الرسوم والعموﻻت )(2
بﻨﻚ ابو ظبي اﻻول  -فرع الكويت

1

البطاقات

الرسم المقرر

1/1

عموﻻت إصدار البطاقات اﻹئتمانية ﺣﺴﺐ البطاقة الفئه
البطاقة الكﻼسيكية
البطاقة الذهبية
البطاقة البﻼتينية
عموﻻت تجديد البطاقات اﻹئتمانية وذلك ﺣﺴﺐ نوع البطاقة والفئه
البطاقة الكﻼسيكية
البطاقة الذهبية
البطاقة البﻼتينية
عمولة إصدار بطاقات بدل ﻓاقد  /تالﻒ  /سرقة للبطاقات اﻹئتمانية و الﺴحﺐ اﻻلي
البطاقات اﻹئتمانية
عمولة إستبدال للفقدان والﺴرقة
عمولة إستبدال للتلﻒ ﻣﻦ كثرة اﻻستخدام ﺣال طلبها قبﻞ  6شهور
بطاقات الﺴحﺐ اﻵلي
استبدال )ﻓﻰ ﺣالة ﻓقد  /سرقة الكروت ) ﻻ ﻣصاريﻒ ﻓﻰ ﺣالة اﻻصابة بضرر نتيجة لﻼستخدام العادى(
عمولة إعادة إصدار رقم سري
عمولة سحﺐ نقدي عﻦ طريق بنوك أخرى )المحلية  -الدولية(
عمولة علﻰ المبلغ المديﻦ  /غير ﻣﺴدد
عمولة عﻦ التأخير بالﺴداد
عمولة ﻣقابﻞ الزيادة المؤقتة لحد البطاقة اﻹئتمانية
عمولة الﺴحﺐ النقدي بالدينار الكويتي و بالعمﻼت اﻻجنبية
الحواﻻت المصرفية

1/2

عمولة تحويﻞ ﻣحلي  /سويفت بالدينار الكويتي/عمﻼت أجنبية
عمولة تحويﻞ ﻣحلي  /سويفت بالعمﻼت اﻷجنبية أو بنفﺲ العملة اﻷجنبية
ﻓﻰ ﺣالة اجراء الحوالة المصرﻓية أو الﺴويفت بالعملة اﻷجنبية خصما ﻣﻦ الحﺴاب بنفﺲ العملة
التحويﻞ او الحوالة ﻣصدره بالعملة اﻻجنبية او ﻣدﻓوعه نقدا الﻰ ﺣﺴاب بنفﺲ العملة
عمولة تحويﻼت خارجية ) سويفت( عمﻼء البنك /لغير عمﻼء البنك

4/2
5/2
6/2
7/2

عموﻻت الحواﻻت المصرﻓية  /شيكات تحت الطلﺐ
عمولة اصدارﺣوالة ﻣصرﻓية /لعمﻼء البنك /لغير عمﻼء البنك
عمولةإصدار ﺣوالة ﻣصرﻓية تحت الطلﺐ بعد تقديم الحوالة اﻷصلية او دون تقديمها
عمولة إلغاء  /إيقاف ﺣوالة ﻣصرﻓية بناء علﻰ تقديم اﻷصلية

8/2

عمولة إيقاف صرف الحوالة المصرﻓية تحت الطلﺐ  /سويفت

9/2

تحويﻞ  /سويفت تم استﻼﻣها الﻰ بنوك ﻣحلية  /خارجية بالعملة اﻷجنبية وبالدينار الكويتي
سويفت ﻣحلﻰ
سويفت دولﻰ
تحويﻞ /سويفت ﻣدﻓوع نقداً بالدينار الكويتي وبالعمﻼت أجنبية
ﻓﻰ ﺣالة الدﻓع بالدينار الكويتﻰ بحد ادنﻰ
ﻓﻰ ﺣالة الدﻓع بنفﺲ العملة اﻻجنبية بحد ادنﻰ
عمولة تحصيﻞ وتداول الشيكات اﻻجنبية
تودع بحﺴاب بالدينار الكويتي
تودع بحﺴاب العميﻞ وبنفﺲ عملة الشيك أو الحوالة

2 ) 0.0625%دك بحد ادنﻰ او  25دك ﺣد اقصﻰ( 2 +دك بريد او 10دك بريد سريع
2 ) 0.0625%دك بحد ادنﻰ او  25دك ﺣد اقصﻰ( 2 +دك بريد او 10دك بريد سريع بالمعادل ﻣﻦ العملة اﻻجنبية

12/2

عمولة تحصيﻞ شيكات ﻣﺴحوبة علﻰ البنوك بالخارج بالعملة اﻷجنبية /الدينار الكويتي
تودع بحﺴاب بالدينار الكويتي
تودع بحﺴاب العميﻞ وبنفﺲ عملة الشيك أو الحوالة
عمولة تحصيﻞ ﻓوري لشيكات  ) FBP'S /شيكات ﻣﺴحوبة علﻰ بنوك خارجية ﻣرسلة برسم التحصيﻞ(

2 ) 0.0625%دك بحد ادنﻰ او  25دك ﺣد اقصﻰ( 2 +دك بريد او 10دك بريد سريع
2 ) 0.0625%دك بحد ادنﻰ او  25دك ﺣد اقصﻰ( 2 +دك بريد او 10دك بريد سريع بالمعادل ﻣﻦ العملة اﻻجنبية
ﺣد ادنﻰ 5دك  +بريد 2دك ) (%0.7لكﻞ  10شيكات

14/2

عمولة إصدار ﺣوالة ﻣصرﻓية  /تحويﻞ سويفت /تحويﻞ بريد  ...الخ عﻦ طريق خصم المبلغ ﻣﻦ ﺣﺴاب العميﻞ بنفﺲ العملة /نقدا"

2/1

3/1

4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
2

2/2
3/2

10/2

11/2

13/2

ﻣﺴحوب علﻰ بنك اخر داخﻞ الكويت ﻣﻦ خﻼل المراسليﻦ
شيك ﻣرتد غير ﻣدﻓوع
3
1/3
2/3
3/3

4/3
5/3

6/3
4
1/4

2/4

3/4

30دك
60دك
100دك
20دك
40دك
80دك

5دك
5دك
 -/KD 5للكرت الواﺣد
5دك
 %4ﻣﻦ قيمة عملية الﺴحﺐ او  5د.ك ايهما اكبر
 2.5%ﻓوق سعر خصم البنك المركزي  +ﻣصاريﻒ خدﻣة  %0.5شهريا
 1%شهريا ﻣﻦ القﺴط المﺴتحق بحد ادنﻰ  1د  .ك
10دك
 %4ﻣﻦ قيمة عملية الﺴحﺐ او  5د.ك ايهما اكبر
3دك
 3د.ك ) %0.25 +ﺣد ادنﻰ 2د.ك وﺣد اقصﻰ  25د.ك(
ﺣد ادنﻰ  2د.ك  3+د.ك )(%0.5
 2د.ك عمولة  6 +د.ك ﻣصاريﻒ سويفت  6 +د.ك للتغطية ﺣﺴﺐ الحاجة
2دك
2دك
2دك
5دك
سويفت  5د.ك 6 +د.ك ﻣصاريﻒ سويفت
5دك
سويفت  5د.ك 6 +د.ك ﻣصاريﻒ سويفت
عمولة  ) %0.2ﺣد ادنﻰ  2د.ك او ﺣد اقصﻰ 5د.ك (3 +د.ك سويفت
عمولة  ) %0.2ﺣد ادنﻰ  2د.ك او ﺣد اقصﻰ 5د.ك (6 +د.ك سويفت
 2دك %0.2
ادنﻰ  2دك %0.7

 0.125%بحد ادنﻰ 2دك وﺣد اقصﻰ 10دك 2+دك بريد عادي او6دك سويفت
 40دوﻻر اﻣريكي او ﻣايعادلها

أوامر الدفع الدائمة
عمولة إنشاء أواﻣر تعليمات ﻣﺴتديمة داخﻞ البنك
التعليمات المﺴتديمة عﻦ طريق تحويﻼت الﺴويفت بالعمﻼت اﻻجنبية
عمولة إنشاء أواﻣر تعليمات ﻣﺴتديمة لتغطية الحﺴابات )سويﺐ(
عﻦ التحضير
رسوم ﻣتابعة وتنفيذ شهريا"
عمولة طلﺐ  /تعديﻞ  /تغيير  /ايقاف تعليمات ﻣﺴتديمة
عمولة تحويﻼت ﻣحلية أو خارجية  /سويفت
ﻣحلي
خارجي
عمولة تحويﻞ ﻣع تغطية  /سويفت ﻣحلي أو خارجي بالعملة اﻻجنبية أو دول ﻣجلﺲ التعاون
التحويﻞ عﻦ طريق الﺴويفت ﻣحليا"

5دك
2دك عﻦ الحوالة 6+دك للﺴويفت
5دك
5دك
3دك
 2دك عﻦ الحوالة  2 +دك للبريد
دك  2عﻦ الحوالة  6 +دك للﺴويفت
3دك
2دك عمولة  -/6 +دك ﻣصاريﻒ سويفت بﻼﺿاﻓة الﻰ  -/6دك للتغطية ﺣﺴﺐ الحاجة

الشيكات
عمولة اصدار دﻓاتر شيكات  -لﻼﻓراد ﺣﺴﺐ الفئة
ورقة 25
ورقة 50
عمولة علﻰ طلﺐ دﻓتر شيكات ﻓي نفﺲ اليوم
شيك 25
شيك 50
عمولة الغاء دﻓتر شيكات ) اذا لم يﺴتلمه العميﻞ ﻓي غضون شهر

2دك
3دك
2دك
3دك
 2دك عﻦ دﻓتر الشيكات

4/4
5/4
6/4

5
1/5

2/5
6
1/6
2/6
3/6

4/6

عمولة ايقاف صرف شيك
عمولة اصدار أﻣر دﻓع ﻣضمون  /شيك كصرﻓي ﻣصدق  /أﻣر دﻓع نقدي
عمولة شيك ﻣرتجع لعدم كفاية الرصيد أو ﻻسباب اخرى:
الشيكات المﺴحوبة علﻰ ﻣصرﻓنا وتم استرجاعها بﺴبﺐ عدم كفاية الرصيد
الشيكات المﺴحوبة علﻰ ﻣصرﻓنا وتم استرجاعها ﻻسباب اخرى-ﻓنية
عمولة إيجار صندوق أﻣانات ﺣﺴﺐ الحجم  /النوع  /المدة
صغيرﻓﻰ ﺣدود 20سم10Xسم
سنوي
ربع سنوي
باﻻﺿاﻓة تأﻣيﻦ ﻣﺴترد
ﻣتوسط ﻓي ﺣدود  20سم  20Xسم
سنوي
ربع سنوي
باﻻﺿاﻓة تأﻣيﻦ ﻣﺴترد
كبير
سنوي
ربع سنوي
باﻻﺿاﻓة تأﻣيﻦ ﻣﺴترد
كبير جدا"
سنوي
ربع سنوي
باﻻﺿاﻓة تأﻣيﻦ ﻣﺴترد
عمولة ﻓقدان  /تلﻒ /كﺴر المفتاح بدل ﻓاقد للمفتاح
عمولة علﻰ عملية الﺴحﺐ النقدي ﻣﻦ داخﻞ الفرع لمبلغ  800د.ك أو أقﻞ لمﻦ لديهم بطاقة سحﺐ الي وتلغﻰ العمولة ﻓي ﺣال كان
جهاز الﺴحﺐ اﻻلي ﻣعطﻞ  ،ويﺴتثنﻰ ﻣﻦ العمولة كبار الﺴﻦ  ،المعاقيﻦ  ،المكفوﻓيﻦ واﻻﻣييﻦ.
عمولة ﻣصادقة توقيع  /شهادة تصديق توقيع
عمولة ايداع أو سحﺐ نفدي لعمﻼت دول ﻣجلﺲ التعاون الخليجي  /عملة أجنبية ﻣﻦ ﺣﺴاب لنفﺲ العملة
سحﺐ العمﻼت النقدية اﻻجنبية
اﻻيداع بالعمﻼت بخﻼف الدوﻻر اﻻﻣريكي وعمﻼت دول ﻣجلﺲ التعاون الخليجي
اﻻيداع بالدوﻻر بحد أدنﻰ  5000دوﻻر اﻣريكي باليوم
اﻻيداع بالدوﻻر للمبالغ اكثر ﻣﻦ  5000دوﻻر اﻣريكي
للدﻓاتر التي يتم ارسالها عﻦ طريق البريد ) اﻓراد أو شركات(

7
8

10
1/10

عمولة اصدار شهادة ﻣصرﻓية  /شهادات اخرى

11
12

13
1/13

14

75دك
 25دك
 25دك
100دك
30دك
 25دك
 25دك

1دك عﻦ الﺴحﺐ ﻓي المرة الواﺣدة
5دك للتصديق
ﺣد ادنﻰ 2دك)(%0.5
ﺣد ادنﻰ  2دك )(%1
ﺣد ادنﻰ 2دك)(%0.25
ﺣد ادنﻰ  2دك )(%0.50
اﺿاﻓة 10دك ﻓي ﺣالة اﻻرسال بالبريد الﺴريع

 2دك شهريا
5دك
5دك
5دك شهريا
10دك  +تعديﻞ الفائدة لتغطية ﻣدة اﻻخطار
عدم دﻓع الفوائد

ﻋموﻻت الشهادات المصرفية

ﻋموﻻت ﻛشﻒ حساب واشعارات:

2/12
3/12

50دك
15دك
 25دك

ﻋموﻻت متعﻠﻘة بالحسابات:
عموﻻت الحﺴابات المجمدة ﻣﻦ تاريخ تصنيﻒ الحﺴاب خاﻣدا"
عمولة /تﺴوية  /اغﻼق ﺣﺴاب ﻣجمد  /غير ﻣتحرك
عمولة اغﻼق ﺣﺴاب قبﻞ ﻣضي  3شهور علﻰ ﻓتحه
عمولة خاصة بالحﺴابات التي عليها اﻣتيازات ﻓي ﺣال عدم اﻻلتزام بشروط تلك الحﺴابات لمدة  -شهور ﻣتتالية
عمولة علﻰ انخفاض الرصيد لحﺴاب تحت الطلﺐ وﺣﺴاب تحت الطلﺐ باخطار عﻦ 1500دوﻻر اﻣريكي خﻼل الشهر
الﺴحﺐ ﻣﻦ ﺣﺴاب تحت الطلﺐ  /ﺣﺴاب تحت اﻻشعار دون اشعار ﻣﺴبق بموعد الﺴحﺐ
كﺴر الوديعة ﻓي غير ﻣوعدها

ﻋموﻻت مرﻛﺰ خدمة العمﻼء الهاتفية

1/12

 25دك
10دك
 25دك

ﻋموﻻت ﻋﻠﻰ خدمات أخرى

الﺨدمات اﻻلكترونية لﻼفراد:

9

25دك
5دك

صﻨاديق اﻷمانات

رسوم خاصة بﺨدمة التداول اﻻلكتروني لﻼسهم:

2/9
3/9
4/9
5/9

 5د.ك للشيك الواﺣد

عمولة طلﺐ صورة كشﻒ ﺣﺴاب  /شيكات ﺣﺴﺐ المدة
للكشوف التي لم يمر عليها ستة أشهر
للكشوف التي ﻣر عليها ستة اشهر وﻣا ﻓوق
كشﻒ ﺣﺴاب البطاقات اﻻئتمانية عبر ﻣركز خدﻣة العمﻼء
عمولة صورة ﻣﻦ قﺴيمة المبيعات لبطاقات اﻻئتمانية  /الﺴحﺐ اﻻلي

 5دك للشهادة 2 ،دك ﻓي ﺣالة الوزارات

 0.500ﻓلﺲ للنﺴخة
1دك للنﺴخة
2دك
2دك

ﻋمولة تأجيل سداد الﻘسط:
عمولة تأجيﻞ سداد قﺴط اﻻستهﻼكي  /او اي قروض اخرى
ﻣقابﻞ كﻞ قﺴط ﻣؤجﻞ
القروض اﻻستهﻼكية
القروض المجدولة
القروض اﻻسكانية
لﻦ تحتﺴﺐ عمولة التأجيﻞ علﻰ اﻻقﺴاط المؤجلة خﻼل شهر رﻣضان

15دك
20دك
20دك

ﻋمولة تأخير سداد اﻻقساط المستحﻘة:
عمولة تأخير سداد القﺴط الشهري )للقروض المقﺴطة واﻻستهﻼكية(
ﻣقابﻞ كﻞ قﺴط ﻣتأخر لشهر واﺣد
ﻣقابﻞ كﻞ قﺴط ﻣتأخر ﻻكثر ﻣﻦ شهر
القروض اﻻستهﻼكية
القروض المجدولة
القروض اﻻسكانية

15

ﻋموﻻت ﻋمﻠيات الﺨﺰيﻨة:

16

ﻋموﻻت الﺨدمات الﻘانونية

5دك
20دك
30دك
30دك

