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General Terms and Conditions

• Charges quoted for products / services are subject to change 
without prior notice.

• The Bank reserves the right to levy additional charges for 
sevices at its sole discretion.

• Additional charges such as postage, telex, telephone, 
correspondent banking etc., will be levied if applicable.

• The currency charges mentioned in this schedule are in Qatari 
Riyals, unless otherwise stated.



Accounts

Current and Savings accounts (all types) Charge(s)

Minimum monthly balance fee Free  
Closure of account longer than 12 months  Free  
Closure of account open less than 12 months 50  
Dormant/Inactive account 10 per month  
 (for balance 
 under 500)*
 Free (for balance 
 over 500)  
  
Cash withdrawals from teller below 10 
QAR 1000  

Overdraft on account 50
Payment of utility bills 5
Payment of utility bills via online banking
or ATM Free

Statements (Current and Savings Accounts) Charge(s)

Issuing a regular monthly statement of account Free  
Issuing a duplicate statement of account:
• 1 – 5 years 10 per statement
• 5 years and beyond 20 per statement  
Issuing a certified statement upon request 10 per statement

* includes equivalent in foreign currencies
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Certificates

Certificates	 Charge(s)

Liabilities certificate  25  
Balance certificate 25  
Clearance certificate 25  
Signature verification 10
Any other certificates 25  

Cheques

Cheque Books Charge(s)

First cheque book Free  
Issuing subsequent cheque books 10  
Cancellation of cheque book Free  
Copy of cheque
• Less than one year 10 per cheque
• More than one year 20 per cheque
Cheque Books with special design
following customer request
  

Cheque Deposits Charge(s)

Cheque deposits (QAR) normal clearing Free  
   

Cheque Withdrawals Charge(s)

Cheque returned
• insufficient funds 100 per cheque
   - 2nd time 150 per cheque
   - 3rd time 300 per cheque
Stop payment (lost / stolen)
• stop payment on cheque* 25 per cheque
• stop payment on cheque book 100 per cheque 
 book
* Police report required

20 per cheque 
book + cost of 
design work.



Fund Transfers

Internal Transfers Charge(s)

Between Barwa Bank accounts Free

Inward Transfers Charge(s)

Local Free  
International Free  

Outward Transfers Charge(s)

Local 10  
International 15
Outward transfers instructions given Free
via online banking  

Manager Cheques Charge(s)

Issuance 25  
Stop payment* (lost/stolen) 50  

Internal Standing Orders (own accounts) Charge(s)

Amending Free  
Cancelling Free  

External Standing Orders** Charge(s)

Set-up Free  
Execution fee per occurrence *** 10  
Amending Free  
Cancelling Free  
 
* Police report required
** includes standing orders to other Barwa Bank account holders
*** These charges are in addition to any applicable transfer charges 
due on execution of the standing order
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Finance

Finance Charge(s)

Finance installment postponements 50 per   
 postponement

Credit Cards

Credit Cards Charge(s)

Card Type and Limit Monthly Fee*

Gold 300
Platinum Card –  Limit 
Below 35,000 500
Below 45,000 600
Below 55,000 700
Below 65,000 900
Below 100,000 1,000

Supplementary cards (First 2 cards) Free
Supplementary cards above first 2 One time fee
 100 per card  
Cash advance fees 4% with a 
 minimum charge 
 of 100  
Late payment fees 50 per each 
 month of delay 
Increased card limit 100 
Over limit fee 50

*Monthly fees are applied in the month’s where the total outstanding 
balance is not paid in full by due dates

Issuing a duplicate statement of account
• 1 – 5 years 10 per statement
• 5 years and beyond 20 per statement
Sales voucher copy 50 per copy  
PIN replacement  10  
Card replacement (lost / stolen cards) 50  
International transaction fee 2%



Debit / ATM Cards

Debit / ATM Cards Charge(s)

Issuance/Annual fee Free  
Supplementary cards 50 per card  
Cash withdrawal in Qatar Free  
Balance enquiry in Qatar Free  
Cash withdrawal on GCC Net 6 per transaction 
Balance enquiry on GCC Net Free  
Cash withdrawal – elsewhere 15 per transaction 
Balance enquiry – elsewhere Free  
PIN replacement 10  
Card replacement (lost / stolen cards) 50   
International transaction fee 2% 
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بطاقات الصراف اآللي

بطاقات ال�صراف الآيل )التكاليف(

جماناً ر�سوم الإ�سدار ال�سنوية

50 لكل بطاقة اإ�سدار بطاقة اإ�سافية

جماناً �سحب نقدي يف قطر

جماناً طلب ك�سف ر�سيد يف قطر

6 عن كل معاملة �سحب نقدي من �سبكة ال�سراف اخلليجية

جماناً طلب ك�سف ر�سيد عرب �سبكة ال�سراف اخلليجية

15 عن كل معاملة �سحب نقدي يف البالد الأخرى

جماناً طلب ك�سف ر�سيد يف البالد الأخرى

10 ا�ستبدال الرقم ال�سري

50 ا�ستبدال البطاقة (يف حالة الفقدان/ال�سرقة)

%2 ر�سوم املعامالت الدولية



التمويل

)التكلفة( التمويل    

50 عن كل تاأجيل تاأجيل �سداد الق�سط   

بطاقات االئتمان

بطاقات الئتمان )التكاليف(

الر�صوم ال�صهرية*

300

500
600
700
900

1000

• نوع البطاقة - احلد الئتماين

ذهبية

بالتينية - احلد

اأقل من 35000

اأقل من 45000

اأقل من 55000

اأقل من 65000

اأقل من 100,000

جماناً اإ�سدار بطاقة اإ�سافية (اأول بطاقتني)

100 (ر�سم مرة واحدة) اإ�سدار بطاقات اإ�سافية (اأكرث من بطاقتني)

4 % بحد اأدنى يبلغ 100 ر�سوم ال�سلفة النقدية

50 عن كل �سهر تاأخري ر�سوم الدفع املتاأخر

100 زيادة حد الئتمان

50 ر�سوم جتاوز حد الئتمان

* تطبق الر�سوم ال�سهرية يف ال�سهور التي مل يتم خاللها دفع الر�سيد الدائن بالكامل يف 
تاريخ ال�ستحقاق.

10 عن كل ك�سف
20 عن كل ك�سف

اإ�سدار ن�سخة عن ك�سف احل�ساب ال�سهري

• 1-5 �سنوات
• 5 �سنوات وما فوق

50 عن كل ن�سخة اإ�سدار ن�سخة عن ق�سيمة املبيعات

10 ا�ستبدال الرقم ال�سري

50 ا�ستبدال البطاقة (يف حالة الفقدان اأو ال�سرقة)

%2 ر�سوم املعامالت الدولية



800 8555 | barwabank.com

الحواالت المالية

احلوالت الداخلية )التكاليف(

جماناً بني ح�سابات بنك بروة

احلوالت الواردة )التكاليف(

جماناً حملي

جماناً دويل

احلوالت ال�صادرة )التكاليف(

10 حملي

15 دويل

جماناً  التعليمات اخلا�سة بالتحويالت ال�سادرة 

 عرب الإنرتنت

ال�صيكات امل�صرفية )التكاليف(

25 الإ�سدار

50 اإيقاف الدفع (يف حالة الفقدان/ال�سرقة)*

 

)التكاليف(

التعليمات القائمة باحلوالت الداخلية 

)ح�صابات �صخ�صية(

جماناً تعديل

جماناً اإلغاء

التعليمات القائمة باحلوالت اخلارجية** )التكاليف(

جماناً تاأ�سي�س طلب احلوالة

10  ر�سوم تنفيذ احلوالة الدورية ***

جماناً تعديل

جماناً اإلغاء

*  يتطلب تقرير �سرطة
**  ت�سمل التعليمات اخلا�سة باحلوالة لأ�سحاب ح�سابات بنك بروة اأخرى

***  هذه التكاليف بالإ�سافة اإىل اأي تكلفة حتويل تنطّبق على التحويالت الدائمة



الشهادات

ال�صهادات )التكاليف(

25 �سهادة مديونية

25 �سهادة الر�سيد

25 �سهادة اإخالء طرف

10 امل�سادقة على �سحة التوقيع

25 اأي �سهادة اأخرى

الشيكات

دفاتر ال�صيكات )التكاليف(

جماناً اأول دفرت �سيكات

10 اإ�سدار دفرت �سيكات لحق

جماناً اإلغاء دفرت ال�سيكات

10 عن كل �سيك
20 عن كل �سيك

ن�سخة من ال�سيك

• اأقل من �سنة واحدة
• اأكرث من �سنة واحدة

20 عن كل دفرت + تكاليف 
الت�سميم

دفرت �سيكات بت�سميم خمتلف

اإيداع �صيكات )التكاليف(

جماناً اإيداع �سيك بالريال القطري (التح�سيل العادي)

�صحب ال�صيكات )التكاليف(

100 ريال عن كل �سيك
150ريال عن كل �سيك
300 ريال عن كل �سيك

�سيك مرجتع

• لعدم وجود ر�سيد كاٍف يف احل�ساب
- للمرة الثانية

- للمرة الثالثة

25 عن كل �سيك
100 عن كل دفرت �سيكات

وقف الدفع (يف حالة الفقدان/ال�سرقة)

• وقف دفع �سيك *  
• وقف دفع عن دفرت �سيكات

 * يتطلب تقرير �سرطة
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الحسابات

احل�صاب اجلاري وح�صاب التوفري )كل الأنواع( )التكاليف(

جماناً احلد الأدنى ملتو�سط الر�سيد ال�سهري

اإقفال احل�ساب الذي تزيد مدته عن 12 �سهراً جماناً

50 اإقفال احل�ساب الذي تقل مدته عن 12 �سهراً

10شهرياً (حني يكون 
الر�سيد اأقل من 500*)

جماناً (حني يكون الر�سيد 

اأكرث من 500)

الر�سوم على احل�سابات اجلامدة

10
�سحب نقدي من الفرع ملبلغ اأقل من

 1000 ريال قطري

 50
5

جماناً

ال�سحب على املك�سوف من احل�ساب                       

�سداد فواتري املرافق

�سداد فواتري املرافق عرب الإنرتنت اأو ماكينات 

ال�سراف الآيل

ك�صف احل�صاب )احل�صابات اجلارية وح�صابات التوفري( )التكاليف(

جماناً اإ�سدار ك�سف ح�ساب منتظم �سهرياً

10 عن كل ك�سف
20 عن كل ك�سف

اإ�سدار ن�سخة عن ك�سف احل�ساب:

• من 1 اإىل 5 �سنوات
• 5 سنوات وما فوق

10 عن كل ك�سف اإ�سدار ك�سف ح�ساب م�سّدق عند الطلب 

* يت�سمن ما يعادله بالعمالت الأجنبية



األحكام والشروط العامة

• تخ�سع ر�سوم املنتجات واخلدمات للتغيري بدون �سابق اإ�سعار.

للبنك احلق يف فر�س ر�سوم اإ�سافية على اخلدمات وفقاً لختياره املطلق.  •

ر�سوم اإ�سافية مثل الطوابع الربيدية، والتلك�س، والهاتف، واملرا�سلة البنكية، اإلخ...   •
»ما مل يتم ذكرها، �سوف يتم حت�سيلها عند الطلب«.

العملة املذكورة هي بالريال القطري ما مل ينُ�س غري ذلك.  •






