الئـــحة الر�سوم والعمــوالت للأفـــراد  -يوليو 2021

المنتج/الخدمة الحالية
1

المنتج/الخدمة الحالية

الر�سوم المقررة

عمولة �إ�صدار بطاقة ائتمان/م�سبقة الدفع�/سحب �آلي ح�سب البطاقة والفئة

1.1

عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا كال�سيك
عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا الذهبية

 50د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا بالتينوم

 100د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا �سغنيت�شر

 75د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا لل�شركات

 150د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة فيزا �إنفنيت

 100د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة ما�ستركارد كال�سيك

 30د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة ما�ستركارد تيتانيوم

 50د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة ما�ستركاد بالتينوم

 100د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة ما�ستركارد وورلد

 200د.ك.

عمولة �إ�صدار بطاقة ما�ستركارد وورلد ايليت

 200د.ك.

عمولة �إ�صدار البطاقة م�سبقة الدفع

 10د.ك.

عموالت تجديد بطاقات االئتمان/ال�سحب الآلي ح�سب البطاقة/الفئة

1.2

عمولة تجديد بطاقة فيزا كال�سيك

 30د.ك.

عمولة تجديد فيزا الذهبية

 50د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا بالتينوم

 100د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا �سيغنت�شر

 75د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا �إنفنيت

 100د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا لل�شركات

 150د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد كال�سيك

 30د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد تيتانيوم

 50د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد بالتينوم

 100د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد

 200د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد ايليت

 200د.ك.

عمولة تجديد البطاقة م�سبقة الدفع

 10د.ك.

2.7

3
3.1

3.2

1.3

عمولة تجديد بطاقة فيزا كال�سيك (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)
عمولة تجديد بطاقة فيزا الذهبية (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 20د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا بالتينوم (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 75د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا �سيغنت�شر (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 30د.ك.

عمولة تجديد بطاقة فيزا �إنفنيت �إ�صدار /تجديد البطاقة الملحقة)

 75د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد كال�سيك (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 15د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد تيتانيوم (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 20د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد بالتينوم (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 75د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد (�إ�صدار/تجديد البطاقة الملحقة)

 100د.ك.

عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد ايليت (�إ�صدار /تجديد البطاقة الملحقة)

 100د.ك.

3.3

1.4

�إعادة �إ�صدار الرقم ال�سري على بطاقات ح�ساب العامل

3.4

3.5

1.5

3.6

4

1.6

1.7

4.1

1.8

1.9

عدم ا�ستالم بطاقات الخ�صم  /االئتمانية  /م�سبقة الدفع للإ�صدار الجديد فقط
تغيير الحد االئتماني للبطاقات االئتمانية (جميع البطاقات االئتمانية فقط)
�إ�صدار البطاقة االئتمانية/تجديد/ا�ستبدال�/إعادة تعبئة (الدينار الكويتي ،عملة �أجنبية)

1.10

طلب �إن�شاء تعليمات ثابتة
عمولة تحويل بين ح�سابات العميل �إلى ح�ساب عميل �آخر (لدى بنك الخليج)
عمولة تحويل بين ح�سابات العميل (نف�س العميل لدى بنك الخليج)

 500فل�س

تحويل �إلى بنك محلي

 5د.ك.

تحويل تلك�س للخارج

 9د.ك.

4.2

ال�شيكات

طلب تحويل ملكية ال�سهم

 2د.ك.

ر�سوم �إ �صدار دفتر �شيكات  -للأفراد وفقاً للفئة (عدد  10ورقة 25 ،ورقة 50 ،ورقة)

ت�صديق �شهادة الأ�سهم

 2د.ك.

�إ�صدار دفتر �شيكات عدد  10( 1ورقة)

تداول العمالت الأجنبية نقـداً

عن طريق الفرع

 2د.ك.

عن طريق جهاز ال�سحب الآلي

 2د.ك.

عن طريق مركز خدمة العمالء

 2د.ك.

عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر االنترنت

 2د.ك.

عن طريق الفرع
عن طريق جهاز ال�سحب الآلي

 5د.ك.

عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر االنترنت

 5د.ك.

�إ�صدار دفتر �شيكات عن طريق االنترنت بح�سب الفئة

عن طريق الفرع

 7د.ك.

عن طريق جهاز ال�سحب الآلي

 7د.ك.

عن طريق مركز خدمة العمالء

 7د.ك.

عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر االنترنت

 7د.ك.
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2.5

2.6

8.1

8.2

9

عمولة �إلغاء دفتر ال�شيكات ( �إذا لم يت�سلمه العميل في غ�ضون �شهر)

9.1

�إ�صدار �شيك م�صرفي بالدينار الكويتي

 5د.ك.

عمولة �إلغاء �شيك م�صدق

 10د.ك.

عدم كفاية الر�صيد

 .20د.ك.

لأ�سباب �أخرى

 5د.ك.

�صرف النقدي لل�شيك والذي تبلغ قيمته  10,000دينار كويتي ف�أكثر
�إلغاء �شيك م�صرفي بالدينار الكويتي
خزائن الإيداع:
المغلفات ت�ؤجر �سنوي ًا لالحتفاظ بالوثائق الخا�صة بناء على طلب العميل ،ويتم حفظها في
الخزينة المركزية
عمولة ا�ستئجار �صناديق الأمانات بح�سب الحجم/النوع/المدة

 5د.ك.

�إعادة �إ�صدار �أو ا�ستبدال بطاقة ما�ستركارد وورلد �إيليت المعدنية

 100د.ك.

لمدة �سنة

9.2

9.3

ر�سوم حفظ الح�ساب ال�شهرية (ح�ساب الدانه)

يتم تقا�ضي مبلغ  2د.ك� .شهري ًا �إذا قل ر�صيد ح�ساب
الدانة عن  200د.ك .في �أي يوم من ال�شهـر

10

عموالت ال�شهادات الم�صرفية

(60

10.1

 25د.ك� .سنوي ًا

 30د.ك.

11

11.1

12

 100د.ك.
 200د.ك.

12.1

ر�سوم �إ�صدار تحويل تلك�س (يتم تغطيتها من قبل البنك المرا�سل)

 12د.ك

عمولة �سحب مبلغ نقدي من الفرع بقيمة  1000د.ك� .أو �أقل لحاملي بطاقات ال�سحب الآلي
(ولي�س هناك �أي عمولة في حال كان جهاز ال�صراف الآلي معطالً ،كما �أن الخدمة مجانية لعمالء  2د.ك.
البنك من كبار ال�سن ،ذوي االحتياجات الخا�صة ،المكفوفين ،والأميين)
عمولة �سحب مبلغ نقدي ،اال�ستف�سار عن الر�صيد من �أجهزة ال�صراف الآلي للبنوك المحلية �أو من خارج الكويت
اال�ستف�سار عن الر�صيد داخل وخارج الكويت على جميع البطاقات (الخ�صم/الإئتمانية/م�سبقة
 50فل�س
الدفع)
�سحب مبلغ نقدي (من �أجهزة ال�صراف الآلي للبنوك الأخرى) بطاقة االلكترون
 100فل�س

�شهادة مطابقة التوقيع

 5د.ك.

�أي �شهادة �أخرى

 5د.ك.

عمــولة خدمـة الرد الآلـي

12.2

ر�سوم �إلغاء تحويل تلك�س بناء على طلب العميل

 5د.ك.

ر�سوم ت�أكيد على تحويل الأموال

 5د.ك .ر�سوم تلك�س

�إ�صدار �شيك م�صرفي بالدينار الكويتي

 5د.ك.

�إلغاء �شيك م�صرفي م�صدق بالدينار الكويتي

 5د.ك.

تحويل /ا�ستالم �سويفت وتحويلها �إلى بنوك محلية  /خارجية بالعملة الأجنبية �أو الدينار الكويتي
التحويالت الأجنبية الواردة (تحويالت �أجنبية تم ا�ستالمها من البنوك المرا�سلة ومن ثم تحويلها
�سعر ال�صرف الأجنبي+ر�سوم التلك�س  6د.ك.
�إلى ح�سابات العمالء في البنوك المحلية/الدولية)
عموالت تح�صيل وتداول ال�شيكات الأجنبية

التحويل بين ح�سابات العميل الواحد مجاني
�إر�سال ك�شف ح�ساب عن طريق الفاك�س مجاني،
ومجان ًا لل�صفحات التالية

13.1

14
14.1

وثائق من الأر�شيف

 1د.ك .عن كل وثيقة �أقل من �سنة

ن�سخ �إ�ضافية عن ك�شف الح�ساب ،ا�ست�شارات مختلفة ،ووثائق �أخرى يطلبها العميل

 2د.ك .عن كل وثيقة من �سنة ولغاية � 5سنوات

تحويل بين ح�سابات العميل (�إلى عميل �آخر) من خالل الفرع

 1د.ك.

تحويل بين ح�سابات العميل (نف�س العميل) من خالل الفرع
تحويل محلي من ح�ساب العميل �إلى �آخر (عميل �آخر) عن طريق الخدمات الم�صرفية عبر
الإنترنت ()e-gulfbank
عمولة طلب �إ�صدار�/إلغاء توكيل بنكي

 1د.ك.
 500فل�س

14.2

فواتير �أخرى

 2د.ك .لعمالء بنك الخليج
 2د.ك .لعمالء بنك الخليج
 10د.ك .لغير عمالء بنك الخليج

�إن�شاء وتجديد خدمة الر�سائل الق�صيرة

ك�شف ح�ساب عن � 3أ�شهر بوا�سطة الفاك�س عن طريق مركز خدمة العمالء

 1د.ك.

ك�شف ح�ساب عن � 6أ�شهر بوا�سطة الفاك�س عن طريق مركز خدمة العمالء

 2د.ك.

ك�شف ح�ساب ل�سنة واحدة بوا�سطة الفاك�س عن طريق مركز خدمة العمالء

 5د.ك.

طلب ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان من مركز خدمة العمالء
طلب ك�شف ح�ساب البطاقة االئتمانية عن طريق مركز خدمة العمالء

مجاني

عمولة ت�أجيل الأق�ساط
قر�ض الإ�سكان

 100د.ك.

�أية قرو�ض �أخرى

 20د.ك.

عمولة ت�أجيل على الأق�ساط الم�ستحقة
عمولة ت�أجيل على الأق�ساط ال�شهرية (القرو�ض اال�ستهالكية والمق�سطة)
�أية قرو�ض �أخرى

 20د.ك.

ر�سوم التخلف عن دفع الأق�ساط:

 5د.ك.

 10د.ك .لغير عمالء بنك الخليج

ك�شف ح�ساب عن �شهر واحد عن طريق مركز خدمة العمالء

 500فل�س

غرامة التخلف عن دفع الأق�ساط تطبق وفقاً لمبلغ الفئة

دفع فواتير المياه والكهرباء لعمالء وغير عمالء بنك الخليج (الجمارك وفواتير �أخرى من خالل الخدمات الم�صرفية عبر االنترنت)

6.8

عمولة �إ�صدار ك�شف ح�ساب وا�ست�شارات مختلفة

عمولة ت�أجيل الأق�ساط عن القرو�ض اال�ستهالكية والقرو�ض الأخرى

عمولة التحويل من ح�ساب �إلى ح�ساب �آخر �ضمن بنك الخليج  -الأفراد

الجمارك

�إذا كان ملف معلومات العميل نف�سه ف�إن الخدمة
مجانية (�إذا كان للعميل توكيل/ولي �أمر) الخدمة
مجانية� .إذا كان ملف العميل مختلف ولي�س هناك �أي
عالقة ف�إن العمولة  1د.ك.

عمولة طلب ك�شف ح�ساب (من الفرع ،من الموقع االلكتروني (الخدمة الم�صرفية عبر االنترنت)� ،أو من مركز خدمة العمالء)
طلب ك�شف ح�ساب ( من الفرع ،جهاز ال�صراف الآلي ،الموقع االلكتروني (الخدمة الم�صرفية
 2.500د.ك .عن ال�صفحة الأولى ،و  1د.ك .عن كل
عبر االنترنت)� ،أو مركز خدمة العمالء
�صفحة تالية

عمولة م�صادقة التوقيع � /شهادة ت�صديق التوقيع

6.7

عمولة التحويل بين ح�سابات بنك الخليج

 50د.ك.

عمولة ال�سحب النقدي عن طريق بنوك �أخرى (محلية ودولية)

ر�سوم �إ�صدار تحويل بالتلك�س

عموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية

 10د.ك .عن كل وثيقة �أكثر من � 10سنوات

5%

 9د,ك.

 25د.ك.

 5د.ك .عن كل وثيقة من  5ولغاية � 10سنوات

عدم توفر الر�صيد للعمليات التي تتم داخل وخارج دولة الكويت على جميع البطاقات
(الخ�صم /االئتمانية /م�سبقة الدفع)

6.6

�أية �شهادات �أخرى

 5د.ك.

ن�سخة عن الوثائق

 50فل�س للعمليات المحلية
 100فل�س للعمليات الدولية

 10د.ك.

�شهادة الم�صادقة على التوقيع

 5د.ك.

 50د.ك.
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 8د.ك.

�إ�صدار �شهادة بالمركز المالي للعميل لتقديمها لمكاتب المدققين (�أقل من � 6أ�شهر )

 5د.ك.

�شهادة عن الو�ضع المالي للعميل وااللتزامات ،بناء على طلب العميل

عمولة ال�سحب النقدي عن طريق البنك الم�صدر

6.5

�شهادة براءة ذمة

 5د.ك.

�إ�صدار �شهادات للمدققين ( لأكثر من � 6أ�شهر)

عموالت مقابل خدمات �أخرى

هذه الخدمة تتيح التحويل بين ح�سابات العميل الواحد وطلب ك�شف ح�ساب بالتلك�س

 5د.ك.

�إغالق الح�ساب من خالل الفرع

عمولة ا�ستبدال مفتاح مفقود/تالف� /صندوق مك�سور
ا�ستبدال مفتاح

 2د.ك� .شهرياً ،بغ�ض النظر عن ر�صيد الح�ساب
لغاية تاريخ �إعادة تفعيل الح�ساب

�إذا تم �إغالق الح�ساب بعد مرور � 3أ�شهر على فتحه

5%

تحويل تلك�س�/سويفت �إلى بنك محلي ،الخ�صم من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي
تحويل تلك�س�/سويفت �إلى بنك محلي ،الخ�صم من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي (مبلغ �أقل من
� 50ألف دوالر �أمريكي)
تحويل تلك�س �إلى بنك محلي ،الخ�صم من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي (مبلغ يزيد عن � 50ألف
دوالر �أمريكي)
عمولة التحويل الخارجي (�سويفت) لعمالء ولغير عمالء بنك الخليج

عموالت الح�سابات المجمدة/الراكدة
الح�سابات الراكدة/المجمدة هي الح�سابات التي لديها �أر�صدة بدون �أي ن�شاط خارجي (�سحب/
ايداع) بحيث ال يقوم العميل ب�إجراء �أي معامالت عليها لأكثر من �سنة من تاريخ �آخر ن�شاط على
الح�ساب
ر�سوم �إعادة تفعيل الح�ساب المجمد/الراكد

�إذا تم �إغالق الح�ساب قبل مرور � 3أ�شهر على فتحه

ال�سحب النقدي خارج دولة الكويت (بطاقات ال�سحب  /م�سبقة الدفع)

 5د.ك.

عموالت الح�سابات

مجان ًا

 1د.ك .عن كل عملية �سحب

 250فل�س عن كل عملية

�إ�صدار دفتر �شيكات ( 50ورقة)

 7د.ك.

 1د.ك.

12.3

6.4

�إ�صدار دفتر �شيكات ( 25ورقة)

 5د.ك.

عموالت �إ�صدار �شهادة م�صرفية � /شهادات �أخرى
 2.5د.ك - .ي�ستثنى العمالء من كبار ال�سن
عام ًا و �أكثر) وذوي االحتياجات الخا�صة

لمدة �سنة

�إ�صدار دفتر �شيكات عدد  10( 1ورقة)

 2د.ك.

�إغالق الح�ساب قبل/بعد مدة محددة

عمولة �إ�صدار �أمر دفع م�ضمون�/شيك م�صدق �/أمر دفع نقدي

�صندوق �أكبر حجم

عموالت الحواالت الم�صرفية � /شيكات تحت الطلب
2.4

تحويل محلي/خارجي عبر االنترنت

�صندوق حجم كبير

 1د.ك .عن كل عملية

الخدمات الم�صرفية للأفراد عبر االنترنت

عن طريق مركز خدمة العمالء

لمدة �سنة

عمولة ال�سحب للعمليات ال�شبه نقدية من خالل بطاقات االئتمان لكافة القنوات (محلي ًا ودولياً)
عمولة ال�سحب للعمليات ال�شبه نقدية من خالل بطاقات م�سبقة الدفع لكافة القنوات (خارج دولة
الكويت)
عمولة ال�سحب للعمليات ال�شبه نقدية من خالل بطاقات م�سبقة الدفع لكافة القنوات (داخل دولة
الكويت)
الحواالت الم�صرفية

طلب �إ�صدار حوالة م�صرفية  /تلك�س مقابل الدفع
النقدي بنف�س العملة � + ¼%أجـور الخدمة

 5د.ك.

خدمة الدفع الفوري للبطاقات االئتمانية

عمولة الت�أكيد على التحويل�/إ�صدار �سويفت/الإلغاء بناء على طلب العميل
2.3

يتم �شراء العمالت الأجنبية النقدية من العمالء وذلك لإيداعها بح�ساباتهم لدى البنك بنف�س
العملة الأجنبية  /بالدينار الكويتي �أو الدفع النقدي بالدينار الكويتي (لغير عمالء البنك)

�سحب نقدا من نف�س ح�ساب العملة ½%

تحويل خارجي عبر االنترنت

عمولة التحويل المحلي�/سويفت بالدينار الكويتي/العملة الأجنبية

2.2

7.3

 3د.ك.

 500فل�س عن كل عملية دفع فوري عن طريق موظفي
الفروع �أو موظفي الخدمة الم�صرفية الهاتفية
 500فل�س عن كل عملية �إعادة تعبئة عن طريق
موظفي الفروع �أو موظفي الخدمة الم�صرفية الهاتفية

5%

�إيداع نقدا بنف�س ح�ساب العملة ¼%

تحويل محلي عبر االنترنت

ا�ستبدال بطاقة ال�سحب الآلي (بطاقة الخ�صم) لح�ساب العامل

6.3

 1د.ك

 500فل�س

 1د.ك.

عمولة ال�سحب للعمليات ال�شبه نقدية

2.1

الإيداع في الح�ساب بنف�س العملة بمبلغ �أقل من  100/-د.ك� .أو ما يعادله  
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 5د.ك.

�صندوق حجم متو�سط

6.2

 5د.ك.

ر�سوم تحويل لجمعيات النفع العام

ا�ستبدال بطاقة ال�سحب الآلي (بطاقة الخ�صم)

ال�سحب النقدي للعملة الأجنبية من البطاقة م�سبقة الدفع

طلب دمج مجموعة من ال�شهادات

 5د.ك.

 250فل�س

 5د.ك.

 1دوالر �أمريكي 1 ،جنيه ا�سترليني 1 ،يورو مقابل
ال�سحب من �أجهزة ال�سحب الآلي للبنوك الأخرى،
وفق ًا لعملة البطاقة
ال�سحب عن طريق �أجهزة ال�سحب الآلي لبنك الخليج
مجاني

طلب رهن الأ�سهم

 5د.ك.

� 10سنوات وما فوق

لمدة �سنة

6.1

طلب �شهادة ر�صيد الأ�سهم

 5د.ك.

 50د.ك.

ا�ستبدال البطاقة م�سبقة الدفع (بالدينار الكويتي والعملة الأجنبية)
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طلب �إ�صدار بدل تالف عن �شهادة �أ�سهم

 5د.ك.

 1د.ك.

 5د.ك.

طلب ك�شف ح�ساب البطاقة االئتمانية (من الفرع� ،أو عن طريق مركز خدمة العمالء)

 5د.ك.

�أقل من � 10سنوات

ر�سوم �صرف �شيك م�صرفي بالدينار الكويتي

5.3

توزيع ح�صر الإرث على الورثة و �إ�صدار �شهادة الأ�سهم

 10د.ك.

عمولة �شيك مرتجع ب�سبب عدم وجود ر�صيد كاف �أو لأ�سباب �أخرى

5.2

طلب �إ�صدار بديل عن �شهادة الأ�سهم

 5د.ك.

 5د.ك.

4.4

5.1

$39.95

اال�ستف�سار عن ن�شاط ح�ساب الم�ساهم

�صندوق حجم �صغير

 2.5د.ك .عن ال�صفحة الأولى ،و 1د.ك .عن كل
�صفحة �أخرى
 250فل�س لل�سحب من جهاز ال�سحب الآلي من بنوك
�أخرى.
ال�سحب عن طريق �أجهزة ال�سحب الآلي لبنك الخليج
مجاني

7.2

$2

طلب �شطب الرهن العقاري

ا�ستبدال بطاقة االئتمان المفقودة

ن�سخة العميل عن ق�سيمة البيع

ر�سوم طلب م�ساعدة و�سيط

$24.95

ر�سوم خدمة اال�ستقطاع من الح�سابات التجارية و�شركات اال�ستثمار
ر�سوم خدمة اال�ستقطاع من الح�سابات بما في ذلك الم�ؤ�س�سات الخيرية ،المنظمات غير
الحكومية ،الم�ؤ�س�سات الحكومية ..الخ
ر�سوم تعديل الإ�ستقطاع ال�شهري

عمولة �إيقاف �صرف ال�شيك

4.9

ر�سوم ال�سهم (بيع�/شراء)

$24.95

 10د.ك

 7د.ك.

4.8

طلب الخدمة

مجاني

تحويل للم�ؤ�س�سات الخيرية

4.3

4.7

م�صر  -ال�سعودية  -الإمارات ُ -عمان � -أمريكا � -أوروبا

يتقا�ضى البنك مبلغ  5/-د.ك .مرة واحدة عند فتح
ح�ساب التداول.
يتقا�ضى البنك ن�صف دينار على كل عملية تداول
يقوم بها العميل.

مجان ًا

عمولة �إلغاء دفتر �شيكات مفقود/م�سروق

4.6

ر�سوم التداول الإلكتروني للأ�سهم

ر�سوم عن كل عقد

 12د.ك.

 10د.ك.

4.5

عمولة عدم تحديث البطاقة المدنية

 1د.ك.

ر�سوم الخيار ( مع هام�ش مالي)

تحويل �أجنبي مع تغطية �سويفت محلي/خارجي بالعملة الأجنبية �أو عملة دول مجل�س التعاون الخليجي
حوالة �إلى الخارج مع تلك�س التغطية

اال�ستف�سار من الفرع عن ايداع الراتب في الح�ساب

 1د.ك.

التداول في الأ�سهم الأمريكية عبر االنترنت

 5د.ك.
 500فل�س

 10د.ك.

ال�سحب النقدي بالدينار الكويتي من البطاقة الم�سبقة الدفع
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عمولة على طلب/تعديل/تغيير/ايقاف �أمر الدفع الدائم

ر�سوم التعبئة لبطاقة الدفع الم�سبق (الدينار الكويتي ،العملة الأجنبية)

 3د.ك .لكل ن�سخة

 2د.ك.

عمولة �إلغاء دفتر �شيكات لم يتم ا�ستالمه من قبل العميل

عموالت �أخرى على البطاقة االئتمانية

1.11

عمولة �شهرية على �أمر الدفع الدائم مع بنك الخليج/البنوك المحلية/ال�شركات المحلية

 250فل�س

�إعادة تعبئة البطاقات م�سبقة الدفع

7.1

 2د.ك.

عمولة تغيير الحد االئتماني للبطاقة االئتمانية (خف�ض �أو زيادة) بناء على طلب العميل
 5د.ك.

�أوامر الدفع الدائمة
تحويل �إلى �شركات التق�سيط (بيت التمويل الكويتي� ،شركة الت�سهيالت)

قيد الرواتب في الح�سابات/معاملة يدوية

 1د.ك.

خدمة التداول الإلكتروني للأ�سهم في �سوق الكويت للأوراق المالية وفي �أ�سواق الأوراق المالية عبر االنترنت وعبر الهواتف الذكية في كل من:

�إ�صدار دفتر �شيكات عدد  50( 1ورقة)

 15د.ك.

 10د.ك .في حال عدم ا�ستالم البطاقة خالل �شهر
من �إ�صدارها
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�إ�صدار دفتر �شيكات عدد  25( 1ورقة)

 5د.ك.
مجان ًا

عمولة خدمة التو�صيل عبر البريد ال�سريع للرقم ال�سري  /لجميع البطاقات (الخ�صم /االئتمانية  /م�سبقة الدفع)
عمولة خدمة التو�صيل المحلي عبر البريد ال�سريع للرقم ال�سري  /لجميع البطاقات (الخ�صم/
 5د.ك.
االئتمانية  /م�سبقة الدفع)
عمولة خدمة التو�صيل الخارجي عبر البريد ال�سريع للرقم ال�سري  /لجميع البطاقات (الخ�صم/
 15د.ك.
االئتمانية  /م�سبقة الدفع)
عمولة على المبلغ المدين/غير الم�سدد
� 0.5%شهري ًا  +الحد الأق�صى لمعدل الفائدة
ر�سوم على �أر�صدة بطاقة االئتمان المدينة غير الم�سددة
التعاقدي على معامالت الإقرا�ض بالدينار الكويتي
لمدة �أق�صاها �سنة واحدة
 0.75%من المبلغ الم�ستحق على جميع تواريخ
ر�سوم الت�أخير على مبالغ البطاقات االئتمانية المت�أخرة
اال�ستحقاق وبحد �أدنى يبلغ  3.500دينار كويتي
عمولة عدم ا�ستالم بطاقة االئتمان  /ال�سحب الآلي من قبل العميل لمدة �أ�شهر

يدفع نقد ًا بالعملة الأجنبية

 2د.ك1% + .

6.11

تحويل �إلى الم�ؤ�س�سات الخيرية والمنظمات غير الحكومية

الإبالغ عن فقدان�/سرقة بطاقة االئتمان/م�سبقة الدفع /ال�سحب الآلي ح�سب البطاقة/الفئة
الإبالغ عن فقدان�/سرقة بطاقة االئتمان

يدفع نقد ًا بالدينار الكويتي �أو الدوالر الأمريكي

 2د.ك.

6.10

عمولة تحويل�/سويفت محلي �أو �أجنبي

عمولة �إعادة �إ�صدار الرقم ال�سري
�إعادة �إ�صدار الرقم ال�سري على جميع البطاقات (الخ�صم /االئتمانية /م�سبقة الدفع)

ي�ضاف �إلى ح�ساب العميل لدى بنك غير بنك الخليج

 6د.ك.

�إيداع الراتب

عمولة تحويل بين ح�سابات العميل� ،أو �إلى ح�ساب عميل �آخر لدى البنك

عموالت تجديد بطاقة االئتمان الملحقة ح�سب البطاقة/الفئة
 15د.ك.

الر�سوم المقررة

التحويل الأجنبي الذي تم ا�ستالمه عن طريق التلك�س ي�ضاف �إلى ح�ساب العميل مع البنك/مع بنك �آخر مدفوع بالدينار الكويتي �أو الدوالر
الأمريكي نقداً ،مدفوع نقداً بالعملة الأجنبية.
ي�ضاف �إلى ح�ساب العميل لدى بنك الخليج
 2د.ك.

البــطاقــات
 30د.ك.

المنتج/الخدمة الحالية

الر�سوم المقررة

لغاية  400د.ك.

 5د.ك.

لغاية  800د.ك.

 10د.ك.

لغاية  1300د.ك.

 15د.ك.

لغاية  2000د.ك.

 25د.ك.

لغاية  5000د.ك.

 50د.ك.

لغاية  10000د.ك.

 100د.ك.

�أكثر من  10001د.ك.

 180د.ك.
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فوائد القرو�ض

15.1

قر�ض �إ�ستهالكي

4.500%

15.2

قر�ض مق�سط

4.500%
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عموالت معامالت الخزينة

�أ -خدمة الر�سائل الق�صيرة عبر الهاتف النقال لل�سنة الأولى

مجانية

16.1

ب -ر�سوم تجديد خدمة الر�سائل الق�صيرة عبر الهاتف النقال عن كل �سنة تالية

مجانية

طلب �أو تح�صيل �سندات خزينة �أو �أذونات لح�ساب العميل

 5د.ك.

16.2

�شراء/بيع �سندات�/أذونات خزانة لح�ساب العميل

 5د.ك.

16.3

االحتفاظ ب�سندات�/أذونات الخزانة لح�ساب العميل

 25د.ك.

اال�ستف�سار عن معامالت تمت منذ � 6أ�شهر �أو �أكثر

 50د.ك.
 50د.ك.

خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال ()NFC

ر�سوم تفعيل الخدمة ،لأول مرة

 5د.ك.

16.4

ر�سوم �سنوية

 5د.ك.

16.5

�شراء الحوالت الأجنبية :مبلغ نقدي�/إيداع في ح�ساب بالدينار الكويتي

ر�سوم لمدة � 10أيام ( 2د.ك .كحد �أدنى)  5 +د.ك.

اال�ستف�سار عن �أ�سعار ال�صرف الأجنبي وااليداعات الثابتة منذ � 6أ�شهر �أو �أكثر

ر�سوم ا�ستبدال

 5د.ك.

16.6

ك�شف ح�ساب التداول بالهام�ش عن �شهر واحد

 1د.ك .لكل �صفحة

مبلغ نقدي من نف�س العملة الأجنبية

ر�سوم لمدة � 10أيام ( 2د.ك .كحد �أدنى)  5 +د.ك.

ر�سوم �إعادة تعبئة

 250فل�س

16.7

اال�ستف�سار من قبل العميل عن عدم ا�ستالم/دفع

 7د.ك.

ال�شيكات الأجنبية للتح�صيل

 7د.ك 10 + .د.ك .كلفة التو�صيل

6.9

