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الت�سهيالت االئتمانية النقدية
ر�سوم الرهن
ر�سوم تقييم الرهن

ر�سوم تقييم مبنى �سكني
ر�سوم تقييم مبنى �سكني لغاية  6طوابق
ر�سوم تقييم مبنى �سكني �أكرث من  6طوابق
ر�سوم تقييم جممع جتاري
ر�سوم ارتباط عن �سحب على املك�شوف
ر�سوم �إلغاء الت�سهيالت
ر�سوم التعديل � /إعادة التخ�صي�ص
الفئات من (�أ) �إىل (هـ) :الفئة (�أ) متثل احل�سـابات التي تتطلب جهود ًا كبرية من حيث الوقت الالزم لإجناز
العمليات ،والفئة (هـ) متثل احل�سـابات التي تتطلب �أدنى فرتة زمنية لإجناز العمليـات).
عمالء من الفئة (�أ)
عمالء من الفئة (ب)
عمالء من الفئة (ج)
عمالء من الفئة (د)
عمالء من الفئة (هـ)
�إعادة هيكلة  /جدولة
�إعادة هيكلة الت�سهيالت االئتمانية
�أ -التقديرات امل�ستقبلية للأو�ضاع املالية و�أو�ضاع ال�سوق ،حتليل اجتاهات حتركات الأ�صول وااللتزامات بهدف
�إعادة هيكلة وتوجيه املركز املايل لل�شركة ليتما�شى مع احتياجات العميل ،وتوفري الدعم التمويلي امل�صريف
املنا�سب.
�أ -التقديرات امل�ستقبلية للأو�ضاع املالية و�أو�ضاع ال�سوق  ،حتليل اجتاهات حتركات الأ�صول وااللتزامات
بهدف اعادة هيكلة وتوجيه املركز املايل لل�شركة ليتما�شى مع احتياجات العميل ،وتوفري الدعم التمويلي
امل�صريف املنا�سب.
ب� -إعادة تخ�صي�ص مبالغ الت�سهيالت يف ما بني احلدود االئتمانية ،تفوي�ض باال�ستخدام الإ�ضايف لأحد حدود
الت�سهيالت مقابل تخفي�ض حدود نوع �آخر من الت�سهيالت.
ج� -إعادة ت�صنيف وا�ستبدال الت�سهيالت املمنوحة ب�أخرى جديدة.
د -حتديـد �شروط و�أحكام حدود الت�سهيالت االئتمانية:
� .1أجل التمويل.
� .2إعادة اجلدولة والتجديد.
 .3نوع ال�ضمان ون�سب التغطية.
املوافقة على جتاوز احلدود املقررة للعميل ،وعلى �شروط غري اعتيادية
(ال�سمـاح بتجاوز احلدود املقررة للت�سهيالت االئتمانية النقدية منها وغري النقدية ،مثل احل�ساب اجلاري
وت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف والقرو�ض واالعتمادات والكفاالت).
القرو�ض التجارية لل�شركات :
�أ) عمولة ال�سداد املبكر لقرو�ض ال�شركات يف حالة منح قر�ض جديد
ب) عمولة ال�سداد املبكر لقرو�ض ال�شركات ،بدون منح قر�ض جديد
خدمات للعمالء من ال�شركات
فتح ح�سابات لل�شركات
يتم �إر�سال طلب فتح احل�ساب وجميع �صور امل�ستندات (عقد الت�أ�سي�س ،النظام الداخلي لل�شركة ،املفو�ضون
ب�إدارة احل�ساب و�صالحياتهم مع بقية امل�ستندات اىل امل�ست�شار القانوين لالطالع والإفادة بالر�أي قبل فتح
احل�ساب وخا�صة ال�شركات حتت الت�أ�سي�س).
ت�أمني على الأ�صول املرهونة
ر�سوم ت�سهيالت م�شرتكة
حزمة اخلدمات االختيارية لل�شركات ال�صغرية
حزمة املعامالت عرب االنرتنت خالل ال�شهر الواحد:
عدد  2حتويل دويل عن طريق الإنرتنت
عدد  2حتويل دويل عن طريقف الأنرتنت
عدد  2حتويل حملي عن طريق الإنرتنت
عدد  2تعليمات ثابتة
حزمة دفاتر ال�شيكات خالل ال�شهر الواحد:
�إ�صدار عدد  1دفرت �شيكات ( 25ورقة)
عدد  2حتويل مايل دويل عن طريق االنرتنت
عدد  2تعليمات ثابتة
ر�سوم �أخرى
عمولة ت�أجيل �أق�ساط
القر�ض ال�سكني
�أية قرو�ض �أخرى
ر�سوم عن ت�أخري �سداد الأق�ساط
 لغـاية  400/-د.ك. لغـاية  800/-د.ك. لغـاية  1300/-د.ك. لغـاية  2000/-د.ك. لغـاية  5000/-د.ك. لغـاية  10000/-د.ك. �أكرث من  10001/-د.ك.ر�سوم تقييم عقار بخ�صو�ص قر�ض �سكني
دفعة جزئية �أقل من  50%من الر�صيد امل�ستحق
دفعة جزئية �أكرب من 50%
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الئحة الر�سوم والعموالت لل�شركــات
 50د.ك .لكل رهـن

بالتكلفة املدفوعة ل�شركة التقييـم العقـارية

 %0.5خالل فرتة الت�سهيالت وفرتة التمديد
%0.5على الأر�صدة غري امل�سحوبة بدء ًا من �آخر يوم من فرتة ال�سماح وحتى انتهاء �صالحية الت�سهيالت
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 150د.ك.
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 10د.ك .لكل عملية.
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 %1من املبلغ املدفوع مب ّكر ًا.
 %3من املبلغ املدفوع مب ّكر ًا.

 5د.ك .لكل ح�ساب.

5

بالتكلفة الفعلية املدفوعة ل�شركة الت�أمني.
ح�سب �شروط عقد الت�سهيالت.

يتقا�ضى البنك مبلغ ًا �شهري ًا مقطوع ًا قدره  5د.ك .مقابل �أي حزمة من هاتني احلزمتني.

6

7

 5د.ك.
 10د.ك.
 15د.ك.
 25د.ك.
 50د.ك.
 100د.ك.
 180د.ك.
بالتكلفة الفعلية املدفوعة ل�شركة التقييم
 1%من املبلغ املدفوع
 3%من املبلغ املدفوع
�أ) اخلدمة اختيارية تبعا لقرار العميل.
ب) يف حالة رغبة العميل يف الت�أمني يتم ا�ستيفاء موافقته على ذلك مع مراعاة مايلي :
 �أن تكون �أجور الت�أمني منا�صفة بني البنك واملقرت�ض بن�سبة  50%لكل منهما  ،على ان ال تتجاوز �أجور الت�أمني التييتحملها العميل  2%من قيمة القر�ض كحد �أق�صى  ،ويتحمل البنك الن�سبة الباقية من قيمة �أجور الت�أمني والتي يتعني
�أن التقل عن الن�سبىة التي حتملها العميل
 ان يتم حتميل �أجور الت�أمني على عمر القر�ض بحيث يتم دفعها ب�شكل �شهري مع الق�سط ال�شهري ل�سداد القر�ض .ويفحالة �سداد العميل للقر�ض قبل تاريخ ا�ستحقاقه (�سداد مبكر)يتم �إعفا�ؤه من �سداد باقي �أق�ساط الت�أمني.

1
1.1

1.2

 10د.ك.
 10د.ك.
 الفائدة ال�شهرية املطبقة على الأر�صدة املدينة:� %0.5شهري ًا  +احلد الأق�صى ل�سعر الفائدة االتفاقية ملعامالت الإقرا�ض بالدينار الكويتي ملدة ال تزيد عن �سنة.

الت�سهيالت االئتمانية غري النقدية
خطابات الإعتمادات ال�صادرة
االعتمادات النظيفة واالحتياطية
 %0.75للأ�شهر الثالثة الأوىل كفرتة حد �أدنى وبعد ذلك  %0.25لكل �شهر �أو جزء منه وبحد �أدنى  50د.ك.
غري م�ضمونة
 %0.375للأ�شهر الثالثة الأوىل كفرتة حد �أدنى وبعد ذلك  %0.125لكل �شهر �أو جزء منه بحد �أدنى  25د.ك.
م�ضمونة (بهام�ش نقدي بن�سبة )%100
االعتمادات امل�ستندية
 %0.125لكل �شهر �أو جزء منه لثالثة �أ�شهر كفرتة ح ّد �أدنى ،وبحد �أدنى  25د.ك.
عمولة فتح االعتماد
عمولة التعديالت
 %0.125لكل �شهر �أو جزء منه لثالثة �أ�شهر كفرتة ح ّد �أدنى ،وبحد �أدنى  25د.ك.
زيادة/تخفي�ض قيمة االعتماد
 %0.125لكل �شهر ،بحد �أدنى  15د.ك.
متديد ال�صالحية
 15د.ك .ثابتة.
تعديالت �أخرى
تكون الر�سوم  20د.ك .كحد �أدنى لكل عملية �سحب �أو ب�سعر التكلفة �إن كانت �أعلى.
ر�سوم تعوي�ض
امل�ستخدمة
غري
االعتمادات
�إلغاء
 10د.ك.
(يطبق يف حالة �إلغاء االعتماد بالكامل دون �أن يتم ا�ستخدامه)
 %0.25ثابتة وبحد �أدنى  15د.ك.
التفوي�ض بتداول كتاب اعتماد منتهي ال�صالحية
 60د.ك� .أو ب�سعر التكلفة ان كانت اعلى.
كتاب اعتماد عرب التلك�س بالكامل (حملي)
 30د.ك.
كتاب اعتماد عرب نظام ال�سويفت بالكامل
 25د.ك.
بريد الت�سليم باليد
 3د.ك.
ر�سوم االت�صاالت
بالتكلفة
ر�سوم البنك املرا�سل
خطابات االعتمادات الواردة
االعتمادات امل�ستندية/النظيفة/االحتياطية
 25د.ك .ثابتة
عمولة تبليغ
 %0.125لكل �شهر او جزء منه ملدة ثالثة �أ�شهر كحد �أدنى ،وبحد �أدنى  -30د.ك.
عمولة تعزيز
 15د.ك.
عمولة التعديل
 %0.25ثابتة وبحد �أدنى  30د.ك.
عمولة تداول االعتماد
 %0.125ثابتة وبحد �أدنى  30د.ك.
م�ستندات مر�سلة للتح�صيل
 %0.25ثابتة وبحد �أدنى  20د.ك.
م�ستندات مر�سلة للموافقة
 20د.ك.
�إلغاء خطاب اعتماد غري م�ستخدم
 15د.ك .عن كل معاملة م�ستندات متباينة املعلومات.
ر�سوم معاملة التباين يف امل�ستندات
 20د.ك.
ر�سوم تعوي�ض عن كل مطالبة
 %0.125ثابتة وبحد �أدنى  20د.ك.
عمولة قبول  -كتاب اعتماد معزّز
 15د.ك.
عمولة قبول  -كتاب اعتماد غري معزّز
 %0.25ثابتة وبحد �أدنى  5د.ك.
تعوي�ض �سعر ال�صرف
�سعر ليبور ملدة ثالثة �أ�شهر . %2 +
ر�سم الفرتة االنتقالية
االعتمادات القابلة للتحويل
(�إذا طلب امل�ستفيد حتويل خطاب االعتماد مل�ستفيد �آخر/مل�ستفيدين �آخرين ،تدفع الر�سوم اخلا�صة بعملية التحويل من قبل امل�ستفيد الأول ما مل يكن مبين ًا يف خطاب االعتماد خالف ًا لذلك).
 %0.25ثابتة وبحد �أدنى  15د.ك.
خطاب اعتماد حمول بالكامل
 %0.25ثابتة عن كل حتويل وبحد �أدنى  25د.ك.
خطاب اعتماد حمول جزئيـ ًا
 3دوالر امريكي
معاملة كمبيالة خم�صومة
 25د.ك.
بريد الت�سليم باليد ()Courier
 3د.ك.
ر�سوم االت�صاالت (الربيد املحلي/فاك�س/ر�سوم بريدية)
االعتمادات امل�ستندية املتجددة
 %0.125لكل �شهر (لفرتة ثالثة �أ�شهر كحد �أدنى ،وبحد �أدنى  25د.ك ).و %0.25ثابتة لكل عملية �سحب.
فتح االعتماد
االعتمادات امل�صرفية املحلية
 %0.75للأ�شهر الثالثة الأوىل وبعد ذلك  %0.25لكل �شهر بحد �أدنى  50د.ك.
�إ�صدار االعتماد
 %0.25ثابتة (وبحد �أدنى  25د.ك).
التعديالت (متديد ال�صالحية ،الزيادة يف القيمة وغريها)
 %0.25ثابتة (وبحد �أدنى  30د.ك).
عمولة التداول
 20د.ك .عن كل دفعة .
ر�سوم تعوي�ض
 10د.ك.
اعتماد م�صريف مر�سل بوا�سطة تلك�س بالكامل (حملي)
التح�صيل
�سندات واردة بر�سم التح�صيل
تنطبق هذه الالئحة على �سندات التح�صيل النظيفة وامل�ستندية امل�ستلمة من اخلارج و�سوف تطبق حتى يف حالة ت�سليم ال�سند بدون دفع �أو �إعادته للمر�سل بدون دفع.
�سندات حت�صيل �صادرة
 7د.ك .لكل �سند (يف حالة تقدمي �أكرث من �سند واحد با�سمني خمتلفني  /م�سحوبني على بنكني خمتلفني ف�إن كل �سند يف
يتم �إر�سال ال�سندات املقدمة من العميل وامل�سحوبة على بنوك �أجنبية خمتلفة وتر�سل للتح�صيل وقيد مبالغها
هذه احلالة يعامل معاملة منف�صلة).
للعميل بعد حت�صيل مبالغها بناء على طلبه
�سندات حت�صيل م�شرتاه
التح�صيل بالعمالت االجنبية من عمالء البنك وامل�سحوبة على بنوك اجنبية بناء على طلب مقيدة حل�ساب بالدينار الكويتي  /بالعملة الأجنبية  0.003%من مبلغ ال�شيك  1( +د.ك) ر�سوم بريد 7 ( +د.ك) تلك�س
يتم �شراء �سندات
مرجتعة لأي �سبب  5/-د.ك عمولة للبنك املرا�سل
 3 ( +د.ك) عمولة البنك املرا�سل.
العميل
 0.125%ثابتة بحد ادنى 15د.ك.
�سندات االعتمادات امل�ستندية
 %0.0625ثابتة وبحد �أدنى  5د.ك.
�سندات االعتمادات النظيفة (مبا فيها ال�شيكات)
 10د.ك .عن كل حوالة � /سند
�أجور البنك الدافع
 0.250د.ك .لكل طرد ،وبحد �أدنى  3/-د.ك .وبحد �أق�صى  10د.ك.
�أجور مناولة الطرود (ال�شحن اجلوي  +الطرود الربيدية)
 1د.ك .على كل �أمر ت�سليم.
�أجور اخلطوط اجلوية الكويتية
 10د.ك .كل ربع �سنة.
خدمة العهدة
 %0.25وبحد �أدنى  5د.ك.
تعوي�ض �سعر ال�صرف
 %0.05لكل �شهر ،وبحد �أدنى  1د.ك.
الت�أمني على الب�ضائع وال�سندات املت�أخرة ال�سداد
 %0.0625كل �شهر �أو  15د.ك .كحد �أدنى
�سندات مت�أخرة ال�سداد
 %0.125لكل �شهر �أو جزء منه كحد �أدنى  25د.ك.
ال�سندات املقبولة امل�ضمونة
متديد تاريخ ا�ستحقاق �سندات مقبولة
 %0.0625ثابتة لكل متديد( ،بحد �أدنى  10د.ك).
�سندات حت�صيل عادية
� %0.125شهري ًا وبحد �أدنى  15د.ك.
�سندات حت�صيل م�ضمونة
 3د.ك.
خدمات الربيد
 25د.ك� .أو بالتكلفة �إذا كانت �أعلى
بريد الت�سليم باليد
�سندات �صادرة بر�سم التح�صيل للخارج
العمولة
 %0.0625ثابتة وبحد �أدنى  10د.ك.
�سندات نظيفة
 %0.125ثابتة وبحد �أدنى  10د.ك.
�سندات م�ستندية
 7د.ك .عن كل عملية
ال�شيكات/ال�شيكات امل�صرفية
 3د.ك.
خدمات الربيد
بريد الت�سليم باليد
 10د.ك( .ال�شيكات)
 25د.ك( .اخرى)
�سندات م�سحوبة على اعتمادات �صادرة
الر�سم
� %10.5سنوي ًا
�سندات م�سددة بالدينار الكويتي
�أ�سعار ليبور ملدة ثالثة �أ�شهر %2 +
�سندات م�سددة بالعملة الأجنبية
 %0.05لكل �شهر وبحد �أدنى  1د.ك.
الت�أمني �ضد احلريق
 60دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إىل اجور التلك�س
ر�سوم معاملة التباين يف امل�ستندات
 %0.125ثابتة وبحد �أدنى  15د.ك.
التجاوز يف ال�سحب
 15د.ك.
التفوي�ض بتداول االعتمادات املقيدة
 %0.125لكل �شهر ،وبحد �أدنى  15د.ك.
اعتمادات بالقبـول
 0.250د.ك .لكل طرد ،وبحد �أدنى  5د.ك .وبحد �أق�صى  10د.ك.
اجور مناولة الطرود الربيدية (ال�شحن اجلوي والطرود الربيدية)
 %0.25وبحد �أدنى  5د.ك.
تعوي�ض �سعر ال�صرف
 1د.ك.
ر�سوم معاجلة كل �سند �إعادة متويل اعتماد
الت�سهيالت الغري نقدية
الكفاالت
نيابة عن بنوك �أخرى و�شركات التامني من الدرجة الأوىل
كفاالت مناق�صة
 %0.125لكل ثالثة �أ�شهر �أو جزء منها وبحد �أدنى  50د.ك.
لغاية  150,000د.ك.
( %0.1واحد بالألف) لكل ثالثة �أ�شهر �أو جزء منها وبحد �أدنى  187.500د.ك.
�أكرث من  150,000د.ك.
كفاالت الإجناز/ال�صيانة/حمجوز �ضمان/الدفعـةاملقدمة
 %0.125لكل ثالثة �أ�شهر �أو جزء منها وبحد �أدنى  50د.ك.
لغاية  250,000د.ك.
( %0.1واحد بالألف) لكل ثالثة �أ�شهر او جزء منها وبحد �أدنى  312.500د.ك.
�أكرث من  250,000د.ك.
 %0.375للأ�شهر الثالثة الأوىل وبعد ذلك  %0.125لكل �شهر وبحد �أدنى  50د.ك.
كفاالت ال�شراء واالعتمادات االحتياطية

 15د.ك .كحد �أدنى

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

املنتج واخلدمات احلالية
البطاقات
عموالت ا�صدار البطاقات الإتتمانية /م�سبقة الدفع � /سحب �آيل  /ح�سب البطاقة /الفئة
عمولة ا�صدار بطاقة فيزا كال�سيك
عمولة ا�صدار بطاقة فيزا الذهبية
عمولة ا�صدار بطاقة ما�سرت كارد كال�سيك
عمولة ا�صداربطاقة ما�سرت كارد الذهبية
عمولة ا�صدار بطاقة ما�سرتكارد تيتانيوم
عمولة ا�صدار بطاقة ما�سرت كارد وورلد
عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا بالتينيوم
عمولة ا�صدار بطاقة االت�صاالت الكال�سيكية
عمولة �إ�صدار بطاقة االت�صاالت الذهبية
ر�سوم ا�صدار البطاقة م�سبقة الدفع
عموالت جتديد البطاقات الإئتمانية /ال�سحب االيل /وذلك ح�سب نوع البطاقة والفئة
عمولة جتديد بطاقة فيزا كال�سيك
عمولة جتديد بطاقة فيزا الذهبية
عمولة جتديد بطاقة ما�سرتكارد كال�سيك
عمولة جتديد بطاقة ما�سرتكارد الذهبية
عمولة جتديد بطاقة ما�سرتكارد تيتانيوم
عمولة جتديد بطاقة ما�سرتكارد وورلد
عمولة جتديد بطاقة بالتينيوم
عمولة جتديد بطاقة االت�صاالت الكال�سيكية
عمولة جتديد بطاقة االت�صاالت الذهبية
ر�سوم جتديد البطاقة م�سبقة الدفع
عموالت جتديد البطاقات الإئتمانية تابعة (رديفة) ح�سب نوع البطاقة والفئة
فيزا كال�سيك (ا�صدار /جتديد لبطاقة تابعة)
فيزا ذهبية (ا�صدار /جتديد لبطاقة تابعة)
ما�سرتكارد كال�سيك (ا�صدار  /جتديد لبطاقة تابعة)
ما�سرتكارد الذهبية (ا�صدار /جتديد لبطاقة تابعة)
فيزا بالتينيوم  +انفينيت (ا�صدار  /جتديد لبطاقة تابعة)
عمولة �إبالغ عن فقدان� /سرقة اي من البطاقات الإئتمانية �أو بطاقات م�سبقة الدفع
عمولة �إ�صدار بطاقة �إئتمانية  /م�سبقة الدفع �/سحب �آيل /بدل فاقد/تالف�/سرقة(ح�سب كل نوع/فئة
البطاقة)
�إ�صدار بدل بطاقة �إئتمانية مفقودة
ا�صدار بدل فاقد بطاقة م�سبقة الدفع ( الدينار الكويتي و العمالت االجنبية)
عمولة �إر�سال بطاقة �إئتمانية عن طريق الربيد ال�سريع
�إر�سال بطاقة بربيد ت�سلم باليد
عمولة �سحب نقدي عن طريق البنك امل�صدر
عمولة �سحب نقدي عن طريق بنوك �أخرى ( املحلية -الدولية)
عمولة على املبلغ املدين /غري امل�سدد
ر�سوم على الأر�صدة املدينة غري امل�سددة لبطاقات االئتمان
عمــولة ا�صـدار /جتديد /بدل فاقـد � /إعادة تعبئـة للبطاقـة م�سبقــة الدفــع (الدينار الكويتي  /العمالت
االجنبية)
ر�سوم اعادة التحميل للبطاقة م�سبقة الدفع(بالدينار الكويتي والعمالت الأجنبية)
عموالت �أخرى للبطاقات الإئتمانية
ن�سخة من ق�سيمة بيع العميل
طلب ك�شف ح�ساب بطاقة الإئتمان
(من الفرع�،أو عن طريق اخلدمة امل�صرفية امل�سماة الهاتفية امل�سماة حاليا مركز االت�صال)
ال�سحب النقدي من بطاقة الدفع امل�سبق (بالدينار الكويتي)
ال�سحب النقدي من بطاقة الدفع امل�سبق (بالعملة االجنبية)

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

احلواالت امل�صرفية
عمولة حتويل حملي � /سويفت بالدينار الكويتي  /عمالت �أجنبية
حتويل بالتلك�س  /ال�سويفت �إىل بنك حملي خ�صم ًا من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي
حتويل بالتلك�س  /ال�سويفت �إىل بنك حملي خ�صم ًا من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي (املبلغ اقل من 50,000
دوالر امريكي)
حتويل بالتلك�س �إىل بنك حملي بالعملة االجنبية خ�صما من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي (املبلغ يزيد عن
 50,000دوالر امريكي)
عمولة حتويالت خارجية (�سويفت) عمالء البنك  /لغري عمالء البنك
ر�سوم ا�صدار حوالة بالتلك�س
ر�سوم ا�صدار حوالة بالتلك�س (مغطاة من بنك مرا�سل )
عمولة تعزيز �إ�صدار � /إلغاء حوالة � /سويفت بناء على طلب العميل
الغاء طلب ايقاف حوالة م�صرفية
�أجور �إلغاء حوالة التلك�س بناء على طلب العميل
تعزيز ا�صدار حوالة م�صرفية
عموالت احلواالت امل�صرفية � /شيكات حتت الطلب
ا�صدار �شيك م�صريف بالدينار الكويتي
الغاء �شيك م�صريف بالدينار الكويتي
عمولة �إ�صدار حوالة م�صرفية  /لعمالء البنك  /غري عمالء البنك
ا�صدار حوالة م�صرفية لعمالء بنك اخلليج
عمولــة �إ�صدار حوالة م�صرفية حتت الطلب بعد تقدمي احلوالة الأ�صلية �أو دون تقدميها
�إعادة �إ�صدار حوالة جديدة يف حالة عدم ا�ستالم امل�ستفيد للحوالة الأ�صلية (لغري عمالء بنك اخلليج)
عمولة �إلغاء � /إيقاف حوالة م�صرفية بناء على تقدمي احلوالة الأ�صلية
�إلغاء حوالة م�صرفية بناء على تقدمي احلوالة الأ�صلية
عمولة �إيقاف �صرف احلوالة امل�صرفية حتت الطلب � /سويفت
�إيقاف دفع حوالة م�صرفية بت�أكيد (بالتلك�س)
عمولة �إلغاء �إيقاف �صرف احلوالة � /سويفت  /حوالة بالربيد
عمولة حوالة م�صرفية حتت الطلب م�سحوبة بوا�سطة بنوك مرا�سلة � /شركة �صرافة
حوالة م�سحوبة على �شركة �صريفة
حوالة م�سحوبة بوا�سطة بنك اجنبي مرا�سل
حتويل � /سويفت مت ا�ستالمها وحتويلها اىل بنوك حملية  /خارجية بالعملة الأجنبية وبالدينار الكويتي
حواالت �أجنبية واردة
(حواالت �أجنبية يتم ا�ستالمها من بنوك مرا�سلة وحتويلها �إىل ح�سابات عمالء لدى بنوك حملية  /دولية)
عموالت حت�صيل وتداول ال�شيكات الأجنبية
�شراء احلواالت الأجنبية
نقدا �أو ايداع بح�ساب بالدينار الكويتي
نقدا بنف�س العملة الأجنبية
�شيكات �أجنبية مر�سلة للتح�صيل
عمولة حت�صيل �شيكات م�سحوبة على البنوك باخلارج بالعملة الأجنبية /الدينار الكويتي
�شيك م�صريف بالعملة الأجنبية ي�صدر بناء على طلب العميل ل�صالح امل�ستفيد م�سحوبا على ح�ساب البنك لدى
البنك املرا�سل (لغري عمالء بنك اخلليج)
حوالة اجنبية واردة بالتلك�س  - :لقيد يف ح�ساب العميل لدى البنك  -القيد يف ح�سابالعميل لدى بنك �آخر
 مدفوعه بالدينار الكويتي �أو الدوالر الأمريكي نقدا  -مدفوعه بالعملة الأجنبية نقداالقيد يف ح�ساب العميل لدى بنك اخلليج
القيد يف ح�ساب العميل لدى بنك �آخر
مدفوعة بالدينار الكويتي �أو الدوالر الأمريكي نقدا
مدفوعة بالعملة الأجنبية نقدا
�أوامر الدفع الدائمة
عمولة �شهرية على الأمر امل�ستدمي داخل البنك  /للبنوك املحلية  /ال�شركات املحلية
حتويل �إىل �شركات التق�سيط (بيت التمويل� ،شركة الت�سهيالت)
عمولة طلب  /تعديل  /تغيري� /إيقاف تعليمات م�ستدمية
طلب تطيق تعليمات ثابتة
عمولة حتويل من ح�ساب العميل ايل ح�ساب �آخر له �أو عميل �أخر يف البنك
من ح�ساب عميل �إىل ح�ساب عميل �آخر (�ضمن البنك)
من ح�ساب �إىل ح�ساب �آخر (نف�س العميل �ضمن البنك)
عمولة حتويالت حملية �أو خارجية � /سويفت
حوالة اىل بنك حملي
حوالة �إىل خارج البالد بالتلك�س
عمولة حتويل مع تغطية � /سويفت حملي �أو خارجي بالعملة الأجنبية �أو دول جمل�س التعاون
حوالة �إىل اخلارج مع تلك�س تغطية
عمولة حتويل اىل جهات خريية وجمعيات النفع العام
حتويـل �إىل هيئات خريية
خدمة الإ�ستقطاع ال�شهري من ح�سابات العمالء ل�صالح بيت التمويل الكويتي  -القطاع التجاري و�شركات
اال�ستثمار واللجان اخلريية وجمعيات النفع العام

4
4.1

4.2

4.3

ال�شيكات
عمولة �إ�صدار دفاتر �شيكات  -للأفراد ح�سب الفئة ( 50ورقة  25 -ورقة  10 -ورقة)
طلب دفرت �شيكات  25ورقة
 من الفرع من جهاز ال�سحب الآيل من اخلدمة امل�صرفية الهاتفية من اخلدمة الألكرتونية()e-gulfbankطلب دفرت �شيكات  50ورقة
 من الفرع من جهاز ال�سحب الآيل من اخلدمة امل�صرفية الهاتفية من اخلدمة الإلكرتونية()e-gulfbankعمولة �إلغاء دفرت �شيكات (�إذا مل ي�ستلمه العميل يف غ�ضون � -شهر)
�إلغاء دفرت �شيكات مل يتم ا�ستالمه من قبل العميل
عمولة �إلغاء دفرت �شيكات مفقود /م�سروق

4.5

وفق الرتتيبات املعمول بها مع املرا�سلني اخلارجني
وفق الرتتيبات املعمول بها مع املرا�سلني اخلارجني

4.7

 %0.125لكل ثالثة �أ�شهر وبحـد �أدنـى  20د.ك.

4.8

4.6

 %0.25لكل �شهر وبحد �أدنى  20د.ك.
 %0.125لكل �شهر وبحد �أدنى  20د.ك.

نقدا  /اخل�صم من احل�ساب بالدينار الكويتي

 %0.75لأول ثالثة �أ�شهر وبعد ذلك  %0.25لكل �شهر وبحد �أدنى ( 50د.ك).
� %2سنوي ًا

نقدا  /اخل�صم من احل�ساب بالعملة الأجنبية

 %0.75لأول ثالثة �أ�شهر وبعد ذلك  %0.25لكل �شهر وبحد �أدنى ( 50د.ك).

�شراء �شيكات �سياحية

 %1لكل �سنة وبحد �أدنى  25د.ك.
� %2سنويا وبحد �أدنى  20د.ك.
 %0.125يف ال�شهر (وبحد �أدنى  20د.ك).
 %0.0625لكل ثالثة �أ�شهر �أو جزء منها وبحد �أدنى  20د.ك.
 %0.0625لكل �شهر �أو جلزء منه وبحد �أدنى  20د.ك.
 %0.125لكل �شهر �أو جلزء منه وبحد �أدنى  20د.ك.
 %0.375للأ�شهر الثالثة الأوىل وبعد ذلك  %0.125لكل �شهر �أو جلزء منه وبحد �أدنى  25د.ك.
� %2سنوي ًا
 %0.375للأ�شهر الثالثة الأوىل وبعد ذلك  125%.لكل �شهر وبحد �أدنى ( 25د.ك).
 %1لكل �سنة وبحد �أدنى  25د.ك.
� %2سنويا وبحد �أدنى  20د.ك.
 10د.ك .ثابتة
 25د.ك .ثابتة
 %0.0625لكل �شهر �أو جلزء منه وبحد �أدنى  20د.ك.

نقدا /االيداع يف احل�ساب

5
5.1

5.2

 5د.ك .كحد �أدنى
 1د.ك.
 25د.ك .او ب�سعر التكلفة اذا كانت �أعلى
ب�سعر التكلفة
 50د.ك .على كل خطاب �ضمان �،إ�ضافة اىل الر�سوم املعتادة على خطابات ال�ضمان
 1د.ك.

5.3

6
6.1

1%
6.2

6.3

 25د.ك .لكل عملية نقل
 %0.25من قيمة العقد

الئحة الر�سوم والعموالت للأفراد

 100د.ك.
 20د.ك.

كفاالت ال�شحن
تعديالت عامة
(زيادة باملبلغ و�/أو متديد �صالحية الكفالة حتت�سب بنف�س تكلفة املطبقة عند الإ�صدار)
ر�سوم معاملة الكفاالت امل�ستلمة من اخلارج
عمــولة التبليــغ
التعديالت
نيابة عن العمالء
غري م�ضمونة
كفاالت املناق�صات
كفاالت العقود
 حمجوز ال�ضمان ،الدفعة املقدمة كفاالت الإجنازكفاالت ال�شراء
(كفاالت العمـال واالعتمادات االحتياطية)
الكفاالت املقدمة ل�شركات الت�أمني مبوجب قوانني الت�أمني
كفاالت الت�سهيالت االئتمانية
(عندما ي�صدر البنك كفالته لبنك �آخر طالب ًا منه منح ت�سهيالت ائتمانية معينة)
كفاالت ال�سيارات
كفاالت الهاتف
كفاالت �أخرى
م�ضمونة (بهام�ش نقدي بن�سبة )%100
كفاالت املناق�صات
كفاالت العقود  /كفاالت الإجناز  /كفاالت ال�صيانة
كفاالت حمجوز ال�ضمان  /والدفعات املقدمة
كفاالت ال�شراء (كفاالت العمال واالعتمادات االحتياطية)
الكفاالت املقدمة ل�شركات الت�أمني مبوجب قوانني الت�أمني
كفاالت الت�سهيالت االئتمانية
(عندما ي�صدر البنك كفالته لبنك �آخر طالب ًا منه منح ت�سهيالت ائتمانية معينة)
كفاالت ال�سيارات ( ) KT
كفاالت الهاتف
كفاالت ل�صالح ال�سفارات بخ�صو�ص خدم املنازل
كفاالت ال�شحن
كفاالت �أخرى
كفاالت عامة
تعديالت عامة
(زيادة باملبلغ و�/أو متديد �صالحية الكفالة حتت�سب بنف�س التكلفة املطبقة عند الإ�صدار)
الربيد
بريد الت�سليم باليد( ) courier
ر�سوم البنك املرا�سل
خطابات ال�ضمان غري القيا�سية
حتويل بني ح�سابات العمالء (غري قطاع الأفراد)
خدمة يقدمها البنك للعمالء من �شريحة ال�شركات حيث يتم حتويل املبالغ من ح�ساباتهم بناء على طلب
كتابي منهم
ر�سوم ا�ست�شارات
تزويد عمالء بنك اخلليج بحلول ا�ست�شارية ودعم مهني:
�أ) حتليل اقت�صادي لل�سوق واالجتاهات فيـه.
ب) حتديد معايري ومتطلبات ن�شاط العمـل مثل ر�أ�س املال ،م�ستوى الدين املتوقع ،متو�سط م�ستوى املخزون،
متو�سط عدد �أيام احل�سابات املدينة والدائنـة.
ج) تقدمي درا�سات تف�صيلية ملختلف القطاعات والأن�شطة �أخذ ًا باالعتبار التوقعات امل�ستقبلية للقطاع يف �ضوء
التطورات الإقليمية واملحليـة.
د) تقييم الفر�ص املتاحة يف ال�سوق واملخاطر التي تهـدد ن�شاط العميل ،ال�شركات اجلديدة �ضمن فئة ن�شاط
العميل وامل�ؤثرات االقت�صادية الرئي�سيـة.
هـ) درا�سات اجلدوى.
و) حتليل التدفقات النقدية وتوقعاتها.
ز) متطلبـات وهيكل التمويل.
ح) ا�ست�شارات حول �أن�شطة اخلزينـة.
خدمة ا�ستالم ونقل الأموال النقدية وال�شيكات (من العميل �إىل البنك �أو من البنك �إىل
العميل)
خدمة �إدارة ح�سابات دفعات امل�شاريع غري املمولة من م�صرفنا

 %0.125لكل �شهر (وبحد �أدنى مدة �شهرين �أو  50د.ك).

4.4

الر�سم املقرر

 30د.ك.
 50د.ك.
 30د.ك.
 50د.ك.
 50د.ك(.لل�سنة الأوىل)
( 200لل�سنة الأوىل)
(100لل�سنة الأوىل )
 25د.ك.
 40د.ك.
 5د.ك.
 30د.ك.
 50د.ك.
 30د.ك.
 50د.ك.
 50د.ك.
 200د.ك.
 100د.ك.
 25د.ك
 40د.ك.
 5د.ك.
 15د.ك.
 20د.ك.
 15د.ك.
 20د.ك.
 75د.ك.
 15د.ك.

6.4

6.5

�شيكات �سياحية متداولة
�شيكات �سياحية م�شرتاة من العميل يتم قيد قيمتها مبا�شرة بح�ساب العميل بناء على طلبه
�صناديق الأمانات
خزائن الإيداع /خدمة العهدة مغلفات ت�ؤجر �سنوية للعمالء للإحتفاظ ب�أوراق خا�صة لدى ادارة اخلزينة
الرئي�سية
خزائن الإيداع
مغلفات ت�ؤجـر �سنويـ ًا للعمالء لالحتفاظ ب�أوراقهـم اخلا�صة (م�ستندات � ..إلخ) بناء على طلب العميل،
ويحتفظ بها لدى �إدارة اخلزينة املركزية
عمولة �إيجار �صندوق �أمانات ح�سب احلجم/النوع/املدة
ال�صناديق ال�صغرية
ملدة ثالثة �أ�شهر
ملدة �ستة �أ�شهر
ملدة ت�سعة �أ�شهر
ملـدة �سنة واحدة
ال�صناديق املتو�سطة
ملدة ثالثة �أ�شهر
ملدة �ستة �أ�شهر
ملدة ت�سعة �أ�شهر
ملـدة �سنة واحدة
ال�صناديق الكبرية
ملدة �ستة �أ�شهر
ملـدة �سنة واحدة
ال�صناديق احلجم الأكرب
ملـدة �سنة واحدة
عمولة فقدان  /تلف  /ك�سر املفتاح
بدل فاقد ملفتاح ال�صندوق
عموالت على خدمات �أخرى
عمولـ ــة على عمليــة ال�سح ــب النق ــدي مــن داخ ـ ــل الفـ ــرع ملبل ــغ 1000 -د.ك �أو �أقل ملن لديهم بطاقة �سحب
�آيل
وتلغى العمولة يف حال كان جهاز ال�سحب الآيل معطل ,وي�ستثنى من العمولة كبار ال�سن ،املعاقني ،املكفوفني
والأميني.
عمولة ال�سحب النقدي و�أو الإ�ستف�سار عن الر�صيد عرب �أجهزة ال�سحب الآيل من خالل بنوك حملية �أو
خارج دولة الكويت
�سحب نقدي ( من ماكينة �سحب �آيل لبنوك �أخرى) بطاقة الكرتون
�إ�ستف�سار عن ر�صيد( من ماكينة �سحب �آيل لبنوك �أخرى ) بطاقة �إلكرتون
عمولة م�صادقة توقيع � /شهادة ت�صديق توقيع
�شهادة مطابقة توقيع
�أي �شهادة �أخرى
عمولة خدمة الرد الآيل تتيح هذه اخلدمة التحويل بني نف�س العميل
وطلب ك�شف ح�ساب بالفاك�س
عمولة حتويل من ح�ساب �إىل ح�ساب �آخر لدي البنك (�أفراد)
حتويل من ح�ساب �إىل ح�ساب (نف�س العميل) من داخل الفرع
حتويل من ح�ساب �إىل ح�ساب (عميل �آخر)

6.7
6.8

عمولة �إ�صدار � /إلغاء توكيل م�صريف
عمولة حت�صيل فواتري اخلدمات من عمالء البنك وغري عمالء البنك (كهرباء  /هاتف نقال  /فواتري
ماء  /فواتري وزارة املوا�صالت  /عرب اخلدمة الإلكرتونية)
الهواتف النقالة
وزارة املوا�صالت
وزارة الكهرباء واملاء
ر�سوم ت�أمني وزارة ال�صحة
اجلمارك
اخرى

6.9

6.10

6.11

 10د.ك.
 5د.ك.
7

 15د.ك.

عمولة �إيقاف �صرف �شيك
عمولة �إ�صدار �أمر دفع م�ضمون � /شيك م�صريف م�صدق � /أمر دفع نقدي
�إ�صدار �شيك م�صريف بالدينار الكويتي
�شيك م�صدق
عمولة �إلغاء �أمر دفع م�ضمون � /شيك م�صريف م�صدق � /أمر دفع نقدي
عمولة �شيك مرجتع لعدم كفاية الر�صيد �أو لأ�سباب �أخري
لعدم كفاية الر�صيد
�أ�سباب �أخرى
عموالت �أخرى لل�شيكات ( بيع و�شراء �شيكات �سياحية)
بيع �شيكات �سياحية

7.1

5%

عمولة �إن�شاء وجتديد خدمة الر�سائل الق�صرية
�أ -ر�سوم اخلدمة امل�صرفية عرب الهاتف النقال (نظام الر�سائل الق�صرية) لل�سنة الأوىل
ب -ر�سوم جتديد اخلدمة امل�صرفية عرب الهاتف النقال (نظام الر�سائل الق�صرية)لكل �سنة الحقه
خدمة الر�سائل الق�صرية لعمالء ح�ساب الدانة
 اذا كان العميل غري م�شرتك يف اخلدمة امل�صرفية عرب الهاتف النقال(نظام الر�سائل الق�صرية) اذا كان العميل م�شرتك يف اخلدمة امل�صرفية عرب الهاتف النقال (نظام الر�سائل الق�صرية)خدمة الدفع عرب الهاتف النقال ( )NFC

قيد الرواتب
قيد رواتب يف احل�سابات  /عملية يدوية
الإ�ستف�سار من داخل الفرع عن �إيداع الراتب يف احل�ساب
ر�سوم خا�صة بخدمة التداول االلكرتوين للأ�سهم
عمولة خدمة التداول الإلكرتوين لال�سهم يف �سوق الكويت لالوراق املالية/الأ�سواق الأمريكية/
باالنرتنت/الهواتف الذكية

 7د.ك.
 5د.ك.
 10د.ك.
 5د.ك.
 20د.ك.
 5د.ك.
 1%لعمالء بنك اخلليج
 2%لغري عمالء بنك اخلليج
(بحد ادنى  5د.ك )
 1%لعمالء بنك اخلليج
 2%لغري عمالء بنك اخلليج
(بحد ادنى  5د.ك )
 1%لعمالء بنك اخلليج
 2%لغري عمالء بنك اخلليج
(بحد ادنى  5د.ك )
مدفوعة نقدا بالدينار/بح�ساب بالدينار  0.003%مايعادل املبلغ بالدينار2 +د.ك م�صاريف بريد 1(+د.ك ) ر�سوم لكل
معاملة  4%/1(+يف حالة الدفع النقدي بالعملة الأجنبية ) مرجتعة لأي �سبب  5د.ك عمولة البنك املرا�سل

 25د.ك�( .سنويـ ًا)

 10د.ك.
 15د.ك.
 20د.ك.
 30د.ك.
 20د.ك.
 30د.ك.
 40د.ك.
 50د.ك.
 70د.ك.
 100د.ك.
 200د.ك.
 50د.ك.
 2د.ك

 0.250فل�س
 0.100فل�س
 5د.ك
 5د.ك
ر�سوم حتويل بني ح�سابات نف�س العميل  0.500د.ك.
ار�سال ك�شف ح�ساب بالفاك�س  1د.ك .لل�صفحة االوىل و  0.500د.ك .لل�صفحات التالية
 1د.ك.
 1د.ك .من الفرع
 1د.ك :من اخلدمة امل�صرفية الهاتفية
 0.500د.ك .عرب اخلدمة امل�صرفية الإلكرتونية ()e- gulfbank
 5د.ك
 2د.ك :لعمالء بنك اخلليج
 10د.ك .لغري عمالء بنك اخلليج
 1د.ك .عرب اخلدمة الإلكرتونية()e- banking
 2د.ك :لعمالء بنك اخلليج
 10د.ك .لغري عمالء بنك اخلليج
 1د.ك .عرب اخلدمة الإلكرتونية()e- banking
 2د.ك :لعمالء بنك اخلليج
 10د.ك .لغري عمالء بنك اخلليج
 1د.ك .عرب اخلدمة الإلكرتونية()e- banking
 2د.ك :لعمالء بنك اخلليج
 10د.ك .لغري عمالء بنك اخلليج
غري مطبق عرب اخلدمة الإلكرتونية()e- banking
 2د.ك :لعمالء بنك اخلليج
 10د.ك .لغري عمالء بنك اخلليج
غري مطبق عرب اخلدمة الإلكرتونية()e- banking
 2د.ك :لعمالء بنك اخلليج
 10د.ك .لغري عمالء بنك اخلليج
 1د.ك .عرب اخلدمة الإلكرتونية()e- banking
 10د.ك
 10د.ك
 5د.ك.
 3د.ك:
 ر�سوم تفعيل اخلدمة اول مرة 5د.ك ر�سم �سنوي  5د.ك ر�سم بدل فاقد  5د.ك: ر�سم اعادة التعبئة  0.250فل�س 1د.ك
 1د.ك

خدمة التداول الإلكرتوين للأ�سهم يف �سوق الكويت للأوراق املالية عرب الإنرتنت وعرب الهواتف الذكية

� %0.5شهري ًا  +احلد الأق�صى ل�سعر الفائدة االتفاقية ملعامالت الإقرا�ض بالدينار الكويتي ملدة ال تزيد عن �سنة

 يتقا�ضى البنك مبلغ  5د.ك :مره واحده عند فتح احل�ساب -يتقا�ضى البنك ن�صف دينار على كل عملية تداول يقوم بها العميل

تداول الأ�سهم الأمريكية عرب الأنرتنت :
      طلب اخلدمة

جمان ًا

 0.250فل�س

      ر�سوم �أ�سهم (�شراء  /بيع)
      ر�سوم اختيار (بهام�ش متويل)
      ر�سوم لكل عقد
ر�سوم طلب م�ساعدة ال�سم�سار
طلب ا�صدار بدل فاقد عن �شهادة �أ�سهم
توزيع ح�صر ارث على الورثة وا�صدار �شهادة ا�سهم
طلب ا�صدار بدل تالف عن �شهادة ا�سهم
طلب �شهادة ر�صيد ا�سهم
طلب رهن ا�سهم
طلب دمج جمموعة �شهادات
طلب �شطب رهن
طلب ا�ستف�سار عن حركة ح�ساب م�ساهم
اقل من � 10سنوات
� 10سنوات وما فوق
طلب حتويل ملكية ا�سهم
ت�صديق �شهادة ا�سهم
اخلدمات االلكرتونية للأفراد
عمولة حوالة حملية /خارجية من خالل االنرتنت
حتويل حملي عرب الإنرتنت
حتويل دويل عرب الإنرتنت
عمولة ا�صدار دفرت �شيكات ح�سب الفئة عرب االنرتنت
�إ�صدار دفرت �شيكات (� 25شيك) عرب الإنرتنت
�إ�صدار دفرت �شيكات (� 50شيك) عرب االإنرتنت
عموالت متعلقة باحل�سابات
عموالت احل�سابات املجمدة
احل�سابات الراكدة اجلامدة ح�سابات بار�صدة دائنة وال توجد عليها حركة خارجية(�سحب/ايداع) نظرا لعدم
قيام العميل ب�إجراء اي عمليات عليها ملدة تزيد عن �سنة من �آخر تاريخ حركة على احل�ساب
ر�سوم حتريك ح�ساب راكد /جممد
عمولة �إغالق ح�ساب قبل م�ضي � -شهور على فتحه
اقفال احل�ساب من داخل الفرع
يف حالة �إغالق احل�ساب قبل م�ضي � 3شهور على فتحه
يف حالة �إغالق احل�ساب بعد م�ضي � 3شهور على فتحه
عموالت ال�شهادات امل�صرفية
عمولة �إ�صدار �شهادة م�صرفية � /شهادة �أخرى
�شهادة براءة ذمة
�إ�صدار �شهادة باملركز املايل للعميل لتقدميها ملكاتب التدقيق (لفرتة �أقل من � 6أ�شهر)
�شهادة مطابقة التوقيع
�أي �شهادة �أخرى
�إ�صدار �شهادات ملدققي احل�سابات (لفرتة تزيد عن � 6أ�شهر)
�شهادة باملركز املايل للعميل وااللتزامات ت�صدر بناء على طلب العميل لتقدميها �إىل مكاتب التدقيق
عموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية
عمولة التحويالت بني احل�سابات الداخلية
عموالت ك�شف ح�ساب و�إ�شعارات
عمولة �صورة من م�ستند
م�ستندات االر�شيف
ن�سخ ا�ضافية من ك�شوف احل�سابات واال�شعارات املختلفة وم�ستندات اخرى يطلبها العميل

5%

 3د.ك .للن�سخة الواحدة
 2.500د.ك الول �صفحة و  1د.ك عن كل �صفحة تالية
  0.250فل�س اذا مت ال�سحب من اجهزة البنوك الأخرى جمانا اذا مت ال�سحب من �أجهزة ال�صرف الآيل التابعة لبنك اخلليج  1دوالر امريكي  1 ،جنيه ا�سرتليني 1 ،يورو ،اذا مت ال�سحب من اجهزة البنوك الأخرى وفقا لعملة البطاقة -جمانا اذا مت ال�سحب من اجهزة ال�صرف الآيل التابعة لبنك اخلليج

 5د.ك.
 8د.ك.
 10د.ك.
8

 9د.ك.
 12د.ك.
 12د.ك.
 5د.ك.
 5د.ك .اجور التلك�س

8.1

8.2

9

 5د.ك.
 5د.ك.

9.1

 4.50د.ك.
9.2

 7د.ك 5( .د.ك لوقف ال�صرف 2 +د.ك لإعادة ال�صرف)
 5د.ك.
 10د.ك.
 12د.ك.

10
10.1

 5د.ك.
 5د.ك.
�سعر ال�صرف امل�شتق � +أجور التلك�س

11
11.1
12

ر�سم عن  10ايام ( 2د.ك بحد ادنى ) 5 +د.ك
ر�سم عن  10ايام ( 2د.ك بحد ادنى ) 5 +د.ك
 7د.ك.

12.1

 3د.ك.

 2د.ك
 6د.ك
 2د.ك
 2د.ك %+1

 2د.ك.

12.2

12.3

 5د.ك.
 0.500د.ك.
 0.500د.ك.
 5د.ك.
 9د.ك.
 12د.ك.

13
13.1

14
14.1

14.2

جمان ًا
ر�سوم ت�أ�سي�س خدمة ل�صالح �شركات الإ�ستثمار  10د.ك.
ر�سوم تعديل �أمر ا�ستقطاع �شهري  1د.ك
ر�سوم حتويل جلمعيات النفع العام  .250د.ك.

 2د.ك.
 2د.ك
 2د.ك:
 2د.ك.

15
15.1
15.2

 3د.ك.
 3د.ك.
 3د.ك.
 3د.ك.
 2د.ك.
 10د.ك.

15.3
15.4
5.15
15.6
15.7

طلب ك�شف ح�ساب كامل  -ال�صفحة الأوىل
ال�صفحات الالحقة
عمولــة ك�شــف احل�ساب من املوقع الإلكرتوين /اخلدمة امل�صرفية الهاتفية  /الفرع ح�سب ال�صفحة /
ال�صفحات الالحقة
طلب ك�شف ح�ساب (من الفرع  ،او عن طريق املوقع االلكرتوين للبنك امل�سمى اخلدمة امل�صرفية االلكرتونية،
او عن طريق اخلدمة امل�صرفية الهاتفية وامل�سمى مركز االت�صال)
ك�شف ح�ساب ملدة �شهر بالفاك�س عن طريق اخلدمة امل�صرفية الهاتفية
ك�شف ح�ساب ملدة  3ا�شهر بالفاك�س عن طريق اخلدمة امل�صرفية الهاتفية
ك�شف ح�ساب ملدة  6ا�شهر بالفاك�س عن طريق اخلدمة امل�صرفية الهاتفية
ك�شف ح�ساب ملدة �سنة بالفاك�س عن اخلدمة الهاتفية امل�صرفية
ك�شف ح�ساب البطاقات الإئتمانية عرب مركز خدمة العمالء
طلب ك�شف ح�ساب بطاقة الإئتمان
(من الفرع �أو عن طريق اخلدمة امل�صرفية الهاتفية امل�سماة حاليا مركز الإت�صال)
عمولة ت�أجيل �سداد الق�سط
عمولة ت�أجيل ق�سط القر�ض الإ�ستهالكي � /أو �أي قرو�ض �أخرى
القر�ض ال�سكني
�أية قرو�ض �أخرى
عمولة ت�أخري �سداد الأق�ساط امل�ستحقة
عمولة ت�أجيل �سد الق�سط ال�شهري ( للقرو�ض املق�سطة والإ�ستهالكية
�أية قرو�ض �أخرى
غرامة ت�أخري �سداد الأق�ساط تطبق ح�سب فئة املبلغ املت�أخر
ر�سوم عن ت�أخري �سداد االق�ساط
 لغـاية  400/-د.ك. لغـاية  800/-د.ك. لغـاية  1300/-د.ك. لغـاية  2000/-د.ك. لغـاية  5000/-د.ك. لغـاية  10000/-د.ك. �أكرث من  10001/-د.ك.عموالت عمليات اخلزينة
عمولة طلب �أو حت�صيل �سندات �أو اذونات اخلزينة حل�ساب العميل
عمولة بيع �أو �شراء �سندات اخلزينة حل�ساب العميل
عمولة الإحتفاظ ب�سندات �أو اذونات خزينة يف العهدة حل�ساب العميل
عمولة اال�ستف�سار عن عمليات متت قبل �ستة �أ�شهر �أو �أكرث
عمولة الأ�ستف�سار عن �أ�سعار تبادل العمالت الأجنبية والودائع الثابتة قبل �ستة �أ�شهر ف�أكرث
عمولة ك�شف ح�ساب التعامل مقابل هام�ش نقدي ل�شهر واحد
�إ�ستف�سار العميل حول عدم الأ�ستالم  /الدفع

 24.95دوالر �أمريكي
 24.95دوالر �أمريكي
 2دوالر �أمريكي
 39.95دوالر �أمريكي
 5د.ك
 5د.ك
 5د.ك
 5د.ك
 5د.ك
 5د.ك
 5د.ك
 10د.ك
 50د.ك
 2د.ك
 2د.ك
 0.500د.ك.
 3د.ك.
 2د.ك.
 3د.ك.

 2د.ك �شهريا بغ�ض النظر عن ر�صيد احل�ساب حتى تاريخ �إعادة ت�شغيل /حتريك احل�ساب
 5د.ك
 1د.ك
جمانا

 5د.ك.
 5د.ك.
 5د.ك.
 5د.ك.
 25د.ك.
 0.500فل�س

 1د.ك عن كل م�ستند اقل من �سنة
 2د.ك عن كل م�ستند من �سنة حتى � 5سنوات
 5د.ك عن كل م�ستند من � 5سنوات حتى � 10سنوات
 10د.ك عن كل م�ستند اكرث من � 10سنوات
 2د.ك.
 1د.ك .لكل �صفحة

 2.5لأول �صفحة و 1د.ك عن كل �صفحة الحقة
 0.500د.ك.
 1د.ك.
 2د.ك.
 5د.ك.
 2.5د.ك لأول �صفحة و  1د.ك عن كل �صفحة الحقة

 100د.ك.
 20د.ك.

 20د.ك.
 5د.ك.
 10د.ك.
 15د.ك.
 25د.ك.
 50د.ك.
 100د.ك.
 180د.ك.
 5د.ك.
 5د.ك.
 25د.ك .عن كل �سنة
 50د.ك.
 50د.ك.
 1د.ك لل�صفحة الواحدة
 7د.ك

Fees & Commissions
1
1.1
1.1.2

Cash Credit Facilities
Mortgage fees

According to applicable arrangements with foreign correspondents

4.1.6.2 Amendments

According to applicable arrangements with foreign correspondents

4.2
KD 50 per mortgage

Mortgage evaluation fee

4.2.1

At cost payable to real estate evaluation company

Commercial complex evaluation fee
Engagement fee for overdraft

0.5% during the facilities and extension periods

1.1.4

Facilities cancelation fee

0.5% on unwithdrawn balances, commencing from last day of grace period up to expiry

1.1.5

Amendment/reallocation fees
Classes from (A) to (E) Class (A) represents accounts that require greater effort and time for
implementing transactions, and Class (E) represents accounts that require shortest period to
complete transactions

1.1.7

1% for GB customers; 2% for non-GB customers (at a minimum of KD 5)

0.75% for the first three months, then 0.25% per month, minimum( KD 50)

(Manpower guarantees and back-up L/Cs)
4.2.1.4 Guarantees presented to insurance companies under insurance regulations

Purchase of travelers cheques

2% p.a.

Cash/by crediting the account

1% for GB customers; 2% for non-GB customers (at a minimum of KD 5)

0.75% for first three months, then 0.25% per month, minimum KD 50

Negotiable travelers cheques

Paid in cash in KD/to KD account 0.003%, equivalent to KD2 Mail charges + KD1 fee per
transaction (14%/ for cash payment in FC)

Travelers cheques purchased by the customer that are directly credited to his account at his
request

Returned for any reason: KD5 commission of correspondent bank

KD150

4.2.1.8 Other guarantees

0.125% per month, minimum KD 20

Class (C) customers

KD100

Class (D) customers

KD50

4.2.2.1 Tender L/Gs

0.0625% every three months, or part thereof, minimum KD 20

Deposit Lockers

Class (E) customers

KD25

4.2.2.2 Contract guarantees/performance bonds/maintenance guarantees

0.0625% every three months, or part thereof, minimum KD 20

Restructuring/Rescheduling

0.25% fixed

4.2.2.3 Retention/advance payment guarantees

0.125% every month, or part thereof, minimum KD 20

Envelopes leased annually to keep private documents upon customer request, maintained at
central vault

4.2.2

Secured (by cash margin of 100%)

Rescheduling credit facilities

4.2.2.4 Purchase guarantees (manpower guarantees and back-up L/Cs)

0.375% for first three months, then 0.125% per month, or part thereof, minimum KD 25

A.      Projections of financial and market conditions, analysis of asset movement trends.

4.2.2.5 Guarantees presented to insurance companies under insurance regulations

2% p.a.

B.      Reallocation of amounts of facilities between credit lines, authorization for additional
utilization.

4.2.2.6 Credit facilities guarantees
0.25% fixed

Approval to exceed customer’s prescribed line, and of unusual terms
(Allowing exceeding the prescribed lines of cash and non-cash credit facilities, such as current
account, overdraft facilities, loans, L/Cs and L/Gs)

KD10 per transaction

Insurance on mortgaged assets

At actual cost payable to insurance company

Joint facilities fees

As per the terms of the facilities agreement

KD15

For nine months

KD20

4.2.2.8 Telephone guarantees

2% p.a., minimum KD 20

For one year

KD30

4.2.2.9 Guarantee to the favor of embassies for household employment

KD 10 fixed

Medium-sized Box

4.2.2.10 Cargo guarantees

KD 25 fixed

For 3 months

KD20

4.2.2.11 Other guarantees

0.0625% per month, or part thereof, minimum KD 20

For six months

KD30

For nine months

KD40

For one year

KD50

4.2.3

Minimum KD5

Large-sized Box
For six months

KD70

4.2.3.2 Mail

KD 1

For one year

KD100

4.2.3.3 Courier

KD25, or at cost, whichever is higher

Largest Size Box

4.2.3.4 Correspondent bank fee

At cost

4.2.3.5 Non-standard L/Gs

KD50 for each L/G, plus usual L/G fee

4.2.3.6 Transfers between account (non-individual segment)

KD1

A service provided by the bank for corporate customers, where amounts are transferred from
their accounts upon their written request
5

For one year
5.3

6.1

Consulting Fees

6.2

B.      Specifying criteria and requirements of business activity, such as capital, expected level of
debt, average stock level, average days to accounts receivable/payable.
C.      Providing detailed studies for the various sectors and activities, taking into consideration
the future expectations of sector in light of the regional and local developments.

The bank charges a monthly lump sum amount of KD 5 against any of the two above
pacakges.

1%
6.3

D.      Assessing the opportunities available in the market and risks to customer activity/new
companies in the scope of customer activity, and major economic factors.

Issuance of 1 cheque book (25 leaves)

E.       Feasibility studies.

2 online international transfers

F.       Cash flow analysis and projections.

2 standing orders

6.4

G.     Finance requirements and structure.

Other fees

H.      Treasury activity consulting.

Installment deferment commission
KD100
KD20

6

Cash and cheque receipt and transport service (from customer to bank, or vice-versa) KD25 per transport

7

Project payment account management service for projects not financed by our bank

6.5

Current Product/Service

Commission on Cash Withdrawal from branch of KD1000 or less for ATM cardholders.

Commissions on Cash Withdrawal, Balance Inquiry from ATM of local banks or outside Kuwait
Cash withdrawal (from ATM of other banks) – Electron Card

KD0.250

Balance inquiry (from ATM of other banks) – Electron Card

KD0.100

Commission on Signature validation/ Signature validation certificate
Signature validation certificate

KD5

Any other certificate

KD5

Interactive Voice Response (IVR) Service

Transfer fee between accounts of same customer KD0.500

This service allows transfer between the accounts of the same customer and to request telex
account statement

Send account statement by fax KD1 for first page, KD0.500 for following pages

Commission on Transfer from account to another within GB - Retail
Transfer between customer’s accounts (same customer) from within the branch

Prescribed Charge

Up to KD400

KD5

Up to KD800

KD10

1

Up to KD1300

KD15

1.1

Up to KD2000

KD25

Visa Classic card issuance commission

KD 30

6.6

Request for issuance/ cancelation of bank POA

Up to KD5000

KD50

Visa Gold card issuance commission

KD 50

6.7

Up to KD10000

KD100

MasterCard Classic card issuance commission

KD 30

Utility Bills Payments for GB and non-GB customers (electricity, mobile, water, and
MoC bills through e-banking).

Over KD10001

KD180

MasterCard Gold card issuance commission

KD 50

1.4.3

Property evaluation fees for housing loan

At actual cost payable to evaluation company

MasterCard Titanium card issuance commission

KD 50 (first year)

1.4.4

Partial payment less than 50% of due balance

1% of prepaid amount

MasterCard World card issuance commission

KD 200 (first year)

1.4.5

Partial payment over 50%

3% of prepaid amount

Visa Platinum card issuance commission

KD 100 (first year)

1.4.6

Insurance on individual consumer and installment loan customers

A.     Service is optional.

Classic Telecommunication Card issuance commission

KD 25

B.      If customer opts for insurance, their approval must be obtained, considering the
following:

Gold Telecommunication Card issuance commission

KD 40

Pre-Paid Card issuance Commission

KD 5

-         Insurance fees shall be equally shared by the bank and borrower, 50% each, provided
that the insurance fee borne by the customer shall not exceed 2% of the loan amount as a
maximum, and the bank shall bear the remaining ratio of the insurance fee, which shall not be
less than the ratio borne by the customer

1.2

-         Insurance fee shall be charged over the loan term, whereby it shall be payable monthly
with the loan monthly installment. In the event of early payment prior to maturity the
customer shall be exempted from the remaining insurance premiums.
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Salary advance service fees
Annual fee
Renewal fee
Debit balances fee

KD10
KD10
Monthly interested applicable on debit balances:
0.5% monthly + maximum contractual interest rate on KD lending transactions for a maximum
of one year.

2
2.1
2.1.1

Non-Cash Credit Facilities

2.1.3
2.1.3.1

KD 30

Visa Gold Renewal Commission

KD 50

MasterCard Classic Renewal Commission

KD 30

MasterCard Gold Renewal Commission

KD 50

MasterCard Titanium Renewal Commission

KD 50

MasterCard World Renewal Commission

KD 200

Visa Platinum Card Renewal Commission

KD 100

Classic Telecommunication Card renewal commission

KD 25

Gold Telecommunication Card renewal commission

KD 40

Pre-Paid Card Renewal Commission

KD 5

KD10 for non-Gulf Bank customers
N/A via e-banking
KD2 for Gulf Bank customers

Others

KD10 for non-Gulf Bank customers
KD1 via e-banking

SMS Service Set Up and Renewal

KD10

MasterCard Gold Renewal Commission (Supplementary Card Issuance/Renewal)

KD 20

-          If the customer is not registered in the mobile banking (SMS)

KD5

Visa Platinum Renewal Commission (Supplementary Card Issuance/Renewal)

KD 75

-          If customer is registered in mobile banking (SMS)

KD3

1.4

Credit Card or Prepaid Card lost /theft reporting

KD 15

1.5

Credit /Prepaid/ATM Card lost/theft reporting by card/category

0.75% for the first 3 months as a minimum period, then 0.25% per month or part thereof for a
minimum of KD50
0.375% for the first 3 months as a minimum period, then 0.125% per month or part thereof
for a minimum of KD25

Documentary credits
Commission to opening credit

0.125% for each month or part thereof for 3 months as a minimum period, for a minimum of
KD25

Amendment Commission
Increase/decrease of L/C amount

1.6
0.125% for each month or part thereof for 3 months as a minimum period, for a minimum of
KD25

Replacement of Lost Credit Card

KD 10

Replacement of Lost Pre-paid Card (in KD & FC)

KD 5

Credit Card Express Mail Delivery Service

KD1

Inquiry from branch on salary deposit to the account

KD1

1.8

Cash Withdrawal Commission via other banks (local, international)

5%

1.9

Commission on Debit/Outstanding Amount

Credit Card Statement of Account request (from branch, or via CCC)

2.1.3.11 Correspondent bank fee

At cost

Fees on Credit Card Outstanding Debit Balances
1.10

7.1
0.5% monthly + maximum contractual interest rate on KD lending transactions for a maximum
of one year.

Documentary Credits/Clean/Back-up

KD 0.250

Free
USD24.95

KD 3 per copy

-          Option fee (with finance margin)

USD24.95

KD2.5 for first page, KD1 per each following page

-          Fee per contract

USD2

-         KD0.250 for withdrawal from ATMs of other banks

-          Broker assistance request fee

USD39.95

-         Free of charge for withdrawal from Gulf Bank ATMs

Request for issuance of a replacement share certificate

KD5

-         USD 1, GBP 1, Euro 1, for withdrawal from ATMs of other banks, according to card
currency.

Allocation of certification of succession to heirs and issuance of shares certificate

KD5

Request for issuance of replacement of a damaged share certificate

KD5

Request for share balance certificate

KD5

Request for share pledge

KD5

Request for merging a set of certificates

KD5

Request for mortgage writing-off

KD5

0.125 per month, or part thereof, for minimum 3 months, for a minimum of KD 30

2.2.1.3 Amendment commission

KD15

2.2.1.4 L/C negotiation commission

0.250% fixed, at a minimum of KD30

2.2.1.5 Bills for collection

0.125% fixed, at a minimum of KD30

Telex/Swift transfer to local bank, debiting customer’s KD account

2.2.1.6 Acceptances

0.25% fixed, at a minimum of KD20

Telex/SWIFT transfer to local bank, debiting customer’s KD account (amount below USD50,000) KD 8

2.2.1.7 Cancelation of unutilized L/C

KD20

2.2.1.8 Document variation fee

KD15

2.2.1.9 Compensation fee per claim

KD20

Telex transfer issuance fee

KD 9

2.2.1.10 Acceptance commission – confirmed L/C

0.125% fixed at a minimum of KD20

Telex transfer issuance fee (covered by correspondent bank)

KD 12

2.2.1.11 Acceptance commission – non-confirmed L/C

KD15

2.2.1.12 Exchange rate compensation

0.25% fixed at a minimum of KD5

2.2.1.13 Transition fee

LIBOR (3 months)+2%

-         Free of charge for withdrawal from Gulf Bank ATMs

2.3

Transferable L/Cs

L/C opening

USD3
2.5

2.7

L/C issuance

0.75% for the first 3 months, and then 0.25% per month, for a minimum of KD50

2.4.2

Amendments (validity extension, amount increase, etc.)

0.25% fixed (at a minimum of KD25)

2.4.3

Negotiation commission

0.25% fixed (at a minimum of KD30)

2.4.4

Compensation fee

KD20 for each payment
KD10

2.8

Bills presented by customer, drawn on various foreign banks shall be sent for collection, and
their amounts shall be credited to customer upon collection thereof upon customer request

KD 0.500

KD 5 telex fees

KD 3

8.2

Money Transfer/Demand Draft Commissions
KD 5

Issuance of cheque book (25 leaves)

KD 2

KD Demand Draft Cancellation

KD 5

Issuance of cheque book (50 leaves)

KD 3

9

Issuance of money transfers for Gulf Bank/Non-Gulf Bank customers
KD4.500

Cancellation/Stop payment of money transfer against submittal of original transfer
KD 5

Transfer drawn on exchange company

KD 5

Transfer drawn on foreign correspondent bank

KD 5

(foreign transfers received by correspondent banks and transferred to customers accounts with Derived foreign exchange rate + telex charges
local/international banks)

KD10 per transfer/bill

3.1.6

Parcel handling fees (air shipment+ mail parcels)

KD0.250 per parcel, for a minimum of KD 3, and a maximum of KD 10

3.1.7

Kuwait Airways fees

KD1 per delivery order

3.1.8

Custody service

KD10 per each quarter

3.1.9

Exchange rate compensation

0.25% at a minimum of KD5

Foreign Transfer received by telex to be credited to customer’s account with the
bank/with another bank paid in KD or USD in cash, paid in FC in cash.

3.1.10

Goods insurance and outstanding bills

0.05% for each month at a minimum of KD1

Credit to customer’s GB account

KD 2

3.1.11

Outstanding bills

0.0625% for each month or minimum KD15

Credit to customer’s non-GB account

KD 6

KD3

3.2.4

Courier

KD25, or at cost, whichever is higher

Commission

3.3.2

Clean bills

Fee for 10 days (minimum KD2) + KD5

Cash in the same FC

Fee for 10 days (minimum KD2) + KD5

Foreign cheques for collection

KD7

Cheques collection fees drawn on overseas banks in KD/FC
FC Demand Draft issued at the request of customer in favour of the beneficiary drawn on the
account with the correspondent bank (for non-GB customers)

Paid in KD or USD in cash

3.2

3.4

KD5

Issuance of customer financial position certificate for submittal to auditors (for less than 6
months)

KD5

Signature validation certificate

KD5

CCC Commissions
Commission on Transfers between GB accounts

KD 0.500

Commission on issuance of account statements and various advices
Copy of Document
Archive Documents

·         KD1 for each document less than 1 year

Additional copies of account statements, various advices, and other documents requested by
customer

·         KD2 for each document from 1 year to 5 years
·         KD5 for each document from 5 years to 10 years
·         KD10 for each document over 10 years

KD 2 + 1%

KD1 per page

12.2

KD 2

Commission on SO Request/ Amendment/ Change/ Stop
KD 5

KD 0.500

KD7 per each transaction

Clearance Certificate

KD2

Commission on transfer between customer’s accounts (same customer within GB)

0.125% fixed at a minimum of KD10

Bank/Other Certificates Commissions

Following pages

KD 0.500

Chequex/drafts

Free

Bank Certificates Commissions

KD 2

Commission on transfer between customer’s accounts or to another customer’s (within GB)

Documentary bills

-          If closed after 3 months from opening

Request of a complete account statement – first page

0.0625% fixed at a minimum of KD10

3.3.4

12
12.1

Commission on transfer between customer’s accounts, or to account of other
customer with the bank

3.3.3

11
11.1

Monthly commission on SO within GB/local banks/local companies

SO application request
3.3

KD1

Any other certificate

KD 3

Standing Orders (SO)

Transfer to installment companies (KFH & Facilities Co.)

Outbound bills for collection

3.3.1

Cash/deposit to KD account

Paid in FC in cash

Mail service

-          If account closed before 3 months from opening

KD25

Paying bank fees

3.2.3

KD5

Closure of account before/after a certain period

KD5

3.1.5

3

Dormant/frozen account reactivation fee

Customer financial position and liabilities certificate, issued upon customer request for
submittal to auditors

0.0625% fixed and at a minimum of KD5

3.1

KD2 monthly, irrespective of the account balance up to date of account reactivation

Issuance of certificates to auditors (for over 6 months)

Clean credit bills (including cheques)

0.0125% for each month, minimum KD15

Dormant (frozen) account are accounts with credit balances with no external activity
(withdrawal/deposit) as customer fails to transact for over one year from the date of latest
account activity

Purchase of foreign transfers

3.1.4

0.0625% fixed per extension (at a minimum of KD10)

Frozen/Dormant Accounts Commissions

Foreign cheques collection and negotiation

0.125% fixed at a minimum of KD15

Secured bills for collection

10.1

Transfer/Swift received and transferred to local/international banks in KD/FC

Documentary credit bills

Ordinary bills for collection

Accounts Commissions

Closure of account from within the branch:

10

3.1.3

3.2.2

9.2

Stop payment of demand money transfer/Swift

Credited to account in KD /FC. 0.003% of cheque amount + KD 1 mail fee + KD 7 telex + KD 3

3.2.1

9.1

Cancelation of Money Transfer against or without submittal of original transfer

Inbound Foreign Transfers

Extension of acceptances maturity

Online cheque Book Issuance by category

KD Demand Draft Issuance

KD 12

0.125% for each month or part thereof minimum KD25

Online local/overseas transfer

Online overseas transfer

Commission on demand money transfer drawn by correspondent banks/ exchange
companies

2.14

KD2

Retail Online Banking

Online local transfer

Cancellation fee of Stop payment of money transfer/Swift/mail transfer

2.13

KD2

Authentication of share certificate

KD 5

2.9

2.12

KD50

Request transfer of share ownership

Telex Transfer Cancellation Fees at the request of the customer

2.10

2.11

KD10

10 years and over

KD 12

Bills for collection shall be purchased in foreign currency from bank’s customers, drawn on
foreign banks

Secured acceptances

8.1

Less than 10 years

Cancellation Fees on Bank Transfer Stop

KD 10

KD 7 per bill (in case of presenting more than one bills in two different names/drawn on two
different banks, each bills shall be separately treated)

Purchased bills for collection

8

Stop payment of money transfer by Telex confirmation

Inbound bills for collection

Outbound bills for collection

KD 10

Confirmation Commission on Transfer/ Swift Issuance/ Cancellation at customer’s
request

Cancellation of money transfer against submittal of original transfer

Collection

This list shall apply to clean and documentary bills for collection from abroad, and shall apply even in case of bill negotiation or return to the sender without payment

Shareholder’s account activity inquiry

Re-issuance of new Money Transfer if beneficiary did not receive the original transfer (for nonKD7 (KD5 to stop disbursement + KD2 for re-disbursement)
GB customers)

0.125% a month (for a minimum of 3 months, minimum KD 25), and 0.25% fixes per
withdrawal transaction

2.4.1

KD 5

Outbound Transfer Commissions (Swift) for GB/ non-GB customers

Issuance of Money Transfer for Gulf Bank customers
2.6

Domestic bank credits

Full telex bank credit (domestic)

2.4

0.25% fixed for each transfer at a minimum of KD25

Revolving L/Cs

KD/FC local Transfer/Swift Commission

Money Transfer Issuance Confirmation Fee

(if the beneficiary requests transfer of L/C to another beneficiary(ies), transfer fee shall be payable by the first beneficiary, unless otherwise stated in the L/C)

KD3

Money Transfers

Telex transfer to local bank, debiting customer’s KD account (amount over USD50,000)
2.2

-          The Bank charges KD0.500 per trading transaction carried out by the customer

-          Stock fee (buy/sell)

2.2.1.2 Confirmation commission

2.1

-          The Bank charges KD5 one time upon opening the account.

-          Service request

KD25 fixed

2

Online & Mobile Trading on Kuwait/US Stock Exchange

US Stock Online Trading

2.2.1.1 Notification commission

FC cash withdrawal from Prepaid Card

Online Trading Fees

Online & Mobile Trading on Kuwait Stock Exchange

Other Credit Card Commissions

KD cash withdrawal from Prepaid Card

KD25

7

Prepaid Card Issuance/ Renewal/ Replacement/ Recharge (KD, FC)
Prepaid Card Recharge Fees (KD, FC)

1.11

Inbound L/Cs

2.2.2.5 Communication fees (local mail/fax/mail fee)

Recharge fee KD0.250

Credit of salaries to the accounts/manual transaction

KD3

2.2.2.4 Courier

Salary Deposit

Replacement fee KD5

5%

2.1.3.10 Communication fee

2.2.2.3 Discounted bill transaction

6.10

Annual fee KD5

KD 15

Customer Copy of Sale Voucher

2.2.2.2 Partially transferred L/C

Payment through Mobile Banking Service (NFC)

Cash Withdrawal Commission via the issuer bank

KD25

0.25% fixed at a minimum of KD15

6.9

Hand delivery courier service

2.1.3.9 Hand delivery mail

2.2.2.1 Fully transferred L/C

Service activation fee, first time KD5

1.7

KD30

3.3

KD2 for Gulf Bank customers
Customs

Al Danah SMS service

KD60, or at cost, if higher

3.2

N/A via e-banking

KD 15

2.1.3.8 Full SWIFT L/c

3.1.12

KD10 for non-Gulf Bank Customers

MasterCard Classic Renewal Commission (Supplementary Card Issuance/Renewal)

2.1.3.7 Full telex L/C (local)

3.1.2

KD2 for Gulf Bank customers
Ministry of Health insurance fees

Clean and back-up L/Cs

0.25% fixed, at a minimum of KD15

3.1.1

KD1 via e-banking

KD10

2.1.3.6 Authorization to negotiate expired L/C
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KD10 for non-Gulf Bank customers

B. Mobile Banking (SMS) service renewal fee for each following year

KD10

3.1

KD2 for Gulf Bank customers

A. Mobile Banking (SMS) service for first year

2.1.3.5 Cancelation of unutilized L/Cs (applicable in case of full L/C cancelation)

2.4.5

KD1 via e-banking

KD 20

Minimum KD 20 per withdrawal transaction, or at cost, whichever is higher

2.4

KD10 for non-Gulf Bank customers

KD 15

KD15 fixed

2.3.1

KD2 for Gulf Bank customers
Ministry of Communications

Visa Gold Renewal Commission (Supplementary Card Issuance/Renewal)

2.1.3.4 Compensation fees

2.3

KD10 for non-Gulf Bank customers
KD1 via e-banking

6.8

Supplementary Credit Card Renewal Commissions by card/category

KD5

KD2 for Gulf Bank customers
Mobile Phones

Ministry of Electricity & Water

Visa Classic Renewal Commission

2.1.3.3 Other amendments

2.2.2

KD1 via CCC 1805805
KD0.500 via e-banking (e-gulfbank)

Credit/ ATM Cards Renewal Commissions by card/category

0.125% for each month, minimum KD15

2.2.1

Transfer from one customer’s account to another (to another customer)

Credit/ Pre-paid/ ATM Cards Issuance Commission by card/category

2.1.3.2 Validity Extension

2.2

KD1 from the branch

Cards

Visa Classic Renewal Commission (Supplementary Card Issuance/Renewal)

2.1.1.2 Secured (cash margin of 100%)

2.1.2.1

KD1

Outbound L/Cs

2.1.1.1 Unsecured

2.1.2

1.3

KD2

0.25% of contract amount

Retail Fees and Commissions List

Installment default fees:

KD50

Other service commissions

(No commission is charged if the ATM is not working, and the service is free for elderly bank
customers, disabled, blind and illiterate)

A.      Market economic analysis and trends.

KD200

Replacement Commission for lost Key /damaged/ broken Box
Key Replacement
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Providing Gulf Bank customers with consulting solutions and professional support:

2 online local transfers

Any other loans

General Guarantees

(amount increase/guarantee validity extension, calculated at the same cost applicable upon
issuance)

2 online international transfers

Housing loan

Small-sized box

1% p.a., minimum KD 25

Online transactions package during a month:

Cheque book package during a month:

Safe Deposit Boxes Rental Commission depending on size/type/period

4.2.2.7 Vehicle L/Gs (KT)

Small companies optional services package

2 standing orders

KD25 p.a.

KD10

1% of prepaid amount

1.2.3

Deposit lockers/Custody Service - Envelopes leased annually to keep private
documents upon customer request, maintained at central vault

For six months

Corporate Loans:

Corporate Services

5.2

Safe Deposit Boxes

For 3 months

4.2.3.1 General amendments

3% of prepaid amount

5
5.1

0.375% for first three months, then 0.125% per month, minimum KD 25

(when a bank issues guarantee to another bank, requesting granting certain credit facilities)

1.2.2

1.4.2

1% for GB customers; 2% for non-GB customers (at a minimum of KD 5)

Cash/by debiting the account in FC

Class (B) customers

KD5 per each account

1.4

Cash/by debiting the account in KD

2% p.a., minimum KD 20

Opening corporate accounts
Application for opening the account, along with copies of all documents, (memorandum
of association, company’s articles of association, authorized signatories, with remaining
documents) shall be sent to the legal counsel for review and opinion prior to opening the
account, especially companies under incorporation.

1.4.1

Sale of travelers cheques

0.125% per month, minimum KD 20

4.2.1.7 Telephone guarantees

B.      Early payment commission for corporate loans, without granting new loan

1.3.2

0.025% per month, minimum KD 20

- Performance bonds

1% p.a., minimum KD 25

A.      Early payment commission for corporate loans in the event of granting new loan

1.3.1

KD 5

Other cheque commissions (sale and purchase of travelers cheques)

4.2.1.6 Vehicle guarantee

3.       Type of guarantee and coverage ratios.

1.3

KD 20

For other reasons

KD200

2.       Rescheduling and renewal.

1.2

For insufficient funds

- Retention, advance payment

(when bank issued L/G to another bank, requesting granting certain credit facilities)

1.       Finance term.

1.2.1

Commission on returned cheque for insufficient funds or other reasons

4.8

4.2.1.5 Credit facilities L/Gs

D.      Specifying terms and conditions of credit facilities lines:

1.1.9

KD 5

4.7

Class (A) customers

C.      Re-classification and replacement of granted facilities with new ones.

1.1.8

KD 10

Cancellation Commission on secured SO/certified cheque/ cash SO

0.125% every three months, minimum KD 20

4.2.1.3 Purchase guarantees

1.1.3

Certified Cheque
4.6

Unsecured

4.2.1.2 Contract L/Gs

Residential building evaluation fee more than 6 floors

1.1.6

On behalf of customers

4.2.1.1 Tender L/Gs

Residential building evaluation fee
Residential building evaluation fee up to 6 floors

4.1.6.1 Notification commission

12.3

Request account statement (from branch ,ATM,bank website (online banking), or CCC)

KD2.500 for first page, and KD1 per each following page

Account statement for one month via CCC

KD0.500

Account statement for three months by fax via CCC

KD1

Account statement for six months by fax via CCC

KD2

Account statement for one year by fax via CCC

KD5

Credit Card account statement request from CCC
Credit Card account statement request via CCC
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Local or foreign transfer/swift commission

Commission on account statement request (from branch,bank websit(online
banking),or CCC)

KD2.5 for first page, KD1 per each following page

Installment deferment commission

3.3.5

Mail service

KD3

3.3.6

Courier

KD10 ( cheques)

Transfer to local bank

KD 5

13.1

Installment deferment commission on Consumer or any other loans

KD25 (other)

Overseas telex transfer

KD 9

13.2

Housing loan

KD100

Any other loans

KD20

3.4
3.4.1

3.5

Bills drawn on issued L/Cs

Foreign transfer with telex cover

Fee

3.4.1.1 KD settled bills
3.4.1.2 FC settled bills

10.5% p.a.

0.05% for each month at a minimum of KD1

3.4.1.4 Document variance fee

USD60, plus telex fee

3.4.1.5 Overdraft

0.125% fixed at a minimum of KD15

3.4.1.6 Authorization to negotiate registered L/Cs

KD15

3.4.1.7 Acceptance L/Cs

0.125% for each month at a minimum of KD15

3.4.1.8 Mail parcel handling fee (airway cargo and mail parcels)

KD0.250 for each parcel, at a minimum of KD5 and maximum KD10

3.4.1.9 Exchange rate compensation

0.25% at a minimum of KD5

3.4.1.10 L/C refinance treatment fee per bill

KD1

Non-Cash Facilities

4

L/Gs

4.1
4.1.1

4

4.1.1.2 Over KD150,000

0.1% for every three months, or part thereof, minimum KD 187.500

Performance/maintenance/retention/advance payment guarantees

4.1.2.1 Up[ to KD 250,000

0.125% for every three months, or part thereof, minimum KD 50

4.1.2.2 Over KD 250,000

0.1% (one per thousand)for every three months, or part thereof, minimum KD 312.500

4.1.3

Purchase L/Gs and back-up L/Cs

0.375% for the first three months, then 0.125% per month, minimum KD 50

4.1.4

Cargo guarantees

0.125% per month (minimum two months, or KD 50)

4.1.5

General amendments

Fees on Inbound L/G transactions

14.1

Deferment commission on Outstanding Installments
Deferment commission on Monthly Installments (Installment and Consumer loans)

Free

Any other loans

·         Service establishing fee to the favour of investment companies: KD10

Installment default Penalty applied according to amount category

·         Monthly deduction order amendment fee: KD 1

Installment default fees:

·         Transfer fee to NGOs: KD 0.250

Up to KD400

KD5

KD 20

Up to KD800

KD10

Up to KD1300

KD15

Up to KD2000

KD25

Cheques
Cheque book issuance fees- Retail, according to category (50 leaves, 25 leaves, 10
leaves)
Issuance of 1 cheque book (25 leaves)

Tender L/Gs

(amount increase and/or validity extension, calculated at the same cost applicable upon
issuance)
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·         From the branch

KD 2

·         through the ATM

KD 2

·         through the CCC

KD 2

·         through online banking (e-gulfbank)

KD 2

Up to KD5000

KD50

·         From the branch

KD 3

Up to KD10000

KD100

·         through the ATM

KD 3

·         through the CCC

KD 3

Over KD10001

KD180

·         through online banking (e-gulfbank)

KD 3

Issuance of 1 cheque book (50 leaves)
0.125% for every three months, or part thereof, minimum KD 50

4.1.6

Monthly deduction service from customers’ accounts to the favor of KFH – Commercial Sector,
investment companies, charities, and NGOs.

4.1

KD12

Transfer to charities and NGOs
Transfer to charities

On behalf of other banks and prime insurers

4.1.1.1 Up to KD150,000

4.1.2

3.6

LIBOR (3 months)+2%

3.4.1.3 Fire insurance

2

Foreign transfer with cover for local/overseas swift in FC or GCC currency

Minimum KD 15

4.2

Cancellation Commission of Cheque Book (if not received by customer within a
month)
Cancellation Commission of Cheque Book not received by the customer

KD 2

4.3

Cancellation Commission of lost/stolen Cheque Book

KD 10

4.4

Cheque stop payment commission

KD 7

4.5

Issuance Commission on secured SO/certified cheque/ cash SO
KD Cashier’s Cheque issuance

KD 5

15

Treasury Transactions Commissions

15.1

Request or collection of treasury bonds or bills for customer account

KD5

15.2

Buy/sell treasury bonds/bills for customer account

KD5

15.3

Maintain treasury bonds/bills at custody for customer account

KD25

15.4

Inquiry on transactions made six months or over ago

KD50

15.5

Inquiry on Foreign exchange rates and fixed deposits six months ago and over

KD50

15.6

Cash margin trading account statement for one month

KD1 per page

15.7

Customer inquiry on non-receipt/payment

KD7
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