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 -/5 د.كعموالت احلواالت امل�شرفية / �شيكات حتت الطلب 2.4

عمولة اإ�شدار حوالة م�شرفية / لعمالء البنك / غري عمالء البنك2.5

ا�شدار حوالة م�شرفية /حتويل تلك�س /حتويل بريد /�شيك �شياحي الخ عن طريق 

خ�شم املبلغ من ح�شاب بنف�س العملة 

0.25 %بحد ادنى/2 د.ك وحد اق�شى 25 د.ك او مايعادله  

) تطبق هذه العمولة فقط على املعامالت التى ال يتم فيها �شراء العمالت االجنبية من 

البنك االأهلي( 

ا�شدار حوالة م�شرفية /حتويل تلك�س /حتويل بريد /�شيك �شياحي الخ يف مقابل 

نقد بنف�س العملة االجنبية

0.5 %بحد ادنى/2 د.ك وحد اق�شى 25 د.ك او ما يعادله

)تطبق هذه العمولة فقط على املعامالت التى ال يتم فيها �شراء العمالت االجنبية من 

البنك االأهلي(

 -/5 د.كعمولة اإيقاف �شرف احلوالة امل�شرفية حتت الطلب / �شويفت 2.6

 -/5 د.كعمولة اإلغاء اإيقاف �شرف احلوالة / �شويفت / حوالة بالربيد2.7

عمولة حت�شيل �شيكات م�شحوبة على البنوك باخلارج بالعملة االأجنبية/ الدينار الكويتي 2.8

-/5 د.كدفع �شيكات البنك االأهلي املح�شلة من قبل البنوك االأجنبية

BC,S 7 د.ك ي�شمل ر�شوم بريد اخلدمة اخلا�شة ح�شب التكلفةحت�شيل ل�شيكات بالعملة االجنبية بوا�شطة االأهلي/-

عمولة حت�شيل فوري ل�شيكات / FBP,S   )�شيكات م�شحوبة على بنوك خارجية مر�شلة بر�شم التح�شيل(2.9

FBP,S 6 د.ك + فائدة مدة 30يوما )بحد ادنى 2 د.ك(حت�شيل فوري ل�شيكات / �شيكات �شياحية بالعملة االجنبية/-

عمولة حتويل مبلغ وارد ح�شب املبلغ لعمالء لغري عمالء البنك 2.10

-/5 د.كحتويل وارد مببلغ اكرب من 10000 $ او مايعادله )لغري عمالء البنك االأهلي(

-/3 د.ك حتويل وارد مببلغ اقل  من 10000 $ او مايعادله )لغري عمالء البنك االأهلي(

عمولة �شيكات �شخ�شية / م�شرفية تدفع نقداً اأو تودع باحل�شاب ح�شب العملة2.11

0.50% )تطبق عمولة ال�شرف االجنبي حيثما يكون ذلك قابال للتطبيق(بيع �شيكات �شياحية - 100 $ - 10.000 $ او ما يعادلها 

0.25% )تطبق عمولة ال�شرف االجنبي حيثما يكون ذلك قابال للتطبيق (بيع �شيكات �شياحية اكرث من 10.00 $ او ما يعادلها 

الر�ســــم املقـــرراأوامر الدفع الدائمة 3

 عمولة اإن�شاء اأوامر تعليمات م�شتدمية داخل البنك 3.1

 -/5 د.كر�شوم �شنوية لالأوامر الدائمة 

عمولة �شهرية على االأمر امل�شتدمي داخل البنك / للبنوك املحلية / ال�شركات املحلية 3.2

0.500 د.كالر�شوم ال�شهرية على االأمر الدائم داخل البنك 

-/2 د.كالر�شوم ال�شهرية على االأمر الدائم لبنوك او �شركات حملية

 -/10 د.كعمولة طلب / تعديل / تغيري/ اإيقاف تعليمات م�شتدمية3.3

0.500 د.كعمولة حتويل من ح�شاب العميل ايل ح�شاب اآخر له اأو عميل اأخر يف البنك 3.4

الر�ســــم املقـــررال�سيكات4

عمولة اإ�شدار دفاتر �شيكات - لالأفراد ح�شب الفئة )50 ورقة - 25 ورقة - 10 ورقة( 4.1

-/2  د.كاإ�شدار دفرت �شيكات 10 ورقة

-/5  د.ك اإ�شدار دفرت �شيكات 25 ورقة

-/7  د.كاإ�شدار دفرت �شيكات 50 ورقة

-/2  د.ك + الر�شوم العادية طلب دفرت �شيك يف نف�س اليوم4.2

 -/2  د.كعمولة اإلغاء دفرت �شيكات )اذا مل ي�شتلمه العميل يف غ�شون - �شهر(4.3

 -/5  د.كعمولة اإلغاء دفرت �شيكات مفقود  4.4

 -/5 د.كعمولة اإيقاف �شرف �شيك 4.5

عمولة اإ�شدار اأمر دفع م�شمون / �شيك م�شريف م�شدق / اأمر دفع نقدي 4.6

-/10 د.كاإ�شدار �شيك م�شدق

-/5  د.كاإ�شدار امر دفع نقدي

 -/5 د.كعمولة اإلغاء اأمر دفع م�شمون / �شيك م�شريف م�شدق / اأمر دفع نقدي 4.7

 -/20 د.ك او ر�شيد احل�شابعمولة �شيك مرجتع لعدم كفاية الر�شيد اأو الأ�شباب اأخري 4.8

 2.5  د.ك باإ�ستثناء كبار ال�سن )60 عام واأكرث( وذوي الإحتياجات اخلا�صة�شرف �شيك نقدي بقيمة -/10000 دك واأكرث )من امل�شتفيد(4.9

الر�ســــم املقـــرر�سناديق الأمانات5

عمولة اإيجار �شندوق اأمانات ح�شب احلجم/النوع/املدة5.1

-/50 د.ك25 �شم x 32.6  �شمx 46 �شم يف ال�شنة

-/60 د.ك30 �شم x 32.6 × �شمx 46 �شم يف ال�شنة

-/70 د.ك 40x 40  �شم )كبري( يف ال�شنة

-/40 د.كx 20 40�شم)و�شط( يف ال�شنة

-/35 د.كx 20 20 �شم )�شغري( يف ال�شنة

-/25 د.كx 20 10�شم )�شغري جدا( يف ال�شنة

-/150 د.كx 60 60 �شم )كبري( يف ال�شنة

-/175 د.كx 60 90 �شم )كبري( يف ال�شنة

-/200 د.كx 60 120 �شم) كبري( يف ال�شنة

-/50 د.كعمولة فقدان / تلف / ك�شر املفتاح 5.2

-/50 د.ك باال�شافة اىل قيمة االيجار - مبلغ التاأمني م�شرتدالتاأمني على املفتاح الثانوي لل�شندوق5.3

الر�ســــم املقـــررعمولت على خدمات اأخرى6

عمولــــة على عمليــة ال�شحـــب النقـــدي مــن داخـــــل الفــــرع ملبلـــغ - د.ك اأو اأقل ملن لديهم بطاقة �شحب اآيل وتلغى العمولة يف حال كان جهاز ال�شحب االآيل معطل, وي�شتثنى من 6.1

العمولة كبار ال�شن, املعاقني , املكفوفني واالأميني.

-/2 د.ك  با�شتثناء كبار ال�شن واملعاقني واملكفوفني واالميني�شحب نقدي من الكاونرت اقل من 1000 د.ك

عمولة ال�شحب النقدي و/ اأو االإ�شتف�شار عن الر�شيد عرب اأجهزة ال�شحب االآيل من خالل بنوك حملية اأو خارج دولة الكويت 6.2

2% بحد ادنى 1 د.كر�شوم ال�شحب النقدي لبطاقة ال�شحب االآيل من خالل بنوك خارج دولة الكويت

100 فل�س ر�شوم كي نتر�شوم ال�شحب النقدي لبطاقة ال�شحب االآيل من  بنوك اخري  داخل  دولة الكويت

50 فل�س ر�شوم كي نتر�شوم  اال�شتعالم عن الر�شيد من خالل بنوك اخري

 -/5 د.كعمولة م�شادقة توقيع / �شهادة ت�شديق توقيع6.3

عمولة اإيداع اأو �شحب نقدي لعمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي / عملة اأجنبية من ح�شاب لنف�س العملة6.4

0.25% بحد ادنى 2 د.ك�سحب نقدي بالعملة االجنبية من ح�ساب بالعملة االجنبية

0.5%  بحد ادنى 2 د.كااليداعات النقدية بالعمالت االجنبية 

0.500 د.كعمولة حتويل من ح�ساب اىل ح�ساب اآخر لدى البنك )اأفراد(6.5

عمولة اإ�سدار/ اإلغاء توكيل م�سريف6.6

-/5 د.كاإ�سدار توكيل م�سريف

-/5 د.كاإلغاء التوكيل امل�سريف

عمولة �سداد اإ�سعارات اجلمارك خ�سماً من ح�ساب العميل / بالدفع النقدي / لغري عمالء البنك / بالعملة االأجنبية للبنوك املحلية6.7

-/3 د.ك لكل �سند�سداد ر�سوم جمركية

-/8 د.ك لكل �سند�سداد ر�سوم جمركية لغري عمالء البنك االأهلي

عمولة حت�سيل  فواتري اخلدمات من عمالء البنك وغري عمالء البنك )كهرباء / 6.8

هاتف نقال / فواتري ماء / فواتري وزارة املوا�سالت / عرب اخلدمة االإلكرتونية(

 -/1  د.ك

 -/5 د.كعمولة اإ�سدار بدل دفرت ح�ساب توفري مفقود /تالف 6.9

 -/3  د.كعمولة تغيري توقيع العميل )بناء على طلب العميل(6.10

ر�سوم خدمة الر�سائل امل�سرفية6.11

 Push-Pull 4 د.ك / �سنوياخدمة/-

 -/1  د.كعمولة عدم حتديث البطاقة املدنية 6.12

الر�ســــم املقـــرراخلدمات االلكرتونية للأفراد 7

عمولة حوالة حملية / خارجية من خالل االإنرتنت7.1

0.250 د.كحتويالت حملية 

1.5 د.كالتحويالت اخلارجية 

عمولة اإ�سدار دفرت �سيكات ح�سب الفئة عرب االإنرتنت 7.2

1.5 د.كاإ�سدار دفرت �سيكات )25 ورقة( 

-/2 د.ك اإ�سدار دفرت �سيكات )50 ورقة(

الر�ســــم املقـــررعموالت متعلقة باحل�سابات:8

عموالت احل�سابات املجمدة  8.1

-/2 د.ك �سهرياالر�سوم على اأر�سدة احل�سابات املجمدة

-/5 د.كر�سوم لدي تعريف احل�ساب اإنه راكد )توؤخذ مرة واحدة(

عمولة / ت�سوية / اإغالق ح�ساب جممد/غري متحرك8.2

-/5 د.كاإعادة ت�سغيل اأر�سدة احل�سابات املجمدة

عمولة اإغالق ح�ساب قبل م�سي - �سهور على فتحه8.3

-/5 د.كر�سوم على ح�سابات مت فتحها ثم اغالقها خالل 3 اأ�سهر من فتحها 

2د.ك )عمولة احلد الأدنى للر�صيد 100 د.ك(عمولة على احلد االأدنى للر�سيد حل�ساب اجلوائز )الدمية(8.4

الر�ســــم املقـــررعموالت ال�سهادات امل�سرفية9

-/5 د.كاإ�سدار �سهادات9.1

الر�ســــم املقـــررعموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية10

0.500 د.ك لكل عمليةعمولة �سداد فوري للبطاقة االإئتمانية 10.1

0.100 د.ك لكل عمليةعمولة التحويالت بني احل�سابات الداخلية 10.2

الر�ســــم املقـــررعموالت ك�سف ح�ساب واإ�سعارات:11

 -/1 د.ك لكل �سفحةعمولة �سورة من م�ستند 11.1

عمولة طلب �سورة ك�سف ح�ساب / �سيكات ح�سب املدة 11.2

-/1 د.ك لكل �سفحة �سورة اإ�سعار/ �سيك مدين/دائن

-/1 د.ك لكل �سفحة - حمليا اإ�سعارات بالفاك�س

-/1 د.ك لكل �سفحة �سورة من ك�سف ح�ساب/�سيك/اإ�سعارات فرتة من �ستة اأ�سهر 

-/5 د.ك لكل �سفحة �سورة من ك�سف ح�ساب/�سيك/اإ�سعارات فرتة اأكرث من �ستة اأ�سهر لغاية خم�س اأعوام 

-/10 د.ك لكل �سفحة �سورة من ك�سف ح�ساب/�سيك/اإ�سعارات فرتة اأكرث من خم�سة اأعوام  لغاية ع�سرة اأعوام

-/20 د.ك لكل �سفحة �سورة من ك�سف ح�ساب/�سيك/اإ�سعارات اأكرث من 10 اأعوام  

-/5 د.ك �سورة ك�سف ح�ساب تف�سيلي خا�س ب�سندوق دعم االأ�سرة

0.250 د.كك�سف ح�ساب البطاقات االإئتمانية عرب مركز خدمة العمالء11.3

-/2 د.كعمولة �سورة من ق�سيمة املبيعات لبطاقات االإئتمانية / ال�سحب االآيل 11.4

عمولة اإ�سعارات بالفاك�س )حملي / دويل(11.5

-/1 د.كك�سف ح�ساب/بالفاك�س

-/3 د.كا�سعار وبيانات اخري بالفاك�س )للخارج(

-/1 د.كطلب ك�سف ح�ساب بطاقة م�سبقة الدفع

الر�ســــم املقـــررعمولة تاأخري �سداد االأق�ساط امل�ستحقة12

القرو�س االإ�ستهالكية12.1

15 د.كغرامة تاأخري ق�سط �سهر

القرو�س املق�سطة12.2

20 د.كغرامة تاأخري ق�سط �سهر

الر�ســــم املقـــررعموالت اخلدمات القانونية13

-/10 د.كرفع منع ال�سفر

قائمة الرســــــــوم والعمــــــوالت
الر�ســــم املقـــررالبطـاقات1

عمولت اإ�سدار البطاقات الإئتمانية /م�سبقة الدفع / �سحب اآيل/ ح�سب البطاقة / الفئة1.1

-/35 د.ك �سنوياًالبطاقة الذهبية لل�سفر م�سبقة الدفع

Multi Currency Prepaid Freedom 10 د.كبطاقة/-

-/10 د.ك بطاقة النرتنت

-/30 د.ك بطاقة فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكة

-/40 د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد ذهبية

-/50 د.ك �سنوياًبطاقة تيتانيوم ما�سرتكارد

-/100 د.ك بطاقة بالتنية

 Signature 100 د.ك بطاقة فيزا/-

-/100 د.ك بطاقة فيزا انفينيت

-/100 د.ك بطاقة ورلد ما�سرتكارد

عمولت جتديد البطاقات الإئتمانية / ال�سحب الأىل �سنوياً وذلك ح�سب نوع البطاقة والفئة 1.2

-/35 د.ك �سنوياًالبطاقة الذهبية لل�سفر م�سبقة الدفع

Multi Currency Prepaid Freedom 10 د.كبطاقة/-

-/10 د.ك بطاقة النرتنت

-/30 د.ك بطاقة فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكة

-/40 د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد ذهبية

-/50 د.ك �سنوياًبطاقة تيتانيوم ما�سرتكارد

-/100 د.ك بطاقة بالتنية

 Signature 100 د.ك بطاقة فيزا/-

-/100 د.ك بطاقة فيزا انفينيت

-/100 د.ك بطاقة ورلد ما�سرتكارد

عمولت جتديد البطاقات الإئتمانية تابعة )رديفة( �سنوياً / ح�سب نوع البطاقة والفئة1.3

-/10 د.ك بطاقة النرتنت

-/20 د.ك بطاقة فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكة

-/30 د.ك بطاقة فيزا/ما�سرتكارد ذهبية

-/50 د.ك �سنوياًبطاقة تيتانيوم ما�سرتكارد

-/100 د.ك بطاقة بالتنية

 Signature 100 د.ك بطاقة فيزا/-

-/100 د.ك بطاقة فيزا انفينيت

-/100 د.ك بطاقة ورلد ما�سرتكارد

 -/3 د.كعمولة اإبــالغ عـــن فقدان/ �سرقة اأي من البطاقات الإئتمانية اأو بطاقات م�سبقة الدفع1.4

عمولــة اإ�سـدار بطاقــــة اإئتمانيــة / م�سبقة الدفع / �سحب اأيل / بدل فاقد / تالف / �سرقة )ح�سب كل نوع / فئة للبطاقة(1.5

-/20 د.كبدل فاقد ائتمان فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكية/ذهبية /تيتانيوم

-/10 د.كبدل فاقد الذهبية لل�سفر

Multi Currency Prepaid Freedom 3 د.ك بدل فاقد/ تالف/-

 Signature 50 د.كبدل فاقد بطاقة بالتنية / بطاقة فيزا/-

-/10 د.كبدل فاقد اأو تالف بطاقة النرتنت

-/10 د.كبدل تالف بطاقات ائتمان -فيزا /ما�سرتكارد كال�سيكية/ذهبية/تيتانيوم 

جماناًبدل فاقد او تالف بطاقة ورلد ما�سرتكارد / بطاقة فيزا انفينيت

 Signature 25 د.كبدل تالف بطاقة فيزا بالتينية / بطاقة فيزا/-

-/5 د.كا�سدار بدل فاقد/تالف بطاقة �سحب اآيل

-/1 د.كاإعادة تعبئة / �سحن البطاقة م�سبقة الدفع

750 فل�سحتويل مبالغ )ار�سدة( من ح�ساب البطاقة م�سبقة الدفع اىل ح�ساب اخر )حملي فقط(

-/5 د.ك عمولة اإعادة اإ�سدار رقم �سري1.6

-/5 د.كرقم �سري بديل جلميع البطاقات 

-/2 د.كرقم �سري بديل لبطاقة م�سبقة الدفع 

عمولة اإر�سال بطاقة اإئتمانية عن طريق الربيد ال�سريع 1.7

 -/15 د.كتعليمات ت�سليم بطاقة 

عمولة �سحب نقدي عن طريق البنك امل�سدر1.8

5% من املبلغ امل�سحوب بحد ادنى 1 د.ك�سحب نقدي للبطاقات الإئتمانية عن طريق البنك الأهلي الكويتي 

5% من املبلغ امل�سحوب بحد ادنى 1 د.كعمولة �سحب نقدي للبطاقات الإئتمانية عن طريق بنوك اأخرى)املحلية / الدولية(1.9

�سعر اخل�سم + 2.5% و0.5% خدمة �سهريةعمولة على املبلغ املدين / غري م�سدد 1.10

1.5%عمولة عن التاأخري بال�سداد1.11

 -/10 د.ك على احلد ال�سايفعمولة مقابل الزيادة املوؤقتة حلد البطاقة الإئتمانية 1.12

عمولــــة تغييـــــر احلــــد الإئتمانـــي للبطاقـــة الإئتمانيــة )خفــــــ�س اأو زيادة( بناء على 1.13

طلب العميل 

-/5 د.ك

عمولة عدم اإ�ستالم بطاقة الإئتمان / ال�سحب الآيل من قبل العميل ملدة  - اأ�سهر. 1.14

-/5 د.ك عمولة عدم اإ�ستالم بطاقة الإئتمان / ال�سحب الآيل من قبل العميل ملدة 6 اأ�سهر.

 -/5 د.كعمولة اإ�سدار بدل فاقد رقم �سري لبطاقة �سحب اآيل 1.15

الر�ســــم املقـــرراحلواالت امل�سرفية2

عمولة حتويل حملي / �سويفت بالدينار الكويتي / عمالت اأجنبية 2.1

KASSIP 5 د.ك حتويل �سويفت / بريدية -  �سويفت حملي بالدينار/-

-/4  د.ك  + 5 د.ك تغطيةتلك�س او �سويفت حتويل حملي بالعملة الجنبية

-/1 د.كحتويل بالربيد )البنك الأهلي - فرع دبي(

عمولة حتويالت خارجية )�سويفت( عمالء البنك / لغري عمالء البنك 2.2

 -/5 د.ك  + 5 د.ك تغطيةتلك�س او �سويفت اىل دول جمل�س التعاون اخلليجي 

 -/8 د.ك  + 5 د.ك تغطيةتلك�س او �سويفت لدول اأجنبية

 -/5 د.كعمولة اإلغاء حتويل / �سويفت / حوالة بريد2.3

�أهاًل �أهلي



2 30/5/2019 ABK FEES & COMMISSIONS LIST
2-4 Bank Draft / Demand Draft KD5/-
2-5 Issue of Bank Draft / ABK Customers / Non-ABK Customers 

Issue of Bank Draft / Telex Transfer / Mail Transfer / Traveler’s Cheque, etc 
by Debiting the Customer’s Account in the same Currency

0.25% Minimum KD2/- ,Maximum KD25/- or 
Equivalent (Applies Only to Transactions in which 
Foreign Currencies are not purchased from ABK)

Issue of Bank Draft / Telex Transfer / Mail Transfer / Traveler’s Cheque, etc 
in cash in the same Currency

0.5% Minimum KD2/-, Maximum KD25/- or 
Equivalent (Applies Only to Transactions in which 
Foreign Currencies are not purchased from ABK)

 2-6 Stop Cashing a Bank Demand Draft / Swift KD5/-
2-7 Cancellation / Stoppage of Bank Draft / Swift / Mail Transfer KD5/-
2-8 Collection of Cheque Withdrawn on Banks Abroad in Foreign Currencies 

/ KD
Cashing of ABK Cheques Collected by Foreign Banks KD5/-
Collection of Cheques in Foreign Currencies by ABK / BC’s KD7/- including special service fees as per cost

2-9 
 

Immediate Collection of Cheques / FBP’s (Cheques withdrawn on Overseas 
Banks Sent Under Collection
Immediate Collection of Cheques / FBP’s in Foreign Currencies KD6/- + Interest for 30 Days

(Minimum Charge KD2/-)
2-10 Transferring Incoming Amount as per the Amount for Non-ABK Customers

Transfer of Incoming Amount of more than $10,000/- or Equivalent (For 
Non-ABK Customers)

KD5/-

Transfer of Incoming Amount of Less than $10,000/- or Equivalent (for 
Non-ABK Customers)

KD3/-

2-11 Personal Cheques / Bank Cheques to be paid in Cash or to be Deposited to 
Account as per the Currency
Selling Traveller’s Cheques ($100/- to $10,000/-) or Equivalent 0.50% (Forex Fees shall apply whenever Applicable)
Selling Traveller’s Cheques, more than $10,000/-) or Equivalent 0.25% (Forex Fees shall apply whenever Applicable)

3 Standing Payment Orders Fees
3-1 Creating Standing Instructions Within the Bank

Annual Fees for Standing Orders KD5/-

3-2 Monthly Fees Against the Standing Order Within the Bank / Local Banks / 
Local Companies
Monthly Fees on Standing Order Within the Bank KD0.500
Monthly Fees on Standing Order Within the Bank / Local Banks / Local 
Companies KD2/-

3-3 Request / Amendment / Cessation of Standing Instructions KD10/-

3-4 Transfer from the Customer’s Account to Another Account of the same or 
another customer within the ABK KD0.500

 4 Cheques Fees
4-1 Issue of Cheque book for Individuals According to Category (50, 20 or 10 

leaves)
Issue of Cheque book (10 leaves) KD2/-
Issue of Cheque book (25 leaves) KD5/-
Issue of Cheque book (50 leaves) KD7/-

4-2 Issue of Cheque book on the Same Day KD2/- + Normal Fees

4-3 Fees to Cancel Cheque Book (If not received by the customer within one 
month) KD2/-

4-4 Fees to Cancel Lost Cheque Book KD5/-
 4-5 Fees to Stop Cashing a Cheque KD5/-
4-6 Fees to Issue a Guaranteed Payment Order / Certified Bank Draft / Cash Payment Order

Issue of Certified Cheque KD10/-
Issue of Cash Payment Order KD5/-

4-7 Cancelling a Guaranteed Payment Order / Certified Bank Draft / Cash 
Payment Order KD5/-

 4-8 Returned Cheque Due to Insufficient Balance or Other Reasons KD20/- or Account Balance

4-9 Cheque encashment of KD 10,000 and above (From the beneficiary) KD2.5 (Aged 60 plus years, disabled, blind and 
illiterate customer are exempt from the fees)

5 Safe Boxes Fees
5-1 Renting a Safe Box according to Size / Type / Period

25 cm x 32.5 cm x 46 cm - per year KD50
 30 cm x 32.5 cm x 46 cm - per year KD60
 40 cm x 40 cm (Large) - per year KD70
 20 cm x 40 cm (Medium) - per year KD40/-
 20 cm x 20 cm (small) - per year KD35/-
 20 cm x 10 cm (very small) - per year KD25/-
 60 cm x 60 cm (large) - per year KD150/-
 60 cm x 90 cm (large) - per year KD175/-
 60 cm x 120 cm (large) per year KD200/-

5-2 Lost / Damaged / Broken Safe Key KD50/-

5-3 Deposit for Secondary Key of Safe Box KD50/- in addition to Rental Value – Deposit Amount 
Refundable

 6 Fees for other services Fees
 6-1 Fees on cash withdrawal from the branch of KD--- or less by those who have ATM Cards.  The fees shall be cancelled in case that 

the ATM is out of order.  (Handicapped, Blind and Illiterate Customers excluded)

Cash Withdrawal from Counter of Less than KD1000/- KD2/- except for Old, Handicapped, Blind and 
illiterate Customers

6-2 Cash withdrawal and / or Inquiry about Balance via ATMs or local banks 
or abroad

ATM Cash Withdrawal through Banks Abroad 2% Minimum Charge KD1/-
ATM Cash Withdrawal Fees from Other Banks inside Kuwait KD0.100 (K-Net Fees)
Fees for Balance Inquiry through other banks KD0.050 (K-Net Fees)

6-3 Certified Signature / Certificate of Certified Signature KD5/-

 6-4 Fees for cash deposit or withdrawal for GCC currencies, other foreign 
currency from an account of the same currency

 Cash Withdrawal in Foreign Currency from an Account in Foreign Currency 0.25% Minimum Charge KD2/-
 Depositing  Cash in Foreign Currency 0.5% Minimum Charge KD2/-

6-5 Transferring from an Account to Another Account within the bank 
(Individuals) KD0.500

 Issue / Cancel a Bank Power of Attorney
6-6 Issue of a Bank Power of Attorney KD5/-
 Cancellation of a Bank Power of Attorney KD5/-

 Fees for Payment of Custom Duties by Deduction from Customer Account/
Cash Payment/ Non-ABK Customers/Foreign Currency to Local Banks 

6-7 Payment of Customs Duties KD3/- per Document
Payment of Customs Duties for Non-ABK Customers KD8/- per Document

6-8 Collection of Services Invoices from ABK Customers and Non-ABK 
Customers (Electricity, Mobile, Water, MOC Invoices, Via Electronic Service) KD1/-

6-9 Issue of Replacement of Lost / Damaged Saving Account Book KD5/-

6-10 Fees for Changing the Customer’s Signature (Upon the Customer’s 
Request) KD3/-

6-11 Fees for Banking SMS 
PUSH - PULL Service KD4/- Per Annum

6-12 Fee for not updating Civil ID KD1/-

7   Retail Electronic Services Fees
7-1 Local / Overseas Transfer Via Internet Banking

Local Transfers KD0.250
Overseas Transfers KD1.5

7-2 Fees for Issuing a Cheque Book According To Category (Via Internet Banking)
Issue of a Cheque Book (25 Leaves) KD1.5
Issue of a Cheque Book (50 Leaves) KD2/-

8 Account Related Fees: Fees
8-1 Frozen Accounts Fees

Fees on Frozen Account Balances KD2/- Per Month
Identifying the Account as Dormant Account (To Be Collected Once) KD5/-

8-2 Settlement / Closing / Frozen / Inactive Account 
 Re-Activation of Frozen Account Balances KD5/-

8-3 Closing An Account Before Expiry of _Months After Opening
 Fees On Accounts Opened and Then Closed Within 3 Months from Opening KD5/-

8-4 Charges on the Minimum balance of Prize Accounts (Al Dima) KD2/- (the current minimum balance is KD 100) 

9 Fees For Bank Certificates Fees
9-1 Issue of Certificates KD5/-

10 Fees of Customer Tele-Banking Service Center Fees
10-1 Fees For Immediate Payment of Credit Cards KD0.500 Per transaction
10-2 Fees for Transfers Between Local Accounts KD0.100 Per transaction

11 Fees for Account Statement & Advices Fees
11-1 Fees for a Copy of Each Document KD1/- per Page

11-2 Fees for an Application to Request a Copy of Account Statement / Cheques 
According To Period
Advice Copy / Debit Cheque / Credit Cheque KD1/- Per page

 Advice by Fax KD1/- Per page locally
 Copy of Account Statement / Cheque / Periodical Advice Covering 6 Months KD1/- Per page

 Copy of account Statement / Cheque / Periodical Advice More that 6 
Months and Up to Five Years KD5/- Per page

 Copy of account Statement / Cheque / Periodical Advice From  Five Years 
Up To Ten Years KD10/- Per page

 Copy of Account Statement / Cheque / Advices More Than 10 Years KD20/- Per page
 Detailed Account Statement For Family Support Fund KD5/-

11-3 Account Statement for Credit Cards Via Call Center KD0.250
11-4 Fees for Sales Slip of Credit Cards / ATM Cards KD2/-
11-5 Fees for Telex Transfer (Local / International)

Account Statement / by Fax KD1/-
Advice and Other Details by Fax (Abroad) KD3/-
Account Statement for Prepaid Card KD1/-

12 Delayed Payments of Due Installments Fees
12-1 Consumer Loans

Penalty for Delaying the Payment of One Month Installment KD15/-
12-2 Installment Loans

Penalty for Delaying the Payment of One Month Installment KD20/-

13 Legal Services Fees Fees
Lifting of Travel Ban KD10/-

1 Cards Fees
1-1 Issue of credit cards, prepaid cards, ATM, as per the Card / Category

Gold Prepaid Card for Travel KD35/- Per Annum
Multi Currency Prepaid Freedom KD10/-
Internet Card KD10/-
Visa / MasterCard - Classic KD30/-
Visa / MasterCard - Gold KD40/-
Titanium MasterCard KD50/-
Platinum Visa Card KD100/-
Visa Signature Card KD100/-
Visa Infinite Card KD100/-
World MasterCard KD100/-

 1-2  Annual renewal of credit cards, ATM, as per the Card / Category
Gold Prepaid Card for Travel KD35/-
Multi Currency Prepaid Freedom KD10/-
Internet Card KD10/-
Visa / MasterCard - Classic KD30/-
Visa / MasterCard - Gold KD40/-
Titanium MasterCard KD50/-
Platinum Visa Card KD100/-
Visa Signature Card KD100/-
Visa Infinite Card KD100/-
World MasterCard KD100/- 

1-3 Annual renewal of supplementary credit cards / as per the Card Category
Internet Card KD10/-
Visa / MasterCard - Classic KD20/-
Visa / MasterCard - Gold KD30/-
Titanium MasterCard KD50/-
Platinum Visa Card KD100/-
Visa Signature Card KD100/-
Visa Infinite Card KD100/-
World MasterCard KD100/-

1-4 Reporting Lost / Stolen Credit or Prepaid Cards KD3/-
1-5 Issue of credit cards, prepaid cards, ATM Card (as per the type / category of each card)

Replacement of Lost - Visa/MasterCard Classic / Gold / Titanium KD20/-
Replacement of Lost Prepaid Cards - Gold Card for Travel KD10/-
Replacement of Lost / Damaged Multi Currency Prepaid Freedom KD3/-
Replacement Card for Platinum Visa Card/ Visa Signature Card KD50/-
Replacement of Lost or Damaged Internet Card KD10/-
Replacement of  Damaged Credit Card - Visa / MasterCard Classic / Gold 
/ Titanium

KD10/-

Replacement of lost or Damaged World MasterCard / Visa Infinite Card Free
Replacement of Damaged Visa Platinum / Visa Signature Card KD25/-
Issue of Replacement Card for Lost / Damaged / ATM Card KD5/-
Re-Charge / Charge / Prepaid Card KD1/-
Transfer of Amounts (Balances) from the Prepaid Card Account to another 
account (Local only)

KD0.750

1-6 Re-Issue of PIN KD5/-
Alternative PIN for All Cards KD5/-
Alternative PIN for Prepaid Cards KD2/-

1-7 Delivery of Credit Card By DHL 
 Card Delivery Instructions KD15/-

1-8 Cash Withdrawal through the Issuer Bank 
Credit Card Cash Withdrawal through ABK 5% of Withdrawn Amount Minimum Charge KD1/-

  1-9 Cash Withdrawal through Other Banks for Credit Card (Local and 
International)

5% of Withdrawn Amount Minimum Charge KD1/-

 1-10 Debit Amount / Unpaid Amount Discount Rate + 2.5% and 0.5% Monthly Service
 1-11 Delayed Payment 1.5%
 1-12 Temporary Increase of Credit Card Limit KD10/- on Additional Limit
 1-13 Changing Credit Card Limit (Decrease ore Increase) Upon Customer’s 

Request
KD5/- 

1-14 Non-Receipt of Credit Card / ATM by Customer for - Months
Non-Receipt of Credit Card / ATM by Customer for 6 Months KD5/-

1-15 Issue of Replacement of lost PIN for ATM Card KD5/-

2 Bank Transfer Fees
2-1 Local Transfer / Swift (KD or Foreign Currency)

Swift / Mail Transfer - Local Swift in KD (KASSIP) KD5/-
Local Telex / Swift / Transfer (in Foreign Currency) KD4/- + KD5/- Coverage
Mail Transfer to ABK – Dubai Branch KD1/-

2-2 Foreign Transfer (Swift), ABK Customers / Non-ABK Customers
Telex or Swift to GCC countries KD5/- + KD5/- Coverage
Overseas Telex or Swift KD8/- + KD5/- Coverage

2-3 Cancelling Transfer, Swift, Mail Transfer KD5/-


