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Terms and Conditions

1. This o�er is available only for NPR transfers to Nepal.

2. This o�er is applicable only for NPR transfers completed through Commercial 

Bank’s Internet banking services or Mobile banking app.

Three modes of payment delivery;

a) Direct remittance to Global IME bank

• Transfer in 60 seconds – Direct credit

• Service availability :

        o Global IME Credit – 6PM NPT for same day credit

• Service type : Account transfer 

• Commercial Bank’s daily online transfer limit applies 

• Account Transfer fee QAR 0

• Correspondent bank charges NPR 100 will be deducted from Commercial 

Bank’s account knowing that there will be no deduction from the amount 

received in Nepal.

b) Interbank payments (NCHL-IPS)

Same-day credit to transfers initiated to NCHL-IPS listed banks*

• Service availability :

   o Interbank Payments (NCHL-IPS) - Cut-O� 12 PM NPT for same-day credit

• Saturday is non-business day for NCHL-IPS payments

• Service type : Account transfer 

• Commercial Bank’s daily online transfer limit applies 

• Account Transfer fees QAR 0

• Correspondent bank charges NPR 100 will be deducted from Commercial 

Bank’s account knowing that there will be no deduction from the amount 

received in Nepal.

C) Cash pickup service 

• The maximum cash pickup limit NPR �00,000 per transaction

• Cash pick from any branches of Global IME bank 

• Credit within 60 seconds

• Service available 24/  7

• Account transfer fee QAR 0

• Correspondent bank charges NPR 160 will be deducted from Commercial 

Bank’s account knowing that there will be no deduction from the amount 

received in Nepal.

D) Swift

Account transfers initiated to any banks not listed below*, will be processed via 

Swift delivery mode

3. The o�er is subject to a�liation to the partner bank. The list below* specifies 

the banks partnered with commercial bank for the 60 seconds transfer

4. Commercial bank reserves the right to amend the rules and regulations of this 

o�er or withdraw it at any time with notice

5. The Account transfer fee and correspondent bank charges are subject to 

change at any time with customer notice

6. All other bank’s terms and conditions apply  

الشروط واألحكام:

�- ينطبق هذا العرض على الحواالت المنجزة بالروبية النيبالية فقط

�- هذا العرض ينطبق على الحواالت المنجزة بالروبية النيبالية فقط والتي تتم عبر الخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق البنك التجاري للجوال

هناك ثالث طرق إليداع مبلغ الحوالة؛

أ) حواالت مباشرة إلى بنك جلوبال آي إم إيه:

• التحويل خالل §¦ ثانية – إيداع مباشر

• توافر الخدمة:

         o جلوبال آي إم إيه كريديت – في حالة تم التحويل في نفس اليوم قبل الساعة ¦ مساًء

• نوع الخدمة: تحويل من حساب 

• ينطبق الحد االئتماني اليومي لمبلغ الحوالة لدى البنك التجاري

• رسوم التحويل إلى حساب صفر ريال قطري 

• رسوم البنك المراسل §§� روبية نيبالية وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في النيبال 

من حساب البنك التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في النيبال

(NCHL-IPS) ب) دفعات بين البنوك

تحويل رصيد في نفس اليوم يتم إجراءه إلى قائمة البنوك الوطنية المدرجة*:

• توافر الخدمة:

      o تحويالت بين البنوك (NCHL-IPS) –التحويل في نفس اليوم قبل الساعة �� ظهًرا

(NCHL-IPS) يوم السبت ليس يوم عمل •

• نوع الخدمة: تحويل من حساب

• ينطبق الحد االئتماني اليومي لمبلغ الحوالة لدى البنك التجاري

• رسوم التحويل إلى حساب صفر ريال قطري.

• رسوم البنك المراسل §§� روبية نيبالية وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في النيبال 

من حساب البنك التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في النيبال

ج) خدمة االستالم النقدي

• الحد األقصى لالستالم النقدي هو §§,§§� روبية نيبالية للحوالة الواحدة  

• يمكن االستالم نقدًيا من أي فرع لبنك جلوبال آي إم إيه

• التحويل خالل §¦ ثانية

• الخدمة متاحة �Â ساعة في اليوم، À أيام في األسبوع

• رسوم التحويل إلى حساب صفر ريال قطري.

• رسوم البنك المراسل §¦� روبية نيبالية وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في النيبال 

من حساب البنك التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في النيبال

د) سويفت

أي حوالة إلى حسابات في بنوك غير مدرجة أدناه*، سوف يتم إجراءها عبر نظام التحويل 

بالسويفت 

É. يخضع العرض التفاقية التعاون مع البنك المستفيد. القائمة أدناه تتضمن أسماء البنوك 

المشاركة في العرض مع البنك التجاري.

Â.يحتفظ البنك التجاري بالحق في تعديل شروط وأحكام هذا العرض أو إيقافه في اي وقت 

مع إشعار مسبق للعمالء.

Î. تخضع رسوم التحويل ورسوم البنك المراسل للتغيير في اي وقت مع إشعار مسبق 

للعمالء.

¦. تطبق شروط وأحكام جميع البنوك األخرى

Direct Remittance to Nepal
حوالة مباشرة إلى نيبال
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Bank Name     اسم البنك   Swift Code   السويفت كود

Global IME Bank

Agriculture Development Bank    

Bank Of Kathmandu    

Century Commercial Bank Ltd  

Citizen Bank International   

Civil Bank Ltd    

Everest Bank Limited

Himalayan Bank Limited

Janata Bank Nepal Limited    

Kumari Bank Limited  

Laxmi Bank Limited  

Machapuchhre Bank Limited  

Mega Bank Limited  

Nabil Bank

Nepal Bangladesh Bank Limited  

Nepal Bank Ltd

Nepal Credit & Commerce Bank   

Nepal Investment Bank  

Nepal SBI Bank Limited      

NIC Asia Bank Ltd      

NMB Bank Limited   

Prabhu Bank  

Prime Commercial Bank

Rastriya Banijya Bank  

Sanima Bank Limited  

Siddhartha Bank Limited   

Standard Chartered Bank (Nepal) Ltd.   

Sunrise Bank Limited   

Tourism Development Bank Ltd   

GLBBNPKA

ADBLNPKA

BOKLNPKA

CCBNNPKA

CTZNNPKA

CIVLNPKA

EVBLNPKA

HIMANPKA

JBNLNPKA

KMBLNPKA

LXBLNPKA

MBLNNPKA

MBNLNPKA

NARBNPKA

NPBBNPKA

NEBLNPKA

NBOCNPKA

NIBLNPKT

NSBINPKA

NICENPKA

NMBBNPKA

PRVUNPKA

PCBLNPKA

RBBANPKA

SNMANPKA

SIDDNPKA

SCBLNPKA

SRBLNPKA

TDBLNPKA

Bank List   قائمة البنوك
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