Article No.

1. Cards

Fees

الرسم المقرر

1. Issuance/Renewal fees of Visa + MasterCard (basic
– classic) Charge/Revolving cards (except the offers
made by the bank)

KD 50

 الماستر كارد+  تجديد بطاقة الفيزا/  رسوم اشتـراك.1
ك. د50  غيـر مقسطة (فيما/ ( العادية – كالسيك ) المقسطة
)عدا العروض التي يقدمها البنك

2. Issuance/Renewal fees of Visa Platinum (Visa
Gold formerly) + MasterCard Platinum (MasterCard
Titanium formerly) Charge/Revolving cards (except
the offers made by the bank)

KD 80

ك. د80

 تجديد بطاقة الفيزا بالتينوم/  رسوم اشتـراك.2
 الماستـر كارد بالتينوم ( تيتانيوم+ )(الذهبية سابق ًا
 غيـر مقسطة (فيما عدا العروض/ سابق ًا) المقسطة
)التي يقدمها البنك

3. Issuance/Renewal fees of Visa Signature + World
MasterCard Charge/Revolving cards (except the offers KD 150
made by the bank)

ك. د150

+ ) Signature(  تجديد بطاقة الفيزا/  رسوم اشتـراك.3
 غيـر مقسطة (فيما/ الماستركارد (وورلد) المقسطة
)عدا العروض التي يقدمها البنك

4. Issuance/Renewal fees of Visa (Infinite) +
MasterCard (World Elite) Charge/Revolving cards
(except the offers made by the bank)

ك. د250

+ ) تجديد بطاقة الفيزا ( انفينت/  رسوم اشتـراك.4
 غيـر مقسطة/ الماستركارد (وورلد آيليت) المقسطة
)(فيما عدا العروض التي يقدمها البنك

ك. د10

 رسوم إصدار بطاقة فيزا مسبقة الدفع قابلة.5
 غيـر قابلة للتعبئة (تستخدم حتى نفاذ/ للتعبئة
الرصيد الموجود بالبطاقة) (فيما عدا العروض التي
)يقدمها البنك

5. Issuance/Renewal fees of Prepaid Visa reloadable/
non-reloadable (can be used till credit is consumed)
(except the offers that the bank provides)

KD 250

KD 10

1. Cash withdrawal fees locally and globally of Visa
or MasterCard (per transaction, regardless of the
withdrawn amount)

KD 6

ك. د6

 عمولة السحب النقدي محليا وعالميا للفيزا أو.1
الماستـر (للعملية
.)الواحدة بغض النظر عن المبلغ المسحوب

2. Cash withdrawal fees globally of debit card
(per transaction abroad)

KD 1

ك. د1

 عمولة السحب النقدي عالمي ًا لبطاقة السحب اآللي.2
.)(للعملية الواحدة خارج الكويت

3. Cash withdrawal fees inside Kuwait (K-Net) (per
transaction)

100 Fils

 فلس100

) عمولة السحب النقدي داخل الكويت (كي نت.3
.)(للعملية الواحدة

1. Balance inquiry inside Kuwait (K-Net) per
transaction

50 Fils

 فلس50

 استعالم عن الرصيد داخل الكويت (كي نت) للعملية.1
الواحدة

2. Balance inquiry using debit card in the GCC
countries (per transaction)

275 Fils

 فلس275

 استعالم عن الرصيد باستخدام بطاقة السحب اآللي.2
)في دول مجلس التعاون الخليجي (للعملية الواحدة

3. Fees on insufficient funds using debit card globally 100 Fils
(per transaction)

 فلس100

 عمولة عدم كفاية الرصيد باستخدام بطاقة السحب.3
)اآللي عالميا (للعملية الواحدة

3/1

رسوم التسوية على المشتريات والسحب النقدي
للعميل خارج الكويت (فيزا إلكترون – فيزا وماستر كارد
 بالتينوم/ ) بالتينوم (الذهبية سابق ًا/ كالسيك
ك. د5  وورلد/  انفينيت/  وورلد/ Signature / )( تيتانيوم سابق ًا
 بطاقة مسبقة الدفع) تخصم في حالة ادعاء/ آيليت
العميل بأن فواتير مشترياته أو سحبه أو استخدامه
للفيزا أو الماستر غير صحيحة

4/1

1/4

Fees of purchase and cash withdrawal settlements
for customer outside Kuwait (Visa Electron – Classic/
formerly Gold/Platinum/ formerly Titanium/ Signature/
World/Infinite Visa & MasterCard – Prepaid cards)
KD 5
are deducted in case the customer claims that
the purchase or withdrawal receipts of the Visa or
MasterCard are incorrect.

1/5

Changing the temporary credit limit upon customer’s
request

KD 10

ك. د10

تعديل الحد االئ�تماني المؤقت بناء على طلب العميل

5/1

1/6

Confirmation on purchase order conducted through
online banking cards (sending fax to the offshore
bank)

KD 3

ك. د3

ت�أكيـــد عملية شــراء تمت عن طريـق البطاقـات المصرفيــة
عن طري�ق اإلنترنت (مراسلة عبر الفاكس مع البنك
)األجنبي

6/1

1/7

Fees of reporting lost Visa/MasterCard (and the
customer doesn’t want another one)

KD 5

ك. د5

 الماستر/  فقدان بطاقة الفيزا/ رسوم اإلبالغ عن ضياع
)كارد (مع عدم رغبة العميل بإصدار بطاقة أخرى

7/1

1/8

Fees of sending card (all cards) to customer abroad
via express mail

KD 15

ك. د15

عمولة إرسال البطاقة (جميع البطاقات) للعميل بالبريد
السريع بالخارج

8/1

1/9

Card delivery to customer locally

KD 5

ك. د5

توصيل البطاقة للعميل محليا

9/1

: تجديــد بطاقـــة رديفـــة إضافية/ إصدار

Fees of Supplementary Card Issuance/Renewal:

2018/9

2/1

 عدم إمكانية السحب لعدم كفايــة/ استعــالم عن الرصيد
:الــرصيـــد

Balance inquiry/Unable to withdraw due to
insufficient funds

1/3

1/1

:عمـولــــة السحـــب النقـــدي

Cash withdrawal fees:

1/2

رقم البند

: تجديد/ رسوم اشتراك

Fees of Issuance/Renewal:

1/1

البطاقات.1

1/10

1. Issuance/Renewal fees of supplementary Visa +
MasterCard (basic – classic) Charge/Revolving cards
(except the offers made by the bank)
2. Issuance/Renewal fees of supplementary Visa
Platinum (Visa Gold formerly) + MasterCard Platinum
(MasterCard Titanium formerly) Charge Revolving
cards (except the offers made by the bank).

KD 25

KD 40

ك. د25

 الماستر كارد االضافية+  تجديد بطاقة الفيزا/  إصدار.1
 غير مقسطة (فيما/ (العادية – كالسيك) المقسطة
)عدا العروض التي يقدمها البنك

ك. د40

 تجديد بطاقة الفيزا بالتينوم (الذهبية/  إصدار.2
) الماستر كارد بالتينوم (تيتانيوم سابق ًا+ )سابق ًا
غير مقسطة (فيما عدا/ االضافية المقسطة
)العروض التي يقدمها البنك

10/1

1/10

3. Issuance/Renewal fees of supplementary Visa
Signature
+ World MasterCard Charge/Revolving cards
(except the offers made by the bank).

KD 100

ك. د100

+ )Signature(  تجديد بطاقة الفيزا/  إصدار.3
 غير/ الماستركارد (وورلد) اإلضافية المقسطة
)مقسطة (فيما عدا العروض التي يقدمها البنك

4. Issuance/Renewal fees of supplementary credit
card with the
same limit of the principal card (Classic)
(both parties share same card balance)

KD 10

ك. د10

 تجديد بطاقة ائ�تمان إضافية بنفس حدود/  إصدار.4
سحب البطاقة األصلية (كالسيك) (مشاركة الطرفين
)حاملي البطاقة بنفس الرصيد
10/1

5. Issuance/Renewal fees of supplementary credit
card with the
same limit of the principal card (Gold)
(both parties share same \ card balance)

KD 20

ك. د20

 تجديد بطاقة ائ�تمان إضافية بنفس حدود/  إصدار.5
سحب البطاقة األصلية (الذهبية) (مشاركة الطرفين
)حاملي البطاقة بنفس الرصيد

6. Issuance/Renewal fees of supplementary credit
card with
the same limit of the principal card (Platinum)
(both parties share same card balance)

KD 35

ك. د35

 تجديد بطاقة ائ�تمان إضافية بنفس حدود/  إصدار.6
سحب البطاقة األصلية (بالتينيوم) (مشاركة الطرفين
)حاملي البطاقة بنفس الرصيد

1/11

Reissuance/Replacement of lost/stolen/not received
during 3 months Visa/MasterCard Credit Cards (fees
include the reporting of lost/stolen Visa/MasterCard
Credit Card)

KD 15

 ماستر كارد/  استبدال بطاقات فيزا/إعادة إصدار
 أو لعدم االستالم خالل/  مسروقة/ االئ�تمانية مفقودة
ك. د15
سرقة بطاقة/  شهور (الرسوم تشمل اإلبالغ عن ضياع3
) الماستر كارد/ الفيزا

11/1

1/12

Reissuance/Replacement of damaged Visa/
MasterCard Credit Card and upon customer’s request

KD 15

ك. د15

 ماستر كارد/  استبدال بطاقة فيزا/إعادة إصدار
وبناء على رغبة العميل
االئ�تمانية بسبب التلف
ً

12/1

1/13

Card suspension by the bank due to credit card
misuse (Classic + Gold + Platinum + Signature +
Titanium + Infinite) without setting the number of
trials

KD 10

إيقاف البطاقة من جانب البنك لسوء االستخدام
) بالتينيوم (ذهبية سابق ًا+ للبطاقة االئ�تمانية (كالسيك
ك. د10
+  وورلد+ Signature + ) بالتينيوم (تيتانيوم سابق ًا+
 وورلد آيليت) دون تحديد عدد المرات+ إنفينيت

13/1

1/14

Requesting a photocopy/copy/ out notice/ transaction
document/ E&T (hotels/airline companies, etc.) per
KD 10
transaction

ك. د10

 مستند عملية/  أصل إشعار/  نسخة/ استخراج صورة
 إلخ) للعملية الواحدة...  شركات طيران/  (فنادقT&E/

14/1

1/15

Sending documents copy via express mail on behalf
of the customer related to all credit card types

KD 10

ك. د10

إرسال صورة مستندات بالبريد السريع نيابة عن العميل
ت�تعلق بجميع أنواع بطاقات االئ�تمان

15/1

1/16

Reissuance of lost/damaged/stolen debit card (for all
accounts)

KD 5

ك. د5

/  تالف/ إعادة إصدار بطاقة سحب آلي بدل فاقد
)مسروقة (لجميع الحسابات

16/1

1/17

Reissuance of cancelled debit card that was not
received within 3 months (for more than 3 months of KD 5
the card issuance)

ك. د5

إعادة إصدار بطاقة سحب آلي ملغية لعدم االستالم
 شهور من إصدار3  شهور (ألكثر من3 خالل مدة
)البطاقة

17/1

1/18

New PIN issuance only for credit card replacements
only (upon customer’s request)

ك. د5

إصدار رقم سري جديد فقط بدل فاقد لبطاقات االئ�تمان
)(بناء على رغبة العميل

18/1

KD 5

:رسوم السحب بالعملة األجنبية

Fees of foreign currency withdrawals:

1/19

1. Visa Electron commission for use outside Kuwait
with a foreign currency in addition to the exchange
rate specified by the network providing the service
(Visa/Master) of the amount per each transaction
(ATM/POS).

2.5 %

2018/9

2. Credit card commission for use outside Kuwait with
a foreign currency in addition to the exchange rate
specified by the network providing the service (Visa/ 2.5 %
Master) of the amount per each transaction (ATM/
POS).

%2.50

%2.50

 عمولة استخدام الفيزا إلكترون خارج الكويت.1
بالعملة األجنبية مضافا
إلي سعر الصرف المحدد من قبل الشبكة المزودة
) (من المبلغ للعملية الواحدةVisa / Master للخدمة
)(ماكينة السحب اآللي والمشتريات

19/1

 عمولة استخدام بطاقة االئ�تمان خارج الكويت.2
بالعملة األجنبية مضافا
إلي سعر الصرف المحدد من قبل الشبكة المزودة
) (من المبلغ للعملية الواحدةVisa / Master للخدمة
)(ماكينة السحب اآللي والمشتريات

1/20

Issuance of stolen/replacement prepaid card (for
reloadable/non-reloadable cards)

KD 5

ك. د5

 مسروقة/ إصدار بطاقة مسبقة الدفع بدل فاقد
)(للبطاقة القابلة للتعبئة والغير قابلة للتعبئة

20/1

1/21

Fees of reloading prepaid card (upon customer’s
request)

KD 1

ك. د1

(بناء على
عمولة إعادة تعبئة بطاقة مسبقة الدفع
ً
)رغبة العميل

21/1

1/22

Fees of balance transfer from prepaid card to
customer’s account (upon customer’s request and
before card’s expiry date)

KD 1

ك. د1

عمولة تحوي�ل رصيد بطاقة مسبقة الدفع إلى حساب
العميل (حسب رغبة العميل وقبل انتهاء مدة سريان
)البطاقة

22/1

1/23

Fees of available balance settlement of an expired
or inactive prepaid card (per month for more than 3
month of card’s expiry date)

KD 1

عمولة خدمة تسوية الرصيد المتوفر في بطاقة
مسبقة الدفع للبطاقة منتهية الصالحية أو غير الفعالة
ك. د1
 شهور من تاري�خ انتهاء3 (للشهر الواحد ألكثر من
)البطاقة

23/1

1/24

Print/Re-print account statement for more than 6
months (per page)

KD 1

ك. د1

 شهور6  إعـــادة طباعة كشف حساب أكثر من/طباعة
)(للصفحة الواحدة

24/1

 سداد فواتير/ اشتراك في خدمات.2

2. Services Subscription/ Bill Payments
PAY ME service for Corporates and Small Businesses

:  للشركات والمؤسسات التجارية الصغيرةPAY ME خدمة

Subscription fees (paid once upon subscription)

KD 25

Monthly fees and commission for using the online
payment service

In accordance
with the agreed
procedures with
the businesses

2/3

ك. د25

)رسم اشتراك ( يدفع مرة واحدة عند االشتراك بالخدمة

وفق الترتيبات
المعمول بها
مع التجار

رسوم شهرية وعمولة استخدام خدمة الدفع
االلكتروني عبر األنترنت

الحواالت المصرفية.3

3. Banking Drafts

3/1

Issuance/Amendment of banking draft (Demand
Draft) (Additional KD 7 in case the customer wants to
confirm the standing order)

KD 2

ك. د2

) تعديل حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب/ إصدار
ك في حالة رغبة. د7 » (إضافة رسومDemand Draft«
)العميل ت�أكيد أمر الدفع

1/3

3/2

Suspension of banking draft (Demand Draft) or SWIFT
draft (submitting the original standing order or SWIFT
transfer)

KD 10

ك. د10

)إيقاف صرف حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب
» أو تحوي�ل سويفت (إحضار أصل أمرDemand Draft«
)الدفع أو تحوي�ل سويفت

2/3

3/3

Suspension of banking draft (Demand Draft) upon
customer’s request (reimbursement of standing order
KD 5
amount according to the correspondent banks’ system
and bringing the original standing order)

ك. د5

Demand« )إلغاء حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب
» بناء على طلب العميل (استرداد لقيمة أمرDraft
الدفع طبقا لنظام البنوك المراسلة مع إحضار أصل أمر
)الدفع

3/3

3/4

Issuance of lost bank draft (Demand Draft)

KD 5

ك. د5

Demand « )إصدار حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب
 « بدل فاقدDraft

4/3

3/5

Cancellation of bank draft request (Demand Draft) or
SWIFT draft
(in addition to KD 10 SWIFT fees)

KD 8

ك. د8

)إلغـــاء طلب إيقاف حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب
 « أو تحوي�ل سويفت (باإلضافة إلىDemand Draft «
)ك. د10 مصاريف السويفت بقيمة

5/3

3/6

Local draft (in KD) SWIFT

KD 3

ك. د3

تحوي�ل محلي (بالدينار الكويتي) سويفت

6/3

3/7

Local draft (in a foreign currency) SWIFT

KD 8

ك. د8

تحوي�ل محلي (بالعملة األجنبية) سويفت

7/3

3/8

International draft (in a foreign currency) SWIFT
(in addition to KD 5 coverage fees if applicable)

KD 8

ك. د8

تحوي�ل للخارج (بالعملة األجنبية) سويفت (باإلضافة إلى
)ك إن وجدت. د5 رسوم التغطية بقيمة

8/3

3/9

Posted cheques under collection (PUR or OBC) for
local or international banks (Withdrawn cheques from
another banks
KD 5
and posted under collection)
(per cheque whether from local or international banks)

) بنوكPUR or OBC( شيكات مرسلة برسم التحصيل
محليه أو خارجية (شيكات مسحوبة على بنوك أخرى
ك. د5
ومرسلة برسم التحصيل) (للشيك الواحد سواء من بنوك
)محلية أو خارجية

9/3

3/10

Inquiry about incoming draft from correspondent
banks

KD 8

ك. د8

االستفسار عن حواالت واردة من البنوك المراسلة

10/3

3/11

Certified cheque/standing order issuance/amendment

KD 5

ك. د5

 أمر دفع/  إيقاف شيك مصدق/  تعديل/إصدار

11/3

3/12

Amending local SWIFT data (customer’s mistake)

KD 3

ك. د3

)تعديل في بيانات سويفت محلي (خطأ من العميل

12/3

3/13

Amending international SWIFT data (customer’s
mistake)

KD 5

ك. د5

)تعديل في بيانات سويفت دولي (خطأ من العميل

13/3

Instant transfer through Western Union

As per
approved
Service
provider
commission

حسب العمولة
المعتمدة
من مزودي
الخدمة

التحوي�ل الفوري لشركة ويسترن يونيون

14/3

3/14

أوامر الدفع الدائمة.4

4. Standing Orders

2018/9

3/2

ك. د5

 داخلية- )Standing Order( إنشاء أمر دفع دائم
 فلس عند كل تحوي�ل شهريا) ضمن100 (باإلضافة إلي
بنك بوبيان

1/4

KD 10

ك. د10

/ لبنوك محلية- )Standing Order( إنشاء أمر دفع دائم
ك رسوم سويفت عند كل. د3 خارجية (باإلضافة إلى
ك رسوم. د8 استقطاع للبنوك المحلية و باإلضافة إلى
)سويفت عند كل استقطاع للبنوك الخارجية

2/4

Initiating standing orders for finance corporations, in
addition to the set fee per standing order (plus KD 2 KD 10
per standing order)

ك. د10

إنشاء األوامر الدائمة للشركات التمويلية والمؤسسات
 باإلضافة إلى الرسم المعتمد عند كل استقطاع) عند كل استقطاع.ك. د2 (باإلضافة إلى

3/4

4/1

Initiating standing order – internal (in addition to 100
KD 5
Fils per transfer monthly) within Boubyan

4/2

Initiating standing order – for local/ international
banks (in addition to KD 3 SWIFT fees per standing
order for local banks and KD 8 SWIFT fees per
standing order for international banks)

4/3

4/4

Standing order amendment/suspension/cancellation
– for local banks

KD 10

ك. د10

)Standing Order(  إلغاء أمر دفع دائم/  إيقاف/ تعديل
– لبنوك محلية

4/4

4/5

Standing order amendment/suspension/cancellation
– for international banks

KD 10

ك. د10

)Standing Order(  إلغاء أمر دفع دائم/  إيقاف/ تعديل
– لبنوك خارجية

5/4

4/6

Initiating/Transferring standing order to non-profit
local organizations outside the bank (KD 3 local
SWIFT fee monthly)

KD 10

) لجمعياتStanding Order(  تحوي�ل أمر دفع دائم/ إنشاء
ك. د10 3 ك.النفع العام والجمعيات الخيرية خارج البنك محليا (د
)شهريا رسوم تحوي�ل سويفت محلي

6/4

الشيكات.5

5. Cheques

:إصدار دفتر شيكات عادي

Ordinary chequebook issuance:

5/1

1. Issuance of a -10leaf chequebook

KD 2

ك. د2

 ورقة10  إصدار دفتر شيكات.1

2. Issuance of a -25leaf chequebook (large-sized
leaves)

KD 5

ك. د5

 ورقة كبيرة الحجم25  إصدار دفتر شيكات.2

3. Issuance of a -50leaf chequebook (large-sized
leaves)

KD 7

ك. د7

 ورقة كبيرة الحجم50  إصدار دفتر شيكات.3

10,000 الصرف النقدي للشيك و الذي تبلغ قيمته
ك. د2.5 60(  باست�ثناء العمالء من كبار السن،دينار كويتي فأكثر
عام و أكثر ) وذوي االحتياجات الخاصة

5/2

Encashment of a cheque of a KD +10,000 value except
for elderly clients (60 years and above) and customers KD 2.5
with special needs.

5/3

Initiating/Amending/Suspending certified cheques

KD 5

ك. د5

Certified Cheque  إيقاف شيك مصدق/  تعديل/ إصدار

3/5

5/4

Returned cheque due to insufficient funds (in case the
balance is less than KD 10, the available balance will
be deducted)

KD 10

ك. د10

شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد (يتم خصم الرصيد
)ك. د10 المتوفر في حالة الرصيد أقل من

4/5

5/5

Returned cheque for any other reason (different
signature – the numbers are different than the
letters – re-presented)

KD 5

ك. د5

- شيك مرتجع ألي سبب آخر (توقيع الساحب مختلف
) يعرض مرة أخرى- اختالف األرقام عن األحرف

5/5

5/6

Cheque cashing suspension

KD 5

ك. د5

5/7

Cancellation of an issued cheque book and has not
been received by the customer within a month (or
for any other reason)

KD 1

ك. د1

إيقاف صرف شيك
إلغــاء دفـتـر شيكات تــــم إصداره ولم يستلمــه العميــــل
)خالل شهر أو (لسبب آخر

2/5

6/5

7/5

صناديق األمانات.6

6. Safe Deposit Boxes

6/1

Insurance of safe deposit box key (returned when
the safe deposit box is closed and in a good
condition)

KD 50

ك. د50

ت�أمين مفتاح صندوق أمانات (تسترجع لحساب العميل
)عند إغالق الصندوق نهائيا وبحالة سليمة

1/6

6/2

Issuance of lost/damaged/additional safe deposit
box key

KD 30

ك. د30

 إضافي لمفتاح صندوق/  تالف/ إصدار بدل فاقد
األمانات

2/6

Safe deposit box rental:

6/3

2018/9

1/5

:إي�جار صندوق أمانات

1. Renting box “A” size 10x30x50 for 1 year
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 25

ك. د25

 لمدة سنه50×30×10 ” مقاسA” ت�أجير صندوق.1
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

2. Renting box “B” size 15x30x50 for 1 year
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 35

ك. د35

 لمدة سنه50×30×15 ” مقاسB” ت�أجير صندوق.2
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

3. Renting box “C” size 20x30x50 for 1 year
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 45

ك. د45

 لمدة سنه50×30×20 ” مقاسC” ت�أجير صندوق.3
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

4. Renting box “D” size 30x30x50 for 1 year
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 55

ك. د55

 لمدة سنه50×30×30 ” مقاسD” ت�أجير صندوق.4
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

5. Renting box “E” size 45x30x50 for 1 year
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 65

ك. د65

 لمدة سنه50×30×45 ” مقاسE” ت�أجير صندوق.5
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

6. Renting medium-sized box (B+C) for 1 month
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 10

ك. د10

) B+C (  ت�أجير صندوق وسط لمدة شهر.6
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

7. Renting large-sized box (D+E) for 1 month
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 20

ك. د20

) D+E (  ت�أجير صندوق كبير لمدة شهر.7
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

8. Renting large-sized box (B+C) for 3 months
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 20

ك. د20

 لمدة سنه50×30×45 ” مقاسE” ت�أجير صندوق.8
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

9. Renting large-sized box (D+E) for 3 months
(in the branches where safe deposit boxes are
available)

KD 30

ك. د30

) B+C (  شهور3  ت�أجير صندوق وسط لمدة.9
)(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات

3/6

أجور وعموالت أخرى.7

7. Other Fees and Charges

7/1

Less than KD 2000 cash withdrawal inside the
branch for all accounts in case the customer has the
KD 1
ATM card (except people
born on 1955 and people with disabilities)

ك من داخل الفرع لجميع. د2000 السحب النقدي اقل من
 لدى العميلATM الحسابات في حالة وجود بطاقة
ك. د1
م وذوي1955 (است�ثناء كبار السن من مواليد عام
)االحتياجات الخاصة

1/7

7/2

Customer name change as per court/official order

KD 5

ك. د5  جهات رسمية/ تعديل اسم العميل بموجب حكم محكمة

2/7

7/3

Amending/Adding/Cancelling customer’s signature
(except minor customers and who just turned the
legal age)

KD 5

ك. د5

 إلغاء توقيع العميل/  إضافة/ تعديل
)(ما عدا العمالء القصر واللذين بلغوا السن القانوني

3/7

7/4

Issuing/amending bank’s power of attorney on a
customer’s account upon customer’s request (it is
KD 5
necessary to proof the power of attorney and attain
administration approval)

ك. د5

 إضافة توكيل رسمي على حساب/اصدار توكيل بنكي
بناء على طلب العميل (ضرورة إثبات التوكيل
العميل
ً
)الرسمي واخذ الموافقة من اإلدارة

4/7

7/5

Cancelling bank’s/general power of attorney on the
customer’s expense and upon his request

KD 5

ك. د5

 توكيل رسمي على حساب العميل/إلغاء توكيل بنكي
بناء على طلب العميل
ً

5/7

7/6

Approval of customer’s signature upon customer’s
request for external use

KD 5

ك. د5

7/7

Freezing/Unfreezing all accounts (as per court order/
KD 2
internal reasons)

ك. د2

Transfer from one account to another within the
bank:

 التزامات/  فك حجز لجميع الحسابات (بحكم محكمة/ حجز
)داخلية

6/7

7/7

:تحوي�ل من حساب آلخر ضمن حسابات البنك

1. Transfer from an account to another within
Boubyan Bank –
Customer’s other account

KD 0.500

2. Transfer the salaries of private sector (for private
sector employees with salaries less than KD 300
monthly)

KD 1

ك. د1

7/9

Reactivating an account (Account status: Frozen/
dormant)

KD 5

ك. د5

)ساكن/ مجمد:إعادة تحريك حساب (حالة الحساب

9/7

7/10 8/1

Account closing/cancellation request before the
8. Special Fees for Online Trading Services
lapse of 6 months

KD 5

ك. د5

 شهور6  إلغاء الحساب قبل مرور/ طلب إغالق

10/7

7/11

Salaries processing (for salaries that are processed
manually; to be deducted from the employer, not
customers)

KD 1

ك. د1

تمري�ر الرواتب (للرواتب التي يتم قيدها يدوي ًا وتخصم
)من جهة العمل وليس العميل

11/7

8/1

8. Special Fees for Online Trading Services

7/8

ك. د0.500

9/1

A commission on each cardless withdrawal by
the Elbooq customer through Boubyan Bank ATM
network.

Initiating special instructions for the coverage
between accounts

 تحوي�ل رواتب العاملين بالقطاع األهلي (للعاملين.2
 دينار300 بالقطاع األهلي الذين تقل رواتبهم عن
)كويتي شهري ًا

:خدمة إلبوك
KD 0.500

KD 0.100

ك. د0.500

عمولة على الدفعات الواردة إلى حساب الصندوق
الخاص بالعميل وتخصم بعد نجاح عملية اإليداع

ك. د0.100

عمولة على كل عملية سحب بدون بطاقة يقوم بها
عميل إلبوك من خالل شبكة بنك بوبيان لمكائن السحب
اآللي

KD 5

1/9

الخدمات االلكترونية لألفراد.10

10. Account Coverage (settlement between customer’s accounts)
10/1

8/7

الخدمات االلكترونية لألفراد.9

Elbooq Service
A commission on the payments received in the
customer›s account to be deducted after the
successful deposit

–  تحوي�ل من حساب آلخر ضمن حسابات بنك بوبيان.1
حساب عميل آخر

رسوم خاصة بخدمة التداول االلكتروني لألسهم.8

9. E-services for Individuals

ك. د5

إنشاء تعليمات خاصة للتغطية بين الحسابات

1/10

التموي�ل العقاري.11

11. Real Estate Finance

2018/9

بناء على طلبه
المصادقة على توقيع العميل
ً
لالستعمال خارج البنك

11/1

Mortgage contracts and editing mortgage
registration records

KD 500

ك. د500

عقود رهن العقارات وتحري�ر قوائم قيد الرهن

1/11

11/2

Mortgage contracts and notation in the companies’
register

KD 300

ك. د300

عقود رهن االسهم وبالتاشير في سجل الشركات

2/11

11/3

Mortgage of an investment portfolio or units of
investment funds

KD 350

ك. د350

رهن محفظة است�ثمارية او وحدات في صناديق
است�ثمارية

3/11

11/4

Other mortgages (e.g. store mortgage), etc.

KD 250

ك. د250

عقود رهن اخرى (مثل رهن المتجر) وخالفه

4/11

11/5

Assignments for contracts

KD 50

ك. د50

حواالت الحق على العقود

5/11

11/6

Mortgaging Fixed deposits

KD 25 Per
deposit

ك. د25
لكل وديعة

رهن الودائع الثابتة

6/11

11/7

A privately executed mortgage contract while
confirming the date by the Ministry

KD 250

ك. د250

عقود رهن عرفي مع اثبات التاري�خ لدى الوزارة

7/11

11/8

Cancellation of the Mortgage

KD 50

ك. د50

شطب الرهن

8/11

11/9

Placement and holding of shares (as a collateral)

%0.25 of the
market value

)ايداع وحفظ اسهم (علي سبيل الضمانة

9/11

Replacement, change and release of guarantee
during the validity of the financing

%0.125 of
the value of
the replaced
guarantee at
a minimum of
KD 100

 من0.125%
استبدال و تغي�ير و االفراج عن الضمان خالل فترة صالحية قيمة الضمان
التموي�ل
المستبدل بحد
ك. د100 ادنى

10/11

11/11

Fees of property valuation

The value of
the fees paid
to insurance
companies

قيمة الت�كلفة
المدفوعة
لشركات
التقي�يم

اجور تقي�يم عقار

11/11

11/12

Fees of insurance cover for properties
or other assets

KD 50

قيمة الت�كلفة
المدفوعة
لشركات
الت�أمين

اجور التامين على العقار او االصول االخرى

12/11

11/13

Commercial financing with special-nature mega
projects

As per the
arrangement
with the client

وفق الترتيب
مع العميل

التمويالت التجارية للمشاريع الكبرى ذات الطبيعة
الخاصة

13/11

11/14

Management & Follow-Up Commission (To be
calculated for medium and long-term financing
which requires follow-up and reviews over long
periods, provided that this shall calculated as a part
of the financing price.)

A maximum
of %0.5 of
the financing
amount of at
least
KD 500

بحد اقصى
 من%0.5
عمولة ادارة ومتابعة (تحسب على التموي�ل متوسط
 الذي يتطلب متابعة ومراجعة على مدي مبلغ التموي�ل،وطوي�ل االجل
فترات طويلة وعلى ان يتم تضمينها في سعر التموي�ل) وبحد ادنى
ك. د500

14/11

11/15

A maximum
Fees for studying and meeting the recurrent requests of %0.125 of
of clients to increase/revise the extended financing the financing
limits
amount of at
least KD 250

11/16

Study preparation fees for increasing and amending
existing non-cash financing limits

11/17

Fees for drafting contracts for lease ending into
ownership (Provided that this should be included
in the advance payment of the lease amount paid
by the client to the bank which should cover the
expenses of the preliminary contracts, real estate
registration and the fees of the Ministry of Justice.)

11/10

A maximum of
KD 50

KD 150

 من%0.25
القيمة السوقية

بحد اقصي
 من0.125%
قيمة التموي�ل
وبحد ادنى
ك. د250

/رسوم دراسة وتلبية الطلبات المت�كررة للعمالء لزيادة
تعديل حدود التمويالت الممنوحة

15/11

50 حد اقصى
ك.د

رسوم اعداد دراسة زيادة وتعديل حدود تموي�ل غير
نقدية قائمة

16/11

رسوم اعداد العقود الخاصة باألجارة المنتهية بالتملك
(على ان ت�كون متضمنة في الدفعة المقدمة من األجرة
ك. د150 التي يدفعها العميل للبنك حيث تشمل تغطية مصاريف
العقود األبتدائية وتسجيل العقار باألضافة الي رسوم
)وزارة العدل

17/11

خدمات التموي�ل.12

2018/9

12. Personal Finance Services

12/1

Changing repayment method/standing orders/
account number (inside the bank/account in another KD 5
bank)

12/2

Changing the vehicle›s ownership

12/3

ك. د5

 تغي�ير/  أوامر الدفع الدائم/ رسوم تغي�ير طريقة السداد
) حساب في بنك أخر/ رقم الحساب (داخل البنك

1/12

KD 10

ك. د10

رسوم تحوي�ل ملكية مركبة

2/12

Adding/cancelling/changing sponsorship or sponsor

KD 10

ك. د10

رسوم إضافة أو إلغاء أو تغي�ير كفالة أو كفيل

3/12

12/4

Debt transfer fees

KD 20

ك. د20

رسوم خدمة تحوي�ل المديونية

4/12

12/5

Installments Rescheduling Fees

KD 10

ك. د10

رسوم إعادة جدولة األقساط

5/12

12/6

Completing a transaction (at the Ministry of Interior
– General Department of Traffic) instead of the
customer (selling – buying – other): - Dismissal of a
vehicle under installments

KD 5

ك. د5

 اإلدارة العامة- إنجـــاز معاملـــة (بـــــوزارة الداخلية
:) أخرى-  شراء- ال مــــــن العميــــل (بيع
ً للمرور) بــــد
تسقيط مركبة مطلوبة لألقساط

6/12

12/7

Cancellation of selling transaction after the issuance
KD 10
of an order/purchase request/signing contract

ك. د10

 توقيع/ طلب الشراء/ إلغاء معاملة بيعية بعد صدور أمر
العقد

7/12

12/8

Taking the stamp off the vehicle during installments

ك. د10

رفع الختم عن المركبة أثناء وجود األقساط

8/12

KD 10

.13طلب نسخ من مستندات أو شهادات أو ما يشابهها

13. Documents or certificates copy requests

1/13

طلب صــورة ميكروفيلــم – نسخــة من إشعــــارات بنكيـــة -
(داخــل – خــارج) الكويـــت ( -المــدة)

 10د.ك

KD 10

Requesting a microfilm photocopy – bank notices
)copy – (inside or outside) Kuwait – (Duration

13/1

2/13

الشهادات المصرفية بأنواعها

 5د.ك

KD 5

)Bank Certificate (all types

13/2

3/13

شهادة بدل فاقد  /بدل تالف لشهادة وديعة
است�ثمارية

 3د.ك

KD 3

 .1كشف حساب لمدة سنة (الصفحة الواحدة)

 1د.ك

KD 1

)1. Account statement for 1 year (per page

 .2كشف حساب من سنة إلى  5سنوات (الصفحة
الواحدة)

 5د.ك

KD 5

)2. Account statement from 1 to 5 years (per page

 .3كشف حساب من  5سنوات إلى  10سنوات (الصفحة
الواحدة)

 10د.ك

3. Account statement from 5 to 10 years (per page) KD 10

 .2كشف حساب أكثر من  10سنوات (الصفحة الواحدة)

 20د.ك

4. Account statement for more than 10 years (per
)page

Replacement of lost/damaged certificate for
investment deposit certificate

كشف حساب:

4/13

Account statement:

KD 20

رسوم وعموالت الخدمات المصرفية (االعتمادات والكفاالت)
المنتج

13/3

أفضل سعر

13/4

TRADE SERVICES STANDARD TARIFF
الحد األدنى/األقصى

Min/Max

Basic Rate

Product
)LC Issue (Import

إصدار اعتمادات مستندية (استيراد)
إصدار اعتمادات مستندية
(باالطالع) بما في ذلك
اعتمادات الضمان

 3/4%ثابتة

بحد أدنى  50دك

Min KWD 50/-

3/4% flat.

LC Issue(sight) Including
Standby:

إصدار االعتماد المستندي
(بالقبول) بما في ذلك
اعتمادات الضمان

 %1ثابتة

بحد أدنى  50دك

Min KWD 50/-

%1 flat.

)LC Issue(acceptance
Including Standby :

إصدار االعتمادات المستندية
المتجددة

كما سبق بالنسبة للسحب
الكامل

بحد أدنى  50دك

Min KWD 50/-

Same as above on full drawing

Revolving LC issue

تحوي�ل االعتماد المستندي

 1/4%ثابتة

بحد أدنى  25دك

Min KWD 25/-

1/4 % flat

LC Transfer

رسوم ترتيبات الت�أمين

 2دك ثابتة

KWD 2/- flat

Insurance arrangement fee

االعتمادات المستندية ببند
عمولة الوكيل

 1دك عند اإلصدار  3 +دك
لتحوي�ل األموال إلى بنك آخر

KWD 1/- during issuance and
KWD 3/- for transfer of funds
to another bank.

LC with Agent comm clause

As agreed

Morabaha LCs

مرابحة االعتمادات المستندية حسب االتفاق
تعديل االعتمادات المستندية

LC Amendment

مالي (زيادة في القيمة)

مثل اإلصدار على مبلغ الزيادة

غير مالي

 15دك ثابتة

إلغاء االعتماد المستندي

 15دك  /في حال انتهاء
صالحية االعتماد المستندي
دون استخدام

Same as issue on the increased
amount.

Financial (increase in value
)only

KWD 15/- flat

Non-Financial

KWD 15/- if LC expires
unutilized.

LC Cancellation

فواتير االستيراد وفق ًا لالعتماد المستندي

رسوم معالجة حاالت عدم
المطابقة
رسوم اعتماد مستندي مقيد

 15دك ثابتة

رسوم اعتماد مستندي
منتهي

 + 1/8%ثابتة

مبلغ السحب على المكشوف

مثل اإلصدار على المبلغ
المسحوب على المكشوف

رسوم االسترداد للفواتير

بسعر الت�كلفة

رسوم الرد المت�أخر

 15دك ثابتة إذا لم يتم
الرد على المستندات غير
المطابقة من قبل العمالء
خالل  15يوم ًا بعد إخطار
وصول المستندات في حال
الشحن البحري و 10أيام بعد
إخطار وصول المستندات في
حال الشحن الجوي.

بحد أدنى  25دك

بحد أدنى  15دك

Min KWD 25/-

Min KWD 15/-

%1/4 flat

Negotiation fees

USD 100/- flat for Import bills
and KWD 20/- flat for local
bills.

Discrepancy handling fees

KWD 15/- flat

Restricted LC fees

1/8 % flat

Expired LC fees

Same as issue on the
overdrawn amount.

Overdrawn amount

At cost

Reimbursement charges for
Bills.

KWD 15/- flat if discrepant
documents are not responded
to by customers within 15 days
after document arrival notice
in case of sea shipment and
10 days after document arrival
notice in case of air shipment.

Delayed response fee

2018/9

أتعاب تفاوض

 + 1/4%ثابتة
 100دوالر أمريكي ثابتة
لفواتير االستيراد  20 -دك
ثابتة للفواتير المحلية

Import bills under LCs:

الفواتير الواردة تحت التحصيل

Inward bills under collection:
Processing fees

1/8 % flat

Paying Bank charges

KWD 15/- flat

Delayed Response fee:

Extra:
a) Sight bill remain
unpaid 2 months after
presentation.
b) Term bill remain
unaccepted 2 months
after presentation.
c) Term bill remain unpaid
2 months after maturity:
1/16% p.m. or part
thereof- Min. KD 15/-

Murabaha IBC

Min KWD 15/-

 ثابتة1/8%

رسوم المعالجة

 دك ثابتة15

سداد رسوم البنك

:إضافية
أ) بقاء كمبيالة باالطالع دون
.سداد لشهري�ن بعد التقديم
ب) بقاء كمبيالة ألجل دون
أن تقبل لمدة شهري�ن بعد
.التقديم
ج) بقاء كمبيالة ألجل دون
سدادهــا بعد شهري�ن من
:االستحقاق
 شهري ًا أو لكل جزء1/16%
.ك. د15 وبحد أدنى

رسوم الرد المت�أخر

As agreed

حسب االتفاق

مرابحة الفواتير الواردة تحت
التحصيل

Avalization Murabaha

As agreed

حسب االتفاق

مرابحة ضمان أداء فاتورة

Shipping Guarantee/DO
endorsement

KWD 10/- flat

 دك ثابتة10

”DO“ ضمان الشحن

 دك15 بحد أدنى

LG Issue

إصدار خطاب الضمان

Guarantee issued at
the request of foreign
correspondents

3% pa

Min 3/4% or KWD 50/whichever is higher

Tender Guarantees

1/8 % per 3 months or
part thereof

KWD 30/-

All Other Guarantees

1.5% pa.

Min 3/8 % or KWD 30/whichever is higher

 أو% 3/4 بحد أدنى
 دك أيهمــا أعلى50

 سنويا%3

إصدار الضمان بناء على طلب
المراسلين األجانب

 دك30

بشكل ربع سنوي أو1/8%
لكل جزء

ضمانات المناقصة

 أو% 3/8 بحد أدنى
 دك أيهمــا أعلى30

 سنويا%1.5 جميع أشكال الضمانات األخرى
تعديل خطاب الضمان

LG Amendment
Increase or Renewal

Same as issuance

مثل اإلصدار

Other Amendments

KWD 15/- flat

 دك ثابتة15

LG Advice

تعديالت أخرى
إشعار خطاب الضمان

Original

KWD 25/- flat

 دك ثابتة25

األصلي

Amendment

KWD 10/- flat

 دك ثابتة10

تعديل

Claim handling fee:

KWD 25/- flat

 دك ثابتة25

رسوم معالجة مطالبة

)إشعار االعتماد المستندي (الصادرات

LC Advising (export)
Original

KWD 25/- Flat.

 دك ثابتة25

األصلي

Amendment

KWD 10/- Flat.

 دك ثابتة10

تعديل

Confirmation Commission On case by case basis

Min KWD 30/-.

 دك30 بحد أدنى

لكل حالة على حدة

عمولة الت�أكيد

Document processing fees
1/4% flat
under

Min KWD 25/-

 دك25 بحد أدنى

 ثابتة+ 1/4%

رسوم معالجة المستندات

 دك ثابتة15

رسوم معالجة حاالت عدم
المطابقة

 دك ثابتة لكل مطالبة25

رسوم االسترداد وفق ًا
لصالحية االسترداد

 ثابتة+ 1/4%

تحوي�ل اعتماد مستندي

Discrepancy Handling fees KWD 15/- flat
Reimburesment Fee under
KWD 25/- flat per claim
Reimb Auth.
LC Transfer

1/4 % flat

Min KWD 25/-

 دك25 بحد أدنى

تعديل تحوي�ل اعتماد مستندي

LC Transfer Amendment
Financial (increase in
amount only)

Same as transfer

Non-Financial

مثل التحوي�ل

)مالية (زيادة المبلغ فقط

KWD 15/- flat

 دك ثابتة15

غير مالي

Cancellation of unutilized
KWD 15/- flat
LC

 دك ثابتة15

إلغــاء اعتماد مستندي غير
مستخدم

 ثابتة1/8%

فواتير صادرة للتحصيل

Outward bills for
Collection:

2018/9

الزيادة أو التجديد

1/8% flat

Min KWD 25/-

Min KWD 15/-

 دك25 بحد أدنى

 دك15 بحد أدنى

رسوم عامة

General
 دك5 بحد أدنى
 دك15 بحد أقصى

 دك لكل طرد0.250

رسوم مناولة الطرد

 دك3

الرسوم البريدية

 دك10

سويفت مختصر

KWD .250 per parcel

Postage

KWD 3/- flat

Short Swift

KWD 10/-

Long Swift

KWD 20/-

 دك20

سويفت مطول

Short Telex

KWD 10/-

 دك10

تلكس مختصر

Long Telex

KWD 50/-

 دك50

تلكس مطول

Courier

KWD 20/-

Assignment of proceeds

1/8 % flat

Custodial fees on all
usance bills

KWD 15/- flat

Retail Guarantees with full cash cover

2018/9

Min KWD 5/- Max KWD
15/-

Parcel handling charges

Min KWD 25/-.

 دك25 بحد أدنى

 دك20

البريد السريع

 ثابتة1/8%

التنازل عن العوائد

 دك15

رسوم حفظ لجميع الكمبياالت
ألجل

كفاالت األفراد بتغطية نقدية كاملة

Tender Guarantees Up to
KWD 10000

Issue KWD 60
Amendment KWD 40

 دك40 دك لإلصدار و60
للتعديل

كفاالت المناقصات حتى
 دك10000

Tender Guarantees above
KWD 10000

Issue KWD 95
Amendment KWD 65

 دك65 دك لإلصدار و95
للتعديل

كفاالت المناقصات أعلى
 دك10000 حتى

Other Guarantees up to
KWD 10000

Issue KWD 100
Amendment KWD 60

 دك60 دك لإلصدار و100
للتعديل

10000 كفاالت أخرى حتى
دك

Other Guarantees above
KWD 10000

Issue KWD 160
Amendment KWD 95

 دك95 دك لإلصدار و160
للتعديل

كفاالت أخرى أعلى من
 دك10000

Guarantees Less than
KWD 2000 (irrespective
of type)

Issue KWD 30
Amendment KWD 20

 دك20 دك لإلصدار و30
للتعديل

 دك2000 كفاالت أقل من
)(بغض النظر عن طبيعتهــا

Guarantee issued through
correspondent-Tender

Issue KWD 240
Amendment KWD 150

 دك150 دك لإلصدار و240
للتعديل

ضمان صادر من خالل مراسل
– مناقصة

Guarantee issued through
correspondent-Others

Issue KWD 380
Amendment KWD 240

 دك240 دك لإلصدار و380
للتعديل

ضمان صادر من خالل مراسل
– أخرى

