Fees and Service Charges
Deposit Accounts Fees *

Other Fees

Below minimum balance charges (average monthly balance):
Retail Accounts
Corporate Accounts
Saving/Salary BD 1 (Balance below BD 20)
Transfer
Supersaver
BD 1 (Balance below BD 50) BD 10 (Balance below BD 200)

Safe deposit lockers (annual rental):
Main Branch
Isa Town Financial Mall
Size
Price
Size
Price
12x4
BD 52.500
10x3
BD 68.250
12x8
BD 105
10x5
BD 94.500
12x12
BD 126
10x10
BD 157.500
12x18
BD 210
12x36
BD 315
Insurance deposit for safe deposit lockers (refundable):
BD 75.000
Coins processing charge per bag (each bag contains 500 coins)
525 Fils per bag
Over the Counter withdrawal of less than BD 700
BD 1.050
Issue of balance certificate for Retail
BD 5.250
Issue of balance certificate for Corporate
BD 10.500
Audit Confirmation
BD 26.250
On Demand Certificate (Customized letter)
BD 10.500
Dormant BD 1.050
Account reactivation
Escheated BD 2.100
Copy of Cheque or voucher:
BD 1.050 per cheque/voucher, min
Backdated to one year
of BD 3.150 or max of BD 52.500
BD 2.100 per cheque/voucher, min
Backdated to above one year
of BD 5.250 or max of BD 105
Copy of Account Statement (Individuals/Retail accounts):*
Up to 2 times per year
Free
315 Fils per page, subject to a
More than 2 times per year
cap of BD 5.250
Copy of Account Statement (Non Individuals/Corporate accounts):
BD 1.050 per page, min of BD
Backdated to one year
3.150 or max of BD 52.500
BD 2.100 per page, min of
Backdated to above one year
BD 5.250 or max of BD 105
Premature withdrawal of Fixed Deposit / Flexi Fixed Deposit Penalty:
Before completion of 1 month
BD 15 and no interest
BD 15 plus Penalty of 1.5% less
After one month
the interest rate applicable for the
period the deposit was held

Current**

BD 5 (Balance below BD 300) BD 20 (Balance below BD 500)

Al Mazaya

BD 3 (Balance below BD 100)

Call

BD 5 (Balance below BD 1000)

Starmaker

No charges

Money Maker*** BD 5 (Balance below USD 2000 or equivalent)
Cash
1.05% of withdrawal amount for same currency
withdrawals
Different currency no charge
Closure of
account****

BD 10.500 (Within 3 months of opening the account)

* No minimum balance fees will be charged to customers with special needs, orphans, widows,
pensioners, individuals receiving social subsidies from the Ministry of Labour & Social Affairs,
students and Bahraini Nationals with a monthly salary below BD 250. The customer must identify
himself / herself confirming their category to be exempted from these fees. The fee waiver is
applicable to Saving/Salary Transfer, Current and Starmaker accounts holders only.
** For Retail Current accounts only, if the bank accommodates a foreign currency Current
account, then deposits and withdrawals will be for free (Counter Cheques if requested will be still
charged BD 2.100 per Cheque).
*** Maximum number of withdraws 3 times a month (a fee of BD 2.100 for each additional
withdrawals).
**** This fee is not applicable to Retail Current accounts.

Debit Cards
First issue of card and PIN
Replacement of card and PIN
Replacement of PIN (by PIN Mailer)
Replacement of PIN (by SMS)
GCCNET withdrawal fee
GCCNET balance inquiry
POS outside Bahrain
International withdrawal from ATMs
(located outside Bahrain and GCC countries)
International balance inquiry from
ATMs (located outside Bahrain and GCC
countries)

Free
BD 5.250
BD 2.100
BD 2.100
BD 1.050
395 Fils
1.575% of the amount
3.15% of the amount

Adminstration Fees
Early settlement
Mortgage Loans
Handling Fees
Administration fees
Early Settlement
Car Loans
Administration Fees
Early Settlement

BD 10.500
BD 10.500

BD 1.050
* This fee will not be charged to customers with special needs, orphans, widows, pensioners, individuals receiving social subsidies from
the Ministry of Labour & Social Affairs, students and Bahraini Nationals with a monthly salary below BD 250. The customer must identify
himself / herself confirming their category to be exempted from these fees.

Loans
Consumer Loans
Handling Fees

Corporate Capital Deposit letters
Under formation letter issuance for Corporate Accounts
capital deposit
Increase of capital deposit letter issuance

BD 157.500
Variable (average of 524 Fils per
BD 1,000 of the principle loan amount
x loan tenor)
The lower of 1.050% of outstanding
balance or BD 105
BD 367.500
1.05% of loan amount
The lower of 0.7875% of outstanding
balance or BD 210
BD 262.500
The lower of 1.050% of outstanding
balance or BD 105
BD 105

Loan reschedule
Cash Collateralized
Loan against Fixed Deposit and Al Hayrat BD 105
Over draft against Fixed Deposit and
BD 105
Al Hayrat
Other Service Fees
Partial Payment fees
BD 36.750
1.25% of the installment amount
Late Payment Penalty
subject to a minimum of BD 15
Postponement of installment
BD 10.500 per installment
Balance Certificate Letter
Free (Once a year)
(Outstanding Amount)*
BD 10.500 (More than once a year)
Free (within 6 months of loan/credit
Release Letter
facility closure)
(Loan settlement certificate)
BD 5.250 (after 6 months of loan/
credit facility closure)
Free (Once a year)
No liability Letter*
BD 10.500 (More than once a year)
Loan Application Cancellation
BD 52.500
*No Liability Letter and Balance Certificate Letter addressed to Supreme Council for Women or
Ministries or for Social Housing purpose are free.

Salary Advance Service
Starts from BD 7.350
Effective 1st of January 2019
Note: The above fees and service charges are inclusive of VAT charge,
wherever applicable.
Licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional Retail Bank

Cheques
Counter cheques
Cheque book (50 leaves)
Returned cheques (Refer to Drawer, Represent or Not Arranged
For, ... etc)
Stop cheque
Certified Cheques for Retail accounts
Certified Cheques for Corporate Accounts
Cancellation of Certified Cheques (retail and corporate)

BD 2.100 per cheque
BD 5.250
BD 14.700
BD 5.250 Per cheque
BD 3.150
0.131% of Cheque amount subject to a minimum
of BD 5.250
Free

Standing Order
Internal payments within BBK
Payments to other banks
Setup fees
Amendments and Cancellation
Penalty for insufficient funds

BD 1.050
BD 2.100 plus remittance fee
BD 1.050
BD 2.100
BD 10

Remittances Fees *
Issue Demand Draft/ Cashier’s Order
Cancellation or stop payment of Demand Draft
Cancellation of Cashier Order
Stop Payment of Cashier Order
Reissue old Demand Draft & old Cashier Order
Wrong information provided by customers for TT
Telex Transfer refund to BBK
Telex confirmation
Wire Transfer (SWIFT) **
Within Bahrain - BHD currency transfer (RTGS)
Within GCC Countries
Rest of the World
Within Bahrain - non BHD currency transfer
eRemittance to India

BD 3.150
BD 5.250
Free
BD 5.250
BD 3.150
BD 5.250
BD 2.100
BD 5.250
Branch
e-Channels
420 Fils
420 Fils
BD 5.250
BD 4.200
BD 5.250
BD 4.200
Similar to within GCC Countries or Rest of the
World fees depending on Currency requested
N/A
BD 1.050

* Any Additional foreign/correspondent bank charges will be charged as appropriate.
** For Wire transfer (SWIFT) if OUR charges are selected, correspondent bank fees will be applied.

EFTS Services
Fawri+
Payments upto BD100
Payments above BD 100 (upto BD 1,000)
Fawri
Direct credit (salaries)
Direct credit (other than salaries)
Fawateer (bill payments)

Internet Banking

BBKCashlink

(Retail)

(Corporate)

Free
105 Fils per Transaction

Free
105 Fils per transaction

Free
Free
Free

5.25 Fils per transaction
105 Fils per transaction
N/A

رسوم و أجور الخدمات المصرفية
رسوم أخرى

رسوم حسابات اإليداع*

رسوم الحد االدنى للرصيد (متوسط الرصيد الشهري):
حساب التوفير/تحويل
الراتب
حساب السوبر توفير
الحساب الجاري**

حساب المزايا

حسابات الشركات

حسابات األفراد
 1دينار (أقل من  20دينار)
 1دينار (أقل من  50دينار)

 ٥دينار (أقل من  300دينار)
 ٣دينار (أقل من  100دينار)

 10دينار (أقل من  200دينار)
 20دينار (أقل من  500دينار)

حساب تحت الطلب

 ٥دينار (أقل من  1000دينار)

حساب موني ميكر***

 5د.ب (أقل من  2000دوالر أو ما يعادلها)

حساب ستار ميكر
السحب النقدي

إغالق الحساب ****

ال رسوم

 %1.05من المبلغ المسحوب بنفس العملة
ال رسوم على العمالت المختلفة

ً
(سنويا)
أسعار إيجار صناديق األمانات
الفرع الرئيسي
السعر
المقاس
 52دينار و  500فلس
12x4
 105دينار
12x8
 126دينار
12x12
 210دينار
12x18
 315دينار
12x 36
رسوم تأمين صندوق األمانات (قابلة لإلسترجاع)
رسوم عد النقد المعدني (كل كيس يحتوي على  ٥٠٠قطعة معدنية)
السحب من الصراف داخل الفرع لمبلغ أقل من  700دينار
إصدار شهادة الرصيد لألفراد
إصدار شهادة الرصيد للشركات

المجمع المالي في مدينة عيسى
السعر
المقاس
 68دينار و  250فلس
10x3
 94دينار و  500فلس
10x5
 157دينار و  500فلس
10x10

 75دينار
 525فلس لكل كيس
 ١دينار و  ٠٥٠فلس
 5دينار و  250فلس
 ١٠دينار و  ٥٠٠فلس
 26دينار و  250فلس

رسالة التدقيق

 10دينار و  500فلس
حساب ساكن  1دينار و  050فلس
حساب معلق  2دينار و  100فلس

إصدار شهادة على حسب الطلب
رسم إعادة تفعيل الحساب
نسخة عن الشيك أو القسيمة

 1دينار و  50فلس للصفحة 3 ،دينار
و  150فلس بحد أدنى
و  52دينار و  500فلس بحد أقصى
 2دينار و  100فلس للصفحة 5 ،دينار
و  250فلس بحد أدنى
و  105دينار بحد أقصى

الصادرة خالل مدة سنة

 10دينار و  500فلس (في غضون  3أشهر من فتح الحساب)

* ال تحتسب هذه الرسوم على حسابات األفراد للزبائن من ذوي اإلحتياجات الخاصة ،و األيتام ،و األرامل ،و األفراد
الذين يتلقون اإلعانات اإلجتماعية و الطالب و المواطنين البحرينيين براتب شهري ال يتجاوز  250د.ب ،على أن يتقدم
الزبون للبنك لتأكيد تصنيفه من هذه الفئات .يطبق هذا التنازل على حساب التوفير/تحويل الراتب ،و الحساب
الجاري ،و حساب ﺳـﺘـﺎر ﻣـﻴـﻜﺮ فقط.
** بالنسبة للحسابات الجارية لألفراد فقط ،إذا كان البنك يوفر الحساب الجاري بالعملة األجنبية ،فإن اإليداعات و
السحوبات ستكون بدون أي رسوم إضافية (إذا تم طلب كونتر شيك سيحتسب مبلغ  ٢دينار و  100فلس لكل شيك).

ً
شهريا (يتم إحتساب رسوم  ٢دينار و  100فلس عن كل عملية سحب إضافية).
*** أقصى حد لعدد مرات السحب  3مرات
**** ال تسري هذه الرسوم على الحسابات الجارية لألفراد.

بطاقات الخصم

اإلصدار األول للبطاقة و الرقم السري
إصدار بديل للبطاقة و الرقم السري

إصدار بديل للرقم السري

إصدار بديل للرقم السري (عن طريق الرسائل
النصية القصيرة)
رسوم الشبكة الخليجية للسحب النقدي

ً
مجانا

 5دينار و  250فلس
 ٢دينار و  100فلس
 ٢دينار و  100فلس
 1دينار و  050فلس

رسوم الشبكة الخليجية لإلستفسار عن الرصيد

 395فلس

السحب من أجهزة الصراف اآللي الدولية
(الكائنة خارج البحرين و دول مجلس التعاون)

 % 3.15من المبلغ

نقطة بيع خارج البحرين ()POS

اإلستفسار عن رصيد الحساب من أجهزة الصراف
اآللي الدولية (الكائنة خارج البحرين و دول مجلس
التعاون)

 %1.575من المبلغ

 1دينار و  050فلس

رسوم ترتيب القرض

رسوم إدارية
التسديد المبكر
القروض العقارية

 157دينار و  500فلس

رسوم متغيرة (معدل  524فلس لكل
 1000دينار بحريني من مبلغ القرض
األساسي  xمدة القرض)

الحد األدنى ما بين  %1.050من المبلغ أو
 105دينار

رسوم ترتيب القرض

 367دينار و  500فلس

التسديد المبكر

الحد األدنى ما بين  %0.7875من المبلغ
أو  210دينار

رسوم إدارية

قروض السيارات

رسوم ترتيب القرض
التسديد المبكر

إعادة جدولة القرض
ضمان نقدي

قرض مضمون بوديعة ثابتة أو الهيرات

 %1.05من مبلغ القرض

 262دينار و  500فلس

الحد األدنى ما بين  %1.050من المبلغ أو
 105دينار
 105دينار
 105دينار

سحب على المكشوف بضمان وديعة ثابتة أو
الهيرات

 105دينار

رسوم التسوية الجزئية

 36دينار و  750فلس

رسوم تأجيل دفع القسط الشهري

 10دينار و  500فلس لكل قسط
ً
مجانا (مرة في السنة)
 10دينار و  500فلس ( أكثر من مرة في
السنة)
ً
مجانا (في فترة  ٦شهور من سداد القرض)
 5دينار و  250فلس ( بعد  ٦شهور من سداد
القرض)
ً
مجانا (مرة في السنة)
 10دينار و  500فلس ( أكثر من مرة في
السنة)

رسوم أخرى

غرامة المتأخرات

شهادة مبلغ القرض المتبقي*
رسالة براءة الذمة
رسالة عدم مديونية*
إلغاء طلب القرض

نسخة من كشف الحساب (لحسابات األفراد)*:
حتى مرتين في السنة

 %1.25من مبلغ القسط بحد أدنى  15دينار
بحريني

 52دينار و  500فلس

*ال تحتسب هذه الرسوم على شهادة مبلغ القرض المتبقي و رسالة عدم المديونية إذا كانت موجهة إلى المجلس
األعلى للمرأة أو الوزارات أو لبرنامج السكن اإلجتماعي.

خدمة الراتب المقدم “راتبي”
الرسوم تبدأ من  7دينار و  350فلس

ً
إعتبارا من  1يناير 2019
تسري
مالحظة :تشمل الرسوم و األجور المذكورة أعاله رسوم ضريبة القيمة
المضافة ،أينما ينطبق.
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

ً
مجانا
 315فلس للصفحة 5 ،دينار و  250فلس
بحد أقصى

أكثر من مرتين في السنة
نسخة من كشف الحساب (لحسابات الشركات):

 1دينار و  50فلس للصفحة 3 ،دينار
و  150فلس بحد أدنى
و  52دينار و  500فلس بحد أقصى
 2دينار و  100فلس للصفحة 5 ،دينار
و  250فلس بحد أدنى
و  105دينار بحد أقصى

الصادرة خالل مدة سنة
الصادرة منذ أكثر من سنة
السحب قبل تاريخ إستحقاق الوديعة الثابتة  /غرامة الودائع المرنة الثابتة:
قبل إكمال شهر واحد

 15دينار من غير فائدة
 ١5دينار باالضافة الى غرامة وقدرها
 % 1.5أقل من سعر الفائدة الساري للمدة
التي تم فيها اإلحتفاظ بالوديعة

بعد شهر واحد
رسائل إيداع رأس المال للشركات
إصدار رسالة إيداع رأس المال للشركات تحت التأسيس
إصدار رسالة إيداع زيادة رأس المال للشركات

 10دينار و  500فلس
 10دينار و  500فلس

* ال تحتسب هذه الرسوم على حسابات األفراد للزبائن من ذوي اإلحتياجات الخاصة ،و األيتام ،و األرامل ،و األفراد الذين يتلقون اإلعانات اإلجتماعية
و الطالب و المواطنين البحرينيين براتب شهري ال يتجاوز  250د.ب ،على أن يتقدم الزبون للبنك لتأكيد تصنيفه من هذه الفئات.

رسوم الشيكات

كونتر شيك
إصدار دفتر الشيكات ( 50صفحة)

القروض

القروض الشخصية

الصادرة منذ أكثر من سنة

رسوم الشيكات المرجعة (بسبب :راجع صاحب الحساب ،يعاد إيداعه ،أو لم
يتم الترتيب له... ،الخ)
إيقاف دفع الشيك

الشيكات المصدقة ( )certified chequesلحسابات األفراد

الشيكات المصدقة ( )certified chequesلحسابات الشركات

 2دينار و  100فلس لكل شيك
 5دينار و  250فلس
 14دينار و  700فلس
 5دينار و  250فلس لكل شيك
 3دينار و  150فلس

إلغاء الشيكات المصدقة ( )certified chequesلحسابات األفراد و الشركات

 ٪0.131من قيمة الشيك ال تقل عن  5دينار و  250فلس
ً
مجانا

التحويل إلى حساب في بنك البحرين والكويت
تحويل إلى بنوك أخرى
رسوم الترتيب
التعديالت و اإللغاء
رسوم لعدم وجود رصيد كافي

 1دينار و  ٥٠فلس
 2دينار و  100فلس إضافة إلى رسوم التحويل
 1دينار و  ٥٠فلس
 2دينار و  100فلس
 10دينار

إصدار حوالة أو شيك إداري
إلغاء أو إيقاف الحوالة
إلغاء الشيك اإلداري
إيقاف الشيك اإلداري
إعادة إصدار حوالة أو شيك إداري
تقديم معلومات خاطئة من قبل الزبون
تحويل مرجع إلى البنك
تأكيد السويفت

 3دينار و  150فلس
 5دينار و  250فلس
ً
مجانا
 5دينار و  250فلس
 3دينار و  150فلس
 5دينار و  250فلس
 2دينار و  100فلس
 5دينار و  250فلس

حوالة (سويفت)**
داخل البحرين  -تحويل بعملة الدينار البحريني ()RTGS
داخل دول الخليج
بقية دول العالم

القنوات االلكترونية
الفروع
 420فلس
 420فلس
 4دينار و  200فلس
 5دينار و  250فلس
 4دينار و  200فلس
 5دينار و  250فلس
مشابه لدول مجلس التعاون الخليجي أو بقية دول العالم
حسب العملة المطلوبة
 1دينار و  ٥٠فلس
-

أمر الدفع المستديم

رسوم التحويالت *

داخل البحرين-تحويل بعملة أخرى غير الدينار البحريني
تحويل إلكتروني إلى الهند
* سيتم إحتساب رسوم إضافية للبنوك األجنبية/الوسيطة حسب الحاجة.
** في حالة الحوالة (سويفت) ،إذا تم اختيار ( )ourسيتم إحتساب رسوم البنك الوسيط.

ً
إلكترونيا  
خدمة تحويل األموال

الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت   
(الخدمات المصرفية
لألفراد)

فوري +
المدفوعات حتى  100د.ب

المدفوعات أكثر من  100د.ب (حتى  1000د.ب)       
فوري
تحويل مباشر
(رواتب)
تحويل مباشر
(بخالف الرواتب)
فواتير (دفع الفواتير)

خدمة كاش لينك

ً
مجانا

(الخدمات المصرفية
للشركات)
ً
مجانا

 105فلس لكل معاملة

 105فلس لكل معاملة

ً
مجانا

 5.25فلس لكل معاملة

ً
مجانا

 105فلس لكل معاملة

ً
مجانا

-

