
Schedule of Fees & Charges

Current Account
Account Opening in Bahraini Dinar Free
Account Opening in Foreign Currency Free
Initial Deposit Free
Minimum Balance Requirement Free
Minimum Balance Violation Free
Dormant Account Fee Free

Service Charges
Account Closing Free
Account Statement via App Free
VAT Invoice via App Free
Mini Statement via ATM Free

Account Statement from the Service Center Free
Balance Certificate Free
Reference Letter Free
Set up Standing Order Free
Standing Order Cancellation Free
Insufficient Balance for Standing Order Free

Debit Cards
ATM Card - Issue Free
ATM Card - Renewal Free
ATM Card - Replacement1 Free
ATM PIN - Issue Free
ATM PIN - Reissue Free
ATM Cash Withdrawal - Bahrain Free
ATM Cash Withdrawal - GCC Free
ATM Cash Withdrawal - Overseas Free
ATM Balance Enquiry - Bahrain Free

ATM Balance Enquiry - GCC Free
ATM Balance Enquiry - Overseas Free
Local POS transactions in BHD Free
International Spend/ Purchase (POS, 
eCommerce) for cross currency transactions Free

Cash withdrawal - Foreign Currency from 
Foreign Currency Account Free

Remittances and payments
Issue Managers Cheque2 Free
Cancel Managers Cheque Free
Inward Remittance - in Bahraini Dinar Free
Inward Remittance - in Foreign currency Free
Transfers Between ila Accounts Free
Fawri+ (for amounts up to BHD 100) Free
Fawri+ (for amounts over BHD 100) Free
Fawri Free
Fawateer Free
International Payments 
Correspondent bank charges will apply* Free

Overdraft
Unauthorized Overdraft (per instance of OD) 5.000
Interest Rate 3%

Licensed as a Conventional Retail Bank – Branch by the Central
Bank of Bahrain. Powered by Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.)

Customer Contact Centre
T +973 17 123 456
www.ilabank.com

Fees in BHD

*Correspondent bank charges will be recovered on actual charged to us 
VAT will be recovered wherever applicable
For accounts in other currencies, equivalent in account currency will be charged
Fair Usage Policy applies. 
1- Up to 2 free replacements per annum, thereafter BHD 5 per replacement.
2- Up to 3 free issuance per annum, thereafter BHD 3 per Managers Cheque.
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جدول رسوم وأجور الخدمات

الحساب الجاري

مجانًا فتح حساب بالدينار البحريني

مجانًا فتح حساب بعملة أجنبية

مجانًا   اإليداع األول

مجانًا الحد االدنى للرصيد

مجانًا عدم االلتزام بالحد االدنى للرصيد

مجانًا رسوم الحساب الساكن

أجور الخدمات

مجانًا إغالق الحساب

مجانًا كشف الحساب من خالل التطبيق

مجانًا فاتورة ضريبة القيمة المضافة من خالل التطبيق 

مجانًا كشف حساب مصغر من خالل جهاز الصراف اآللي

مجانًا كشف الحساب من خالل مركز خدمة العمالء

مجانًا شهادة رصيد

مجانًا رسالة توصية

مجانًا اعداد أمر الدفع المستديم

مجانًا الغاء امر الدفع المستديم

مجانًا عدم وجود رصيد كافي إلتمام أمر الدفع المستديم

بطاقات الصراف اآللي

مجانًا اصدار بطاقة الصراف اآللي

مجانًا  تجديد بطاقة الصراف اآللي

مجانًا اصدار بطاقة صراف آلي بديلة1

مجانًا اإلصدار األول للرقم السري الخاص ببطاقة الصراف اآللي

مجانًا إعادة اصدار الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف اآللي

مجانًا السحب النقدي من خالل جهاز الصراف اآللي  – البحرين

مجانًا السحب النقدي من خالل جهاز الصراف اآللي  – دول 
مجلس التعاون

مجانًا السحب النقدي من خالل جهاز الصراف اآللي  – خارج 
البحرين 

مجانًا االستفسار عن الرصيد من خالل جهاز الصراف اآللي - 
البحرين

مجانًا االستفسار عن الرصيد من خالل جهاز الصراف اآللي - دول 
مجلس التعاون

مجانًا االستفسار عن الرصيد من خالل جهاز الصراف اآللي – خارج 
البحرين 

مجانًا معاملة تجارية بالدينار البحريني عن طريق نقاط البيع في 
البحرين

مجانًا  معاملة تجارية بعملة أجنبية عن طريق نقاط البيع أو عن
طريق االنترنت

مجانًا سحب نقدي – عملة أجنبية من حساب عملة أجنبية

التحويالت والمدفوعات

مجانًا اصدار شيك اداري2

مجانًا الغاء الشيك اإلداري

مجانًا تحويل داخلي – بالدينار البحريني

مجانًا تحويل داخلي – بعملة أجنبية
مجانًا تحويالت بين حسابات “بنك إلى“
مجانًا فوري+ )مبالغ مالية لغاية 100 د.ب.(

مجانًا فوري+ )مبالغ مالية أكثر 100 د.ب.(

مجانًا فوري

مجانًا فواتير

مجانًا مدفوعات دولية
 سوف تطبق رسوم البنك الوسيط*

السحب على المكشوف

5.000 سحب على المكشوف غير مصرح به )لكل عملية)

3% سعر الفائدة

   

مرخص كبنك تجزئة تقليدي )فرع تجزئة( من قبل مصرف البحرين المركزي
 تابع لبنك ABC  )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.(

مركز خدمة العمالء
T +973 17 123 456

www.ilabank.com

الرسوم بالدينار البحريني

* رسوم البنك الوسيط ستحتسب على المبلغ الفعلي على حساب “بنك إلى”
سوف تحتسب القيمة المضافة حسب الشروط

لحسابات العمالت األخرى سوف تحتسب القيمة المساوية لعملة الحساب 
ستطبق سياسة االستخدام العادل.

1 - يمكنك الحصول على بطاقتين بديلة مجانا سنويًا، سوف يحتسب مبلغ 5 د.ب. لكل 
بطاقة بديلة إضافية 

2 - يمكنك اصدار 3 شيكات إدارية سنوية، سوف يحتسب مبلغ 3 د.ب. لكل شيك إداري 
إضافي 
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