رقم البند

الرسم المقرر

 100د.ك

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

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

 50د.ك

 10د.ك

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

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

 80د.ك

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

 150د.ك

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

 250د.ك

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

 10د.ك

.1البطاقات
رسوم اشتراك  /تجديد:

1/1

10/1

 35د.ك

11/1

12/1

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

13/1

إيقاف البطاقة من جانب البنك لسوء االستخدام
للبطاقة االئ�تمانية (كالسيك  +بالتينيوم (ذهبية سابق ًا)
 10د.ك
 +بالتينيوم (تيتانيوم سابق ًا)  + Signature +وورلد +
إنفينيت  +وورلد آيليت) دون تحديد عدد المرات

 .1عمولة السحب النقدي محليا وعالميا للفيزا أو الماستـر
 6د.ك
(للعملية الواحدة بغض النظر عن المبلغ المسحوب).

14/1

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

 10د.ك

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

 1د.ك

15/1

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

 10د.ك

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

 100فلس

16/1

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

 5د.ك

17/1

إعادة إصدار بطاقة سحب آلي بدل فاقد  /تالف /
مسروقة ) لحساب العامل

 1د.ك

18/1

إعادة إصدار بطاقة سحب آلي ملغية لعدم االستالم
خالل مدة  3شهور (ألكثر من  3شهور من إصدار
البطاقة)

 5د.ك

19/1

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

 5د.ك

 .7رسوم إصدار  /تجديد بطاقة الفيزا  Metalالمقسطة

 500د.ك

 .8رسوم بدل فاقد  /تالف لبطاقة  Metalالمقسطة /
غير المقسطة

 100د.ك

عمـولــــة السحـــب النقـــدي:

استعالم عن الرصيد  /عدم إمكانية السحب لعدم كفاية الرصيد:
 .1استعالم عن الرصيد داخل الكويت (كي نت) للعملية الواحدة  50فلس
3/1

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

إعادة إصدار /استبدال بطاقات فيزا  /ماستر كارد
االئ�تمانية مفقودة  /مسروقة  /أو لعدم االستالم خالل
 15د.ك
 3شهور (الرسوم تشمل اإلبالغ عن ضياع /سرقة بطاقة
الفيزا  /الماستر كارد)

 .6رسوم إصدار  /تجديد بطاقة الفيزا  Metalغير مقسطة  250د.ك

2/1

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

 20د.ك

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

 275فلس

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

 100فلس

4/1

رسوم التسوية على المشتريات والسحب النقدي
للعميل خارج الكويت (فيزا إلكترون – فيزا وماستر كارد
كالسيك  /بالتينوم (الذهبية سابق ًا)  /بالتينوم
( تيتانيوم سابق ًا)  / Signature /وورلد  /انفينيت  /وورلد  5د.ك
آيليت  /بطاقة مسبقة الدفع) تخصم في حالة ادعاء
العميل بأن فواتير مشترياته أو سحبه أو استخدامه
للفيزا أو الماستر غير صحيحة

5/1

تعديل الحد االئ�تماني المؤقت بناء على طلب العميل

 10د.ك

6/1

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

 3د.ك

7/1

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

 5د.ك

 15د.ك

رسوم السحب بالعملة األجنبية:

20/1

 .1عمولة استخدام الفيزا إلكترون خارج الكويت
بالعملة األجنبية مضافا إلي سعر الصرف المحدد
من قبل الشبكة المزودة للخدمة Visa / Master
(من المبلغ للعملية الواحدة) (ماكينة السحب اآللي
والمشتريات)
 .2عمولة استخدام بطاقة االئ�تمان خارج الكويت
بالعملة األجنبية مضافا إلي سعر الصرف المحدد
من قبل الشبكة المزودة للخدمة Visa / Master
(من المبلغ للعملية الواحدة) (ماكينة السحب اآللي
والمشتريات)

%2.50

%2.50

9/1

توصيل البطاقة للعميل محليا

 5د.ك

22/1

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

 1د.ك

23/1

عمولة تحوي�ل رصيد بطاقة مسبقة الدفع إلى حساب العميل
 1د.ك
(حسب رغبة العميل وقبل انتهاء مدة سريان البطاقة)

24/1

عمولة خدمة تسوية الرصيد المتوفر في بطاقة مسبقة
الدفع للبطاقة منتهية الصالحية أو غير الفعالة
(للشهر الواحد ألكثر من  3شهور من تاري�خ انتهاء البطاقة)

 1د.ك

25/1

طباعة /إعـــادة طباعة كشف حساب أكثر من  6شهور
(للصفحة الواحدة)

 1د.ك

إصدار  /تجديــد بطاقـــة رديفـــة إضافية:

10/1

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

 25د.ك

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

 40د.ك

2020/ 09

8/1

عمولة إرسال البطاقة (جميع البطاقات) للعميل بالبريد
السريع بالخارج

 15د.ك

21/1

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

 5د.ك

.2اشتراك في خدمات  /سداد فواتير

.5الشيكات
إصدار دفتر شيكات عادي:

خدمة  PAY MEللشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة :
رسم اشتراك ( يدفع مرة واحدة عند االشتراك بالخدمة)

 25د.ك

رسوم شهرية وعمولة استخدام خدمة الدفع
االلكتروني عبر األنترنت

وفق الترتيبات
المعمول بها
مع التجار

1/2

.3الحواالت المصرفية

1/3

إصدار  /تعديل حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب)
«( »Demand Draftإضافة رسوم  7د.ك في حالة رغبة
العميل ت�أكيد أمر الدفع)

 2د.ك

2/3

إيقاف صرف حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب)
« »Demand Draftأو تحوي�ل سويفت (إحضار أصل أمر
الدفع أو تحوي�ل سويفت)

 10د.ك

3/3

إلغاء حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب) «Demand
 »Draftبناء على طلب العميل (استرداد لقيمة أمر الدفع  5د.ك
طبقا لنظام البنوك المراسلة مع إحضار أصل أمر الدفع)

4/3

إصدار حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب) "Demand
 "Draftبدل فاقد

 5د.ك

5/3

إلغـــاء طلب إيقاف حوالة مصرفية (شيك تحت الطلب)
«  « Demand Draftأو تحوي�ل سويفت (باإلضافة إلى
مصاريف السويفت بقيمة  10د.ك)

 8د.ك

6/3

تحوي�ل محلي (بالدنيار الكويتي)سويفت (است�ثناء كبار
السن من مواليد عام  1955م و ذوي اإلحتياجات الخاصة)

 5د.ك

7/3

تحوي�ل محلي (بالعملة األجنبية) سويفت (است�ثناء كبار
السن من مواليد عام  1955م و ذوي اإلحتياجات الخاصة)

 11د.ك

8/3

تحوي�ل للخارج (بالعملة االجنبيه) سويفت (باإلضافة الى
رسوم تغطية بقيمة  5د.ك .إن وجدت) (است�ثناء كبار السن  11د.ك
من مواليد عام  1955م و ذوي اإلحتياجات الخاصة)

9/3

شيكات مرسلة برسم التحصيل ( )PUR or OBCبنوك
محليه أو خارجية (شيكات مسحوبة على بنوك أخرى
 5د.ك
ومرسلة برسم التحصيل) (للشيك الواحد سواء من بنوك
محلية أو خارجية)

10/3

االستفسار عن حواالت واردة من البنوك المراسلة

 8د.ك

11/3

إصدار /تعديل  /إيقاف شيك مصدق  /أمر دفع

 5د.ك

12/3

تعديل في بيانات سويفت محلي (خطأ من العميل)

 3د.ك

13/3

تعديل في بيانات سويفت دولي (خطأ من العميل)

 5د.ك

14/3

التحوي�ل الفوري لشركة ويسترن يونيون

حسب العمولة
المعتمدة
من مزودي
الخدمة

.4أوامر الدفع الدائمة

1/4

إنشاء أمر دفع دائم ( - )Standing Orderداخلية
(باإلضافة إلي  100فلس عند كل تحوي�ل شهريا) ضمن
بنك بوبيان

 5د.ك

2/4

إنشاء أمر دفع دائم ( - )Standing Orderلبنوك محلية/
خارجية (باإلضافة إلى  5د.ك رسوم سويفت عند كل
استقطاع للبنوك المحلية و باإلضافة إلى  11د.ك
رسوم سويفت عند كل استقطاع للبنوك الخارجية)

 10د.ك

3/4

إنشاء األوامر الدائمة للشركات التمويلية والمؤسسات
 باإلضافة إلى الرسم المعتمد عند كل استقطاع(باإلضافة إلى  2د.ك .عند كل استقطاع)

 10د.ك

4/4

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

 10د.ك

5/4

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

 10د.ك

6/4

إنشاء  /تحوي�ل أمر دفع دائم ()Standing Orderلجمعيات
النفع العام والجمعيات الخيرية خارج البنك محليا(د.ك  10 3د.ك
شهريا رسوم تحوي�ل سويفت محلي)

1/5

 .1إصدار دفتر شيكات  10ورقة

 2د.ك

 .2إصدار دفتر شيكات  25ورقة كبيرة الحجم

 5د.ك

 .3إصدار دفتر شيكات  50ورقة كبيرة الحجم

 7د.ك

2/5

الصرف النقدي للشيك و الذي تبلغ قيمته  10,000دينار
كويتي فأكثر ،باست�ثناء العمالء من كبار السن ( 60عام و  2.5د.ك
أكثر ) وذوي االحتياجات الخاصة

3/5

إصدار  /تعديل  /إيقاف شيك مصدق Certified Cheque

 5د.ك

4/5

شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد (يتم خصم الرصيد
المتوفر في حالة الرصيد أقل من  10د.ك)

 10د.ك

5/5

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

 5د.ك

6/5

إيقاف صرف شيك

 5د.ك

7/5

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

 1د.ك

.6صناديق األمانات
1/6

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

2/6

إصدار بدل فاقد  /تالف  /إضافي لمفتاح صندوق األمانات  30د.ك

 50د.ك

إي�جار صندوق أمانات:

3/6

 .1ت�أجير صندوق” ”Aمقاس  50×30×10لمدة سنه
(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات)

 25د.ك

 .2ت�أجير صندوق” ”Cمقاس  50×30×20لمدة سنه
(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات)

 45د.ك

 .3ت�أجير صندوق” ”Dمقاس  50×30×30لمدة سنه
(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات)

 55د.ك

 .4ت�أجير صندوق” ”Eمقاس  50×30×45لمدة سنه
(في الفروع المتوافر فيها صناديق األمانات)

 65د.ك

.7أجور وعموالت أخرى

1/7

السحب النقدي أقل من  2,000د.ك .من داخل الفرع
لجميع الحسابات في حالة وجود بطاقة  ATMلدى
العميل (است�ثناء كبار السن من مواليد عام  1955م و
(ذوي اإلحتياجات الخاصة )

2/7

تعديل اسم العميل بموجب حكم محكمة  /جهات رسمية  5د.ك

3/7

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

 5د.ك

4/7

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

 5د.ك

5/7

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

 5د.ك

6/7

بناء على طلبه
المصادقة على توقيع العميل
ً
لالستعمال خارج البنك

 5د.ك

7/7

حجز  /فك حجز لجميع الحسابات (بحكم محكمة  /التزامات داخلية)  2د.ك

 2د.ك

تحوي�ل من حساب آلخر ضمن حسابات البنك:

8/7

 .2تحوي�ل رواتب العاملين بالقطاع األهلي (للعاملين
بالقطاع األهلي الذين تقل رواتبهم عن  300دينار
كويتي شهري ًا)

 1د.ك

إعادة تحريك حساب (حالة الحساب :مجمد/ساكن)

 5د.ك

2020/ 09

9/7

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

 0.500د.ك

10/7

طلب إغالق  /إلغاء الحساب قبل مرور  6شهور

 5د.ك

.11خدمات التموي�ل الشخصية

11/7

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

 1د.ك

1/11

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

 5د.ك

12/7

رسوم تحديث بيانات البطاقة المدنية

 1د.ك

2/11

رسوم تحوي�ل ملكية مركبة

 10د.ك

3/11

رسوم إضافة أو إلغاء أو تغي�ير كفالة أو كفيل

 10د.ك

4/11

رسوم خدمة تحوي�ل المديونية

 20د.ك

5/11

رسوم إعادة جدولة األقساط

 10د.ك

6/11

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

 5د.ك

7/11

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

 10د.ك

8/11

رفع الختم عن المركبة أثناء وجود األقساط

.8رسوم خاصة بخدمة التداول االلكتروني لألسهم

.9الخدمات االلكترونية لألفراد
إنشاء تعليمات خاصة للتغطية بين الحسابات

 5د.ك

1/10

عقود رهن العقارات وتحري�ر قوائم قيد الرهن

 500د.ك

2/10

عقود رهن االسهم وبالتاشير في سجل الشركات

 300د.ك

3/10

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

 350د.ك

4/10

عقود رهن اخرى (مثل رهن المتجر) وخالفه

 250د.ك

5/10

حواالت الحق على العقود

 50د.ك

6/10

رهن الودائع الثابتة

 25د.ك
لكل وديعة

7/10

عقود رهن عرفي مع اثبات التاري�خ لدى الوزارة

 250د.ك

8/10

شطب الرهن

 50د.ك

9/10

إيداع وحفظ أسهم (علي سبيل الضمانة)

10/10

 0.125%من
استبدال و تغي�ير و االفراج عن الضمان خالل فترة صالحية قيمة الضمان
التموي�ل
المستبدل بحد
ادنى  100د.ك

1/9

 .10رسوم وعموالت خدمات التموي�ل التجاري

 10د.ك

.12طلب نسخ من مستندات أو شهادات أو ما يشابهها

 %0.25من القيمة

1/12

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

 10د.ك

2/12

الشهادات المصرفية بأنواعها

 5د.ك

3/12

شهادة بدل فاقد  /بدل تالف لشهادة وديعة است�ثمارية  3د.ك
كشف حساب:

4/12

السوقية تحتسب

11/10

أجور تقي�يم عقار

12/10

أجور التامين على العقار او االصول االخرى

قيمة الت�كلفة
المدفوعة
لشركات
الت�أمين

13/10

التمويالت التجارية للمشاريع الكبرى ذات الطبيعة
الخاصة (تشمل رسوم ترتيب التموي�ل وأتعاب المحاماة
ومكاتب الخبرة)

وفق الترتيب
مع العميل

14/10

بحد اقصى
 %0.5من
عمولة ادارة ومتابعة (تحسب على التموي�ل متوسط
وطوي�ل االجل ،الذي يتطلب متابعة ومراجعة على مدي مبلغ التموي�ل
فترات طويلة وعلى ان يتم تضمينها في سعر التموي�ل) وبحد ادنى
 500د.ك

15/10

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

بحد اقصي
 0.125%من
قيمة التموي�ل
وبحد ادنى
 250د.ك

16/10

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

حد اقصى 50
د.ك

17/10

رسوم اعداد العقود الخاصة باألجارة المنتهية بالتملك
(على ان ت�كون متضمنة في الدفعة المقدمة من األجرة
التي يدفعها العميل للبنك حيث تشمل تغطية مصاريف  150د.ك
العقود األبتدائية وتسجيل العقار باألضافة الي رسوم
وزارة العدل)

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

 5د.ك

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

وتستوفى مقدم ًا

قيمة الت�كلفة
المدفوعة
لشركات
التقي�يم

 .1كشف حساب لمدة سنة (الصفحة الواحدة)

 1د.ك

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

 20د.ك

رسوم وعموالت الخدمات المصرفية (االعتمادات والكفاالت)
المنتج

أفضل سعر

الحد األدنى/األقصى

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

 3/4%ثابتة

إصدار االعتماد المستندي
(بالقبول) بما في ذلك
اعتمادات الضمان

 %1ثابتة

بحد أدنى  50دك

بحد أدنى  50دك

إصدار االعتمادات المستندية
المتجددة

كما سبق بالنسبة للسحب
الكامل

بحد أدنى  50دك

تحوي�ل االعتماد المستندي

 1/4%ثابتة

بحد أدنى  25دك

رسوم ترتيبات الت�أمين

 2دك ثابتة

االعتمادات المستندية ببند
عمولة الوكيل

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

مرابحة االعتمادات المستندية حسب االتفاق
تعديل االعتمادات المستندية
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
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فواتير االستيراد وفق ًا لالعتماد المستندي
أتعاب تفاوض

 + 1/4%ثابتة

رسوم معالجة حاالت عدم
المطابقة

 100دوالر أمريكي ثابتة
لفواتير االستيراد  20 -دك
ثابتة للفواتير المحلية

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.

إشعار االعتماد المستندي (الصادرات)
بحد أدنى  25دك

بحد أدنى  15دك

رسوم المعالجة
سداد رسوم البنك

 15دك ثابتة

رسوم الرد المت�أخر

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:
 1/16%شهري ًا أو لكل جزء
وبحد أدنى  15د.ك.

مرابحة الفواتير الواردة تحت
التحصيل

حسب االتفاق

مرابحة ضمان أداء فاتورة

حسب االتفاق

ضمان الشحن “”DO

 10دك ثابتة

بحد أدنى  15دك

عمولة الت�أكيد

لكل حالة على حدة

بحد أدنى  30دك

رسوم معالجة المستندات

 + 1/4%ثابتة

بحد أدنى  25دك

رسوم معالجة حاالت عدم
المطابقة

 15دك ثابتة

رسوم االسترداد وفق ًا
لصالحية االسترداد

 25دك ثابتة لكل مطالبة

تحوي�ل اعتماد مستندي

 + 1/4%ثابتة

بحد أدنى  25دك

مالية (زيادة المبلغ فقط)

مثل التحوي�ل

غير مالي

 15دك ثابتة

إلغــاء اعتماد مستندي غير
مستخدم

 15دك ثابتة

فواتير صادرة للتحصيل

 1/8%ثابتة

بحد أدنى  25دك

بحد أدنى  15دك

رسوم عامة
رسوم مناولة الطرد

 0.250دك لكل طرد

الرسوم البريدية

 3دك

سويفت مختصر

 10دك

سويفت مطول

 20دك

تلكس مختصر

 10دك

تلكس مطول

 50دك

البريد السريع

 20دك

التنازل عن العوائد

 1/8%ثابتة

رسوم حفظ لجميع الكمبياالت
ألجل

 15دك

بحد أدنى  5دك
بحد أقصى  15دك

بحد أدنى  25دك

كفاالت األفراد بتغطية نقدية كاملة

إصدار خطاب الضمان
إصدار الضمان بناء على طلب
المراسلين األجانب

 %3سنويا

بحد أدنى  % 3/4أو
 50دك أيهمــا أعلى

ضمانات المناقصة

1/8%بشكل ربع سنوي أو
لكل جزء

 30دك

جميع أشكال الضمانات األخرى  %1.5سنويا

تعديل

 10دك ثابتة

تعديل تحوي�ل اعتماد مستندي

الفواتير الواردة تحت التحصيل
 1/8%ثابتة

األصلي

 25دك ثابتة

بحد أدنى  % 3/8أو
 30دك أيهمــا أعلى

كفاالت المناقصات حتى
 10000دك

 60دك لإلصدار و 40دك
للتعديل

كفاالت المناقصات أعلى
حتى  10000دك

 95دك لإلصدار و 65دك
للتعديل

كفاالت أخرى حتى 10000
دك

 100دك لإلصدار و 60دك
للتعديل

كفاالت أخرى أعلى من
 10000دك

 160دك لإلصدار و 95دك
للتعديل

كفاالت أقل من  2000دك
(بغض النظر عن طبيعتهــا)

 30دك لإلصدار و 20دك
للتعديل

ضمان صادر من خالل مراسل
– مناقصة

 240دك لإلصدار و 150دك
للتعديل

ضمان صادر من خالل مراسل
– أخرى

 380دك لإلصدار و 240دك
للتعديل

تعديل خطاب الضمان
الزيادة أو التجديد

مثل اإلصدار

تعديالت أخرى

 15دك ثابتة

إشعار خطاب الضمان
األصلي

 25دك ثابتة

تعديل

 10دك ثابتة

رسوم معالجة مطالبة

 25دك ثابتة
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