثالث
شهور

فتح اعتماد مستندي

 %1/16من قيمة االعتماد المستندي لكل شهر
بعد ذلك .
 %1/4من قيمة االعتماد المستندي ألول ثالث
شهور

زيادة مبلغ اعتماد مستندي

3.1

إصدار  /تعديل حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب) " " Demand Draft

 2د.ك

3.2

إيقاف صرف حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب) " " Demand Draftأو تحويل سويفت

 10د.ك

 10د.ك

3.3

إلغاء حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب) "  " Demand Draftبناء على طلب العميل

 5د.ك

 2د.ك

3.4

إلغاء تحويل بالسويفت

 8د.ك

 5د.ك

3.5

إلغـــاء طلب إيقاف حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب) "  " Demand Draftأو تحويل سويفت

 10د.ك

 10د.ك

3.6

تحويل محلي (بالدينار الكويتي) سويفت

 2د.ك

 2د.ك

3.7

تحويل محلي/للخارج (بالعملة األجنبية) سويفت

 8د.ك  5 +د.ك رسوم التغطية ( إن وجدت )

 8د.ك  5 +د.ك رسوم التغطية ( إن وجدت )

3.8

تحويل للخارج (بالدينار الكويتي) سويفت

 8د.ك  5 +د.ك رسوم التغطية ( إن وجدت )

 8د.ك  5 +د.ك رسوم التغطية ( إن وجدت )

3.9

استالم تحويل نقدي لمبالغ بالعملة األجنبية لغير عمالء البنك وليس لديهم حسابات في بنوك محليه أخرى

 5د.ك +سعر الصرف يوم تنفيذ العملية

 5د.ك +سعر الصرف يوم تنفيذ العملية

3.10

تحويالت واردة من بنوك خارجية لغير عمالء البنك مدفوعة بالدينار الكويتي ومحولة لبنك محلي آخر

 5د.ك

 5د.ك

3.11

االستعالم عن السويفت بناء على طلب العميل

 8د.ك

 3د.ك

3.12

إجراء تحويل نقدي من بنك خارجي (سويفت) بناء على طلب العميل

 8د.ك

 5د.ك

3.13

إصدار شيك مصدق  /أمر دفع

 5د.ك

 5د.ك

3.14

تحصيل كمبيالة  /شيك بالعملة األجنبية مسحوب على بنك أجنبي تُ دفع بالدينار الكويتي /بنفس عملة الحساب /بعمالت أخرى

 7.5د.ك ( -مع مراعاة سعر الصرف للبيع
والشراء الخاص بكل عملة في حالة السحب
واإليداع بغير عملة الحساب)

 7.5د.ك ( -مع مراعاة سعر الصرف للبيع
والشراء الخاص بكل عملة في حالة السحب
واإليداع بغير عملة الحساب)

3.15

تحصيل كمبيالة  /شيك بالعملة األجنبية مسحوب على بنك أجنبي مدفوع بنفس العملة نقدا (الجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي)

 7.5د.ك (مع مراعاة سعر الصرف للبيع
والشراء الخاص بكل عملة في حالة السحب
واإليداع بغير عملة الحساب)

 7.5د.ك ( -مع مراعاة سعر الصرف للبيع
والشراء الخاص بكل عملة في حالة السحب
واإليداع بغير عملة الحساب)

3.16

تحصيل كمبيالة  /شيك بالعملة األجنبية مسحوب على بنك أجنبي مدفوع بنفس العملة نقدا (عمالت أخرى)

 7.5د.ك (مع مراعاة سعر الصرف للبيع
والشراء الخاص بكل عملة في حالة السحب
واإليداع بغير عملة الحساب)

 7.5د.ك ( -مع مراعاة سعر الصرف للبيع
والشراء الخاص بكل عملة في حالة السحب
واإليداع بغير عملة الحساب)

3.17

استالم وتسليم كمبيالة  /شيك مرتجع غير مدفوع من البنك المراسل

 5د.ك

 5د.ك

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/16من قيمة االعتماد المستندي لكل شهر
بعد ذلك .
 20د.ك رسم مقطوع في حال كان تعديل
االعتماد خالل الثالث شهور األولى من تاريخ
إنشائه أول مرة

تعديل اعتماد مستندي(غير زيادة مبلغ االعتماد)

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/16من قيمة االعتماد المستندي لكل شهر
أو جزء منه بعد ذلك .

16.4

زيادة في مبلغ اعتماد مستندي وتمديد صالحيته في نفس الوقت

16.5

تسديد رسوم مستحقة لبنك خارجي عن دفع مستندات تحت اعتماد مستندي

16.6

تحصيل قيمة مستند محول من قسم السندات  Offline L/Cلصالح بنوك أخرى

16.7

تحصيل كمبيالة اعتماد مستندي بالقبول في تاريخ مؤجـل

تطبق عمولة زيادة مبلغ االعتماد وعمولة
تعديل اعتماد مستندي

 30د.ك رسم مقطوع

رسم مقطوع  20د.ك أو ما يعادلها من العمالت األجنبية
 %1/4شهرياً أو جزءاً منه حتى تاريخ االستحقاق

 30د.ك رسم مقطوع

 %3/8من قيمة الكمبيالة

 20د.ك رسم مقطوع

16.8

استالم وتدقيق مستند اعتماد مستندي مخالف للشروط من البنك المراسل

رسم مقطوع  30د.ك أو ما يعادلها من العمالت
األجنبية تحصل من البنك المراسل

-

16.9

فتح اعتماد باسم طرف ثالث غير صاحب التسهيالت االئتمانية أو في حال كان المستفيد أو البضاعة خارج الكويت

عمولة فتح االعتماد المستندي باإلضافة إلى
 %1سنوياً

-

16.10

رسوم االعتمادات المتجددة

تخضع لنفس رسوم الخدمات المشابهة في
االعتماد المستندي وتخصم مقدما

-

االعتماد المستندي الظهير STANDBY CREDIT
16.11

16.12

16.13

16.14

 %3/4من قيمة االعتماد المستندي الظهير
ألول ثالث شهور

فتح اعتماد مستندي ظهير

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي الظهير لكل
شهر بعد ذلك
 %3/4من قيمة االعتماد المستندي الظهير
ألول ثالث شهور

زيادة مبلغ اعتماد مستندي ظهيـر

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي الظهير لكل
شهر بعد ذلك
رسم مقطوع  20د.ك إذا كان التمديد خالل ثالث
شهور من آخر تمديد

تمديد صالحية اعتماد مستندي ظهير

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي الظهير لكل
شهر بعد ذلك
تطبق عمولة زيادة مبلغ االعتماد المستندي
الظهير وعمولة تمديد الصالحية

زيادة مبلغ اعتماد مستندي ظهير وتعديل صالحيته في نفس الوقت

 30د.ك رسم مقطوع

االعتمادات المستندية المحلية
16.15

 %3/4من قيمة االعتماد المستندي المحلي
ألول ثالث شهور

فتح اعتماد مستندي محلي

16.16

 %3/4من قيمة االعتماد المستندي المحلي
ألول ثالث شهور

زيادة مبلغ اعتماد مستندي محلي

16.17

تمديد صالحية اعتماد مستندي محلي

 30د.ك رسم مقطوع

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي المحلي
لكل شهر بعد ذلك

الحواالت المصرفية
-

 30د.ك رسم مقطوع

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي المحلي
لكل شهر بعد ذلك
 20د.ك رسم مقطوع إذا كان التمديد خالل ثالث
شهور من آخر تمديد

 20د.ك رسم مقطوع

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي المحلي
لكل شهر بعد ذلك

16.18

تدقيق البنك لمستندات اعتماد مستندي محلي

 %1/4من قيمة مستندات االعتماد المستندي
المحلي

 30د.ك رسم مقطوع

16.19

زيادة مبلغ اعتماد مستندي محلي وتمديد صالحيته في نفس الوقت

تطبق عمولة زيادة مبلغ االعتماد المستندي
المحلي وعمولة تمديد الصالحية

 30د.ك رسم مقطوع

المصاريـف المطبقة على االعتمادات المستندية باإلطالع أو القبول والمحلية واالعتماد المستندي الظهير
16.20

انتهاء االعتماد المستندي من غير أن يستخدم

 20د.ك رسم مقطوع

-

16.21

إلغاء اعتماد مستندي مستخدم جزئياً

 10د.ك رسم مقطوع

-

16.22

التنازل عن االعتماد المستندي لطرف ثالث (الواجبة الدفع من قبل المتنازل إليه)

 %1/4من قيمة االعتماد المستندي

 30د.ك رسم مقطوع

16.23

تدقيق مستندات تخص اعتماد مستندي منتهي (تدفع من قبل فاتح االعتماد المستندي)

 %1/8من قيمة االعتماد المستندي

 30د.ك رسم مقطوع

16.24

إشعار بتدقيق مستندات مخالفة لشروط االعتماد المستندي

 20د.ك رسم مقطوع (يجب أن تغطي من قبل
البنك المفاوض)

-

16.25

رسم االشتراك في التأمين ضد مخاطر الحريق للبضائع التي تصل ميناء التسليم قبل وصول المستندات بقمة  110%من قيمة المستندات

 %0.05من قيمة المستندات لكل شهر من
تاريخ وصول الباخرة حتى تاريخ تحصيل قيمة
المستندات

 5د.ك رسم مقطوع

16.26

تدقيق البنك لمستندات تتجاوز مبلغها مبلغ االعتماد المستندي

 %1/8من قيمة التجاوز

 20د.ك رسم مقطوع

16.27

حفظ سندات االعتماد المستندي (بعد مرور  15يوم من تاريخ وصول البضاعة)

 %1/4من قيمة سندات االعتماد المستندي لكل
شهر أو جزء منه من تاريخ مفاوضة مستندات
االعتماد المستندي وحتى تاريخ التحصيل

 20د.ك رسم مقطوع

4.1

انشاء أمر دفع دائم ( - )Standing Orderداخلية

 5د.ك

 5د.ك

16.28

حفظ مستندات اعتماد مستندي بالقبول

 5د.ك رسم مقطوع لكل شهر أو جزء منه

 15د.ك رسم مقطوع

4.2

انشاء أمر دفع دائم ( - )Standing Orderلبنوك محلية  /خارجية

 11د.ك

 11د.ك

16.29

إصدار كفالة شحن بطلب من العمالء

 25د.ك رسم مقطوع

-

4.3

بناء على أمر دائم
تحويل مالي لبنوك محلية – ً

 2.5د.ك

 2.5د.ك

4.4

بناء على أمر دائم
تحويل مالي خارجي لبنوك دولية ً -

 8.5د.ك

 8.5د.ك

16.30

تسليم طرود بريدية للعميل ()Parcels

 1د.ك رسم مقطوع على كل طرد بحد أعلى 15
د.ك

 5د.ك رسم مقطوع

4.5

بناء على أمر دائم
تحويل مالي داخلي  -حسابات العميل نفسه ً -

 500فلس

 500فلس

16.31

إصدار كفالة شحن بناء على طلب من بنك أجنبي

 %1/8من مبلغ الكفالة عن كل شهر أو جزء منه
وبحد أدنى شهرين

 25د.ك رسم مقطوع

4.6

بناء على أمر دائم
تحويل مالي داخلي  -حساب عميل اخر – ً

 500فلس

 500فلس

16.32

التصديق على أمر تسليم المستندات المرسلة من المستفيد أو شركات الشحن مباشرة إلينا دون وصول المستندات من البنك المراسل

 10د.ك رسم مقطوع

-

4.7

أمر دفع دائم لوزارة الكهرباء والماء  -باإلضافة الى الرسم المعتمد عند كل استقطاع

 500فلس

 500فلس

4.8

تعديل أمر دفع دائم ( – )Standing Orderمحلياً

 10د.ك

 10د.ك

 1د.ك رسم مقطوع إذا تم تسديد عمولته في
حسابه مع البنك

-

4.9

تعديل أمر دفع دائم ( – )Standing Orderخارجياً

 10د.ك

 10د.ك

-

4.10

تعديل أمر دفع دائم ( - )Standing Orderداخلي

 5د.ك

 5د.ك

 2د.ك رسم مقطوع إذا تم تسديد عمولته في
حسابه لدى بنوك محلية

4.11

إنشاء تعليمات دفع من حساب العميل لدى البنك لسداد بطاقات ائتمان صادرة من بنوك أخرى لعمالء البنك أو لصالح شركة KNPC

 5د.ك

 5د.ك

 10د.ك رسم مقطوع إذا تم تسديد عمولته في
حسابه لدى بنوك أجنبية

-

4.12

تنفيذ تعليمات العميل لسداد بطاقات ائتمان صادرة من بنوك أخرى لعمالء البنك أو لصالح شركة KNPC

 1د.ك لكل عملية

 1د.ك لكل عملية

4.13

تزويد ديسكات وتقارير اللجان الخيرية (لكل تقرير أو ديسك)

 15د.ك

 15د.ك

أوامر الدفع الدائمة

الشيكات
5.1

إصدار دفتر شيكات عادي عدد  10ورقات

 2د.ك

-

إصدار دفتر شيكات عادي عدد  25ورقة

 5د.ك

-

إصدار دفتر شيكات عادي عدد  50ورقة ( خاص بالحسابات التجارية و المصرفية الخاصة)

 7د.ك

-

 1.5د.ك

 1.5د.ك

-

 5د.ك

5.2

اصدار دفتر شيكات مستعجل  -باإلضافة الى رسوم االصدار المقررة للدفتر

5.3

بناء على طلب العميل
إصدار شيك مصرفي ً

5.4

إصدار شيك مصرفي (مسحوب على بنك الكويت المركزي)

 5د.ك

5.5

إصدار شيك مصدق عادي ( مضمون الدفع )

 5د.ك

 5د.ك

5.6

شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد

 20د.ك

 20د.ك

5.7

شيك مرتجع ألي سبب آخر

 5د.ك

 5د.ك

5.8

إيقاف صرف شيك

 10د.ك

 10د.ك

5.9

إلغــاء دفـتـر شيكات تــــم اصداره ولم يستلمــه العميــــل خالل الفتـــرة المحــــددة أو (لسبب آخر)

 2د.ك

-

5.10

تحصيل رسم مقابل الصرف النقدي للشيك و الذي تبلغ قيمته  10,000دينار كويتي فأكثر( .يستثنى العمالء من كبار السن  60 -عام و أكثر  -و
ذوي االحتياجات الخاصة)

 2.5د.ك

-

صناديق األمانات

16.33

تسديد عمولة الوكيل المحلي للبضاعة المستوردة بموجب اعتماد مستندي

اعتمادات التصدير
17.1

إشعار اعتماد تصدير

17.2

إشعار اعتماد تصدير عن طريق بنك اخر

17.3

إشعار مبدئي العتماد تصدير

17.4

تعزيز اعتماد تصدير

 30د.ك رسم مقطوع

 20د.ك رسم مقطوع اذا تم تعديل اعتماد
التصدير خالل أول ثالث شهور من فتحه

-

17.6

إشعار اعتماد تصدير متجدد

 30د.ك رسم مقطوع

-

17.7

تعديل اعتماد تصدير

 20د.ك رسم مقطوع

-

17.8

تدقيق البنك لمستندات اعتماد تصدير مقدمة من عميل البنك إلرسالها إلى بنك آخر

 %0.15من مبلغ المستندات اذا كانت بالعملة
االجنبية

 30د.ك أو ما يعادلها رسم مقطوع

17.9

تحصيل قيمة مستندات مخالفة لشروط اعتماد التصدير من بنك المستفيد
إلغاء اعتماد تصدير غير مستخدم

17.5

تمديد تعزيز اعتماد تصدير

6.1
6.2

إصدار بدل فاقد  /تالف  /إضافي لمفتاح صندوق األمانات

 30د.ك

 30د.ك

17.10

إيجار صندوق أمانات سنوي ()x-large

 75د.ك

 75د.ك

إيجار صندوق أمانات سنوي ()large

 60د.ك

 50د.ك

17.11

تدقيق البنك لمستندات مخالفة لشروط اعتماد تصدير

إيجار صندوق أمانات سنوي ()Big

 50د.ك

 35د.ك

17.12

التنازل عن كل أو جزء من اعتماد تصدير لطرف ثالث

إيجار صندوق أمانات سنوي ()Medium

 30د.ك

 25د.ك

إيجار صندوق أمانات سنوي ()Small

 21د.ك

 15د.ك

إيجار صندوق أمانات ربع سنوي أو أي فترة خاللها (كبير)

 50د.ك

 25د.ك

إيجار صندوق أمانات ربع سنوي أو أي فترة خاللها (متوسط)

 20د.ك

 10د.ك

إيجار صندوق أمانات ربع سنوي أو أي فترة خاللها (صغير)

 10د.ك

 5د.ك

7.1

السحب النقدي من داخل الفرع لمبلغ  1000د.ك أو أقل مالحظة :يستثنى كبار السن ،المعاقين ،المكفوفين ،األميين

 1د.ك

7.2

بناء على طلب العميل
اصدار توكيل بنكي على حساب العميل ً

 5د.ك

 5د.ك

7.3

بناء على طلب العميل
إلغاء توكيل بنكي على حساب العميل ً

 5د.ك

-

7.4

بناء على طلبه لإلستعمال خارج البنك
المصادقة على توقيع العميل ً

 5د.ك

 3د.ك

7.5

تحويل من حساب آلخر ضمن حسابات العميل

 500فلس لكل عملية

-

7.6

اعادة تشغيل حساب (حالة الحساب :مجمد/ساكن)

 5د.ك

-

7.7

طلب إغالق حساب خالل  3أشهر من فتح الحساب

 10د.ك

-

7.8

سحب نقدي بالعملة األجنبية من نفس حساب العملة األجنبية ()0.25%

عمولة مقطوعة بواقع ( )%0.25للمبلغ الذي
يتم سحبه نقداً بالعملة األجنبية

عمولة مقطوعة بواقع ( )%0.25للمبلغ الذي
يتم سحبه نقداً بالعملة األجنبية

7.9

تحصيل مستندات مالية لصالح العميل

 5د.ك

 5د.ك

7.1

تعديل اسم العميل بموجب حكم المحكمة  /جهات رسمية

 5د.ك

 5د.ك

7.11

تعديل /إضافة  /إلغاء توقيع العميل

 5د.ك

 5د.ك

8.1

التداول في بيع  /شراء الصكوك لحساب العمالء  -لكل صفقة (متضمنة رسوم الحفاظ)

9.1

إجراء تحويالت مالية خارج الكويت عبر موقع البنك على شبكة االنترنت

10.1

ربط الحساب الجاري مع الحسابات األخرى للعميل( .أول مرة)

رسوم خاصة بخدمة التداول االلكتروني لألسهم
" %0.25من قيمة الصفقة
بحد أدني  15د.ك"

" %0.25من قيمة الصفقة
بحد أدني  15د.ك"

الخدمات االلكترونية لألفراد
 2د.ك

 2د.ك

تغطية الحساب (التسوية بين حسابات العميل)

10.2

 25د.ك

-

ربط الحساب الجاري مع الحسابات األخرى للعميل( عند تنفيذ كل عملية)

 500فلس

 500فلس

ربط حساب التوفير االستثماري مع الحسابات األخرى للعميل (أول مرة)

 15د.ك

-

 250فلس

 250فلس

 3د.ك

-

ربط حساب التوفير االستثماري مع الحسابات األخرى للعميل (عند تنفيذ كل عملية)
10.3

تغطية الحساب يدويا( التسوية بين حسابات العميل ) الخدمة تعني تغطية حسابات العميل من حسابات أخرى للعميل نفسه على الكاونتر في
حالة عدم كفاية الرصيد في هذا الحساب

التمويل العقاري
11.1

رسوم رهن عقاري

 30د.ك

 30د.ك

11.2

رسوم شطب رهن عقاري

 30د.ك

 30د.ك

 30د.ك رسم مقطوع

 %1/8من مبلغ اعتماد التصدير لكل شهر اذا تم
تمديد اعتماد التصدير بعد أول ثالثة شهور من
فتحه

تأمين مفتاح صندوق أمانات

-

 5د.ك رسم مقطوع

-

 %1/8من مبلغ اعتماد التصدير لكل شهر بعد
ذلك

 50د.ك

أجور وعموالت أخرى

 30د.ك رسم مقطوع يضاف مصاريف البنك األخر

-

 %3/8من مبلغ اعتماد التصدير الول ثالث شهور

 50د.ك

6.3

 30د.ك رسم مقطوع

-

17.13
17.14

 %1/4من مبلغ المستندات إذا كانت بالعملة
المحلية
 %1/8من مبلغ المستندات
 %1/4من مبلغ مستندات اعتماد تصدير معـزز

تحصيل قيمة مستندات مؤجلة الدفع العتماد تصدير لصالح العميل من بنك المستفيد

 20د.ك رسم مقطوع

-

 20د.ك رسم مقطوع لكل مستند مقدم
ومخالف في أي من شروط اعتماد التصدير

-

 %1/4من مبلغ اعتماد التصدير أو المبلغ
المتنازل عنه

 30د.ك رسم مقطوع

 %1/8من مبلغ مستندات اعتماد التصدير المعزز
لكل شهر أو جزء منه.

 30د.ك رسم مقطوع

 30د.ك رسم مقطوع لالعتماد غير المعزز
 30د.ك مقطوعة مقابل تسليم كل مستند يتم
إشعاره

إشعار اعتماد تصدير يقوم بنك آخر بتدقيق مستنداته

رقم البند

 30د.ك أو ما يعادلها رسم مقطوع

-

قيمة خطاب الضمان والعمولة

نـوع خطاب الضمـان

أكثـر مـن  10,000د.ك.

أقـل مـن  10,000د.ك.

خطابات الضمان (أفراد  -مغطـاة بالكامل)
18.1

إصدار خطابات الضمان األولية المحلية

 60د.ك

 95د.ك

18.2

تجديد أو تعديل خطابات الضمان األولية المحلية

 40د.ك

 65د.ك

18.3

إصدار خطابات الضمان النهائية المحلية

 100د.ك

 160د.ك

18.4

تجديد أو تعديل خطابات الضمان النهائية المحلية

 60د.ك

 95د.ك

18.5

إصدار خطابات الضمان األخرى المحلية

 30د.ك

 50د.ك

18.6

تجديد أو تعديل خطابات الضمان األخرى المحلية

 20د.ك

 30د.ك

18.7

بدل فاقد عن خطاب ضمان أو تعديله

 5د.ك

18.8

إصدار كفالة شحن

 25د.ك

18.9
18.10

جميع خطابات الضمان التي تقل قيمتها عن  2,000د.ك
عمولة إصدار

 30د.ك

عمولة تجديد أو تعديل

 30د.ك

رقم البند

العـمـولـة

نـوع خطاب الضمـان
خطابات الضمان( شركات)

19.1

إصدار وتعديل خطابات الضمان األولية المحلية

 %1/16بالشهر بحد أدنى  3شهور

19.2

إصدار وتعديل خطابات الضمان النهائية المحلية

 %1/8بالشهر بحد أدنى  3شهور

19.3

إصدار وتعديل خطابات الضمان محجوز ضمان ودفعة مقدمة المحلية

 %1/6بالشهر بحد أدنى  3شهور

19.4

إصدار وتعديل خطابات الضمان األخرى المحلية

 %1/4بالشهر بحد أدنى  3شهور

19.5

(  30د.ك كحد أدنى للعمولة لجميع أنواع الكفاالت )

19.6

بدل فاقد عن إصدار أو تعديل خطابات الضمان

19.7

كفالة الشحن

 25د.ك مقطوعة

19.8

تعديل جميع أنواع خطابات الضمان

 20د.ك مقطوعة

 20د.ك

خطابات الضمان ،خارجية

11.3

إصدار تعهد (لجهات أخرى)

 5د.ك

 5د.ك

19.9

إصدار خطابات ضمان أولية بطلب من بنوك أو شركات تأمين

11.4

رسوم تعهد مع وعد بالرهن

 50د.ك

 50د.ك

19.10

إصدار خطابات ضمان نهائية  /أخرى بطلب من بنوك أو شركات تأمين

11.5

رسوم تحويل مديونية عقارية

 150د.ك

 150د.ك

19.11

إشعار خطابات ضمان بطلب من بنوك أخرى لمستفيد محلي

واردة (من بنك آخر)  30د.ك مقطوعة

11.6

رسوم تأجيل أقساط

 5د.ك

 5د.ك

19.12

إشعار بتعديل خطابات ضمان بطلب من بنوك أخرى لمستفيد محلي

واردة (من بنك آخر)  15د.ك مقطوعة

11.7

إجراءات تغيير طريقة سداد مديونية عقارية

 5د.ك

 5د.ك

19.13

إصدار خطابات ضمان بطلب من العميل لصالح بنكا آخر

11.8

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

 5د.ك

 5د.ك

11.9

متابعة تحصيل اإليجارات العقارية فقط (تحتسب النسبة على اإليجارات المحصلة)

4%

4%

11.10

استخراج صوره عن عقد اإليجار

 2د.ك

 2د.ك

11.11

استخراج صورة عن إيصال إيجار

 2د.ك

وفق الترتيبات المعمول بها مع المراسلين الخارجين

 %3/4ألول ثالث شهور بحد أدنى وبعد ذلك  %1/4لكل شهر أو جزء منه بحد أدنى  30د.ك

خطابات الضمان ،عامة
19.14

إصدار خطاب ضمان باسم طرف ثالث غير العميل

 2د.ك

19.15

سداد مطالبات ناشئة عن خطاب ضمان

 10د.ك مقطوعة

19.16

إلغاء خطاب ضمان

 10د.ك مقطوعة

12.1

رسوم تغيير طريقة السداد

 5د.ك

 5د.ك

12.2

رسوم تحويل ملكية مركبة

 10د.ك

 10د.ك

رقم البند

12.3

رسوم إلغاء أو تغيير (كفيل)

 10د.ك

 10د.ك

12.4

رسوم فحص السيارة للغير

 10د.ك

 10د.ك

12.5

رسوم خدمة تحويل المديونية

 20د.ك

 20د.ك

12.6

رسوم سماح بخروج سيارة مؤجرة خارج البالد (للسفرة الواحدة)

 10د.ك

 10د.ك

12.7

رسوم سماح بخروج سيارة مؤجرة خارج البالد(عدة مرات) لمدة سنة كحد أقصى

 50د.ك

 50د.ك

12.8

بـدال مـن العميـــل(بيع  -شراء  -أخرى)
إنجـــاز معاملــة (بـــــوزارة الداخلية  -اإلدارة العامة للمرور)
ً

 5د.ك

 5د.ك

12.9

رسوم تأمين تكافلي على مخاطر الدين ضد الوفاة والعجز الكلي الدائم (حسب طلب العميل مع مراعاة تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا
الخصوص)

 %50من قيمة التأمين بما ال يتجاوز  %2من
قيمة المديونية

 %50من قيمة التأمين بما ال يتجاوز  %2من
قيمة المديونية

12.10

إصدار أمر دفع بدل فاقد للمورد

 5د.ك

 5د.ك

12.11

رسوم إعادة جدولة األقساط

 5د.ك

 5د.ك

13.1

خدمات التمويل

طلب نسخ من مستندات أو شهادات أو ما يشابهها

20.1

تحصيل قيمة سندات لصالح عميل البنك من جهات خارج الكويت ()Outward

 %1/8من مبلغ السند المرسل للتحصيل

20.2

تحصيل قيمة سندات لصالح بنوك أخرى من عميل البنك ()Inward

 %1/8من مبلغ السند المرسل للتحصيل

رسم مقطوع  20د.ك

20.3

تحصيل شيكات لصالح العمالء

 %1/16من مبلغ الشيك المرسل للتحصيل

رسم مقطوع  20د.ك

20.4

مصاريف توثيق مستند عند كاتب العدل في الكويت

 50د.ك

وتضاف مصاريف كاتب العدل وأية مصاريف
فعلية أخرى

20.5

تسليم الطرود البريديـة

 1د.ك رسم مقطوع على كل طرد بحد أعلى 15
د.ك

رسم مقطوع  5د.ك

20.6

رسم االشتراك في التأمين على بضاعة بموجب سند تحصيل

 %0.005من قيمة السند لكل شهر أو جزء منه
من تاريخ وصول البضاعة وحتى تاريخ توقيع السند

رسم مقطوع  5د.ك

20.7

حفظ وتحصيل سندات باالطالع أو بالقبول "تحت التحصيل"

 %1/4من قيمة السند لكل شــهر

 15د.ك رسم مقطوع شهرياً

20.8

تمديد أعمال حفظ وتحصيل سندات "تحت التحصيل" بالقبول في حال اتفاق طرفي السند

 %1/16من قيمة السند لكل تمديـد

 15د.ك رسم مقطوع

20.9

حفظ سندات مقبولة للتحصيل

-

 15د.ك لكل شهر أو جزء منه

20.10

دفع مصاريف البنك األجنبي بواسطة حوالة مالية بالتلكس

الحد األدنى  15/-د.ك عند كل تحويل

-

20.11

إصدار كفالة شحن بطلب من بنوك أجنبية

 %1/8من مبلغ الكفالة عن كل شهر أو جزء منه
وبحد أدنى شهرين

 25د.ك رسم مقطوع

تظهير أمر تسليم مستندات قبيل استالم السندات من المراسلين

 10د.ك مقطوعة

-

طلب صــورة ميكروفيلــم لكشف حساب أو أي مستند (لمدة أقل من سنة) ( لكل صفحة)
طلب صــورة ميكروفيلــم لكشف حساب أو أي مستند (لمدة أقل من  5سنوات او اكثر من سنة) ( لكل صفحة)

 5د.ك

 5د.ك

طلب صــورة ميكروفيلــم لكشف حساب أو أي مستند (لمدة تزيد عن  5سنوات لغاية  10سنه) ( لكل صفحة)

 10د.ك

 10د.ك

طلب صورة ميكروفيلـم لكشف حساب أو أي مستند (لمدة تزيد عن  10سنه) ( لكل صفحة)

 20د.ك

 20د.ك

20.12

 500فلس

 500فلس

13.2

شهادة لمن يهمه األمر بأنواعها

 5د.ك

 5د.ك

رقم البند

13.3

كشف حساب (أي مدة) ( لكل صفحة)

 1د.ك

 1د.ك

رسوم إصدار كشوف الحسابات الخاصة بصندوق دعم األسرة

 5د.ك

 5د.ك

شهادة بدل فاقد  /بدل تالف لشهادة وديعة استثمارية

 3د.ك

 3د.ك

الرسوم والعموالت العامة المحتسبة على عمليات التمويل التجاري
21.1
21.2

إرسال بريد خاص بخطابات الضمان

 3د.ك رسم مقطوع أو بالتكلفة الفعلية إذا كانت أعلى

21.3

إرسال بريد مستعجل

 20د.ك رسم مقطوع أو بالتكلفة الفعلية إذا كانت أعلى

21.4

إرسال تلكس أو سوفت محلي

 2د.ك رسم مقطوع

21.5

إرسال فاكس محلي

 1د.ك رسم مقطوع

إدخال الرواتب تخصم من حساب الشركة

 1د.ك عن كل حساب

 1د.ك عن كل حساب

21.6

إرسال تلكس أو سوفت خارجي

 10د.ك رسم مقطوع أو بالتكلفة الفعلية إذا كانت أعلى

في حال إستالم وإدخال بيانات الرواتب يدوياً (ليس عبر ديسكات ممغنطة) وتخصم من حساب الشركة

 1د.ك عن كل حساب

 1د.ك عن كل حساب

21.7

إرسال تلكس بكامل بيانات االعتماد المستندي

 30د.ك رسم مقطوع أو بالتكلفة الفعلية إذا كانت أعلى

21.8

إيصال مستندات إلى العميل

 3د.ك رسم مقطوع لكل أمر توصيل

رسوم عمليات الدفع عبر مواقع شبكة اإلنترنت

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر

21.9

إصدار أي نوع من الشهادات

 5د.ك رسم مقطوع أو بالتكلفة الفعلية إذا كانت أعلى

رسوم ربط خدمة بوابة الدفع اإللكتروني

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر

21.10

إصدار بدل فاقد لشهادة  /إشعار

21.11

تصوير مستندات بطلب من العميل

الخدمات المصرفية على موقع البنك على شبكة االنترنت

خدمات نقاط البيع الآللية P.O.S
14.3

نوع خطاب الضمان
إرسال بريد خارجي أو محلي

نوع الخدمة

14.2

العمولة
 5د.ك رسم مقطوع أو بالتكلفة الفعلية إذا كانت أعلى

رسوم وعموالت أخرى

14.1

العـمـولـة

رسم مقطوع  20د.ك

 1د.ك

13.4

المنتج و الخدمات الحالية

الحد األدنى للرسوم

تحصيل المستندات وعملياتها

 1د.ك

طلب نسخــة من إشعارات بنكيـــة ( عن طريق النظام اآللي أو الميكروفيلم)

 %1سنويا باإلضافة إلى رسوم إصدار خطاب الضمان من نفس النوع

كافة الخدمات الخاصة بنقاط البيع اآللية ()P.O.S

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر

" 500فلس لكل نسخة بحـد أدنـى  1د.ك لمستندات التي يكون تاريخها أقل من ثالثة شهور وال
تؤخذ أي رسوم إذا تم استالم الطلب خالل  3شهور"
 500فلس لكل نسخة
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