April 2022

Schedule of
Fees & Charges

Relationship fee
(per month)

Citiblue Account
Holder

Savings

Free

Current

Free

Citibest

Free

Citiblue Account
Holder

Citigold Account
Holder

Check Book Charges

Free

Free

Free

Account held in foreign currency
(Depositing and Withdrawal)

Free

Free

Free

Fees on Issuing Demand Drafts

Free

Free

Demand Draft Cancellation Fees

Free

Free

Fees on Issuing Manager’s Checks

Free

Free

Foreign Currency Check
Purchase (GBP, EUR, USD)

Free

Free

Citigold* Account
Holder

Free

As per current CBB guidelines, orphans, widows, disabled customers,
pensioners, individual receiving social subsidies from the Ministry of Labour
and Social Affairs, students, Bahraini and non-Bahraini customers with a
monthly salary below BHD250 are exempted from such fee. Please send us
your request for exemption, in writing, if you fall in any of the above categories.

Banking Charges
Check Collection Fees

Citiblue Account
Holder

Citigold Account
Holder

Incoming Checks
Outgoing Checks

Free
Free

Free
Free

Return Checks

For Investment and Insurance products, all chargesx disclosed at the time of
subscribing to these products. Please refer to offer documents for the same.
Offer documents are typically constituted by:
- Subscription / application forms, charges declaration forms, facts sheets or
item sheets, applicable Terms and Conditions
Base Prospectus
- Redemption fees up to 1% of redemption value on all investment products
plus 10% VAT on fee
- Fee of up to 0.5% of portfolio value on all investment products for transfer
out of investment holdings to other financial institutions plus 10% VAT on fee
- Custody of up to 0.5% of portfolio value plus 10% VAT on fee
For additional information, please contact a Relationship Manager at Citibank,
N.A. Bahrain Branch.

Check returned for
technical reasons

No charges for Checks returned for
postdated / closed account reason

Citiblue Account
Holder

Citigold Account
Holder

Check Returned by Us
Penalty

BHD 10

BHD 7

Non-Digital

Digital

Non-Digital

Digital

Check Returned to Us
Penalty

BHD 3

Free

Outgoing Foreign Currency
Fund Transfersx (Amt in
BHD or equivalent)

BHD 5.400

BHD
3.329

BHD 2.910

Free

Incoming Foreign Currency
Funds Transfer charges#
(In case any additional
specific claims are made
by correspondent bank
on incoming foreign
currency funds transfer,
commensurately charges
would be applied)

Free

Free

Citi Global Transfer (CGT)

Free**

Free**

Other Charges
Charge for Non-funded
Citigold Account

N/A

Free

ATM / Debit Card
Replacement Feesx

BHD 5.500

Free

Cash withdrawal from Citibank ATMs in
Bahrain and abroad – No charge
ATM / Debit Card
Transactionsx

Cash withdrawal from Overseas NonCitibank ATMs will draw a charge of BHD
BHD 1.100

(Additional correspondent bank charges applicable for all transactions.)

Electronic Fund Transfer Outgoing Transfer Fees
NRT Payments (Fawri+)x

ATM / Debit Card – International Usage charges – Free

Cash Payment Deposit
at Teller for cards and
Loansx

Payment up to BHD2,000 will draw a
charge of BHD 1.100
Payment for more than BHD 2,000 will
draw no charges

Dormancy fee (one-time)
(Effective 31st January,
2022)

BHD 5.500

DNS Batch Payments
(Fawri)x

EBPP Payment (Fawateer)

Up to BHD 100

No fees

Above BHD 100 up
to BHD 1,000

110 fils per transaction

Up to BHD 100

Free

Above BHD 100 up
to BHD 1,000

Free

EBPP payment

No Fees

Retail Banking

Retail Banking

(The prices displayed include any applicable VAT)

Citiblue Account
Holder

Citigold Account
Holder

Non-Digital

Digital

Non-Digital

Digital

Up to BHD 100

No Fees

No
Fees

No Fees

No
Fees

Above BHD 100

110 fils per
transaction

No
Fees

110 fils per
transaction

No
Fees

Citiblue Account
Holder

Citigold Account
Holder

Teller Counter Cash
Withdrawal
Stop Payment
Account Balance Certificate

Free

Free

Free
BHD 11.000

Free
No Charge

Reference Letterx: (Liability
letter addressed to Supreme
Council for Women of
Ministries or for social
housing purpose – Free)

Once a year free,
more than once a
year BHD 11.000

Once a year freex,
more than once a
year BHD 5.500

Annual Membership Fees
Citibank Ultimate Credit Cardx
Emirates–Citibank Ultimate Credit Cardx
Emirates–Citibank Gold Credit Cardx
Citi Life Gold Credit Cardx
Citibank PremierMiles Credit Cardx
Citi Premierx
Emirates–Citibank Silver Credit Cardx
Citi Life Silver Credit Cardx
Citi Rewardsx

Primary
Credit Card
BHD 110
BHD 110
BHD 60.500
BHD 55
BHD 55
BHD 55
BHD 33
BHD 27.500
BHD 27.500

Secondary
Credit Card
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free

Interest Rate for Cards – 2.99% per month / 35.88% Annualized
Percentage Rate
Cash Withdrawal / Advance Feex

5% of cash advance plus
10% VAT on fee or BHD 11,
whichever is higher

Processing Margin for Foreign Currency
Transactions:

3% of foreign currency
transactions – all inclusive

Over Limit Penalty

BD 13 or the highest over
limit amount assessed daily
during the statement period,
whichever is lower

Standing Order (Waived for loans / cards / insurance)
S.O. Establishment/Future
dated Payment transaction*

BHD 3.300

Free

Late Payment Penalty (if minimum
amount is not paid within due date)

BHD 15

S.O. Amendment*

BHD 3.300

Free

Returned Check Penalty

BHD 10

S.O. Not Effected Due to
Lack of Funds Penalty

BHD 10

BHD 5

Additional Bank
Statementsx - (Orphans,
widows, disabled customers,
pensioners, individuals
receiving social subsidies
from the Ministry of Labour
and Social Affairs, students,
Bahraini and non-Bahraini
customers with a monthly
salary below BHD250 are
exempted from such fees)

Free

Free

Release Letterx

Free (within 6 months of
facility closure)
BHD 5.500 (after 6 months of
facility closure)
Free if opted to receive via
email.

Letter of Outstanding Balancex

BHD 11
Liability letter addressed to
Supreme Council for Women or
Ministries or for Social housing
purpose - Free
Free once a year.
Free if opted to receive via email.

Manager’s check issued for Credit balancex

BHD 3.300

1) Issuance of Additional Statements
– Up to 2 times per yearx

Free

Premature FD
Breakage
			

Refer to current Citibank T&C’s
(Subject to maximum of interest earned)

2) More than 2 times per yearx

330 fils per page subject to a
cap of BHD 5.500

Standing Order Instruction

Free

Full Credit Bureau Request
(for the 2nd request in a calendar year)

BHD 5.500

Credit Shield Plus Monthly Premium for
Existing Portfolioxx

Credit Shield Plus Monthly
Premium: 0.918% of
total monthly credit card
outstandingxx

Card conversion Feex

BHD 5.500

x

Credit Card

Retail Banking

Outgoing Local Currency
Fund Transfers (NonEFTS transactions)

Interest Rate
Personal Installment Loan
(New-to-Bank1 Customer)

Up to 30% p.a., on monthly reducing
balance

Personal Installment Loan
(Existing2 customers for top
up loan)

Up to 27% p.a., on monthly reducing
balance

Salary Transfer Loan
(Bahraini Nationals)

10% p.a. on monthly reducing balance

Salary Transfer Loan
(Expatriates)

11% p.a. on monthly reducing balance
(with end of service benefits) up to
19% p.a. on monthly reducing balance
(without end of service benefits)

Administration Fee
(New loan)x

2% of loan amount plus 10% VAT on fee

Administration Fee
(Top-up loan)x

NIL

Credit Card Replacement Fees
Free in case of Bank initiated card replacements
Self Pick up / Mail, Through
local courier / Through
International Courierx

BHD 5.500 (or the actual cost of
International courier)

Credit Card Installment Products
Processing fee for Ready Cash / Loan on Phone (LOP)/ 0% Installment
Products:* 2% of the Loan Amount plus 10% VAT on fee, Max of BD 100.

Loan Cancellation Penalty

1% of outstanding balance or BHD 100
whichever is lower

Release letterx

Free (within 6 months of facility closure)
BHD 5.500 (after 6 months of facility
closure)
Free if opted to receive via email.

Ready Cash / Loan on Phone (ALOP) top up Processing Charge*: NIL
Ready Cash / LOP / BTF / EIP / 0% EIP Cancellation penalty is 1% of the
outstanding balance

Installments Products

Rate in (%)
PER ANNUM*

Loan on Phone Reducing Balance Rate

up to 31.08 %

Easy Installment Plan Reducing Balance Rate

up to 31.08 %

Balance Consolidation Facility Reducing Balance Rate

up to 31.08 %

Ready Cash Loan Reducing Balance Rate

up to 31.08 %

*Applicable tenors will be displayed and agreed upon during the booking process

BHD 11
Liability letter addressed to Supreme
Outstanding Balance Certificate
council for Women or Ministries for
(For the second request in a
Social housing purpose – Free
calendar year)x
Free once a year
Free if opted to receive via email.
Late Payment Penalty

BHD 10

Number of Months on Books for Cards / Loans < 6 months
2
Number of Months on Books for Cards / Loans >= 6 months, month on
books with other products closed within 6 months will be considered.
There is no charge for loan cancellation before disbursement of the loan
amount.
1

Indicative Annual Percentage Rate (APR) for a loan of BHD 7,500 payable
by monthly installments for a tenure of 60 months at an interest rate of
26% and by adding administration charges, the total charges on the loan
are 26.75%. This percentage may vary in accordance with the tenure and
the administration fee.
Indicative Annual Percentage Rate (APR) for a loan of BHD 10,000
payable by monthly installments for a tenure of 60 months at an interest
rate of 10% and by adding administration charges, the total charges on
the loan are 10.47%. This percentage may vary in accordance with the
tenure.

Loans

Credit Card

Minimum Payment Due:
Is calculated as 2.77% of Current Balance on Statement of Account,
plus if applicable (a) Current Billed Late Payment Fee, (b) Current Billed
Finance Charges, (c) Monthly Amount(s) of Installment(s) subscribed
under Installment plans including Easy Installment Plan(s) (EIP/Balance
Transfer Facility/Loan on Phone/Ready Cash Loan etc.), (d) Over Limit
Amount, (e) Past Due Amounts, (f) Taxes (g) Ready Cash Loan Processing
Fee or BHD 10, whichever is higher, with the maximum being equal to the
current statement balance. If your Current Balance is less than BHD 10
then your Minimum Payment due will be Equal to your Current Balance.

الشروط واألحكام

The prices displayed include any applicable VAT. Where the services listed above qualify
for zero-rating under the Bahrain VAT Law and Regulations, the amount charged will be
reduced by the amount of any VAT included in the above stated charges. Charges above
that are exempt from VAT will remain unchanged.

 x xيتضمــن ضريبــة القيمــة المضافــة المحصلــة لصالــح المؤمــن علــى الجــزء الغيــر متعلــق بالتأميــن علــى
الحيــاة .ســيخضع منتــج تأميــن بطاقــة االئتمــان (الغيــر متعلــق بالتأميــن علــى الحيــاة) لضريبــة القيمــة
ً
وفقــا للقواعــد االنتقاليــة للزيــادة فــي المعــدل القياســي لضريبــة القيمــة
المضافــة بالســعر القياســي
المضافــة فــي البحريــن اعتبــارًا مــن  1ينايــر .2022

xx

Inclusive of VAT collected on behalf of the insurer on the non-life component of the
premium. The credit card insurance (non-life insurance) product will be subject to VAT at
the standard rate in accordance with the transitional rules for the increase in the standard
rate of VAT in Bahrain taking effect from 1 January 2022.

*( )1تطبــق الشــروط واألحــكام علــى أصحــاب حســابات ســيتي جولــد بحــد أدنــى مــن رصيــد العالقــة
قــدره  200،000دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى.
( )2رصيــد عالقــة العميــل هــو إجمالــي الرصيــد فــي كل الحســابات (الجاريــة  /اإلدخــار  /الحســابات تحــت
الطلــب  /الودائــع إلــى أجــل) وحســابات االســتثمار )3( .تشــير عبــارة «أي منتــج آخــر» إلــى بطاقــات االئتمــان،
والقــروض ،واالســتثمارات ،والتأميــن )4( .تســتحق الفوائــد علــى الســلفة النقديــة اعتبــارًا مــن تاريــخ
الســلفة النقديــة وحتــى ســداد مبلــغ الســلفة والفوائــد المتعلقــة بهــا.
كافــة أســعار ورســوم ونفقــات المنتجــات المبينــة تفاصيلهــا بهــذا الجــدول قابلــة للتغييــر مــن حيــن إلــى
آخــر بمحــض تقديــر ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن بعــد إصــدار إشــعار مســبق إلــى العميــل.
تطبــق هــذه الرســوم اعتبــارًا مــن تاريــخ ســريانها الــذي يحــدده البنــك .للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى
االتصــال بخدمــات ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن الهاتفيــة (ســيتي فــون) علــى الرقــم 17582484
(ســيتي) .يتفــاوت تســعير الرســوم بنــاء علــى التســهيالت  /عالقــات األعمــال ويخضــع للموافقــات
الالزمــة علــى االئتمــان.
**هــذا تحويــل بيــن حســابات محتفــظ بهــا فــي ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن فــي عــدد مــن الــدول
المختلفــة .يجــب إجــراء هــذه التحويــات عبــر اإلنترنــت ،كمــا أن هــذا التســهيل غيــر متــاح إال فــي دول
معينــة.
االســتثمارات :منتجــات االســتثمار ليســت ودائــع أو التزامــات مصرفيــة كمــا أنهــا ليســت مضمونــة مــن
قبــل ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن أو ســيتي جــروب إنــك أو أي مــن شــركاتها التابعــة أو الفرعيــة
مــا لــم ينــص علــى ذلــك خــاف علــى وجــه التحديــد .منتجــات االســتثمار ليســت مؤمنــة مــن جانــب
الحكومــة أو الــوكاالت الحكوميــة .منتجــات االســتثمار والخزينــة عرضــة لمخاطــر االســتثمار ،بمــا فــي
ذلــك احتمــال خســارة أصــل المبلــغ المســتثمر .األداء الســابق ليــس مؤشــرًا علــى النتائــج المســتقبلية؛
فاألســعار يمكــن أن ترتفــع أو تنخفــض .يجــب علــى المســتثمرين فــي منتجــات االســتثمار و/أو الخزينــة
المقومــة بغيــر العمــات المحليــة أن يكونــوا علــى درايــة بمخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف التــي يمكــن
أن تســبب خســارة فــي أصــل مبلــغ االســتثمار عنــد تحويــل العملــة األجنبيــة إلــى العملــة المحليــة لبلــد
المســتثمر .منتجــات االســتثمار والخزينــة غيــر متاحــة لألشــخاص األمريكييــن .تخضــع كافــة الطلبــات
بشــأن منتجــات االســتثمار والخزينــة للشــروط واألحــكام المعينــة المتعلقــة بمنتجــات االســتثمار
والخزينــة .علــى المســتثمرين اإلشــارة إلــى مســتند (مســتندات) العــرض ذي الصلــة للحصــول علــى
تفاصيــل المعلومــات وعلــى الشــروط واألحــكام المطبقــة قبــل االكتتــاب فــي العــرض .التأميــن :ســيتي
بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن مرخــص لــه مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي كمصــرف تجزئــة وجملــة
تقليــدي وهــو الممثــل المعتمــد لشــركة زيوريــخ إنترناشــيونال اليــف ليميتــد فــرع البحريــن ،ال يؤمــن
ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن أو يصــدر بوالــص التأميــن ،ولكنــه يقــدم الدعــم للعميــل بتحصيــل
أقســاط التأميــن لمصــدر بوليصــة التأميــن .وال يعتبــر ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن مســؤو ً
ال عــن
رفــض أي طلــب تأميــن أو مطالبــة .الودائــع :تخضــع الودائــع  /أســعار الفائــدة للتغييــر بيــن حيــن وآخــر
بعــد إصــدار إشــعار مســبقُ .تطبــق الشــروط واألحــكام التــي تحكــم الحســابات المصرفيــة لــدى ســيتي
بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن وهــي متاحــة عنــد الطلــب وقابلــة للتغييــر بعــد إصــدار إشــعار مســبق .يحتفــظ
ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن بالحــق فــي رفــض أي طلــب لقيــد وديعــة مــن أي شــخص بمحــض
تقديــره الخــاص .القــروض :تمنــح كافــة القــروض بمحــض تقديــر ســيتي بنــك ان ايــه بنــاء علــى (أ) اتفــاق
األطــراف علــى الشــروط واألحــكام (ب) إكمــال اإلجــراءات والموافقــات الداخليــة فــي ســيتي بنــك ان.
ايــه .فــرع البحريــن (ج) إكمــال المســتندات المقبولــة لــدى ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن .فــي حــال
كانــت الدفعــة المســتلمة أعلــى مــن المبلــغ المســتحق وفقــً لجــدول الســداد المتفــق عليــه ،ســوف
يتــم اســتخدام أي مبالــغ زائــدة لتقليــل المبلــغ الرئيســي المســتحق ،كمــا ســيتم تعديــل الفتــرة الزمنيــة
المتبقيــة وفقــً لذلــك .بطاقــات االئتمــان :تعالــج كل طلبــات بطاقــات االئتمــان علــى أســاس بــذل
أفضــل الجهــود وبمحــض تقديــر ســيتي بنــك .جميــع الودائــع لــدى ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن
فــي المملكــة مشــمولة بواســطة لوائــح تنظيــم حمايــة الودائــع وحســابات االســتثمار الغيــر مقيــدة
الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي بموجــب القــرار .رقــم ( )34لعــام .2010

* 1. Applicable to Citigold members with a minimum Relationship Balance of US $ 200,000
or equivalent in any other currency. 2. Customer Relationship Balance is the total balance
in all accounts (Current / Savings / Call / Time Deposits) and investment accounts. 3. Any
other product refers to Credit Cards, Loans, Investments and Insurance. 4. Interest shall
accrue in relation to a Cash Advance and interest thereon. All prices, fees and charges of
products and services detailed in this schedule are subject to change from time to time at
sole discretion of Citibank, N.A. Bahrain Branch by giving prior notice to customer. Such
changes apply from the effective date specified by the bank. For more information, please
contact CitiPhone Banking on 17582484 (CITI). Pricing may vary depending on facility /
business relationship and subject to credit approvals.

ُتطبــق الشــروط واألحــكام وهــي متاحــة عنــد الطلــب .كافــة الشــروط واألحــكام قابلــة للتغييــر بعــد
إصــدار إشــعار مســبق .تكــون كافــة االلتزامــات بموجــب المنتجــات المعروضــة مســتحقة الدفــع حصــرًا
لــدى ســيتي بنــك ان .ايــه .فــرع البحريــن بموجــب قوانيــن مملكــة البحريــن (بمــا فــي ذلــك أيــة إجــراءات أو
أوامــر أو مراســيم أو لوائــح حكوميــة)ُ .تطبــق شــروط وأحــكام خاصــة علــى كل المنتجــات وهــي متاحــة
عنــد الطلــب وقابلــة للتغييــر.
إذا كانـــت لديكـــم أيـــة استفســـارات أو شـــكاوى بشـــأن المنتجـــات والخدمـــات المقدمـــة مـــن ســـيتي
بنـــك ان .ايـــه .فـــرع البحريـــن ،يمكنكـــم الكتابـــة إلـــى مديـــر خدمـــات الزبائـــن ،الســـيدة هنـــد الزيانـــي
علـــى البريـــد اإللكترونـــي bah.customer.service@citi.com :أو االتصـــال هاتفيـــً علـــى الرقـــم:
 .+ 97317588360يتوفـــر عنـــد الطلـــب دليـــل ســـهل االســـتخدام بشـــأن التعامـــل مـــع الشـــكاوى.
س ــيتي بن ــك ان .اي ــه .ف ــرع البحري ــن مرخ ــص ل ــه م ــن قب ــل مص ــرف البحري ــن المرك ــزي كمص ــرف تجزئ ــة
وجمل ــة تقلي ــدي.

**This is a transfer between accounts held within Citibank across geographies. Such
transfers have to be executed online and this facility is available only on select countries.
Investments: Investment products are not bank deposits or obligations or guaranteed by
Citibank, N.A. Bahrain Branch, Citigroup Inc. or any of its affiliates or subsidiaries unless
specifically stated. Investment products are not insured by government or governmental
agencies. Investment and Treasury products are subject to Investment risk, including
possible loss of principal amount invested. Past performance is not indicative of future
results: prices can go up or down. Investors investing in investments and / or Treasury
products denominated in non-local currency should be aware of the risk of exchange
rate fluctuations that may cause loss of principal when foreign currency is converted to
the investors’ home currency. Investment and Treasury products are not available to U.S
persons. All applications for Investment and Treasury products are subject to Terms and
Conditions of the individual Investment and Treasury products. Investment products are
not insured by government or governmental agencies unless specifically stated. Investors
should refer to the relevant offering document(s) for detailed information and applicable
terms and conditions prior to subscription. Insurance: Citibank, N.A. Bahrain Branch is
licensed by Central Bank of Bahrain as a Conventional Retail and Wholesale Bank and
is an Appointed Representative of Zurich International Life Limited, Bahrain. Citibank,
N.A. Bahrain Branch does not offer insurance advice or underwrite or issue insurance
policies, but provides customer support to receive premium payments for the issuer of the
insurance policy. Citibank, N.A. Bahrain Branch will not be held responsible for rejection of
any insurance application or claim.
Deposits: Deposit/interest rates are subject to change from time to time and with prior
notice. Terms and Conditions governing bank accounts with Citibank, N.A. Bahrain Branch
apply, are available on request and subject to change with prior notice. Citibank holds
the right to refuse a deposit booking order from anyone at its sole discretion. Loans:
’All loans are at sole discretion of Citibank, N.A. Bahrain Branch based on a) the parties
agreement to the Terms and Conditions b) completion of the internal procedures and
approval of Citibank, N.A. Bahrain Branch. c) Completion of documents acceptable
to Citibank, N.A. Bahrain Branch. In case the payment received is higher than the
due amount required based on the agreed repayment schedule, any excess funds
will be used to reduce the outstanding Principal Amount and the remaining tenure
will be adjusted accordingly. Credit Card: All Credit Card applications are processed
on a best effort–basis and at sole discretion of Citibank, N.A. Bahrain Branch. Terms
and Conditions apply and are available on request. Deposits held with Citibank, N.A.
Bahrain Branch in the Kingdom are covered by the Regulation Protecting Deposits and
Unrestricted Investment Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance
with Resolution No (34) of 2010. All Terms and Conditions are subject to change with
prior notice. All obligations under the products offered are payable solely at and by
Citibank, N.A. Bahrain Branch, subject to the laws of the Kingdom of Bahrain (including
any governmental actions, orders, decrees and regulations). For all products, special
Terms and Conditions apply, are available on request and are subject to change.
Should you have any concerns or complains with regards to the product or services offered
by Citibank, N.A. Bahrain Branch, you may write to our Customer Services Manager, Ms.
Hind Al Zayani at email: bah.customer.service@citi.com or telephone +97317588360. An
easy to use complaints handling guide is available upon request. Citibank, N.A. Bahrain
Branch is licensed by Central Bank of Bahrain as a Conventional Retail and Wholesale Bank.

Terms and Conditions

 xالرســوم الموضحــة فــي الجــدول تشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة .فــي حــال اســتحقاق أحــد الرســوم
المبينــة أعــاه لمعــدل صفــر لضريبــة القيمــة المضافــة حســب قانــون الضريبــة لمملكــة البحريــن فإنــه
ســيتم خصــم قيمــة الضريبــة مــن مبلــغ الرســوم المبينــة أعــاه .الرســوم المبينــة أعــاه معفــاة مــن
الضريبــة و ســتبقى مــن غيــر تعديــل

x

بطاقات االئتمان

الحد األدنى للدفع:
يحسب بنسبة  %2.77من الرصيد الحالي على كشف الحساب ،باإلضافة إلى ذلك إذا
أمكن (أ) فاتورة رسم التأخر في الدفع (ب) فاتورة تكاليف التمويل الحالية (ج) المبلغ
الشهري (المبالغ) أو الدفعة (الدفعات) التي دخلت في إطار خطط السداد بما في
ذلك خطة السداد المريح ( )EIPخدمة تحويل الرصيد  /قرض على الهاتف (الهواتف)
 /القرض (القروض) الفوري وما إلى ذلك( .د) أكثر من مبلغ الحد (ه) المبلغ المستحق
في الماضي (و) الضرائب (ز) رسوم معالجة القروض أو  10دينار أيهما أعلى .إذا كان
رصيدك الحالي أقل من  10دينار فالحد األدنى لدفع اإلستحقاق سيكون مساويًا
لرصيدك الحالي

قرض شخصي يسدد بأقساط
(عميل جديد للبنك)1

لغاية  %30سنويًا ،على الرصيد
المتناقص شهريًا

قرض شخصي يسدد بأقساط شهرية
(العمالء الحاليين 2إلضافة مبلغ للقرض)

لغاية  %27سنويًا ،على الرصيد
المتناقص شهريًا

قرض بتحويل الراتب
(للمواطنين البحرينيين)

 %10سنويًا ،على الرصيد المتناقص
شهريًا

رسوم استبدال البطاقة االئتمانية

قرض بتحويل الراتب
(للوافدين المقيمين)

 %11سنويًا ،على الرصيد المتناقص شهريًا
(مع امتيازات نهاية الخدمة)
لغاية  %19سنويًا ،على الرصيد المتناقص
شهريًا
(بدون امتيازات نهاية الخدمة)

مجا ًنا في حالة قيام البنك باستبدال البطاقة
استالم البطاقة شخصيًا
 /بالبريد عن طريق خدمة
محلية للنقل السريع /عن
طريق خدمة البريد السريع
x
الدولية

 5.500د.ب (أو التكلفة الفعلية لخدمة البريد
السريع الدولية)

x

 %2من مبلغ القرض باإلضافة إلى %10
ضريبة القيمة المضافة على الرسوم

رسم اإلدارة (قرض جديد)

x

صفر

رسم اإلدارة (إضافة للقرض)

منتجات التقسيط الخاصة بالبطاقة االئتمانية
رسوم تجهيز منتجات خطة السداد بدون فوائد /رسوم تجهيز منتجات قرض النقد
الجاهز  /القرض عبر الهاتف %2 x:من قيمة القرض باإلضافة إلى  %10ضريبة القيمة
المضافة على الرسوم بحد أقصى  100د.ب. .
رسوم تجهيز إضافة على قرض النقد الجاهز  /القرض عبر الهاتف :xصفر
غرامة إلغاء تسهيالت النقد الجاهز/القرض بالهاتف/تسهيالت تحويل الرصيد/خطة
األقساط المريحة /خطة السداد بدون فوائد  %1من الرصيد المستحق.

منتجات التقسيط

السعر ( )٪السنوي*

سعر الفائدة على الرصيد المتناقص للقرض عبر الهاتف

لغاية %31.08

سعر الفائدة على الرصيد المتناقص لخطة السداد المريح

لغاية %31.08

سعر الفائدة على الرصيد المتناقص لتسهيالت توحيد الرصيد

لغاية %31.08

سعر الفائدة على الرصيد المتناقص للنقد الجاهز

لغاية %31.08

* سيتم عرض والموافقة على الفترات الزمنية المطبقة خالل عملية الحجز

 %1من الرصيد المستحق أو  100د.ب
أيهما أقل

غرامة إلغاء القرض

مجانًا (في غضون  6أشهر من إغالق
التسهيل)
 5.500د.ب (عقب  6أشهر من إغالق
التسهيل)
مجانًا في حال اختيار التس ُّلم عبر البريد
اإللكتروني.

x

خطاب خلو طرف

شهادة الرصيد المستحق
(للطلب الثاني خالل سنة تقويمية)

x

غرامة التأخر في السداد

 11د.ب
وجه إلى
الم َّ
خطاب المسؤولية ُ
المجلس األعلى للمرأة أو الوزارات أو
لغرض اإلسكان االجتماعي – مجانًا مرة
في السنة.
مجانًا في حال اختيار التس ُّلم عبر البريد
اإللكتروني.
 10د.ب

 .1عالقة العميل مع البنك (البطاقات االئتمانية أو القروض) أقل من ستة أشهر
 .2عالقــة العميــل مــع البنــك (البطاقــات االئتمانيــة أو القــروض) ألكثــر أو مــا يعــادل
ســتة أشــهر ،العمــاء الذيــن أغلقــوا حســاباتهم خــال ســتة أشــهر ســيأخذون بعيــن
االعتبــار وتطبــق أســعار الفائــدة المذكــورة.
ال توجد رسوم على إلغاء القرض قبل صرف مبلغ القرض.
معــدل الفائــدة الســنوية المئويــة التأشــيري علــى قــرض قــدره  7500د.ب مســتحق
الســداد بأقســاط شــهرية لمــدة  60شــهرًا بســعر فائــدة  %26و بإضافــة رســوم اإلدارة
يصبــح إجمالــي معــدل الرســوم علــى القــرض  %26.75تتفــاوت هــذه النســبة المئويــة
وفقــً لمــدة القــرض ومقــدار رســوم اإلدارة.
معــدل الفائــدة الســنوية المئويــة التأشــيري علــى قــرض قــدره  10,000د.ب مســتحق
الســداد بأقســاط شــهرية لمــدة  60شــهرًا بســعر فائــدة  %10و بإضافــة رســوم اإلدارة
يصبــح إجمالــي معــدل الرســوم علــى القــرض  %10.47تتفــاوت هــذه النســبة المئويــة
وفقــً لمــدة القــرض ومقــدار رســوم اإلدارة.

القروض

أسعار الفائدة

الخدمات المصرفية لألفراد

التحويالت السريعة
x
(فوري)+

الدفعات عبر حلول
الشبكة الرقمية (فوري)

x

دفع الفواتير المستحقة
( فواتير)

حتى  100د.ب

بدون رسوم

أكثر من  100د.ب وحتى
 1000د.ب

 110فلس للمعاملة

حتى  100د.ب

مجانًا

أكثر من  100د.ب وحتى
 1000د.ب

مجانًا

الفواتير

بدون رسوم

أصحاب حسابات سيتي بلو

أصحاب حسابات سيتي
جولد

بطاقة ائتمان سيتي بنك ألتيميت
بطاقة ائتمان اإلمارات-سيتي بنك ألتيميت
x
بطاقة ائتمان اإلمارات-سيتي بنك الذهبية
x
بطاقة ائتمان سيتي اليف الذهبية
x
بطاقة ائتمان سيتي بنك بريمير مايلز
x
بطاقة ائتمان سيتي بريمير
x
بطاقة ائتمان اإلمارات-سيتي بنك الفضية
x
بطاقة ائتمان سيتي اليف الفضية
x
بطاقة ائتمان سيتي ريواردز

معدل الفائدة على البطاقات  ٪ 2.99شهريًا  ٪ 35.88 /في المعدل السنوي

رسوم التحويالت المالية
الصادرة (المعامالت غير
التابعة لنظام تحويل
األموال اإللكتروني)

x

غير رقمية
حتى  100د.ب
x

أكثر من  100د.ب

السحب النقدي من كاونتر
الصراف
وقف صرف
x

رقمية

غير رقمية

رقمية

بدون
بدون رسوم
رسوم
 110فلس للمعاملة بدون
رسوم

بدون رسوم بدون
رسوم
بدون
 110فلس
رسوم
للمعاملة

أصحاب حسابات سيتي بلو

أصحاب حسابات سيتي
جولد

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

 11.000د.ب

بدون رسوم

شهادة رصيد الحساب
*
مرة في العام مجانًا ،أكثر من
رسالة مرجعية (خطاب
تحمل مسؤولية موجه إلى مرة في العام  11.000د.ب.
المجلس األعلى للمرأة في
الوزارات أو لغرض اإلسكان
االجتماعي  -مجانًا)

مرة في العام مجانًا،
أكثر من مرة في العام
 5.500د.ب.

أمر الدفع المستديم (التنازل عن القروض /البطاقات /التأمين)
إنشاء أمر دفع مستديم
 /معاملة الدفع اآلجلة

x

x

 110د.ب
 110د.ب
 60.500د.ب
 55د.ب
 55د.ب
 55د.ب
 33د.ب
 27.500د.ب
 27.500د.ب

مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا

x

 3.300د.ب

مجانًا

رسم السحب النقدي  /السلفة النقدية

 ٪ 5من مبلغ السلفة النقدية باإلضافة إلى
ضريبة القيمة المضافة بواقع  ٪ 10على
الرسم أو  11د.ب أيهما أكثر

رسوم تجهيز المعامالت بالعمالت
األجنبية

 ٪ 3تجهيز المعامالت بالعمالت األجنبية -
متضمنة جميع الرسوم

غرامة تجاوز حد االئتمان

 13د.ب أو أعلى مبلغ يتجاوز الحد يتم تقييمه
يوميًا خالل فترة كشف الحساب  ،أيهما أقل

غرامة التأخر في السداد (إذا لم يتم سداد مبلغ الحد األدنى في
تاريخ السداد)
غرامة الشيك المرتجع

 15د.ب
 10د.ب

مجانًا (في غضون  6أشهر من إغالق التسهيل)
 5.500د.ب (عقب  6أشهر من إغالق التسهيل)
مجانًا في حال اختيار التس ُّلم عبر البريد اإللكتروني.

x

خطاب خلو طرف

خطاب بشأن الرصيد
المستحق( xللطلب الثاني
خالل سنة تقويمية)

 11د.ب
وجه إلى المجلس األعلى للمرأة
الم َّ
خطاب المسؤولية ُ
أو الوزارات أو لغرض اإلسكان االجتماعي – مجانًا مرة
في السنة.
مجانًا في حال اختيار التس ُّلم عبر البريد اإللكتروني.

شيك المدير الصادر لرصيد
x
االئتمان

 3.300د.ب

 )1إصدار بيان مصرفي إضافي
x
لغاية مرتين في السنة

مجانًا

x

 )2أكثر من مرتين سنويًا

 330فلس لكل صفحة رهنًا بحد أقصى قدره  5.500د.ب

 3.300د.ب

مجانًا

تعليمات أمر الدفع المستديم

مجانًا

أمر دفع مستديم غير
نافذ بسبب نقص األموال

 10د.ب

 5د.ب

كشوفات مصرفية إضافية
( xيتم إعفاء كل من
اليتامى واألرامل والمعاقين
والمتقاعدين ومستحقي
الضمان االجتماعي من وزارة
العمل والشؤون االجتماعية
والطالب والعمالء البحرينيين
وغير البحرينيين ممن تقل
رواتبهم عن  250د.ب من مثل
هذه الرسوم .يرجى إرسال
طلب اإلعفاء كتابيًا إذا كنت
تدخل ضمن أي من الفئات
المذكورة أعاله).

مجانًا

مجانًا

طلب تقرير كريدت بيرو
بالكامل( xللطلب الثاني خالل
سنة تقويمية)

 5.500د.ب

قسط كرديت شيلد بلس
الشهري للعمالء الحاليين
xx
فقط

حماية ائتمانية زائد قسط شهري 0.918% :من
إجمالي الرصيد الشهري المستحق على بطاقة
xx
االئتمان

كسر الوديعة الثابتة قبل
موعد االستحقاق

يرجى مراجعة شروط وأحكام سيتي بنك الحالية

x

تعديل أمر دفع مستديم

x

رسم تحويل البطاقة

(بموجب الحد األقصى للفائدة المكتسبة)

 5.500د.ب

بطاقات االئتمان

رسوم التحويالت المالية اإللكترونية الصادرة

رسوم االشتراك السنوية

بطاقات االئتمان
األساسية

بطاقات االئتمان
اإلضافية

الخدمات المصرفية لألفراد

رسم إصدار دفتر شيكات

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا
مجانًا

(الرسوم المبينة أدناه تشمل ضريبة القيمة المضافة)
رسوم العالقة (شهريًا)

أصحاب حسابات سيتي بلو

أصحاب حسابات سيتي
جولد*

التوفير

مجانًا

مجانًا

الحساب المفتوح بعملة
أجنبية (إيداع وسحب)

الجاري

مجانًا

مجانًا

رسوم إصدار حوالة تحت
الطلب

مجانًا

سيتي بست

مجانًا

مجانًا

رسوم إلغاء حوالة تحت
الطلب

مجانًا

مجانًا

رسوم إصدار شيك مدير

مجانًا

مجانًا

شراء الشيكات بالعمالت
األجنبية (الباوند واليورو
والدوالر)

مجانًا

مجانًا

يتم إعفاء كل من اليتامى واألرامل والمعاقين والمتقاعدين ومستحقي الضمان
اإلجتماعي من وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية والطالب والعمالء البحرينيين وغير
البحرينيين ممن تقل رواتبهم عن  250د.ب من مثل هذه الرسوم.
يرجى إرسال طلب اإلعفاء كتابيًا إذا كنت تدخل ضمن أي من الفئات المذكورة أعاله
رسوم الخدمات المصرفية
رسوم تحصيل الشيكات

أصحاب حسابات سيتي بلو

أصحاب حسابات سيتي
جولد

الشيكات الواردة
الشيكات الصادرة

مجانًا
مجانًا

مجانًا
مجانًا

الشيكات المرتجعة
ال رسوم على الشيكات المرتجعة بسبب التاريخ المؤجل /
إقفال الحساب

الشيك المرتجع ألسباب
فنية
غرامة الشيكات المرتجعة
من قبلنا

 10د.ب

 7د.ب

غرامة الشيكات المرتجعة
لنا

 3د.ب

مجانًا

رسوم أخرى
رسوم الحسابات الغير
ممولة

ال ُتطبق

مجانًا

 5.500د.ب

مجانًا

فيما يتعلق باالستثمارات ومنتجات التأمين ،تبين الرسوم xعند االشتراك في هذه
المنتجات .يرجى مراجعة مستندات العرض األخرى بهذا الشأن .تشمل مستندات
العرض األخرى ما يلي:
استمارات االكتتاب/الطلب

استمارات إعالن الرسوم

ملخص البيانات أو ورقة الشروط

الشروط واألحكام المطبقة

نشرة االكتتاب األساسية
 رسوم االسترداد تصل نسبة  *٪ 1من قيمة االسترداد في جميع المنتجات االستثماريةباإلضافة إلى  % 10ضريبة القيمة المضافة على الرسوم.
 رسم يصل إلى نسبة  *% 0.5من قيمة المحفظة على جميع منتجات االستثمار عندنقل الحصص االستثمارية إلى مؤسسات مالية أخرى باإلضافة إلى  % 10ضريبة القيمة
المضافة على الرسوم.
 رسوم الحفظ تصل إلى نسبة  *٪ 0.5من قيمة المحفظة باإلضافة إلى  % 10ضريبةالقيمة المضافة على الرسوم.
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بكم في سيتي بنك،
ان .ايه .فرع البحرين.
أصحاب حسابات سيتي بلو

رسم استبدال بطاقة
الصراف اآللي  /بطاقة
الخصم *
معامالت أجهزة الصراف
اآللي  /بطاقات الخصم

x

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي لسيتي بنك
البحرين وخارج البحرين  -بدون رسوم
رسم السحب من أجهزة الصراف اآللي غير التابعة لسيتي
*
بنك خارج البحرين يعادل  1.100دينار بحريني .

رسوم استخدام بطاقات الصراف اآللي  /الخصم دوليًا  -مجانًا
سداد دفعة نقدية عن
طريق الصراف لحساب
x
البطاقات والقروض

يفرض رسم قدره  1.100د.ب على دفع ما يقل عن
*
 2,000د.ب .
ال يفرض رسم على دفع أكثر من  2,000د.ب

رسوم الحسابات الخاملة
(لمرة واحدة)

 5.500د.ب

(اعتبارًا من  31يناير )2022

التحويالت المالية الصادرة غير رقمية
بالعمالت األجنبية( xالمبلغ
 5.400د.ب
بالدينار البحريني أو ما
يعادله)
رسوم التحويالت الواردة
بالعمالت األجنبية
( #في حال تقدم البنك
المراسل بأية مطالبات
مجانًا
إضافية معينة بشأن
التحويل الوارد بالعمالت
األجنبية ،فسوف يتم
احتساب رسوم متكافئة)
خدمة سيتي للتحويالت
حول العالم

مجانًا**

رقمية

أصحاب حسابات سيتي
جولد
غير رقمية

رقمية

 3.329د.ب  2.910د.ب

مجانًا

مجانًا

مجانًا**

(سيتم تطبيق مصاريف البنك المراسل بشكل إضافي إلى جميع المعامالت)

الخدمات المصرفية لألفراد

أصحاب حسابات سيتي بلو

أصحاب حسابات سيتي
جولد

جـــــدول
الرسوم والنفقات

أبريل 2022

