Retail Banking

Service & Price Guide
November 2017

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Conventional Retail Bank and a Wholesale Bank

Account Services
All Charges/Tarrifs are in BD unless otherwise indicated

Teller Counter Charges
Priority
Customers

Regular
Customers

Local Currency Cash Deposit/Withdrawal
Cash Withdrawal Below BD 500

Free

1

Above BD 500

Free

Free

Below BD 500

Free

1

Above BD 500

Free

Free

0.75% of
amount

1% of amount

Free

Free

Cash Deposit

Foreign Currency Cash Deposit/Withdrawal
Foreign Currency Cash Withdrawal
Foreign Currency Cash Deposit
Account Balance Requirements
Minimum average monthly credit balances for Retail Accounts
Current / Call Account
In Bahraini Dinars (In other currencies equivalent to)

500

Savings*/eSaver Account**
In Bahraini Dinars (In other currencies equivalent to)

20

*Interest will be paid half yearly for amount greater than BD 25,000 @0.1% p.a.
**The interest rates applicable to eSaver are as follows :
eSaver Account Balance

Interest Rate

Less than BD 5,000

0.00%

BD 5,000 to BD 9,999

0.20%

BD 10,000 to BD 39,999

1.00%

BD 40,000 and above

1.25%

Minimum opening balance
Fixed Deposits (Minimum amount to earn interest)
In Bahraini Dinars (In other currencies equivalent to)

5,000

In other currencies equivalent to

BD 2,500

Priority Account
In Bahraini Dinars (In other currencies equivalent to)

BD 37,700

Monthly charges if minimum average account balances are not maintained
Current / Call Account
In Bahraini Dinars
(In other currencies equivalent to)

Free

BD 10

Priority
Customers

Regular
Customers

Free

BD 1

Free

1

• Page 1-3

Free

3

• Each additional page

Free

1

Free

50

Savings/eSaver Account
In Bahraini Dinars
(In other currencies equivalent to)
Branch Services
Duplicate Statement or Copy of Cheque or Voucher
Up to 12 months old (per page)
Over 12 months

Over 5 years old

Enquiries or search may require 7 working days for copies over 12 months old and
up to 48 hours for others
Free

1.5

Account Balance: Retail accounts

Free

10

Audit/Account Balance Confirmation Reports

Free

10

Reference Letter

Free

10

Account Statements (By Post)
(Statement once every six months will be issued free)
Bank Certificate/Letter Requests

Cheque Clearing
Cheque returned for technical reasons

Free

10

10

10

Free

10

Issuance of Manager Cheque

Free

6

Current Account (First Cheque Book)

Free

5

Cheque Book (30 Leaves)

Free

3

Cheque returned unpaid by us
Stop Payment Cheques
Cheque drawn on Standard Chartered Bank
Bahrain
Cheque Charges

Cheque Collection
Foreign Currency Cheques

BD 10 or equivalent in other
currencies (Average collection
time 21 working days) Charges of
Reimbursing Bank will apply

Standing Order
Setup Charges

1

2

Payment to other bank

3

3

Payment within Standard Chartered Bank
Bahrain (Other than loan and cards payment)

2

2

Amendment to Standing Order
Standing Order not effected due to lack of funds

Free

2

5

10

Priority
Customers

Regular
Customers

Benefit Switch ATM Charges
Cash Withdrawals

Free

Free

Balance Enquiry

Free

Free

3% of the
amount

3% of the
amount

Free

1

Phone Banking

Free

Free

Replacement of ATM Card

Free

5

BD 2

BD 2

Free

4

International Transactions of amount drawn
on debit card
GCC transactions/International Cash
withdrawals
Other Services

Access Fee
(Applicable to international ATM Cards being
used to withdraw money from Standard
Chartered Bank ATM’s)
Remittances
Outward
Demand Draft
(Debit to Bahraini Dinar Account)

Demand Drafts will be issued only by debit to customer account and not against cash
Local Transfer
Within Standard Chartered Bank Bahrain
Account Holders
Telex Transfer via Branch

Free

Free

400 fils

400 fills

“Fawri +” Payments
Payments up to BD 100
Payments above BD 100
(maximum BD 1,000)

Free

Free

100 fils

100 fils

(per transaction)

(per transaction)

“Fawri” Payments
Direct Credit

(Salaries batches)

Direct Credit

(Other than Salaries)

5 fils

(per transaction)

100 fils

(per transaction)

5 fils

(per transaction)

100 fils

(per transaction)

“Fawateer” Payments
Bill Payments
Remittance through ATM (A2A)

Free

Free

(via electronic
channels)

(via electronic
channels)

1

1

3
USD 7.5

7.5
USD 20

International Transfer
Telex Transfer outside Bahrain
In US Dollars

Telex Transfer will be sent only by debit to customer account and not against cash.
Inward
Received in local and foreign currency and
credited to account with Standard Chartered
Bank Bahrain

Free

Free

Personal Loan
Priority
Customers

Regular
Customers

BD 5,000 and above

150

150

BD 3,000 up to BD 4,999

125

125

BD 1,000 up to BD 2,999

100

100

Processing Fee
Loan Amount

Lower than BD 1,000
APR%
Late Payment Fee
Early Settlement Fee

50

50

5.92% - 10%

5.92% - 10%

15

15

1% of the outstanding or BD 100
whichever is lower

Certificate of Balance Outstanding

Free

20

Certificate of No Loan

Free

10

(letter stating all Outstanding Liabilities with the Bank)
(confirmation of No Loan/Liability with the Bank)

Final Processing fees will be communicated to the customer at the time of origination.

Auto Loan
Processing Fees

250

250

15

15

APR%

5.70% - 8.50%

5.70% - 8.50%

Early Settlement Fee

1% of the outstanding or BD 100
whichever is lower

Late Payment Fee

Certificate of Balance Outstanding

Free

20

Certificate of No Loan

Free

10

Traffic Release Letter

7.5

7.5

(letter stating all Outstanding Liabilities with the Bank)
(confirmation of No Loan/Liability with the Bank)
(Confirms release of car from Bank’s ownership after
successful completion of Auto Loan)

Mortgage Loan
Processing Fees
Late Payment Fee
APR%

Early Settlement Fees

1% or BD 400 whichever is lower
10

10

6 months BIBOR (as of 30th June
or 31st Dec whichever is more
recent) + 4% Margin
0.75% of the outstanding or
BD 200, whichever is lower

Certificate of Balance Outstanding

Free

20

Certificate of No. Loan

Free

10

Copy of Title Deed

Free

Free

(letter starting all Outstanding liabilities with the Bank
(confirmation of No Loan/Liability with the Bank)

Important
1.

Above tariffs are effective from November 2017 for all Standard Chartered Bank Branches
in the Kingdom of Bahrain.

2.

The Bank may amend at any time, notifying customers 30 days prior to the effective date of
new charges, commission or fees and reserves the right to levy additional charges at its sole
discretion.

3.

If you maintain account balances or hold an investments equivalent of BD 37,700/- or
above or receive monthly salary eqv. of min. BD 4,000 or above into your account or have
Mortgage loan of BD 150,000 or above then you may be eligible for enrolment into the
Priority Banking Programme. For more details, please call 8000 1400. For eligibility due to
salary transfer, the Priority Banking status is offered for 12 months from the time gaining
priority status based on salary being credited to your Standard Chartered Bank account.

4.

All charges are the same for both Priority & Regular Customers unless mentioned otherwise.

5.

If you require further information, please contact our 24 hour Phone Banking on 17 531532
or visit our website at www.sc.com/bh.

6.

On maturity, subject to the Bank’s sole discretion, fixed deposits will be automatically rolled
over at the current rate of fixed deposit or prevalent rate on which the new fixed deposit are
being booked.

7.

In case of any premature withdrawal, partial or complete, of a Fixed Deposit, the fee/penalty
associated with the same will be for the Bank to reduce the applicable interest rate by 1%
for the completed tenor, subject to a maximum of interest earned.

8.

Subscription fee on investment products ranges from 2% to 5%.

9.

The rate of interest on leverage/overdraft facilities extended by the Bank is based on mark
up Standard Chartered Bank Lending Rate (SCBLR) up to 3%.

10. Foreign Currency Cash withdrawals subject to availability with a fee up to 3%. Any additional
exchange house charges for withdrawing any foreign currency will be borne by the client.
11. There may be charges levied by correspondent banks, wherever applicable, which are
separate from the charges mentioned in the section on remittances.
12. In all cases, the drawee bank may have its own charges which will be applicable.
13. Tariff for any services not mentioned above will be available on request.
14. Orphans, widows, pensioners, individuals receiving social subsidies from the Ministry of
Labor & Social Affairs, students and Bahraini nationals with a monthly salary below
BHD 250 are exempted from maintaining the minimum balance requirement for savings
accounts. Such customers should notify the staff in any branch of Standard Chartered Bank
with proof of their special status for exemption from this charge going forward.

Credit Card
All Charges/Tariffs are in BD unless otherwise indicated.

World Elite
World
Mastercard Mastercard

Falconflyer
Visa
Silver

Falconflyer
Visa
Blue

40

30

40

30

20

2.00%

2.50%

2.00%

2.50%

2.50%

24%

30%

24%

30%

30%

Annual Fee
Interest
Rate Per
Month

Falconflyer
Visa
Gold

Annual
Interest
Rate (AIR)

Other Fees & Charges (All Cards)
Supplementary Card*

Free

Cash Advance Fee

5% of cash advance amount or BD 10, whichever is
higher

Over Limit Charge

14

Late Payment Charge**

16

Card Replacement Fee

2.5

Duplicate e-Statements

Free

Processing Fee for
Overseas transactions

3%

Minimum Amount Due

1% of the outstanding principal and 100% of all
instalments, fees, charges and interest; or it will be BD
10, whichever is higher

Payment Due Date from
Statement Date

20 Days

Standing Order Instruction

Free

Instalment Plans : To Convert an existing credit card transactions into Instalments:
S. Processing
No.
Fee

Interest
Rate

Early
Settlement Fee

Tenor
(months)

1.

5%

0%

Free

6

2.

0

1.5% per month
on reducing
balance

1% of remaining
balance

6, 12, 18, 24, 36

Loan on credit card: To Convert you available credit limit into a loan – Receive cash
and pay back in equal monthly instalments
S. Processing
No.
Fee
1.

0%

Interest
Rate

Early
Settlement Fee

Tenor
(Months)

1.5% per month
on reducing
balance

1% of remaining
balance

6, 12, 18, 24, 36

*Not available for Falconflyer Visa Credit Cards
** If minimum amount due is not paid within payment due date

Please note:
1. No Finance charge (excluding cash advance) will be levied in case 100% payment is made
on or before the payment due date. If only part payment is made by the payment due date,
or no payment is made, or if payment is made after the payment due date, a finance charge
will be applicable on the outstanding balance in accordance with the Annual Interest Rates
relevant to the Card type. Average Daily Balance Method will be applied to the previous
statement balance and new purchase until the entire amount is fully settled.
2. Cash Advance is subject to Cash Advance Fee of 5% to a minimum of BD 10. Finance
charges at the rate applicable to the product will be applicable on the cash advances, from
the date of transaction until repayment in full. If only part payment is received, then finance
charges are calculated as above.
3. The Bank may amend at any time notifying the customer 30 days prior to the effective date
of new charges, commission, or fees and reserve the right to levy additional charges at its
sole discretion.
4. No refund of Annual Fees will be available if the credit card is terminated.
5. Additional expense, e.g postage, cable, courier, fax, legal expense, etc. will be charged for,
where incurred.
6. Other charges are available in the Retail Banking Service & Price Guide which is available on
our website www.sc.com/bh and on the Bank screen in our branches.
7. At Standard Chartered Bank, we appreciate and value feedback on your experiences with
our products and services. If you have a complaint, please contact our 24-hour Phone
Banking on 
+97317531532 quoting your CPR number, or you may e-mail us at
eService.Bahrain@sc.com or visit our website www.sc.com/bh for any further
clarifications. In addition, an easy-to-use Complaint Guide is also available on our website
https://www.sc.com/bh/complaints/en/complainteng.pdf and on the Bank’s TV
screens and help desks at Branches.
8. All Fees and Charges mentioned for Credit Cards are applicable as of November 2017.

�رشوط هامة:

 .1ال يتقا�ضى البنك ر�سوم الفائدة (با�ستثناء ال�سلف النقدية) �إذا مت ت�سديد املبلغ بن�سبة  %100يف تاريخ
الإ�ستحاق �أو قبله .و�إذا مت ت�سديد جزء فقط من املبلغ يف تاريخ الإ�ستحاق �أو مل ي�سدد �أي �شيء منه �أو مت
الت�سديد بعد تاريخ الإ�ستحاق� ،سوف يتم فر�ض ر�سوم الفائدة على الر�صيد امل�ستحق وفق �أ�سعار الفائدة
ال�سنوية ال�سارية على نوع البطاقة ذات ال�صلة .ويتم تطبيق طريقة متو�سط الر�صيد اليومي على ر�صيد
ك�شف احل�ساب ال�سابق وامل�شرتيات اجلديدة حتى يتم ت�سديد املبلغ الكلي بالكامل.

 .2تخ�ضع ال�سحوبات النقدية لر�سم يبلغ � %5أو  10د.ب كحد �أدنى .تتطبق الر�سوم على ال�سحوبات النقدية
ابتدا ًء من تاريخ املعاملة وحتى تاريخ �سداد املبلغ بالكامل .ويف حالة �سداد جزء من املبلغ فقط� ،سيتم
احت�ساب الر�سوم كما هو مو�ضح �أعاله.

 .3يجوز للبنك تعديل هذه الر�سوم يف �أي وقت مع �إخطار العميل قبل  30يوما ً من تاريخ تطبيق الر�سوم �أو
الأ�سعار اجلديدة .كما يحق للبنك فر�ض ر�سوم �إ�ضافية ح�سب تقديره املطلق.

 .4لن يتم ا�سرتداد الر�سوم ال�سنوية يف حالة �إلغاء البطاقة.

 .5يتم احت�ساب النفقات الإ�ضافية مثل م�صاريف الربيد والربق وال�شحن والفاك�س وامل�رصوفات القانونية
وغريها ،وذلك يف وقت حتمل مثل هذه النفقات.

 .6تتوفر ر�سوم �أخرى يف دليل اخلدمات والر�سوم للخدمات امل�رصفية للأفراد على موقعنا الإلكرتوين
 www.sc.com/bhوعلى ال�شا�شات املتوفرة يف الفروع.

 .7ي�سعدنا يف بنك �ستاندرد ت�شارترد ا�ستالم مالحظاتكم وتعليقاتكم على جتربتكم امل�رصفية
مع منتجاتنا وخدماتنا� .إذا كان لديك �أي �شكوى ،يرجى الإت�صال بوحدة اخلدمات امل�رصفية عرب
الهاتف على مدار � 24ساعة على الرقم  +97317531532مع ذكر رقم بطاقتك ال�سكانية� ،أو ميكنك
الإلكرتوين
�إر�سال بريد �إلكرتوين �إىل � eService.Bahrain@sc.comأو تف�ضل بزيارة موقعنا
مزيد من
 https://www.sc.com/bh/complaints/en/complainteng.pdfللح�صول على
املعلومات .كما يتوفر �أي�ضا ً دليل �إر�شادي لإجراءات ال�شكاوى على �شا�شات البنك ومكاتب خدمة العمالء
يف الفروع املختلفة.

 .8ت�رسي كافة الر�سوم املذكورة يف هذا الدليل اعتبارا ً من نوفمرب .٢٠١٧

البطاقات الإئتمانية
جميع الر�سوم/التعرفة بالدينار البحريني ما مل ي�شار �إىل خالف ذلك.

وورلد �إيليت
ما�سرتكارد

وورلد
ما�سرتكارد

فيزا فالكون
فالير الذهبية

فيزا فالكون
فالير الف�ضية

فيزا فالكون
الزرقاء

الر�سم
ال�سنوي

40

30

40

30

20

معدل
الفائدة
ال�شهري

%2،00

%2،50

%2،00

%2،50

%2،50

معدل
الفائدة
ال�سنوي

%24

%30

%24

%30

%30

ر�سوم وم�صاريف �أخرى (كل البطاقات)
جمانا ً

البطاقة التابعة*

ر�سوم ال�سحوبات النقدية

 %5من قيمة النقد امل�سحوب
�أو 10د.ب �أيهما �أعلى

ر�سوم جتاوز حد الإئتمان

14

ر�سوم الدفع املت�أخر**

16

ر�سوم ا�ستبدال البطاقة
ن�سخة من ك�شف احل�ساب
الإلكرتوين

٢،٥
جمانا ً

ر�سوم املعامالت بغري الدينار
البحريني

املبلغ الأدنى امل�ستحق

%3
 %1من املبلغ الأ�صلي امل�ستحق
و  %100من جميع الأق�ساط والر�سوم وامل�صاريف والفوائد �أو
 ١٠د.ب �أيهما �أعلى

تاريخ ا�ستحقاق الدفع من تاريخ  20يوما ً
ك�شف احل�ساب

�أوامر الدفع الدائمة

جمانا ً

خطة التق�سيط :لتحويل معاملة على بطاقتك الإئتمانية �إىل �أق�ساط:

رقم

ر�سوم �إدارية

�سعر الفائدة

ر�سوم ال�سداد املبكر

فرتة ال�سداد

.1

%5

%0

جمانا ً

� ٦أ�شهر

.2

�صفر

� ٪١،٥شهريا ً على

 ٪١على الر�صيد

الر�صيد املتناق�ص

املتبقي

� ٦،١٢،١٨،٢٤،٣٦أ�شهر

قر�ض على بطاقة الإئتمان :لتحويل احلد الإئتماين املتاح لديك على بطاقتك الإئتمانية اىل قر�ض  -ا�ستلم
النقد �سدده يف �أق�ساط �شهرية مت�ساوية:

رقم

ر�سوم �إدارية

�سعر الفائدة

ر�سوم ال�سداد املبكر

فرتة ال�سداد

.1

�صفر

� ٪١.٥شهريا ً على
الر�صيد املتناق�ص

 ٪١على الر�صيد
املتبقي

� ٦،١٢،١٨،٢٤،٣٦أ�شهر

*البطاقات التابعة غري متوفرة لبطاقات فالكون فاليرز
**يف حالة عدم دفع املبلغ امل�ستحق يف �أو قبل تاريخ الإ�ستحقاق

�رشوط هامة
.1
.2

ت�رسي التعرفة املذكورة �أعاله اعتبارا ً من نوفمرب  2017يف جميع فروع بنك �ستاندرد ن�شارترد مبملكة البحرين

يحق للبنك تعديل التعرفة يف �أي وقت مبوجب �إ�شعار العمالء قبل  ٣٠يوما ً من تاريخ �رسيان الر�سوم �أو
امل�صاريف اجلديدة .كما يحتفظ البنك بحقه يف �إ�صدار ر�سوم �إ�ضافية جديدة مبح�ض �إرادته.

�	.3إذا احتفظت بر�صيد فى ح�سابك �أو ا�ستثمرت بقيمة  ٣٧،٧٠٠دينار بحريني �أو �أكرث �أو كنت ت�ستلم راتبا ً يبلغ
 ٤،٠٠٠دبنار بحربني �أو �أكرث يتم حتويله حل�سابك امل�رصيف �أو ح�صلت على قر�ض عقاري بقيمة  ١٥٠،٠٠٠دينار

بحريني ،ف�إنك تت�أهل للإلتحاق بربنامج اخلدمات امل�رصفية املتميزة ،ملزيد من املعلومات يرجى الإت�صال بالرقم
� .٨٠٠٠١٤٠٠إن الإ�ستفادة من اخلدمات امل�رصفية املتميزة على ا�سا�س الراتب �سوف تكون ملدة � 12شهرا ً من
من تاريخ �إلتحاقك بربنامج اخلدمات امل�رصفية املتميزة.

.4

تطبق نف�س الر�سوم لزبائن احل�سابات امل�رصفية املتميزة وزبائن احل�سابات العادية ما مل يذكر خالف ذلك.

.5

يتوفر دليل �أ�سعار البطاقات الإئتمانية فى ن�سخة منف�صلة .ملزيد من التفا�صيل ميكنكم الإت�صال بنا

على وحدة اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف طوال � 24ساعة على � 17531532أو زيارة موقعنا الإلكرتوين

.www.sc.com/bh
.6
.7
.8

�سيتم جتديد الإيداعات الثابتة ,وفقا ً لتقدير البنك اخلا�ص ,يف تاريخ الإ�ستحقاق ب�صورة تلقائية وفق ن�سبة
الفائدة احلالية على الوديعة او وفق الفائدة ال�ساريه وقت جتديد الوديعة� ,أيهما �أقل.
يف حالة فك الوديعة الثابتة قبل موعد ا�ستحقاقها ب�شكل كامل �أو جزئي ،ف�إنه �سيتم خ�صم  %1من
قيمة الوديعة ب�رشط �أن ال تتعدى قيمة اخل�صم مبلغ الفائدة املح�صلة.

ر�سوم الإ�شرتاك يف املنتجات الإ�ستثمارية تتفاوت من � ٪٢إىل .٪٥

�	.9إن معدالت الفائدة املحت�سبة عن طريق البنك خلدمات ال�سحب على املك�شوف �أو الت�سهيالت املمنوحة
تعتمد على �إ�ضافة ن�سبة على فائدة الإقرتا�ض اخلا�صة ببنك �ستاندرد ت�شارترد ت�صل اىل .%3

 .10تتوفر خدمة ال�سحوبات النقدية بالعمالت الأجنبية ح�سب توفر العملة عند البنك مع ر�سوم ت�صل اىل
 .%3يف حالة وجود اي ر�سوم �أ�ضافية من قبل �رشكات ال�رصافة عند التحويل العمالت ف�أن العميل �سوف
يتحمل هذه الر�سوم.
 .11قد تكون هناك ر�سوم �إ�ضافية حمت�سبة من البنوك الأخرى ،وتكون خمتلفة عن الر�سوم املو�ضحة يف ق�سم
(التحويالت).
 .12يف جميع احلاالت ،قد يكون للم�رصف ال�ساحب ر�سوم خا�صة به.

 .13تتوفر تعرفة �أية خدمات مل يرد ذكرها يف هذا الدليل عند الطلب.

 .14يتم �إعفاء الأيتام و الأرامل و ذوي املعا�شات التقاعدية و الأفراد الذين يتلقون معونات �إجتماعية من وزارة
العمل و ال�ش�ؤون الإجتماعية و الطالب و املواطنني البحرينيني الذين ي�ستلمون راتبا ً �شهريا ً �أقل من 250
دينار بحريني من احلد الأدنى املطلوب حل�سابات التوفري .يرجى من ه�ؤالء العمالء اح�ضار الأوراق الثبوتية
حلالتهم املذكورة �أعاله للح�صول على الإعفاء.

القر�ض ال�شخ�صي
احل�سابات املتميزة

احل�سابات العادية

ر�سوم الإدارية
مبلغ القر�ض
 ٥،٠٠٠دينار بحريني ومافوق

150

150

 ٣،٠٠٠دينار بحريني حتى  ٤،٩٩٩دينار بحريني

125

125

 ١،٠٠٠دينار بحريني حتى  ٢،٩٩٩دينار بحريني

100

100

50

50

%10 - %5.92

%10 - %5.92

15

15

�أقل من  ١،٠٠٠دينار بحريني
معدل الفائده ال�سنوي
ر�سوم ال�سداد املت�أخر
ر�سوم ال�سداد املبكر للقر�ض
�إ�صدار �شهادة بالر�صيد املتبقي

(خطاب يو�ضح الإلتزامات امل�ستحقة للبنك)

�شهادة عدم مديونية

(الت�أكيد بعدم وجود قر�ض �أو التزامات مالية للبنك)

 ٪١من امل�ستحقات �أو  ١٠٠د.ب �أيهما �أقل
جمانا ً

20

جمانا ً

10

قرو�ض ال�سيارات
الر�سوم الإدارية
ر�سوم ال�سداد املت�أخر
معدل الفائدة ال�سنوي
ر�سوم ال�سداد املبكر للقر�ض
�إ�صدار �شهادة بالر�صيد املتبقي

(خطاب يو�ضح الإلتزامات امل�ستحقة للبنك)

�شهادة عدم مديونية

(الت�أكيد بعدم وجود قر�ض �أو التزامات مالية للبنك)

خطاب براءة ذمة من املرور

(ت�أكيد �إعفاء ال�سيارة من ملكية البنك بعد ا�ستكمال �سداد
قر�ض ال�سيارة)

250

250

15

15

%8،5 - %5،70

%8،5 - %5،70

 ٪١من امل�ستحقات �أو  ١٠٠د.ب �أيهما �أقل
جمانا ً

20

جمانا ً

10

7،5

7،5

القرو�ض العقارية
الر�سوم الإدارية
ر�سوم ال�سداد املت�أخر
ر�سوم ال�سداد املت�أخر
ر�سوم ال�سداد املبكر للقر�ض
�إ�صدار �شهادة بالر�صيد املتبقي

(خطاب يو�ضح الإلتزامات امل�ستحقة للبنك)

�شهادة عدم مديونية

(الت�أكيد بعدم وجود قر�ض �أو التزامات مالية للبنك)

ن�سخة من �سند امللكية

� ٪١أو  ٤٠٠د.ب �أيهما �أقل
١٠

١٠

�س��عر البايبور � 6شهور (كما يف  30يونيو
�أو  31دي�س��مرب �أيهما �أقرب)  +هام�ش %4
� ٪ 0،75أو  ٢٠٠د.ب �أيهما �أقل
جمانا ً

20

جمانا ً

10

جمانا ً

جمانا ً

ر�سوم ا�ستخدام �أجهزة ال�رصاف الآيل الأخرى-بنفت

احل�سابات املتميزة

احل�سابات العادية

جمانا ً

جمانا ً

٪٣
من املبلغ

٪٣
من املبلغ

ال�سحوبات النقدية

جمانا ً

ا�ستف�سار عن الر�صيد

املعامالت الدولية امل�سحوبة على بطاقة اخل�صم*

جمانا ً

ال�سحوبات النقدية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي  /الدولية

جمانا ً

1

اخلدمة امل�رصفية عرب الهاتف

جمانا ً

جمانا ً

اخلدمات الأخرى

جمانا ً

ر�سم �إ�ستبدال البطاقة

5

 ٢د.ب
ر�سوم �أ�ستخدام ال�رصاف الآيل
(لبطاقات ال�رصاف الآيل الدولية عند ا�ستخدام �أجهزة ال�رصاف الآيل لبنك �ستاندرد ت�شارترد)
التحويالت

التحويالت ال�صادرة

جمانا ً

طلب حوالة (كمبيالة)
�سيتم ا�صدار احلوالت من ح�ساب العميل و لي�س نقدا ً

٤

مالحظة� :سيتم �إر�سال احلواالت �إىل ح�ساب الزبون ولي�س نقدا

التحويالت املحلية

جمانا ً

جمانا ً

 400فل�س

 400فل�س

جمانا ً

جمانا ً

(للمعاملة الواحدة)

(للمعاملة الواحدة)

�إيداع مبا�رش (دفعات الرواتب)

 5فل�س

 5فل�س

�إيداع مبا�رش (بخالف الرواتب)

 100فل�س

 100فل�س

جمانا ً

جمانا ً

التحويل عرب جهاز ال�رصاف الآيل

1

1

التحويل بالتلك�س خارج البحرين
بالدوالر الأمريكي

3
 ٧،٥دوالرا ً

7،5
 ٢٠دوالرا ً

جمانا ً

جمانا ً

�أ�صحاب احل�سابات من
بنك �ستاندرد ت�شارترد  -البحرين
حتويل بالتلك�س عرب الفرع
مدفوعات “فوري”+

مدفوعات حتى  ١٠٠د.ب

مدفوعات �أكرث من  ١٠٠د.ب
(حتى  ١،٠٠٠د.ب)
مدفوعات “فوري”

مدفوعات “فواتري”

 100فل�س

(للمعاملة الواحدة)
(للمعاملة الواحدة)

دفع الفواتري

التحويالت اخلارجية

مالحظة� :سيتم ا�صدار احلوالت من ح�ساب العميل و لي�س نقدا ً

التحويالت الواردة

التحويالت الواردة بالعملة املحلية والأجنبية و�إيداع
العمالت يف ح�ساب بنك �ستاندرد ت�شارترد  -البحرين

(عرب القنوات
الإلكرتونية)

 100فل�س

(للمعاملة الواحدة)
(للمعاملة الواحدة)

(عرب القنوات
الإلكرتونية)

ح�ساب التوفري  /ح�ساب التوفري الإلكرتوين

احل�سابات املتميزة

احل�سابات العادية

جمانا ً

 1دينار

جمانا ً

1

جمانا ً

3

بالدينار البحريني (بالعمالت الأخرى ما يعادل)
خدمات الفروع

ن�سخة من ر�صيد احل�ساب �أو ن�سخة من ال�شيك �أو امل�ستند
حتى � ١٢شهر (بال�صفحة)
�أكرث من � ١٢شهر

• � ١إىل � ٣صفحات

• كل �صفحة �إ�ضافية

لأكرث من � ٥سنوات

جمانا ً

1

جمانا ً

50

جمانا ً

1،5

قد يتطلب التحقق �أو البحث عن الن�سخ التى يتجاوز تاريخها �أكرث من � ١٢شهرا مدة � ٧أيام عمل
ومدة ت�صل �إىل �٤٨ساعة للم�ستندات الأخرى

�إر�سال ك�شوفات احل�سابات (بالربيد)

(يتم �إ�صدار ك�شف ح�ساب جمانا ً كل � ٦أ�شهر)

طلب �شهادة/ر�سالة م�رصفية

ر�صيد احل�ساب :احل�سابات ال�شخ�صية

جمانا ً

10

تقارير تدقيق احل�سابات/تقارير ت�أكيد ر�صيد احل�ساب

جمانا ً

جمانا ً

10

�إعادة ال�شيك لأ�سباب فنية

جمانا ً

10

الر�سالة التو�ضيحية

مقا�صة ال�شيك

�إعادة ال�شيك دون �سداده من قبلنا
�إيقاف �رصف ال�شيك

�شيك م�سحوب على بنك �ستاندرد ت�شارترد
البحرين
ر�سوم ال�شيكات
ا�صدار �شيك �إداري

احل�ساب اجلاري (�أول دفرت �شيكات)
دفرت �شيكات (� ٣٠شيكاً)

حت�صيل ال�شيك
ال�شيكات بالعمالت الأجنبية
�أمر الدفع الدائم
ر�رسم �إ�صدار

ال�سداد لبنك �آخر

الدفع �ضمن �ستاندرد ت�شارترد  -البحرين

(عدا القرو�ض �أو �سداد فواتري بطاقة الإئتمان)

ادخال تعديالت على �أمر الدفع الدائم
عدم تفعيل �أمر الدفع الدائم لعدم
وجود ر�صيد

10

جمانا ً

10

10
10

جمانا ً

6

جمانا ً

3

جمانا ً

5

١٠د.ب �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى
(متو�سط مدة التح�صيل  ٢١يوم عمل)
تطبق ر�سوم البنك التح�صيلية
1

2

2

2

3

جمانا ً
5

3

2

10

خدمات احل�ساب
جميع الر�سوم مبينة بالدينار البحريني ماعدا الر�سوم املدونة بعمالت �أخرى
ال�سحب عن طريق �أمني ال�صندوق
احل�سابات املتميزة

احل�سابات العادية

العمالت املحلية  -ال�سحب و الإيداع النقدي
ال�سحب النقدي لأقل من  ٥٠٠دينار

جمانا ً

�أكرث من  ٥٠٠دينار

جمانا ً

الإيداع النقدي لأقل من  ٥٠٠دينار

جمانا ً

�أكرث من  ٥٠٠دينار

جمانا ً

1
جمانا ً
1
جمانا ً

العمالت الأجنبية  -ال�سحب والإيداع النقدي
ال�سحب النقدي للعمالت الأجنبية

 ٪0.75من املبلغ

الإيداع النقدي للعمالت الأجنبية

 ٪١من املبلغ
جمانا ً

جمانا ً

متطلبات ر�صيد احل�ساب
احلد الأدنى ملتو�سط الر�صيد ال�شهري للح�سابات ال�شخ�صية
احل�ساب اجلاري و احل�ساب عند الطلب
500

بالدينار البحريني (بالعمالت الأخرى ما يعادل)
ح�ساب التوفري*  /ح�ساب التوفري الإلكرتوين **

 20دينار

بالدينار البحريني (بالعمالت الأخرى ما يعادل)

*تدفع الفوائد ن�صف �سنويا �إذا كان الر�صيد �أكرث من  ٢٥،٠٠٠دينار مبعدل فائدة � ٪٠،١سنويا
**�أ�سعار الفائدة ال�سارية على ح�ساب الإدخار الإلكرتوين هي كمايلي:

�سعر الفائدة

ر�صيد ح�ساب الإدخار الإلكرتوين

٪٠٫٠٠

�أقل من  ٥،٠٠٠د.ب.
من  ٥،٠٠٠د.ب .اىل  ٩،٩٩٩د.ب.

٪٠٫٢٠

من  ١٠،٠٠٠د.ب .اىل  ٣٩،٩٩٩د.ب.

٪١٫٠٠

 ٤٠،٠٠٠د.ب .و �أكرث

٪١،٢٥

احلد الأدنى للر�صيد عند فتح احل�سابات
الودائع الثابتة
 ٥،٠٠٠دينار

بالدينار البحريني(احلد الأدنى للر�صيد لدفع الفوائد)
احل�سابات املتميزة

 37,700دينار

بالدينار البحرينى (بالعمالت الأخرى ما يعادل)

الر�سوم ال�شهرية �إذا مل يتم املحافظة على احلد الأدنى ملعدل �أر�صدة احل�سابات
احل�ساب اجلاري واحل�ساب عند الطلب
بالدينار البحرينى (بالعمالت الأخرى ما يعادل)

جمانا ً

 10دينار

اخلدمات امل�رصفية للأفراد
دليل اخلدمات والأ�سعار
نوفمرب ٢٠١٧

