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* كشف باألجور والعمالت التي يستوفيها البنك التجاري الكويت من عمالئه نظير تقديم خدمات مصرفية لهم كما في أغسطس 2022 - والمعتمدة من بنك الكويت المركزي

قائمة الرسوم والعموالت
المنتـــــج

والخدمـــــات الحـــاليــــــــــة
المنتـــــج

والخدمـــــات الحـــاليــــــــــة
 
 

 عمولة حتويل مبلغ وارد حسب املبلغ لعمالء لغير عمالء البنك 
حوالة أجنبية واردة بالتلكس:- القيد في حساب العميل لدى البنك- القيد في حساب العميل لدى 

بنك آخر- مدفوعه بالدينار الكويتي أو الدوالر االمريكي نقداًـ - مدفوعة بالعملة االجنبية نقداًـ
- الدوالر االمريكي نقداًـ- مدفوعة بالعملة االجنبية نقداًـ

- حلساب لدى البنك التجاري
- بنك اخر 

أوامر الدفع الدائمة 
عمولة إنشاء أوامر تعليمات مستدمية داخل البنك 

- تعليمات مستدمية 
- تسديد فواتير

عمولة شهرية على األمر املستدمي داخل البنك / للبنوك احمللية / الشركات احمللية
أوامر ثابتة:
- كل معاملة

- لتسديد فواتير
- املؤسسات املالية 

عمولة إنشاء أوامر تعليمات مستدمية لتغطية احلسابات (سويب)
- إنشاؤها على احلساب 

عمولة طلب / تعديل / تغيير/ إيقاف تعليمات مستدمية
- طلب ايقاف مؤقت ألوامر العمل الثابتة

عمولة حتويل من حساب العميل الي حساب آخر له أو عميل أخر في البنك 
- كل معاملة

- معاملة تغطية احلساب 
- عدم توفر الرصيد 

عمولة حتويالت محلية أو خارجية  / سويفت 
عمولة حتويل مع تغطية / سويفت محلي أو خارجي بالعملة األجنبية أو دول مجلس التعاون

عمولة حتويل الى جهات خيرية وجمعيات النفع العام
الشيكات : 

عمولة إصدار دفاتر شيكات - لألفراد حسب الفئة (50 ورقة - 25 ورقة - 10 ورقة) 
- 10 ورقات

- 25 ورقة
- 50 ورقة

عمولة إلغاء دفتر شيكات (إذا لم يستلمه العميل في غضون 3 شهر)
عمولة إلغاء دفتر شيكات مفقود

عمولة إيقاف صرف شيك 
عمولة إصدار أمر دفع مضمون / شيك مصرفي مصدق / أمر دفع نقدي 

-  تصديق شيك
-  إصدار شيك مصرفي

عمولة شيك مرجتع لعدم كفاية الرصيد أو ألسباب أخرى 
-  شيكات مرجتعة لعدم كفاية الرصيد

-  شيكات مرجتعة لألسباب أخرى
عمولة إخطار عميل عن إرجاع عدد 3 شيكات على حساباته

حتصيل رسم  مقابل الصرف النقدي للشيك واللذي تبلغ قيمته 10,000 دينار كويتي فأكثر , مع 
اعفاء العمالء من كبار السن (60 عام وأكثر) وذوي االحتياجات اخلاصه من ذلك الرسم

صناديق األمانات:
خزائن اإليداع/ خدمة العهدة  مغلفات تؤجر سنوية للعمالء لإلحتفاظ بأوراق خاصة لدى ادارة اخلزينة الرئيسية

عمولة إيجار صندوق أمانات حسب احلجم/النوع/املدة
-  حجم صغير
-  حجم وسط
-  حجم كبير

عمولة فقدان / تلف / كسر املفتاح 
التأمني على املفتاح الثانوي للصندوق

عموالت على خدمات أخرى 
عمولــــة على عمليــة السحـــب النقـــدي مــن داخـــــل الفــــرع ملبلـــغ 800 د.ك. أو أقل ملن لديهم بطاقة سحب آلي 

وتلغى العمولة في حال كان جهاز السحب اآللي معطل, ويستثنى من العمولة كبار السن, املعاقني , املكفوفني واألميني.
- حساب الراتب

- جميع حسابات التوفير
- حسابات العامل 

- حسابات جنم التجاري
- حساب النخبة

- احلسابات اجلارية / حتت الطلب
عمولة مصادقة توقيع / شهادة تصديق توقيع

عمولة إيداع أو سحب نقدي لعمالت دول مجلس التعاون اخلليجي / عملة أجنبية من حساب لنفس العملة
- بيع أوراق نقدية:

• مقابل حساب بنفس العملة األجنبية
• العملة األجنبية في حساب بنفس العملة

عمولة حتويل من حساب الى حساب آخر لدى البنك (أفراد)
عمولة إصدار/ إلغاء توكيل مصرفي

وكيل بنكي (وكالة داخلية) :
-  إصدار
-  إلغاء

عمولة إرسال طرد بريد دولي 
-  عمولة إرسال طرد (دولي)

-  بريد
عمولة سداد إشعارات اجلمارك خصماًـ من حساب العميل / بالدفع النقدي / لغير عمالء البنك / 

بالعملة األجنبية للبنوك احمللية
-  رسم جمارك (خصم من احلساب)

رسم جمارك (دفع نقدا)
عمولة حتصيل  فواتير اخلدمات من عمالء البنك وغير عمالء البنك (كهرباء / هاتف نقال / فواتير 

ماء / فواتير وزارة املواصالت / عبر اخلدمة اإللكترونية)
-  حتصيل فواتير هاتف 

-  وزارة املواصالت / الكهرباء  
عمولة تقدمي خدمة ايصال األموال للعمالء نقدا

عمولة تغيير توقيع العميل
عمولة عدم حتديث البطاقة املدنية

(Insta Pay) عمولة خدمة الدفع الفوري
عمولة السحب النقدي و/أو اإلستفسار عن الرصيد عبر أجهزة السحب اآللي من خالل بنوك محلية 

   -  السحب النقدي
   -  اإلستفسار عن الرصيد

عموالت متعلقة باحلسابات:
عمولة على احلد االدنى للرصيد حلساب اجلوائز

-  حساب النجمة 
• تدني الرصيد عن 200  د.ك. 
عموالت احلسابات املجمدة  

- حساب الراتب
- جميع حسابات التوفير

- حسابات العامل 
- حسابات جنم التجاري

- حساب النخبة
- احلسابات اجلارية / حتت الطلب

عمولة / تسوية / إغالق حساب مجمد/غير متحرك
- حساب الراتب

- جميع حسابات التوفير
- حسابات العامل 

- حسابات جنم التجاري
- حساب النخبة

- احلسابات اجلارية / حتت الطلب
عمولة إغالق حساب قبل مضي ثالث شهور على فتحه

- حساب الراتب
- جميع حسابات التوفير

- حسابات العامل 
- حسابات جنم التجاري

- حساب النخبة
- احلسابات اجلارية / حتت الطلب

عموالت الشهادات املصرفية:
عمولة إصدار شهادة مصرفية / شهادات اخرى 

عموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية:
عموالت كشف حساب وإشعارات:

عمولة صورة  من مستند 
- الصفحة الواحدة خالل سنة

- الصفحة الواحدة ألكثر من سنة ولغاية سنتني 
- الصفحة الواحدة ألكثر من سنتني ولغاية خمس سنوات

- الصفحة الواحدة ألكثر من خمس سنوات ولغاية عشر سنوات
- الصفحة الواحدة ألكثر من عشر سنوات

عمولــة كشــف احلساب من املوقع اإللكتروني/ اخلدمة املصرفية الهاتفية / الفرع حسب الصفحة / الصفحات الالحقة
- الصفحة الواحدة خالل سنة

- الصفحة الواحدة ألكثر من سنة ولغاية سنتني
- الصفحة الواحدة ألكثر من سنتني ولغاية خمس سنوات

- الصفحة الواحدة ألكثر من خمس سنوات ولغاية عشر سنوات
- الصفحة الواحدة ألكثر من عشر سنوات

- طلب كشف حساب بطاقة 
- من ثالث شهور لغاية سنتني 

- اكثر من سنتني لغاية خمس سنوات 
- اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات 

عمولة طلب صورة كشف حساب / شيكات حسب املدة 
- الصفحة الواحدة خالل سنة

- الصفحة الواحدة ألكثر من سنة ولغاية سنتني
- الصفحة الواحدة ألكثر من سنتني ولغاية خمس سنوات

- الصفحة الواحدة ألكثر من خمس سنوات ولغاية عشر سنوات
- الصفحة الواحدة ألكثر من عشر سنوات

- كشف حساب قرض تفصيلي ( صندوق دعم االسره)
عمولة صورة من قسيمة املبيعات لبطاقات اإلئتمانية / السحب اآللي 

- طلب نسخة من ايصاالت عمليات بطاقات االئتمان
عمولة إشعارات بالفاكس (محلي / دولي)

عمولة تأجيل سداد القسط:
عمولة تأجيل سداد قسط القرض االستهالكي/ أو أي قروض أخرى

- عمولة متديد القرض االستهالكي
- عمولة متديد القرض الشخصي / املنزل

عمولة تأخير سداد األقساط املستحقة:
عمولة تأخير سداد القسط الشهري (للقروض املقسطة واإلستهالكية)

إخطار العميل عن عدم دفع القسط املتأخر الثالث وما فوق
عمولة رسم رهن قانوني

عمولة تغيير الكفيل

البنك التجاري الكويتي
الرسوم والعموالت لغير األفراد

حسابات العامل
- رسوم احلساب تدفع من قبل صاحب العمل

حسابات جنم االتجاري
- معدل الرصيد دون 250 د.ك. على حسابات غير األفراد

حساب النخبة
- معدل الرصيد دون 5000 د.ك. على حسابات غير األفراد

احلسابات اجلارية / حتت الطلب
- معدل الرصيد دون 100 د.ك. على حسابات غير األفراد (وما يعادله بالعمالت األجنبية)

- معدل الرصيد دون 5000 د.ك. على حسابات غير األفراد (وما يعادله بالعمالت األجنبية)
البطاقات (فيزا / ماستر كارد)
- تقدمي خدمة أجهزة نقاط البيع

- تقدمي خدمة بوابة الدفع اإللكتروني
عموالت اخلدمات األخرى
- ديسك و / أو كشف للشركات

( - مترير رواتب (يدوياًـ
- حتويل راتب لبنك محلي 

30.000 د.ك.
50.000  د.ك.
50.000  د.ك.
100.000 د.ك.
100.000 د.ك.
100.000 د.ك.
100.000 د.ك.
15.000 د.ك. 
10.000 د.ك. 
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
20.000 د.ك.

�70.00 دو�ر امري�
10.000 د.ك.
5.000 د.ك.

30.000 د.ك.
50.000  د.ك.
50.000  د.ك.
70.000 د.ك.
80.000 د.ك.

100.000 د.ك.
100.000  د.ك.
15.000 د.ك. 

10.000 د.ك
10.000 د.ك. 
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
20.000 د.ك.

�70.00 دو�ر امري�

30.000  د.ك. 
50.000 د.ك. 

50.000 د.ك.  
70.000 د.ك. 
80.000 د.ك.

100.000 د.ك.

100.000 د.ك.
15.000 د.ك.

10.000 د.ك. 
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
20.000 د.ك.

�70.00 دو�ر امري�
10.000 د.ك.
5.000 د.ك.

30.000  د.ك. 
50.000 د.ك. 

50.000 د.ك.  
70.000 د.ك. 
80.000 د.ك.

100.000 د.ك.
100.000 د.ك. 
10.000 د.ك.  
10.000 د.ك. 
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
20.000 د.ك.

�70.00 دو�ر أمري�

15.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.
20.000 د.ك

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.
5.000 د.ك.
5.000 د.ك.
5.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك. 
5.000 د.ك.
5.000 د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.
15.000 د.ك.

5%
5%

5%
5%
5%

5%
5%
5%

2.50%

5%
5%

2.50%

5%
5%

500 فلس
500 فلس

1.000 د.ك
2.50%

2.50%

1.000  د.ك. 
3%

سعر الخصم  + % 2.5 سنويا 
 شهريا 1%          

5.000  د.ك.

5%

2.500 د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.
10.000 د.ك.

4%
 5.000 د.ك.

50 فلس
150 فلس

5.000 د.ك.

7.000 د.ك.

4.000 د.ك.

4.000 د.ك.
 

8.000 د.ك.

8.000 د.ك.

8.000 د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

1.500  د.ك.

1.500  د.ك.

1.500  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.
10.000 د.ك.
إضافة 4 د.ك.

2.000 د.ك.

5.000 د.ك.

8.000 د.ك.

8.000 د.ك.

4.000 د.ك.

5.000 د.ك.

8.000 د.ك.

بريد

5.000 د.ك.

5.000 د.ك.

5.000 د.ك.

البطاقات
عموالت إصدار البطاقات اإلئتمانية /مسبقة الدفع / سحب آلي/ حسب البطاقة / الفئة

- كالسيك  
- ذهبية  

- تيتانيوم 
- بالتينيوم 

- سغنتشر
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة الطالب   

- بطاقة ستارنت
- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني

- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر امريكي

E-gov بطاقة حساب -
- بطاقة ستارلينك

عموالت إصدار البطاقات اإلئتمانية / مسبقة الدفع تابعة (رديفة) / حسب نوع البطاقة والفئة
- كالسيك  

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة ستارنت

-  بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع 
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي

- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر امريكي

عموالت جتديد البطاقات اإلئتمانية /مسبقة الدفع / السحب األلى وذلك حسب نوع البطاقة والفئة 
- كالسيك 

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر 
- أنفينيت 

- وورلد
- بطاقة الطالب  
- بطاقة ستارنت 

- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي

- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر االمريكي

E-gov بطاقة حساب -
- بطاقة  ستارلينك

عموالت جتديد البطاقات اإلئتمانية / مسبقة الدفع تابعة (رديفة) / حسب نوع البطاقة والفئة
- كالسيك  

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر 
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة ستارنت

- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع 
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي

- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر امريكي  

عمولة إبــالغ عـــن فقدان/ سرقة أي من البطاقات اإلئتمانية أو بطاقات مسبقة الدفع
- اإلبالغ عن سرقة / فقدان بطاقة إئتمانية

عمولــة إصـدار بطاقــــة إئتمانيــة / مسبقة الدفع / سحب ألي / بدل فاقد / تالف / سرقة (حسب كل نوع / فئة للبطاقة)
- كالسيك 

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر 
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة الطالب 

- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقه ائتمانيه ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي

- بطاقة ائتمانيه ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر االمريكي 
- بطاقة ستارنت

• بدل فاقد/ مسروقة 
• بدل تالف 

- بطاقة  ستارلينك 
عمولة إعادة إصدار رقم سري

- اي بطاقة 
- الفونلنك

عمولة إرسال بطاقة إئتمانية عن طريق البريد السريع 
عمولة سحب نقدي عن طريق البنك املصدر

- البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدينار الكويتي
• سحب دينار كويتي

• سحب دوالر امريكي
- البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدوالر األمريكي

• سحب دينار كويتي
• سحب دوالر امريكي

- أجور املناولة للسحب النقدي مقدما (رسوم سلفة نقدية)

عمولة سحب نقدي / عمليات الشراء POS عن طريق بنوك أخرى (احمللية - الدولية)
- عملية سحب آلي ATM (محليا) بواسطة البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدينار الكويتي

• سحب دينار كويتي
• سحب دوالر امريكي

• سحب آلي ATM (عامليا) بواسطة البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدينار الكويتي
• عمليه شراء  POS (عامليا) 

-  عملية سحب آلي ATM (محليا) بواسطة البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدوالر األمريكي
• سحب دينار كويتي

• سحب دوالر امريكي
• عمليه شراء  POS (محليا) 

• عملية سحب آلي ATM (عامليا ) 
- عمولة سحب آلي ATM (عامليا) للبطاقات اإلئتمانية

- رسوم سحب نقدي لبطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع
- رسوم سحب نقدي لبطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- رسوم سحب نقدي لبطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- رسوم حتويل العمالت األجنبية في حالة استخدام البطاقة بالدينار الكويتي خارج البالد , أو في حال إستخدام 

 (UPI) البطاقة بعملة ال تخص عملة بلد اإلقامة لبطاقة مسبقة الدفع
- رسوم حتويل العمالت األجنبية في حالة استخدام البطاقة بالدينار الكويتي خارج البالد , أو في حال استخدام 

البطاقة بعملة ال تخص عملة بلد اإلقامة
- سحب نقدي (كي نت) من دول مجلس التعاون اخلليجي

- سحب نقدي (الكترون )
عمولة على املبلغ املدين / غير مسدد 

عمولة عن التأخير بالسداد
عمولــــة تغييـــــر احلــــد اإلئتمانـــي للبطاقـــة اإلئتمانيــة (خفــــــض أو زيادة) بناء على طلب العميل 

عمولة خدمة التحويل النقدي السريع من البطاقات اإلئتمانية 
 (Gift Cards) بطاقة الهدية مسبقة الدفع

- رسوم إصدار
عمولة إصدار بدل فاقد رقم سري لبطاقة سحب آلي 

- سحب آلي 
- الفونلنك  

عمولة إنشاء خدمة السحب اآللي املميز 
عمولة أجور املناولة للسحب النقدي خلدمة السحب اآللي املميز 

عمولة تعديل حد السحب خلدمة السحب اآللي املميز  
عمولة عدم توفر رصيد باحلساب أثناء القيام بعمليات السحب النقدي التي تتم من خالل أجهزة 

السحب اآللي التابعة ملصرفنا أو لبنوك أخرى, أو املشتريات عبر نقاط البيع أو من خالل املواقع 
اإللكترونية.

- العمليات احمللية
- العمليات الدولية 

احلواالت املصرفية :
عمولة التحويل احمللي (سويفت) من حسابات بالدينار الكويتي    

- الدينار الكويتي 
- العملة االجنبية 

عمولة التحويل احمللي (سويفت) من حسابات بالعملة األجنبية
- حتويل مبالغ بعملة تختلف عن عملة احلساب

- حتويل مبالغ بنفس عملة احلساب األجنبي 
عمولة حتويالت خارجية (سويفت) عمالء البنك / لغير عمالء البنك 

- مقابل الدينار الكويتي
- مقابل حساب بنفس العملة األجنبية
- مقابل نقدي بنفس العملة األجنبية

- وسترن يونيون
عمولة إلغاء حتويل / سويفت / حوالة بريد

- وسترن يونيون
عمولة تعزيز إصدار / إلغاء حوالة / سويفت بناء على طلب العميل 

عموالت احلواالت املصرفية / شيكات حتت الطلب
- مقابل الدينار الكويتي

- مقابل حساب بنفس العملة األجنبية
- مقابل نقدي بنفس العملة األجنبية

عمولة إلغاء / إيقاف حوالة مصرفية بناء على تقدمي احلوالة األصلية
عمولة إيقاف صرف احلوالة املصرفية حتت الطلب / سويفت 
عمولة إلغاء إيقاف صرف احلوالة / سويفت / حوالة بالبريد

عمولة خاصة بتغطية حتويل / سويفت لعملة مختلفة عن عملة البلد املرسل اليها 
عموالت احلواالت الواردة

حتويل / سويفت مت استالمها وحتويلها  الى بنوك محلية / خارجية بالعملة األجنبية وبالدينار الكويتي
حتويل / سويفت مدفوع نقداًـ بالدينار الكويتي وبالعمالت أجنبية 

- مقابل الدينار الكويتي
- مقابل نقدي بنفس العملة األجنبية

- مع غطاء
عموالت حتصيل وتداول الشيكات األجنبية

عمولة حتصيل شيكات مسحوبة على البنوك باخلارج بالعملة األجنبية/ الدينار الكويتي 
عمولة حتصيل فوري لشيكات / FBP'S  (شيكات مسحوبة على بنوك خارجية مرسلة برسم التحصيل)

( متضمنة الشيكات السياحية )
- قيد املبلغ حلساب بالدينار الكويتي
- قيد املبلغ إلى حساب بنفس العملة

- دفع املبلغ نقدا بالعملة األجنبية (مقابل شيكات سياحية فقط )

للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 

للسنة األولى  
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى

للسنة األولى - او ما يعادلها بالعملة االجنبية
للسنة األولى - أو ما يعادلها باليوان الصيني

للسنة األولى - أو ما يعادلها بالدوالر األميركي
للسنة األولى
للسنة األولى
للسنة األولى

للسنة األولى
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 

للسنة األولى  
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى

للسنة األولى 
للسنة األولى - أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

للسنة األولى - أو ما يعادلها باليوان الصيني
للسنة األولى - أو ما يعادلها بالدوالر األميركي

للسنة األولى
للسنة األولى

لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة 
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
لسنة واحدة - أو ما يعادلها باليوان الصيني

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالدوالر األميركي
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة 
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
لسنة واحدة - أو ما يعادلها باليوان الصيني

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي
لسنة واحدة
لسنة واحدة

إيقاف البطاقة دولياًـ 

أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
أو ما يعادلها باليوان الصيني

من قيمة املبلغ املسحوب
عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة

عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة
من قيمة املبلغ املسحوب

بحد أدنى 2 د.ك. على جميع السحوبات النقدية التي تتم في فروع البنك التجاري أو 
أجهزة السحب اآللي اخلاصة به.

من قيمة املبلغ املسحوب
عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة
عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة

عمولة فرق سعر العملة 

عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة
من قيمة املبلغ املسحوب
عمولة فرق سعر العملة 
من قيمة املبلغ املسحوب

عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باالضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة

أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
في حال إستخدام البطاقة غير أجهزة البنك التجاري 

(أو ما يعادلها باليوان الصيني)

حد أدنى  2 د.ك.
باالضافة إلى رسوم خدمة شهرية بواقع 0.5%

على املبالغ املستحقة بحد أدنى 2 د.ك. 

بحد أدنى 2 د.ك. 

جلميع فئات اإلصدار  

 حد أدنى  1 د.ك.

بإستخدام (بطاقات السحب اآللي, البطاقات اإلئتمانية أو مسبقة الدفع)

 تشمل جميع القنوات 
( 2 د.ك. عمولة + 3 د.ك. سويفت)

( 2 د.ك. عمولة + 5 د.ك. سويفت) 
 تشمل جميع القنوات 

( 1 د.ك. عمولة + 3 د.ك. سويفت)
( 1 د.ك. عمولة + 3 د.ك. سويفت) إضافة 1/8 %

 تشمل جميع القنوات 
( 1 د.ك .عمولة + 7 د.ك. سويفت)

( 1 د.ك. عمولة + 7 د.ك. سويفت) + (1/4 % )
( 1 د.ك. عمولة + 7 د.ك. سويفت) + (1/2 % )

حسب العمولة املعتمدة من مزودي اخلدمة

حسب العمولة املعتمدة من مزودي اخلدمة

يضاف 1/4 %
يضاف 1/2 %

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة
 تشمل جميع القنوات 

( 1 د.ك. عمولة + 7 د.ك. سويفت)
( 1 د.ك. عمولة + 7 د.ك. سويفت) + (1/2 % )

إضافة أجور التحويل للخارج (ال توجد أجور تغطية عند السداد)
لكل معاملة على نفس البنك. 

حد أدنى 1 د.ك. حد أقصى 2 د.ك.
حتصيل فائدة 20 يوم على مبلغ الشيك
حتصيل فائدة 20 يوم على مبلغ الشيك

حتصيل فائدة 20 يوم على مبلغ الشيك إضافة  1 % (حد أدنى 5.000 د.ك.)

 
 

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

2.000  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

حسب نوع المعاملة
1.000  د.ك.
2.000  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

500  فلس  
1.000  د.ك.
1.000  د.ك.

حسب نوع المعاملة 
حسب نوع المعاملة 

  من 5/3  50% 

2.000  د.ك.

5.000  د.ك.

7.000  د.ك.

2.000  د.ك.
10.000  د.ك.
10.000  د.ك.

5.000  د.ك.
10.000 د.ك.

20.000 د.ك.

10.000 د.ك.

5.000   د.ك.

2.500   د.ك.

25.000  د.ك.

30.000 د.ك.

45.000 د.ك.
100.000 د.ك.
50.000 د.ك.
50.000 د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

5.000  د.ك.

 1%
  1/2%

500 فلس

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

 7.000 د.ك.

 1.000 د.ك.

2.000 د.ك. 
5.000 د.ك.

500 فلس
500 فلس

4.000 د.ك.
5.000 د.ك. 
1.000 د.ك.

100 فلس

100 فلس
50  فلس

2.000  د.ك.  بالشهر

2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.
5.000  د.ك.

5.000   د.ك.

1.000 د.ك.
1.000  د.ك.
3.000  د.ك.
10.000 د.ك

10.000 د.ك.

1.000 د.ك.

1.000 د.ك.

3.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.

500 فلس
2.000 د.ك.
5.000 د.ك.

1.000 د.ك.

1.000 د.ك.

3.000 د.ك.
10.000 د.ك.
10.000 د.ك.
5.000 د.ك.

2.000 د.ك.

1.000 د.ك.

20.000  د.ك.

25.000  د.ك.

%1.25 شهريا بحد أد�� 5.000 د.ك
5.000  د.ك.
10.000 د.ك.
20.000 د.ك.

1.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر

تيبات المعمول بها مع التجار وفق ال��

تيبات المعمول بها مع التجار وفق ال��

5.000 د.ك.

1.000 د.ك.

2.000 د.ك.

 
 

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة + %1 لنفس العملة

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة

سنويا
سنويا

سنويا

كل معاملة

كل معاملة 
كل معاملة 

تشمل جميع القنوات 

 تشمل جميع القنوات 
 تشمل جميع القنوات 
 تشمل جميع القنوات 

أو الرصيد املتوفر أيهما أقل

سنوياًـ
سنوياًـ
سنوياًـ

كل عملية سحب 
كل عملية سحب 
كل عملية سحب 
كل عملية سحب 
كل عملية سحب 

كل عملية سحب  

حد أدنى ما يعادل 1 د.ك.
تشمل جميع القنوات

لكل 1/2 كجم

لكل فاتورة
لكل فاتورة

لكل فاتورة
لكل فاتورة

بحد أدنى 1,000 د.ك. وحد أقصى 50,000 د.ك.

حتصل العمولة بعد شهر من تاريخ إنتهاء صالحية البطاقة املدنية في حال عدم 
حتديث العميل ملعلومات البطاقة املدنية اجلديدة مع البنك

لكل عملية ( بعد إستخدام 100 عملية مجانية خالل شهر)

لكل عملية سحب نقدي من أجهزة سحب آلي لبنوك محلية
لكل عملية إستفسار عن الرصيد من أجهزة سحب آلي لبنوك محلية

كل طلب نسخة
للصفحة الواحدة

لكل قسط

احلسابات اجلارية
حساب حتت الطلب

لكل راتب
لكل راتب

1

2

3

4

5

6



2/21

2/22

3
3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6
3/7
3/9
4
4/1

4/3
4/4
4/5
4/6

4/8

4/9
4/10

5
5/1

5/2

5/3
5/4
6
6/1

6/5
6/7

6/9
6/10

6/11

6/12

6/13

6/14
6/15
6/16

6/17
6/18

9
9/1

9/2

9/3

9/4

10
10/1
11
12
12/1

12/2

12/3

12/5

12/7
13
13/1

14
14/1
14/2

14/3
14/4

List of Fees and Commissions

Commission on transferring incoming amount as per the amount for CBK 
customers / non-CBK customers 
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 
- Paid in USD in cash – paid in FC in cash

- Credit to customer’s account with Commercial Bank of Kuwait 
- Credit to customer’s account with another bank  
Standing Payment Orders 
Commission on creating standing orders/instructions within the Bank
- Standing instructions 
- Bill payment 
Monthly commission on standing order within the Bank/local banks / local companies 
Standing orders 
- Each transaction 
- Bill payment 
- Financial institutions 
Commission for creating standing orders/instructions to cover accounts (swap)  
- Creating standing orders/instructions on account 
Commission on standing instructions request /amendment / change / suspension   
- Request for temporary suspension of standing orders 
Commission on transfer from the customer’s account to another account of 
the same or another customer within the Bank 
- Each transaction 
- Account coverage transaction 
- Balance not available  
Local or foreign transfers/swift commission
Commission on local or foreign transfer with coverage /   swift in FC or GCC currencies
Commission on transfer to charities and non-profit organizations 
Cheques 
Cheque book issuance commission – Retail, according to category (50 leaves, 
25 leaves, 10 leaves) 
10 leaves 
25 leaves 
50 leaves 
Cheque book cancellation commission (if not received by customer within 3 months)
Lost cheque book cancellation commission 
Stop payment of cheque commission  
Commission for issuing secured payment order / certified cashier cheque / 
cash payment order 
- Certified cheque 
- Issue of cashier cheque 
Commission on returned cheque due to insufficient funds or for other reasons 
Returned cheques due to insufficient funds 
Returned cheques for other reasons 
Commission for advising customer of 3 returned cheques on his account 
Cash payment fees shall be charged for the encashment of cheques valued at 
KD 10,000 or more. The elderly customers aged 60 years and above or those 
with special needs are excluded from such fees.  
Safe Deposit Boxes 
Deposit lockers / custody service / envelopes rented annually to keep private 
documents for customers and maintained with the Safe Custody Department   
Safe deposit boxes rental commission according to size / type / period 
- Small-sized box 
- Medium-sized box
- Large-sized box 
Commission for lost / damaged / broken safe deposit box key 
Deposit for secondary key of safe deposit box  
Commission for Other Services
Commission on cash withdrawal of KD 800 or less by ATM cardholders over 
the counter in the branch. No commission is charged if the ATM is not working 
and the service is free for elderly, handicapped, blind and illiterate customers.  
- Salary account 
- All saving accounts 
- Labor accounts
- Commercial Star accounts
- Privilege account 
- Current / call or demand accounts 
Commission on signature validation  / signature validation certificate 
Commission on cash deposit or withdrawal for GCC currencies / FC from an 
account of the same currency  
- Withdrawal and depositing of currency notes 
• Against account of the same FC
• FC in account of the same currency 
Commission on transfer from account to another account with the Bank (individuals)
Commission on issuance / cancellation of Power of Attorney for effecting 
banking transactions  
Power of Attorney for effecting banking transactions (internal proxy)
- Issuance 
- Cancellation 
Commission for sending international parcel / mail 
- Commission for sending (international) parcel
- Mail 
Commission for paying customs duties by deduction from customer account / 
in cash payment / for non-CBK-customers / in FC to local banks 
- Customs duties  (deduction from account)
- Customs duties (cash payment)
Commission for collecting services invoices from CBK customers and non-CBK 
customers (electricity, mobile, water bill, MOC invoices via electronic service)
- Collecting mobile invoices 
- MOC / Electricity 
Commission for cash delivery service to customer
Commission for Customer Signature Change
Commission for not updating the Civil ID

Commission for Insta Pay service 
Cash withdrawal and/or balance inquiry made through another local bank's 
ATM
- Cash withdrawal
- Balance Inquiry 
Accounts Commissions 
Commission on minimum balance of prizes given accounts 
- Al Najma Account 
• Balance which falls below KD 200
Frozen accounts commissions 
- Salary Account 
- All Saving Accounts 
- Labor Account
- Commercial Star Account 
- Privilege Account 
- Current / Call or demand Accounts 
Commission on settlement / closure of frozen / dormant account 
- Salary Account 
- All Saving Accounts 
- Labor Account
- Commercial Star Account 
- Privilege Account 
- Current / Call or demand Accounts 
Commission on closure of account before 3 months from opening the same
- Salary Account 
- All Saving Accounts 
- Labor Account
- Commercial Star Account 
- Privilege Account 
-  Current / Call or demand Accounts 
Bank Certificates Commissions 
Bank / other certificates issuance commission 
Customer Tele-Banking Service Center Commissions   
Account Statement & Advices Commissions 
Copy of document commission 
- One page  covering one year  
- One page for more than one year and upto 2 years
- One page for more than 2 years and upto 5 years
- One page for more than 5 years and upto 10 years
- One page for more than 10 years 
Commission on account statement request via the Bank’s website / 
Tele-banking service / branch according to the page / following pages 
- One page covering one year  
- One page for more than one year and upto 2 years
- One page for more than 2 years and upto 5 years
- One page  for more than 5 years and upto 10 years
- One page for more than 10 years
- Card account statement request 
• From 3 months up to 2 years 
• Over 2 years up to 5 years 
• Over 5 years up to 10 years 
Commission on request for a copy of account statement / cheques according to period
- One page covering one year  
- One page for more than one year and upto 2 years
- One page for more than 2 years and upto 5 years
- One page for more than 5 years and upto 10 years
- One page for more than 10 years
- Loan detailed account statement (Family Support Fund)
Copy of sales slip commission for credit cards / ATM cards
- Request for a copy of credit card transaction receipts 
Commission on advices by fax (local / international)
Installment Deferment Commission
Deferment commission on consumer loan installment or any other loans       
- Commission on extension of consumer loan tenor
- Commission on extension of personal / housing loan tenor
Default Fees on Due Installments  
Default fees on monthly installment (installment & consumer loans) 
Advising customer of his default in paying the third past-due installment and 
the installments falling due thereafter
legal pledge commission / fee 
Commission for changing guarantor

Commercial Bank of Kuwait 
Fees & Commissions for non Individuals
Labor Account
- Fees paid by the owner
Commercial Star
- Average balance which falls below 250 KD for non-individual
Privilege Account
- Average balance which falls below 5000 KD for non-individual
Current / Call Account
- Average balance which falls below 100 KD for non-individual (Equivalent for foreign 
currencies)
- Average balance which falls below 5000 KD for non-individual (Equivalent for foreign 
currencies)
Cards (Visa / Master)
- Point of sale services

- Electronic payment gateway

Other Fees Services
- Disk / company statement
- Pass salary (manual)
- Transfer salary to local bank

Fees will be collected as per type of transaction 

Fees will be collected as per type of transaction + 1% for the 
same currency 

Fees will be collected as per type of transaction  

Per annum 
Per annum 

Per annum 

For each transaction 

For each transaction 
For each transaction 

Including all service channels 

Including all service channels 
Including all service channels 
Including all service channels 

Or available balance whichever is lower 

p.a.
p.a.
p.a.

For each withdrawal transaction 
For each withdrawal transaction
For each withdrawal transaction
For each withdrawal transaction 
For each withdrawal transaction 
For each withdrawal transaction 

Minimum charge equivalent to KD 1
Including all service channels 

For each 1/2  Kg

For each invoice 
For each invoice 

For each invoice 
For each invoice 
For minimum amount of KD1,000 and maximum amount of KD50,000

Commission collected after one month of the Civil ID Expiry 
date, if the customer did not update the bank with the new 
Civil ID information
For each transaction (After 100 free transaction per month)

Per each cash withdrawal from a local bank ATM
Per each balance inquiry from a local bank ATM

For each transaction request   
Per page 

For each installment 

Current Account

Call Account

Each Salary
Each Salary

KD 5.000

KD 5.000

KD 2.000
KD 5.000

KD 5.000
KD 5.000

As per type of transaction 
KD 1.000
KD 2.000

KD 5.000

KD 5.000

500 Fils
KD 1.000
KD 1.000
As per type of transaction
As per type of transaction 
50% of 3/5

KD 2.000
KD 5.000
KD 7.000
KD 2.000
KD 10.000
KD 10.000

KD 5.000
KD 10.000

KD 20.000
KD 10.000
KD 5.000
KD 2.500

KD 25.000

KD 30.000
KD 45.000
KD 100.000
KD 50.000
KD 50.000

KD 1.000
KD 1.000
KD 1.000
KD 1.000
KD 1.000
KD 1.000
KD 5.000

1%
1/2%
500 Fils

KD 5.000
KD 5.000

KD 7.000
KD 1.000

KD 2.000
KD 5.000

500 Fils
500 Fils
KD 4.000
KD 5.000
KD 1.000

100 Fils

100 Fils
50   Fils

KD 2.000 per month 

KD 2.000 per month 
KD 2.000 per month 
KD 2.000 per month 
KD 2.000 per month 
KD 2.000 per month 
KD 2.000 per month 

KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000

KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000

KD 5.000

KD 1.000
KD 1.000
KD 3.000
KD 10.000
KD 10.000

KD 1.000
KD 1.000
KD 3.000
KD 10.000
KD 10.000

500 Fils
KD 2.000
KD 5.000

KD 1.000
KD 1.000
KD 3.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 5.000

KD 2.000
KD 1.000

KD 20.000
KD 25.000

1.25% monthly minimum 
KD 5.000

KD 10.000
KD 20.000

1.000 KD per month

2.000 KD per month

2.000 KD per month

2.000 KD per month

2.000 KD per month

Based on arrangement with 
merchant
Based on arrangement with 
merchant

5.000 KD
1.000 KD
2.000 KD

Cards
Credit/ Prepaid/ ATM Cards Issuance Commission as per card/category
- Classic card  
- Gold card  
- Titanium card
- Platinum card
- Signature card
- Infinite card
- World card 
- Student card 
- StarNet card 
- Prepaid card 
- Multi-currency prepaid card  
- KD & YUAN Chinese Multi-currency UPI prepaid card  
- KD &USD Prepaid Virtual Cards
- KD Charge card 
- USD Charge card 
- E-gov Account card  
- StarLink card 
Supplementary Credit/Prepaid Cards Issuance Commission as per card/category
- Classic card  
- Gold card  
- Titanium card
- Platinum card
- Signature card
- Infinite card
- World card 
- StarNet card 
- Prepaid card
- Multi-currency prepaid card
- KD & YUAN Chinese Multi-currency UPI prepaid card  
- KD &USD Prepaid Virtual Cards
- KD Charge card 
- USD Charge card 
Credit/ Prepaid/ ATM Cards Renewal Commission as per card/category
- Classic card  
- Gold card  
- Titanium card
- Platinum card
- Signature card
- Infinite card
- World card 
- Student card 
- StarNet card 
- Prepaid card 
- Multi-currency prepaid card
- KD & YUAN Chinese Multi-currency UPI prepaid card  
- KD &USD Prepaid Virtual Cards
- KD Charge card 
- USD Charge card
- E-gov Account card  
- StarLink card 
Supplementary Credit / Prepaid Cards Renewal Commission as per card/category
- Classic card  
- Gold card  
- Titanium card
- Platinum card
- Signature card
- Infinite card
- World card 
- StarNet card 
- Prepaid card
- Multi-currency prepaid card
- KD & YUAN Chinese Multi-currency UPI prepaid card  
- KD & USD Prepaid Virtual Cards
- KD Charge card 
- USD Charge card 
Lost /stolen Credit Card or Prepaid Card   reporting commission 
- Reporting lost/stolen credit card 
Replacement of lost/damaged/stolen credit / prepaid / ATM Cards issuance 
commission  (as per the type/category of each card) 
- Classic card  
- Gold card  
- Titanium card
- Platinum card
- Signature card
- Infinite card
- World card 
- Student card 
- Prepaid card 
- Multi-currency prepaid card 
- KD & YUAN Chinese Multi-currency UPI prepaid card  
- KD Charge card 
- USD Charge card 
- StarNet card 
• Replacement of lost/stolen card   
• Replacement of damaged card 
- StarLink card 
PIN reissuance commission 
- Any card 
- Phonelink 
Commission on delivery of credit card by express mail  
Commission on cash withdrawal through the issuer bank
- KD Charge card 
• KD withdrawal 
• USD withdrawal 

- USD Charge card 
• KD withdrawal

• USD withdrawal  
- Handling fees for cash advance withdrawal (cash advance fees)

Commission on cash withdrawal / POS purchasing through the other banks (local – international)
- ATM Withdrawal transaction (locally) by KD charge card 
• KD withdrawal 
• USD withdrawal 

• ATM Withdrawal (internationally) by KD charge card 

• POS purchasing (internationally)
- ATM Withdrawal transaction (locally) by USD charge card 
• KD withdrawal 

• USD withdrawal 
• POS purchasing (locally)
• ATM withdrawal transaction (internationally)
- Commission on ATM withdrawal transaction (internationally) by credit cards

- Fees on cash withdrawal by prepaid Mastercard 
- Fees on cash withdrawal by multi-currency prepaid card
- Fees on cash withdrawal by multi-currency  prepaid card UPI in KD&Yuan Chinese
- Fees on foreign exchange when using KD denominated card abroad or using the card in   
  a currency other than the currency of the country of residence 
- Fees on foreign exchange when using KD denominated card abroad or using the card in 
  a currency other than the currency of the country of residence for UPI prepaid card
- Cash withdrawal (K-Net) in GCC countries 
- Cash withdrawal (Electron Card)
Commission on debit amount / unpaid amount 

Default fees  
Commission for changing card credit limit (decrease or increase) upon customer’s request 
Commission on fast transfer service of funds from credit cards 
- Gift Card 
• Issuance fees 
Commission for issuing replacement of lost PIN for ATM Card 
- ATM withdrawal 
- Phonelink 
Starlink Plus Service set up fees 
Commission on cash withdrawal handling fees for the Starlink Plus ATM  Service  
Commission for amending the withdrawal limit for the Starlink Plus ATM Service 
Commission against insufficient balance when attempting to process a cash 
withdrawal transactions through CBK or other banks’ ATMs, or purchases 
through point of sale machines or online websites.
- Local Transactions 
- International Transactions

Bank Transfers
Commissions of Local Transfers (Swift) from KD Accounts 
- Transfer in Kuwaiti Dinar
- Transfer in Foreign Currency
Commissions of Local Transfers (Swift) from FC Accounts
- Transfer in a currency different than the FC account
- Against an account in the same foreign currency
Outward transfers (swift) commission, CBK customers / non-CBK customers  
- Against Kuwaiti dinar 
- Against account of the same foreign currency
- Against Cash in the same foreign currency  
- Western Union 
Commission on cancellation of transfer / swift /mail transfer  
Western Union 
Confirmation commission on transfer/swift issuance / cancellation upon customer’s request
Bank transfers / demand drafts  commission
- In Kuwaiti dinar 
- Against account of the same foreign currency
- Cash amount in the same foreign currency  
Commission on cancellation / stoppage of bank transfer against submittal of original transfer  
Stop payment of bank demand draft /swift commission   
Cancellation commission of  stop payment  of transfer / swift / mail transfer    
Commission on coverage of transfer / swift for currency different from that of the 
country to which money is sent
Inward transfer commission 
Transfer/swift received and transferred to local/international banks in FC/KD
Transfer/swift paid in cash in KD and in foreign currencies 
- In Kuwaiti dinar 
- Cash amount in the same foreign currency 
- Coverage 
Foreign cheques collection and negotiation commission  
Commission on cheques collection drawn on overseas banks in FC/KD
Commission on immediate collection of cheques /FBP’s (cheques withdrawn on 
overseas banks sent under collection fees) 
  (including traveler’s cheques)
- Credit the amount to KD account 
- Credit the amount to account in the same currency 
- Cash payment of the amount in foreign currency (against traveler’s cheques only)

First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First Year
First Year – or the foreign currency equivalent 
First  Year – or the YUAN Chinese equivalent 
First Year – or USD equivalent
First year 
First year 
First year 

First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year 
First year – or the foreign currency equivalent
First  Year – or the YUAN Chinese equivalent 
First Year – or USD equivalent
First year 
First year 

Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum
Per annum – or the foreign currency equivalent 
Per annum – or the YUAN Chinese equivalent 
Per annum – or USD equivalent
Per annum 
Per annum 
Per annum 

Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum 
Per annum
Per annum 
Per annum – or the foreign currency equivalent
Per annum – or the YUAN Chinese equivalent 
First Year – or USD equivalent
Per annum 
Per annum 

Card is deactivated internationally 

Or the foreign currency equivalent 
Or the YUAN Chinese equivalent 

Of withdrawn amount 
Commission on the withdrawn amount plus 2.5% commission 
on  foreign exchange variance
 
Commission on the withdrawn amount plus 2.5% commission 
on  foreign exchange variance
Of withdrawn amount 
Minimum charge KD 2 on all cash withdrawals processed within 
the Bank’s branches or via its ATMs. 

Of withdrawn amount 
Commission on the withdrawn amount plus 2.5% commission 
on  foreign exchange variance 
Commission on the withdrawn amount plus 2.5% commission 
on  foreign exchange variance 
Commission on foreign exchange variance 

Commission on the withdrawn amount plus 2.5% commission 
on  foreign exchange variance 
Of withdrawn amount 
Commission on foreign exchange variance 
Of withdrawn amount 
Commission on the withdrawn amount plus 2.5% commission 
on  foreign exchange variance 

Or the foreign currency equivalent 
In case using the card other CBK ATM machine Or the YUAN 
Chinese equivalent

Minimum charge KD 2
Plus monthly service charges by 0.5%

Charged on the due amounts with KD 2 as a minimum 

Minimum charge KD 2

For all Gift Card denominations 

Minimum charge KD 1

Using (Debit Cards, Credit Cards or Prepaid Cards)

Including all service channels 
( KD 2 commission + KD 3 swift) 
( KD 2 commission + KD 5 swift) 
Including all service channels 
( KD 1 commission + KD 3 swift) 
( KD 1 commission + KD 3 swift) plus 1/8%
Including all service channels 
( KD 1 commission + KD 7 swift) 
( KD 1 commission + KD 7 swift) + (1/4%)
( KD 1 commission + KD 7 swift) + (1/2%)
As per the commission prescribed by the provider 

As per the commission prescribed by the provider 

Plus 1/4 %
Plus 1/2 %

Fees will be collected as per type of transaction 
Including all service channels 
( KD 1 commission + KD 7 swift) 
( KD 1 commission + KD 7 swift) + (1/2%)

Plus outward transfer fees (there exist no coverage fees upon payment)
For each transaction effected on the same bank 

Minimum charge KD 1 / maximum charge KD 2
20 day interest on the amount of the cheque will be collected 
20 day interest   on the amount of the cheque will be collected   
20 day interest on the amount of the cheque will be collected 
plus 1% (minimum charge KD 5.000)

KD 30.000
KD 50.000
KD 50.000
KD 100.000
KD 100.000
KD 100.000
KD 100.000
KD 15.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 20.000
USD 70.000
KD 10.000
KD 5.000

KD 30.000
KD 50.000
KD 50.000
KD 70.000
KD 80.000
KD 100.000
KD 100.000
KD 15.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 20.000
USD 70.000

KD 30.000
KD 50.000
KD 50.000
KD 70.000
KD 80.000
KD 100.000
KD 100.000
KD 15.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 20.000
USD 70.000
KD 10.000
KD 5.000

KD 30.000
KD 50.000
KD 50.000
KD 70.000
KD 80.000
KD 100.000
KD 100.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 10.000
KD 20.000
USD 70.000

KD 15.000

KD 20.000
KD 20.000
KD 20.000
KD 20.000
KD 20.000
KD 20.000
KD 20.000
KD 20.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000
KD 20.000
KD 20.000

KD 20.000
KD 5.000
KD 5.000

KD 5.000
KD 5.000
KD 15.000

5%
5%

5%

5%
5%

5%
5%

5%

2.50%

5%

5%
2.50%
5%
5%

500 Fils
500 Fils   
KD 1.000
2.50%

2.50%

KD 1.000
3%
Discount rate + 2.5% 
per annum 
1% per month 
KD 5.000
5%

KD 2.500

KD 5.000
KD 5.000
KD 10.000
4%
KD 5.000

50 Fils
150 Fils  

KD 5.000
KD 7.000 

KD 4.000
KD 4.000

KD 8.000
KD 8.000
KD 8.000

KD 5.000
KD 5.000

KD 1.500
KD 1.500
KD 1.500
KD 5.000
KD 5.000
KD 10.000
Plus  KD 4

KD 2.000
KD 5.000

KD 8.000
KD 8.000
KD 4.000
KD 5.000
KD 8.000

Mail
KD 5.000
KD 5.000
KD 5.000

1
1/1

1/2

1/3

1/5

1/6

1/10

1/11
1/12

1/13

1/14

1/15
1/17
1/19
1/21

1/23

1/24
1/25
1/26
1/27

2
2/1

2/2

2/3

2/4

2/5
2/6

2/9
2/10
2/11
2/12

2/14
2/15
2/16

2/17
2/18
2/19

*Statement of Tariffs and Commissions collected by Commercial Bank of Kuwait against banking services offered to customers as at August  2022 - approved by Central Bank.
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