Normal Banking Charges
(Applicable to both
Corporate and Branch)

Type of Transaction/Service

Standing order Instructions

Cheques
Free

Standing order set up fees

Local BHD Transfer
Up to BD 100/- (Free) More than
BD 100/- to BD 1,000/- (105 fils)

Fawri +

(6 fils) per transaction for salaries (105 fils) per transaction for non-salary

Fawri
Fawateer

Free

Real Time Processing System (RTGS)

420 fils per transaction

Transfers with GCC currencies

BHD 5.250
BD 5.250 + Correspondent
bank Charge

Amendment of outward remittance
instructions via SWIFT

BHD 5.250

SWIFT inquires

BHD 2.100

SWIFT confirmation

Free

Manager Cheques
Issuance Manager cheque

BHD 3.150

Re-issue of Manager Cheque

BHD 3.150

Cancellation of Manager Cheque

BHD 1.050

Stop of Manager Cheque

BHD 10.500

Replacement /stop of pay order

BHD 2.100

Demand Draft
Issuance of Demand Draft

BHD 3.150

Demand Draft Cancellation & Re-issue

BHD 4.200

Stop payment of drafts via SWIFT

BHD 5.250

Early Exit
Early exit of Mudaraba
Account before maturity

BD7.350

Closure of account within
a month of opening

Free

Early Exit Fee for Murbaha
Deposit Products

BHD 21.000

Minimum Balance to open an Account
Minimum Balance to
open Saving Account

BHD 20.000

Minimum Balance to
open Current Account

BHD 300.000

Minimum Balance to
open Mudaraba Account

BHD 1,000.000

Minimum Balance to open Deposit
Murabaha Account (Thabet, Term
Murabaha and advance)

BHD 5,000.000

Al Waffer Account

BHD 500.000

Below Balance charges ( Mudaraba
and Murabaha)
Below Balance charges
(Current Account)

Free
BHD 5.000

Deposit Murabaha Admin Fees
Below Balance charges
(Saving Account)

Free / UPTO 5 TIMES

BHD 5.250

Credit Card - Statement reprint fee

BHD 2.100

Credit Card - Card replacement fee

BHD 5.250

Outstanding Confirmation Letter
Request

FREE

Credit Card - Minimum Monthly
Payment of outstanding balance

3% or BD10

Credit Card - Temporary limit increase
request fee

BHD 10.500

Cash Withdrawal Limit 10% of the
credit limit plus 35% of purchase

As per the printing
company quotation

Returned cheques (RD, REP, NAF)

BD 14.700 Per cheque

Returned cheques due to
technical reasons

BD 5.250 Per cheque

Stop Payment of cheques

BD 5.250 per cheque

Returned cheques (Closed Accounts)

BD 10.500 per cheque
BHD 2.100

Foreign Currency Cash Deposit Withdrawals

Foreign Currency Cash
Deposit withdrawals

Tasaruf

Deposit of BHD in Foreign
Currency Account

Tasaruf

Deposit foreign currency to an
account with the same currency

Tasaruf

Deposit foreign currency to an
account with different currency

Tasaruf

Withdrawals in BHD from foreign
currency account

Tasaruf

Withdrawal in the same foreign
currency of the account

Tasaruf

Deposit of Demand Drafts

Demand draft currency similar to the
currency of account
Demand draft currency DIFFERENT
to the currency of account

Tasaruf + BD 10.500

ATM Cards
New ATM Card

Free

Replacement of ATM Card and PIN
based on customer's request

BHD 5.250

Re-issue of ATM PIN Code

BHD 2.100

Cash withdrawal within Bahrain
through "BENEFIT"

Free

Cash withdrawal within GCC through
"GCC NET"

BD 1.050 per transaction the
respective currency exchange rate

Cash withdraw outside GCC through
"VISA" Network

BD 2.100 per transaction the
respective currency exchange rate

Statement of Accounts and other Documents
FREE up to 2 times per yearMore than 2 times per year- 315fils
per page, subject to a cap of BD5.250

Corporate /Business A/C within 1 year

BHD 2.100
BHD 5.250
3%
BHD 4.200

ب. د3.150

إصدار دفتر الشيكات الثاني

بحسب تسعيرة شركة الطباعة

إصدار دفتر شيكات بمواصفات خاصة
) RD, REP, NAF ( الشيكات المرجعة

ب لكل شيك. د14.700
ب لكل شيك. د5.250

الشيكات المرجعة لألسباب تقنية

ب لكل شيك. د5.250

وقف دفع الشيكات

ب لكل شيك.د10.500

)الشيكات المرجعة (الحسابات المغلقة

ب. د2.100

إرسال دفتر الشيكات بالبريد

سحوبات الودائع النقدية بالعمالت االجنبية
سحوبات الودائع النقدية بالعمالت االجنبية

بالتصارف

إيداع بالدينار البحريني في
حساب بالعملة األجنبية

بالتصارف

إيداع بالعملة األجنبية في
حساب بنفس العملة

بالتصارف

إيداع بالعملة األجنبية في
حساب بعمالت أخرى

Free Upto Two Times Per Year More
Than Two Times Per Year .315 Per
Page - Subject To Cap Of Bhd 5.250

Audit Confirmation Letter

BHD 26.250

Under formation Letter

BHD 10.500

BHD 210.000

Facilities Up to 150K-250k

BHD 315.000

Facilities Up to 250k-500k

BHD 525.000

Top Up

No Fee
0.75% of the outstanding credit
facility or BD 200, whichever is lower

Personal Finance
New Finance

BHD 105.000

Top Up

No Fee
1% of the credit facility or BD 100,
whichever is lower

Auto Finance
New Finance ( New or Used Vehciles)
Top Up
Postponement fees
Outstanding Letter
Release Letter
2nd Release Letter

BHD 105.000
No Fee

If offred by the bank - Free
If requested by the client (Subject
to bank approval) - BD 10.500 per
postponment Maximum twice a year
Free
Free
BD5.250

Obligation Letter (Indebtedness Letter)

Free

Credit facility outstanding balance letter

Be free once a year, and if more BD 10

رسوم التحويالت لغير الدينار البحريني
ب. د5.250
 رسوم البنوك األخر+ ب. د5.250
ب. د5.250

تعديل أمر التحويل عن طريق السويفت

ب. د2.100

اإلستفسار عن تحويالت سويفت

إعادة اصدار الرقم السري لبطاقة الصراف االلي

ب. د4.200

إلغاء و إعادة اإلصدار الحوالة

•

سحب نقدي في البحرين من خالل شبكة بنفت

ب. د5.250

وقف المدفوعات و الحواالت من خالل سويفت

للحصــول علــى معلومــات إضافيــة أو توضيــح يرجــى االتصــال بنــا علــى
.+973 17 54 00 54 هاتــف
 المطبقة على التسهيالت وبطاقات،جميع الرسوم المتعلقة بالتأمين
 ستكون بسعر التكلفة أو يتحملها البنك،االذتمان

•

 سعر الصرف+ ب لكل معاملة. د2.100

سحب نقدي خارج دول مجلس التعاون من
خالل شبكة فيزا

كشف الحساب و وثائق اخرى

مجان ًا
ب. د3.150

إصدار شيك اداري

ب. د3.150

إعادة إصدار الشيك اإلداري

ب. د1.050

إلغاء الشيك اإلداري

ب. د10.500

إيقاف الشيك اإلداري

ب. د2.100

طلب حوالة

التخارج المبكر
ب. د7.350
مجان ًا

وثائق أخرى خالل عام/نسخة من الشيكات
واحد
 كشوف/وثائق أخرى/نسخة من الشيكات
حسابات تجاوزت العام
شهادة رصيد الحساب

ب. د26.250

خطاب تأكيد التدقيق

ب. د10.500

خطاب تحت التأسيس

الخدمات المصرفية لالفراد
الرسوم اإلدارية
ب. الف د150 التمويل حتى

ب. د315.000

ب. الف د250 - 150 التمويل حتى

ب. د525.000

ب. الف د500 - 250 التمويل حتى

بدون رسوم

االضافه الى التمويل

 من المبلغ المتبقي من قيمه%0.75
ب ايهما اقل. د200 التسهيل االتماني او

رسوم السداد المبكر

التمويل الشخصي
ب. د105.000

تمويل جديد

بدون رسوم

االضافه الى التمويل

 من المبلغ المتبقي من قيمه التسهيل%1
ب ايهما اقل. د100 االتماني او

رسوم السداد المبكر

تأجيل دفع القسط

مجانا

رسالة المبلغ المتبقي

مجانا

خطاب مخالصة

ب. د5.250
مجانا
ب. د10مجاني لمدة واحدة في السنة لمدة أكثر

رسالة االتسوية الثانية
)خطاب إلتزام (خطاب مديونية
خطاب رصيد االئتمان

التخارج المبكر لحسابات ايداع المرابحه
حساب التوفير

ب. د300.000

الحساب الجاري

ب. د1,000.000

حساب المضاربة

ب. د5,000.000

حسابات مرابحات الودائع (المرابحات على
) ذات الدفع المسبق، ثابت،فترات مختلفة

ب. د500.000
مجان ًا
ب. د5.000
مجان ًا

حساب الوافر
( رسوم في حالة نزول الرصيد عن الحد األدنى
) و المرابحات وحساب الوافر،المضاربات
رسوم في حالة نزول الرصيد عن الحد األدنى
)(الحساب الجاري
الرسوم اإلدارية على ودائع المرابحة
رسوم في حالة نزول الرصيد عن الحد األدنى
)(حساب التوفير

رسوم البطاقات االئتمانية
حتى خمس مرات مجان ًا

رسوم إصدار بطاقة ائتمانية إضافية

ب. د5.000

- رسوم الدفع المتأخر- بطاقة ائتمانية
يخصص للتبرعات

ب. د5.250

 رسوم تجاوز الحد االقصى- بطاقة ائتمانية

ب. د2.100

 رسوم إعادة طباعة- بطاقة ائتمانية
كشف الحساب

ب. د5.250

 رسوم استبدال البطاقة- بطاقة ائتمانية

مجان ًا

رسوم طلب شهاده مديونيه

ب. د10  أو%3

الحد األدنى للدفع الشهري على الرصيد
المتبقي للبطاقات االتمانية

ب. د10.500

 رسوم طلب الرفع- بطاقة ائتمانية
المؤقت للحد االئتماني

تمويل السيارات
تمويل جديد ( للسيارت الجديده او
)المستعمله
االضافه الى التمويل

إغالق الحساب خالل شهر من الفتح

ب. د20.000

ب. د1.000

ب. د210.000

التخارج المبكر لحساب المضاربة قبل
اإلستحقاق

الحد األدنى لفتح الحساب

كشف حساب شخصي لمدة عام

حساب شركات أعمال خالل عام واحد

تأكيد سويفت

الشيك اإلداري

ب. د21.000

)ب للصفحة. د1.050(
ب كحد أفصى. د10.500

 مجانا بطلب من العميل- ان قدمه المصرف
10.500 )( و بموافقه المصرف على الطلب
الحد االقصى شهرين فالسنه، ب لكل تاجيل.د

مالحظات مهمة

إصدار حوالة

سحب نقدي في دول مجلس التعاون من
خالل شبكة جي سي سي

بدون رسوم

التحويالت لعمالت خارج دول مجلس التعاون

ب. د3.150

 سعر الصرف+ ب لكل معاملة. د1.050

ب. د105.000

التحويالت لعمالت دول مجلس التعاون

•

استبدال بطاقات الصراف اآللي و الرقم
السري بنائ ًا على رغبه الزبون

التمويل السكني

Facilities Up to 150K

نظام تسوية األوراق المالية

يمكــن طلــب أي معلومــات إضافيــة بخصــوص أي رســوم أخــرى غيــر
. مذكــورة فــي القائمــة

بطاقات الصراف اآللي الجديدة

ب. د5.250

Retail Finance

فواتير

ايقاف امر الدفع/ استبدال

بطاقات الصراف اآللي

once a year Free , more than once a
year 10.500 BD

مجان ًا

•

مجان ًا

Certificate Of Balance

فوري

يحــق للمصــرف تعديــل رســوم الخدمــات فــي أي وقــت دون إشــعار
. كمــا يملــك المصــرف حــق إصــدار أي رســوم إضافيــة،مســبق

 بعملة مختلفة عن عملة الحساب- حوالة

 اكثر من مره/مره وحده فالسنه مجاني
 دينار10.500 واحده فالسنه

فلس لكل تحويل متعلق بالرواتب6
فلس لكل تحويل غير متعلق بالرواتب105

رسوم الخدمات
Service Charges

•

 بعملة مماثلة لعملة الحساب- حوالة

BD 1.050 per page MAX 21.100 BD

+ فوري

.تم تضمين قيمة الضريبة على الرسوم الخاضعة لذلك

إيداع شيكات الحواالت

COPY OF cheques/ Other
documents/ Statements of Accounts
older than 1 year

ب أو أقل مجانية.د100التحويالت المالية من
فلس للتحويالت المالية أعلى من105 و
ب في اليوم.د1,000 ب بما ال يتجاوز.د100

•

سحب بالعملة األجنبية من نفس الحساب

) ب للصفحة. د1.050(
ب كحد أقصى. د21.100

تحويل محلي بالدينار البحريني

. م2021  يونيو1 تسري رسوم الخدمات اعتبارا ً من

بالتصارف

مجانا مرتين في السنه و
315 الكثر من مرتين في السنه تحتسب
5.250 فلس لكل صفحه كحد اقصى دينار
مجانا مرتين في السنه و
315. الكثر من مرتين في السنه تحتسب
5.250 فلس لكل صفخه كحد اقصى دينار

رسوم وثيقة التحويل المنتظم

•

سحب بالدينار البحريني من حساب
بالعمالت األجنبية

ب. د2.100
مجان ًا

مجان ًا

يســتثنى مــن الرســوم كل من األيتــام واألرامــل والمتقاعدين والمســتفيدين
مــن مســاعدات وزارة التنميــة االجتماعيــة والطلبــة واالفــراد الذيــن تقــل
. دينــار بحرينــي إن وجــدت250 رواتبهــم عــن

بالتصارف

ب. د10.500 + بالتصارف

الخدمة/نوع المعاملة

فلس لكل تحويل420

بالتصارف

BD 1.050 per page MAX 10.500BD)

Early Settlement Fees

الرسوم المصرفية االعتيادية(تطبق
)للشركات والفروع
تحويل األموال

إصدار دفتر الشيكات االول

Copy of cheques/Other documents
within 1 year

Early settlement fees

الخدمة/نوع المعاملة

مجان ًا

ب. د10.500
BHD 10.500

Home finance

Credit Card - Over limit fee

Foreign Transaction Commission Fees

BHD 3.150

Customized special
cheque book issuance

BHD 1.000

BHD 5.000

Credit Card - Transaction copy
request fee

2nd Cheque book issuance

Administrative

Credit Card - Late payment fee - goes
to charity

Credit Card - Pin reprint fee

Free

Free

Credit Cards Charges
Credit Card - Supplementary Credit
Card subscription fee

1st Cheque book issuance

Personal Statement of account
within 1 year

الرسوم المصرفية االعتيادية(تطبق
)للشركات والفروع
شيكات

Mailing Cheque Book

Remittance Charges for all other Currencies
Transfers outside GCC currencies

Normal Banking Charges
(Applicable to both
Corporate and Branch)

Type of Transaction/Service

Important Notes
•

Orphans. widows. pensioners. individuals receving social
subsidies from the Ministry of Labour & Social Affairs,
students and individuals with a monthly salary below
BD 250, if any, are exempt.

•

The mentioned service charges apply effective
1st June 2021.

•

VAT is included were applicable.

•

The Bank may amend its service charges at any time
without prior notice and reserves the right to levy additional
charges at its sole discretion.		

•

Service charges which are not included in this list are
available upon request.		

•

For further details and clarification you may contact us on
+973 17 54 00 54.		

•

All insurance related charges, applicable on facilities and
credit cards, will be at cost or borne by the Bank.

17 54 00 54
www.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي
Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Retail Islamic Bank

ب. د2.100

 رسوم إعادة طباعة- بطاقة ائتمانية
الرقم السري

khcbonline

@khcb_bh

ب. د5.250

 رسوم طلب نسخة من-بطاقة ائتمانية
المعاملة

khcbonline

@khcbonline

%3

ب. د4.200

رسوم المعاملة على العملة األجنبية
الحد االقصى للسحب النقدي (يصل الى

% 35  من الحد االئتماني باالضافة الى%10

)من قيمة الشراء
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