Fees & Services Charges
Retail Banking
Personal Accounts
Weighted Average
Monthly Balance
Current Account
Express Savers
Save Wave
Al Mumayaz
Call Account
Fixed Deposit

BHD

USD

GBP

EUR

SERVICE CHARGES ON CREDIT SERVICES (4)(6)
Personal Loans (3)

300
20
N/A
2,000
5,000
1,000

1,060
N/A
N/A
5,000
15,000
3,000

610
N/A
N/A
5,000
10,000
2,000

880
N/A
N/A
5,000
25,000
3,000

Cancellation/Pre-payment through
self deposit (partial/ full)/ through loan
from other bank	1.1% (or BHD 110 whichever is
lower)
Rescheduling / Instalment deferment
BHD 11 per installment

Loan handling and processing charges

BHD 110 (Nil for Personal Solar 		
Finance)
Nil

Fees for non-maintenance of minimum balance

Mortgage Loans

Current Account (1)
BHD 3 p.m.
Express Savers (1,2)
BHD 1 p.m.
(2)
Save Wave
Nil
Al Mumayaz	Nil interest if balance is below minimum or
withdrawals is more than 3 times p.m.
Call Account	Nil interest if balance is below minimum.
Fee of BHD 5 p.m
Fixed Deposit	BHD 10 plus cost of fund as determined by Treasury
early withdrawal
Save Wave
BHD 0.935 semi-annually Administration charge

Mortgage Loan processing fee	BHD 220 for loan amounts upto
BHD 150,000
BHD 330 for loan amounts above
BHD 150,000 and up to BHD
250,000
BHD 550 for loan amounts
above BHD 250,000
Pre-payment of Mortgage Loan	0.825% or (BHD 220 whichever is
lower)

Account Balance Certificate
Once a year
More than once a year

Nil
BHD 11

Issuance of draft/Manager’s cheque
Demand Draft/Manager’s Cheque/Certified Cheque	BHD 3.3
per Cheque
Cancellation of Manager’s Cheque/Certified Cheque
Nil
Cancellation of Demand Draft
BHD 5.5

Swift Transfer
Within GCC / International	BHD 5.5, plus correspondent bank
charges, if any
Transfer to Local Bank (RTGS)
440 fils

Bank Transfer
Through Fawri +

Nil below BHD 100, 110 fils per transaction
if above BHD 100
Through Fawri	110 fils per transaction (other than salaries)
5.5 fils per transaction (salaries)
Internal transfer
within NBB

Inward Remittance

Nil

Auto Loans

Loan Handling and processing charges

BHD110 (Nil for Hybrid/Electric cars)

Cancellation/Pre-payment through 					
self-deposit (Partial/full)/ through 					
loan from other bank 			
1.1% (or BHD110 whichever is lower)

Education Loans
Loan Handling and processing charges

Nil

Cancellation/Pre-payment through
self-deposit 			
(Partial/full)/ through loan from 		
						other bank 1.1% 			
						
(or BHD110 whichever is lower)
Rescheduling / Instalment deferment

BHD 11 per installment

For All Loans:
Late payment
BHD 15 per month
Issuance of Loan Balance Certificate (5)(8)	Free once a year, BHD11 if more than
once a year
Release Certificate (5)	Free within 6 months of the loan/
credit facility closure,
BHD 5.5 after 6 months of the loan/
credit facility closure

Overdraft/FlexiCredit

Paid in BHD cash
Nil
To A/C in same currency
Nil
To A/C with other local bank in BHD (EFTS)
110 fils
To A/C with other local bank in BHD (RTGS)
440 fils
To A/C with other bank in Foreign Currency	1.1% (Max BHD 5.5 plus SWIFT
charges)

FlexiCredit: (new/ renewal/ limit change)
FlexiCredit: Insurance fee
Release of Fixed Deposit under Lien
Overdraft: (new)
Overdraft: (renewal/ limit change)(7)		

Foreign Currency

Counting Coins
Cash withdrawal less than BHD 1,000 over the counter
Duplicate Fixed Deposit Advice
Reactivating dormant account
Bill Payment (over the counter)

Foreign currency cash deposit
Foreign currency cash withdrawal

Nil
Nil

ATM/Debit Card
Issuance of first ATM Card
Nil
Issuance of supplementary or replacement card
BHD 3.3
Local ATM (9)
Nil
GCCNET ATM (9) 	BHD 1.1 per transaction
International ATMs (9)
3.3% all-inclusive
International POS (9)
3.3% all-inclusive

Cheques
Issuance of first cheque book
Nil
Issuance of 50 leaf cheque book
BHD 5.5
Mailing of uncollected cheque book
BHD 2.2
Stop Payment
BHD 5.5 per cheque
Counter Cheque
BHD 2.2 per cheque
Returned Cheque	BHD 15.4 for insucient funds / refer to
drawer / not arranged for/ present the
cheques again / account closed / BHD 11
for other reasons
Cheque Purchase (foreign currency)
BHD 3.3 per Cheque

1st July 2022, Licensed by CBB as a conventional retail bank

BHD 33 p.a.
BHD 0.275 p.m. / per 1000
Free
BHD 110 p.a.
Nil

Miscellaneous Charges
BHD 1.1 bag
BHD 1.1
BHD 5.5
BHD 5.5
BHD 1.1

Account / Loan Statement copy / other documents
Up to 2 times per year (1)		Nil
More than 2 times per year (1)		
330 fils per page (max BHD 5.5)
Credit Report (5)		Free once a year, BHD5.5
if more than once a year
(1) Not applicable to orphans, widows, disabled persons, pensioners, individuals receiving social subsidies, students,
Bahraini and non-Bahraini customers with a monthly salary below BHD 250 p.m. Such customers should contact their
branch with proof of their special status for exemption.
(2) Interest paid at the rate of 0.10% p.a.
(3) Personal Loan - APR starting from 5.64% for BD10,000, over 84 months.
(4) Rates may differ for different loan packages. All rates are subject to change. Deposits held with National Bank of Bahrain
are covered by Deposit Protection Scheme established by CBB regulation. Deposit Protection is limited to the maximum
amount allowed under the scheme.
(5) For Pensioners, no charge.
(6) For availing loans/ credit card facilities, customers must maintain a savings or current account with the Bank.
(7) Interest rate on overdrafts varies depending on the security provided.
(8) Liability letter addressed to Supreme Council for Women or Ministries or for Social Housing Purpose - free
(9) Inclusive of ATM, POS, e-Commerce & Mobile Payment Services.

All prices displayed are inclusive of VAT charges where applicable.

دليل الخدمات والرسوم
الخدمات المصرفية لألفراد

الحسابات الشخصية

متوسط المعدل الشهري لألرصدة
الدائنة في الحسابات اآلتية

دينار
بحريني

دوالر
امريكي

جنيه
استرليني

يورو

الحساب الجاري
حساب التوفير السريع
حساب Savewave
الحساب المميز
حساب تحت الطلب
الودائع الثابتة

300
20
N/A
2,000
5,000
1,000

1,060
N/A
N/A
5,000
15,000
3,000

610
N/A
N/A
5,000
10,000
2,000

880
N/A
N/A
5,000
25,000
3,000

الرسوم المحتسبة لعدم اإلحتفاظ بالحد األدنى للرصيد الشهري في الحسابات
()1
 3دينار بحريني شهريا
الحساب الجاري
()1,2
حساب التوفير
 1دينار بحريني شهريا
بدون رسوم
حساب .)2(Savewave
الحساب المميز	لن يتم دفع فائدة إذا كان الرصيد أقل من الحد األدنى للرصيد الشهري
او في حالة اجراء اكثر من ثالث سحوبات في الشهر
حساب تحت الطلب	لن يتم دفع فائدة اذا كان الرصيد الشهري أقل من الحد االدنى للرصيد
الشهري ،و سيتم إحتساب  5دينار بحريني
الودائع الثابتة	 10دينار بحريني قبل تاريخ االستحقاق باإلضافة إلى نسبة الفائدة
تحدد من قبل البنك
.
رسوم إدارية  0.935دينار بحريني كل  6شهور
حساب Savewave

شهادة رصيد الحساب
ال رسوم
 11دينار بحريني

مرة واحدة في السنة
أكثر من مرة واحدة في السنة

إصدار حوالة  /شيك إداري
 3.3دينار بحريني لكل شيك
مجاناً
 5.5دينار بحريني

إصدار حوالة بنكية  /شيك
ق
إلغاء شيك إداري/شيك مصد .
إلغاء حوالة بنكية

التحويالت (سويفت)
داخل دول مجلس التعاون/المعامالت الدولية	 5.5دينار بحريني (باإلضافة إلى رسوم البنك
المراسل)
 440فلس
التحويل الى البنوك المحلية ()RTGS

التحويالت البنكية
عن طريق 	+Fawriالى حد  100دينار بحريني مجاناً أكثر من  100دينار بحريني  110فلس
لكل عملية
عن طريق  110	Fawriفلس لكل معاملة (غير الراتب)  5.5 /فلس لكل معاملة (للرواتب)
التحويالت الداخلية داخل
بنك البحرين الوطني

ال يوجد

الدفع نقداً (دينار بحريني ).
إلى الحساب بنفس العملة لدى البنك.
إلى الحساب مع البنوك المحلية االخرى بالدينار البحريني ()EFTS
إلى الحساب مع البنوك المحلية االخرى بالدينار البحريني ()RTGS
إلى حساب مع البنوك األخرى بالعمالت األجنبية
.

ال يوجد
بدون رسوم
 110فلس
 440فلس
 5.5( %1.1دينار
بحريني كحد أقصى
باإلضافة إلى رسوم
التحويل بالسويفت)

التحويالت الواردة

.

العمالت األجنبية

اإليداع النقدي بالعملة األجنبية.
السحب النقدي بالعمالت األجنبية.

ال يوجد
ال توجد

القروض الشخصية

()6()4

()3

الرسوم اإلدارية والتشغيلية للقروض
.
رسوم إعادة جدولة القرض .
إلغاء او تسديد القرض القائم نقداً أو من الحساب
الجزئي  /الكلي او من خالل قرض من بنك آخر
.
إعادة جدولة القروض  /تأجيل القسط

 110دينار بحريني (ال يوجد لقروض الطاقة
الشمسية الشخصية)
ال يوجد
 %1.1او مبلغ  110دينار بحريني (إيهما
أقل)
 11دينار بحريني لكل قسط

القروض العقارية
رسوم طلب القرض العقاري

 220دينار بحريني على مبلغ
القرض حتى  150,000دينار بحريني
 330دينار بحريني على مبلغ القرض
أكثر من  150,000دينار بحريني و
حتى  250,000دينار بحريني
 550دينار بحريني على مبلغ القرض
األكثر من  250,001دينار بحريني
 %0.825او مبلغ  220دينار بحريني (ايهما
اقل)

الرسوم اإلدارية و التشغيلية للقروض
.
إلغاء أو تسديد القرض القائم نقداً أو من الحساب
الجزئي/الكلي أو من خالل قرض من بنك آخر

 110دينار بحريني ,ال يوجد لقروض 		
السيارات (هايبرد/كهربائية)
		
. ...........................
(إيهما أقل)  %1.1أو  110دينار بحريني

تسديد القرض العقاري

قروض السيارات

القروض التعليمية

الرسوم اإلدارية و التشغيلية للقروض.
إلغاء أو تسديد القرض القائم نقداً أو من الحساب
الجزئي/الكلي أو من خالل قرض من بنك آخر

اليوجد
		
. ...........................
(إيهما أقل)  %1.1أو  110دينار بحريني

لجميع القروض:

 15دينار بحريني شهريا
قسط متأخر
()8()5
إصدار شهادة بالرصيد المتبقى من القرض
مرة واحدة بالسنة مجاناً  11,دينار بحريني
اذا اكثر من مرة واحدة في السنة
.
إصدار شهادة ابراء ذمة عن تسديد القرض (	)5التسهيالت االئتمانية  5.5دينار بحريني
اذا تم إصدارها بعد  6شهور من اغالق
القرض /التسهيالت االئتمانية

اإلقتراض المرن/السحب على المكشوف

(الجديد  /تجديد /تغيير حد السحب)	 33دينار بحريني سنوياً
رسوم تامين االقتراض المرن	 0.275دينار بحريني شهريا لكل  1000دينار
بحريني
فك رهن وديعة.بدون رسوم
()7
 110دينار بحريني سنوياً
حساب السحب على المكشوف
تجديد  /تغيير حد حساب السحب على المكشوف.بدون رسوم

رسوم خدمات أخرى

رسوم عد النقد المعدني
سحب نقدي اقل من  1000دينار بحريني
عن طريق الصراف
نسخة إضافية من اشعار وديعة ألجل
رسوم إعادة تشغيل الحساب ساكن
دفع الفواتير عن طريق الصراف

 1.1دينار بحريني لكل كيس
 1.1دينار بحريني
 5.5دينار بحريني
 5.5دينار بحريني
 1.1دينار بحريني

نسخة من كشف الحساب  /كشف حساب القرض  /مستندات آخرى

بطاقة الصراف اآللي
إصدار بطاقة صراف آلي للمرة األولى.
إصدار بطاقة إضافية أو بطاقة بديلة
()9
إستخدام أجهزة الصراف الآللي التابعة للبنك
()9
إستخدام أجهزة الصراف اآللي (جي سي سي نت)
()9
إستخدام أجهزة الصراف اآللي (المعامالت الدولية)
()9
نقاط البيع المعامالت الدولية

شراء شيك بالعملة األجنبية

رسوم الخدمات اإلئتمانية لالفراد

 3.3دينار بحريني عن كل شيك

بدون رسوم
 3.3دينار بحريني
ال يوجد
 1.1دينار بحريني لكل معاملة
 %3.3شامل جميع الرسوم
 %3.3شامل جميع الرسوم

الـشيكات
مجاناً
إصدار دفتر شيكات عند فتح الحساب.
 5.5دينار بحريني
إصدار دفتر شيكات 50ورقة
 2.2دينار بحريني
إرسال دفتر الشيكات غير المستلم بالبريد
 5.5دينار بحريني لكل شيك
إيقاف صرف الشيك
 2.2دينار بحريني لكل شيك
كونتر شيك
شيك مرجع	 15.4دينار بحريني لعدم كفاية الرصيد  /راجع
الساحب  /اليوجد ترتيب مسبق  /إعادة تقديم
الشيك  /الحساب مغلق  11 /دينار بحريني
ألسباب إخرى

 01يوليو  ،2022مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة تقليدي

()1
مجاناً
من مره الى مرتين في السنة .
()1
أكثر من مرتين في السنة
 330فلس لكل صفحة ( 5.5دينار بحريني كحد أقصى)
التقرير االئتماني(	)5مرة واحدة في السنة مجاناً  5.5دينار بحريني إذا أكثر من مرة واحدة
في السنة

( )1التطبق على االيتام واالرامل او األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة او المتقاعدين او األشخاص الذين يحصلون على
االعانة الشهرية من قبل وزارة العمل والشؤن االجتماعية او الطلبة او المواطنين البحرينيين و غير البحرينيين من ذوي
الدخل الشهري الذي اليتجاوز  250دينار بحريني  .يمكن لهؤالء الزبائن اإلتصال بفروعهم إلثبات حالتهم الخاصة المذكورة
إلعفاء من الخصم من حساباتهم.
( )2يتم دفع فائدة بمعدل  %0.10سنوياً .
( )3القروض الشخصية  -النسبة المئوية السنوية تبدأ من  %5.64على مبلغ قرض  10,000دينار بحريني لمدة  84شهراً .
( )4قد تختلف األسعار المبينة أعاله لبرنامج قروض مختلفة ،كافة األسعار قابلة للتغيير.
االيداعات التي يتم ايداعها مع بنك البحرين الوطني يتم تغطيتها عبر برنامج حماية االيداعات حسب الحد األقصى للقيمة
المسموح بها حسب البرنامج.
( )5مجاناً للمتقاعدين.
( )6يتوجب على الزبون االحتفاظ بحساب توفير او جاري مفتوح لدى البنك للحصول على قرض او بطاقة إئتمانية.
( )7الفائدة المحتسبة على حساب السحب على المكشوف تعتمد على الضمانات المقدمة من قبل الزبون.
( )8مجانا اذا أصدرت الشهادة الى المجلس األعلى للمرأة ,الوزارات ,السكن االجتماعي.
( )9يشمل أجهزة نقاط البيع ،اإلنترنت ،أجهزة الصراف اآللي و خدمات الدفع عبر الهاتف.

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة ،أينما ينطبق

