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

Teller Counter Charges

Local Currency Cash Deposit/
Withdrawal

Priority Banking 
Customers

Personal Banking 
Customers

Cash Withdrawal Below BHD 500 Free 1

  Above BHD 500 Free Free

Cash Deposit       Below BHD 500 Free 1

  Above BHD 500 Free Free

Foreign Currency Cash Deposit/Withdrawal

Foreign Currency Cash Withdrawal Free Free

Foreign Currency Cash Deposit Free Free

Account Balance Requirements

Minimum average monthly credit balances for Retail Accounts

Current Account

In Bahraini Dinars
(In other currencies equivalent to)

500

Savings

In Bahraini Dinars (In other currencies equivalent to) 20

Minimum opening balance 

Term Deposits (Minimum amount to earn Profit)

In Bahraini Dinars 5,000

In other currencies equivalent to BHD 2,500

Monthly charges if minimum average account balances are not maintained

Current Account

In Bahraini Dinars 
(In other currencies equivalent to)

Free BHD 5

Savings

In Bahraini Dinars
(In other currencies equivalent to)

Free BHD 1

Branch Services

Duplicate Statement or Copy of Cheque or Voucher

Up to 12 months old (per page) Free Free

Over 12 months

• Page 1-3 Free Free

• Each additional page Free Free

Over 5 years old Free Free

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

(Statement once every six months will be issued free)



Priority Banking 
Customers

Personal Banking 
Customers

Bank Certificate/Letter Requests

Account Balance: Retail accounts Free Free

Audit/Account Balance Confirmation Reports Free Free

Reference Letter Free Free

Cheque Clearing

Cheque returned for technical reasons Free 10

Cheque returned unpaid by us 10 10

Cheque Collection

Foreign Currency Cheques BHD 10 or equivalent in other 
currencies (Average collection 

time 21 working days) Charges of 
Reimbursing Bank will apply

Stop Payment Cheques

Cheque drawn on Standard Chartered Bank 
Bahrain

Free 5

Cheque Charges

Issuance of Manager Cheque Free 3

Cheque Book (30 Leaves) Free 3

Standing Order

Setup Charges 1 2

Payment to other bank 100 fils 100 fils

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

Free Free

Amendment to Standing Order Free 2

Standing Order not effected due to lack of funds 5 10

Benefit Switch ATM Charges

Cash Withdrawals Free Free

Balance Enquiry Free Free

International Transactions of amount drawn 
on debit card

3% of the 
amount

3% of the 
amount

GCC transactions/International Cash 
withdrawals

Free 1



Priority Banking 
Customers

Personal Banking 
Customers

Other Services

Phone Banking Free Free

Replacement of ATM Card Free 5

Access Fee
(Applicable to international ATM Cards being 
used to withdraw money from Standard 
Chartered Bank ATM’s)

BHD 2 BHD 2

Remittances

Outward

Demand Draft
(Debit to Bahraini Dinar Account)

Free 3

Demand Drafts will be issued only by debit to customer account and not against cash

Local Transfer

Within Standard Chartered Bank Bahrain 
Account Holders

Free Free

“Fawri +” Payments

Payments up to BHD 100 Free Free

Payments above BHD 100
(maximum BHD 1,000)

100 fils
(per transaction)

100 fils
(per transaction)

“Fawri” Payments

Direct Credit
(Salaries batches)

5 fils
(per transaction)

5 fils
(per transaction)

Direct Credit
(Other than Salaries)

100 fils
(per transaction)

100 fils
(per transaction)

“Fawateer” Payments

Bill Payments Free
(via electronic 

channels)

Free
(via electronic 

channels)

Telex Transfer within GCC
Telex Transfer outside Bahrain

3
3+

(Corresponding 
Bank Charges if any)

5
5+

(Corresponding 
Bank Charges if any)

Telex Transfer will be sent only by debit to customer account and not against cash.

Remittance through ATM (A2A) 1 1

Inward

Received in local and foreign currency and 
credited to account with Standard Chartered 
Bank Bahrain

Free Free



Personal Finance

Priority Banking 
Customers

Personal Banking 
Customers

Processing Fee

Finance Amount

BHD 5,000 and above 150 150

BHD 3,000 up to BHD 4,999 125 125

BHD 1,000 up to BHD 2,999 100 100

Lower than BHD 1,000 50 50

APR% 5.92% - 10% 5.92% - 10%

Early Settlement Fee As per Shariah & CBB guidelines 

Certificate of Balance Outstanding
(letter stating all Outstanding Liabilities with the Bank)

Free Free

Certificate of No Finance
(confirmation of No Finance/Liability with the Bank)

Free Free

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



Important
 1. Above tariffs are effective from May 2018 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. All charges are the same for both Priority & Personal Banking Customers unless mentioned 
otherwise.

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

 5. 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 in line with Islamic Banking guidelines.

 6. Foreign Currency Cash withdrawals subject to availability.
 7. There may be charges levied by correspondent banks, wherever applicable, which are 

separate from the charges mentioned in the section on remittances.
 8. In all cases, the drawee bank may have its own charges which will be applicable.
 9. Tariff for any services not mentioned above will be available on request.
 10. 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. 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.



�رشوط هامة

ت�رسي التعرفة املذكورة اأعاله اعتباراً من مايو ٢٠١٨ يف جميع فروع بنك �شتاندرد ن�شارترد مبملكة البحرين.  .١  

اأو  اإ�شعار العمالء قبل ٣٠ يوماً من تاريخ �رسيان الر�شوم  اأي وقت مبوجب  يحق للبنك تعديل التعرفة يف   .٢  

اإرادته. مبح�ض  جديدة  اإ�شافية  ر�شوم  اإ�شدار  يف  بحقه  البنك  يحتفظ  كما  اجلديدة.  امل�شاريف 

تطبق نف�ض الر�شوم لزبائن اخلدمات امل�رسفية املميزة وزبائن اخلدمات ال�شخ�شية البنكية ما مل يذكر خالف   .٣  

ذلك.

ملزيد من التفا�شيل ميكنكم الإت�شال بنا على وحدة اخلدمات امل�رسفية عرب الهاتف طوال ٢4 �شاعة على   .4  

.www.sc.com/bh الإلكرتوين  موقعنا  زيارة  اأو   17531532

وفق  تلقائية  ب�شورة  الإ�شتحقاق  تاريخ  يف  اخلا�ض,  البنك  لتقدير  وفقاً  الثابتة,  الإيداعات  جتديد  �شيتم   .5  

الن�شبة احلالية على الوديعة او وفق الن�شبة ال�شاريه وقت جتديد الوديعة, اأيهما اأقل طبقاً لأحكام ال�رسيعة 

الإ�شالمية.

تتوفر خدمة ال�شحوبات النقدية بالعمالت الأجنبية ح�شب توفر العملة عند البنك.  .6  

قد تكون هناك ر�شوم اإ�شافية حمت�شبة من البنوك الأخرى, وتكون خمتلفة عن الر�شوم املو�شحة يف ق�شم   .7  

)التحويالت(.

يف جميع احلالت, قد يكون للم�رسف ال�شاحب ر�شوم خا�شة به.  .٨  

تتوفر تعرفة اأية خدمات مل يرد ذكرها يف هذا الدليل عند الطلب.  .9  

يتم اإعفاء الأيتام و الأرامل و ذوي املعا�شات التقاعدية و الأفراد الذين يتلقون معونات اإجتماعية من وزارة   .١٠  

العمل و ال�شوؤون الإجتماعية و الطالب و املواطنني البحرينيني الذين ي�شتلمون راتباً �شهرياً اأقل من ٢5٠ 

دينار بحريني من احلد الأدنى املطلوب. يرجى من هوؤلء العمالء اح�شار الأوراق الثبوتية حلالتهم املذكورة 

الإعفاء. على  للح�شول  اأعاله 



التمويل ال�صخ�صي

اخلدمات امل�رسفية 

املميزة

اخلدمات ل�شخ�شية 

البنكية

ر�صوم الإدارية

مبلغ التمويل

٥,٠٠٠١5٠١5٠ دينار بحريني ومافوق

٣,٠٠٠١٢5١٢5 دينار بحريني حتى ٤,٩٩٩ دينار بحريني

١,٠٠٠١٠٠١٠٠ دينار بحريني حتى ٢,٩٩٩ دينار بحريني 

5٠5٠اأقل من ١,٠٠٠ دينار بحريني

5.9٢% - ١٠%5.9٢% - ١٠%معدل الربح ال�شنوي

وفقاً لل�رسيعة الإ�شالمية وتعليمات ر�شوم ال�شداد املبكر للتمويل

البنك املركزي

 اإ�شدار �شهادة بالر�شيد املتبقي

)خطاب يو�شح الإلتزامات امل�شتحقة للبنك(

جماناًجماناً

�شهادة عدم مديونية

)التاأكيد بعدم وجود متويل اأو التزامات مالية للبنك(

جماناًجماناً



اخلدمات امل�رسفية 

املميزة

اخلدمات ل�شخ�شية 

البنكية

اخلدمات الأخرى

جماناًجماناًاخلدمة امل�رسفية عرب الهاتف

5جماناًر�شم اإ�شتبدال البطاقة

٢ د.ب ر�شوم اأ�شتخدام ال�رساف الآيل  

)لبطاقات ال�رساف الآيل الدولية عند ا�شتخدام اأجهزة ال�رساف الآيل لبنك �شتاندرد ت�شارترد(

التحويالت

التحويالت ال�صادرة

طلب حوالة )كمبيالة(

�شيتم ا�شدار احلولت من ح�شاب العميل و لي�ض نقداً

٣جماناً

مالحظة: �شيتم اإر�شال احلوالت اإىل ح�شاب الزبون ولي�ض نقدا

التحويالت املحلية

اأ�شحاب احل�شابات من

بنك �شتاندرد ت�شارترد - البحرين

جماناًجماناً

مدفوعات ”فوري+“

جماناًجماناًمدفوعات حتى ١٠٠ د.ب

مدفوعات اأكرث من ١٠٠ د.ب

)حتى ١,٠٠٠ د.ب(

١٠٠ فل�ض

)للمعاملة الواحدة(

١٠٠ فل�ض

)للمعاملة الواحدة(

مدفوعات ”فوري“

5 فل�ضاإيداع مبا�رس )دفعات الرواتب(

)للمعاملة الواحدة(

5 فل�ض

)للمعاملة الواحدة(

١٠٠ فل�ضاإيداع مبا�رس )بخالف الرواتب(

)للمعاملة الواحدة(

١٠٠ فل�ض

)للمعاملة الواحدة(

مدفوعات ”فواتري“

جماناًدفع الفواتري

)عرب القنوات 

الإلكرتونية(

جماناً

)عرب القنوات 

الإلكرتونية(

التحويل بالتلك�ض داخل دول جمل�ض التعاون اخلليجي

التحويل بالتلك�ض خارج البحرين

٣

+٣

)ر�شوم البنك املرا�شل 

اإن وجدت(

5

+5

)ر�شوم البنك املرا�شل 

اإن وجدت(

ً مالحظة: �شيتم ا�شدار احلولت من ح�شاب العميل و لي�ض نقدا

١١التحويل عرب جهاز ال�رساف الآيل

التحويالت الواردة

التحويالت الواردة بالعملة املحلية والأجنبية واإيداع 

العمالت يف ح�شاب بنك �شتاندرد ت�شارترد - البحرين

جماناًجماناً



اخلدمات امل�رسفية 

املميزة

اخلدمات ل�شخ�شية 

البنكية

طلب �صهادة/ر�صالة م�رصفية

جماناًجماناًر�شيد احل�شاب: احل�شابات ال�شخ�شية

جماناًجماناًتقارير تدقيق احل�شابات/تقارير تاأكيد ر�شيد احل�شاب

جماناًجماناًالر�شالة التو�شيحية

مقا�صة ال�صيك

١٠جماناًاإعادة ال�شيك لأ�شباب فنية

١٠١٠اإعادة ال�شيك دون �شداده من قبلنا

حت�صيل ال�صيك

ال�شيكات بالعمالت الأجنبية

١٠د.ب اأو ما يعادلها بالعمالت الأخرى

)متو�شط مدة التح�شيل ٢١ يوم عمل(

تطبق ر�شوم البنك التح�شيلية

اإيقاف �رصف ال�صيك

�شيك م�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد

البحرين

ً 5جمانا

ر�صوم ال�صيكات

٣جماناًا�شدار �شيك اإداري

٣جماناًدفرت �شيكات �شغري )٣٠ �شيكاً(

١٠جماناًدفرت �شيكات كبري )6٠ �شيكاً(

اأمر الدفع الدائم

١٢ر�رسم اإ�شدار

١٠٠ فل�ض١٠٠ فل�ضال�شداد لبنك اآخر

 الدفع �شمن �شتاندرد ت�شارترد - البحرين 

)عدا التمويالت ال�شخ�شية اأو �شداد فواتري بطاقة الإئتمان(

جماناًجماناً

٢جماناًادخال تعديالت على اأمر الدفع الدائم

عدم تفعيل اأمر الدفع الدائم لعدم

 وجود ر�شيد

5١٠

ر�صوم ا�صتخدام اأجهزة ال�رصاف الآيل الأخرى-بنفت

جماناًجماناًال�شحوبات النقدية

جماناًجماناًا�شتف�شار عن الر�شيد

٣%املعامالت الدولية امل�شحوبة على بطاقة اخل�شم*

من املبلغ

%٣

من املبلغ

 ال�شحوبات النقدية يف دول جمل�ض التعاون

اخلليجي / الدولية

١جماناً



خدمات  احل�صاب

جميع �لر�سوم مبينة بالدينار �لبحريني ماعد� �لر�سوم �ملدونة بعمالت �أخرى

ال�صحب عن طريق اأمني ال�صندوق

اخلدمات امل�رسفية 

املميزة

اخلدمات ل�شخ�شية 

البنكية

١جماناًال�شحب النقدي لأقل من 5٠٠ دينار

جماناًجماناً     اأكرث  من 5٠٠ دينار

١جماناًالإيداع النقدي   لأقل من 5٠٠ دينار

جماناًجماناً     اأكرث  من 5٠٠ دينار

العمالت الأجنبية - ال�صحب والإيداع النقدي

جماناًجماناًال�شحب النقدي للعمالت الأجنبية

جماناًجماناًالإيداع النقدي للعمالت الأجنبية

متطلبات ر�صيد احل�صاب

احلد الأدنى ملتو�صط الر�صيد ال�صهري للح�صابات ال�صخ�صية

احل�صاب اجلاري

5٠٠ ديناربالدينار البحريني

ح�صاب التوفري

٢٠ ديناربالدينار البحريني

احلد الأدنى للر�صيد عند فتح احل�صابات

الودائع الثابتة

٥,٠٠٠ ديناربالدينار البحريني

٢,٥٠٠ ديناربالعمالت الأخرى مبا يعادل

الر�صوم ال�صهرية اإذا مل يتم املحافظة على احلد الأدنى ملعدل اأر�صدة احل�صابات

احل�صاب اجلاري

5 دينارجماناًبالدينار البحرينى )بالعمالت الأخرى مبا يعادل(

ح�صاب التوفري

١ دينارجماناًبالدينار البحريني )بالعمالت الأخرى ما يعادل(

خدمات الفروع

ن�صخة من ر�صيد احل�صاب اأو ن�صخة من ال�صيك اأو امل�صتند

جماناًجماناًحتى ١٢ �شهر )بال�شفحة(

اأكرث  من ١٢ �شهر

ً• ١ اإىل ٣ �شفحات جماناًجمانا

ً• كل �شفحة اإ�شافية جماناًجمانا

جماناًجماناًلأكرث من 5 �شنوات

قد يتطلب التحقق اأو البحث عن الن�شخ التى يتجاوز تاريخها اأكرث من ١٢ �شهرا مدة 7 اأيام عمل 

ومدة ت�شل اإىل 4٨�شاعة للم�شتندات الأخرى

)يتم اإ�شدار ك�شف ح�شاب جماناً كل 6 اأ�شهر(



اخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية

دليل �خلدمات و�لأ�سعار

مايو 2٠1٨


