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Terms and Conditions

1.  This o�er is valid only for transfers to Philippines

2. This o�er is applicable only for transfers completed through Commercial Bank’s internet or 

Mobile banking App 

Four modes of payment delivery:

a) BDO (Credit to BDO bank accounts)

1.  Transfer processed in 60 seconds

2. Account transfer fee from Qatar - QAR 0

3. Correspondent bank charges from Qatar – PHP 100, these charges will be deducted from 

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

The Philippines. 

4. Competitive exchange rates 

5. This service is available 24 / 7

b) Instapay (Credit to Non-BDO Bank accounts) 

1.  Transfer amount less than PHP 50,000 and if beneficiary bank falls within Instapay *alliance bank 

list will be processed via Instapay mode

2. Credit within 5 minutes

3. Account transfer fee from Qatar -QAR 0 

4. Correspondent bank charges – PHP 100 these charges will be deducted from Commercial Bank’s 

account knowing that there will be no deduction from the amount received in The Philippines. 

5. This service is available 23 / 7 (Cut-o� time 11:00pm Manila time and will resume at 12:01AM 

Manilla Time)

6. Instapay technical rejections by beneficiary banks may result in processing of this transaction via 

faster remittance.

c) Faster Remittance (Credit to Non-BDO Bank accounts)

1. Transfer amount greater than PHP 50,000 or If the beneficiary bank falls within faster 

remittance *alliance bank list will be processed via faster remittance mode

2. Transactions initiated prior to 9:00am (Qatar Time) will be processed and credited on the same 

day

3. Transactions initiated after 9:00 am (Qatar time) will be processed on the next business day

4. Account transfer fee from Qatar -QAR 0 

5. Correspondent bank charges – PHP 100 these charges will be deducted from Commercial Bank’s 

account knowing that there will be no deduction from the amount received in The Philippines. 

6. This service is not available on weekends and public holidays in Philippines

7. Please note that this service may be temporarily unavailable during platform maintenance time

d) Cash Pickup service

1.  Maximum cash pickup limit PHP 50,000 Per Transaction

2. Cash pickup is available at any of BDO branches, Villarica Pawnshop, Palawan Pawnshop and RD 

Pawnshop.

3. Credit within 60 seconds

4. Account transfer fee from Qatar -QAR 0 

5. Correspondent bank charges – PHP 100 these charges will be deducted from Commercial Bank’s 

account knowing that there will be no deduction from the amount received in The Philippines. 

6. Service available 24 / 7 

e) Swift

1. Transfers initiated to beneficiary banks not within the *alliance bank list will be processed via 

SWIFT

2. Swift delivery may take over 24 to 48 hours for beneficiary credit.

3. SWIFT service is not available on public holidays and weekends in Qatar.

4. Any transaction initiated during weekends/public holidays via SWIFT mode will be processed on 

the next business day

5. Commercial bank reserves the right to amend the rules and regulations of this o�er or withdraw 

it at any time with su�cient notice period 

6. The Account transfer fee and correspondent bank charges are subject to change at any time with 

customer notice

7. All other bank’s terms and conditions apply

الشروط واألحكام

�.  ينطبق هذا العرض على الحواالت المنجزة إلى الفلبين

�. هذا العرض ينطبق على الحواالت المنجزة عبر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق البنك التجاري للجوال

هناك أربعة طرق للتحويل:

أ) حواالت مباشرة إلى حسابات بنك بي دي أو

�.   التحويل خالل �� ثانية 

�.  رسوم التحويل من قطر صفر ريال قطري

¤. رسوم البنك المراسل من قطر: ��� بيسو فلبيني وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في الفلبين من 

حساب البنك التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في الفلبين

».  أسعار صرف منافسة

±.  الخدمة متاحة »� ساعة في اليوم، ¯ أيام في األسبوع 

ب) حواالت فورية مع خدمة إنستاباي (إلى غير حسابات بنك بي دي أو)

�.    إذا كانت قيمة التحويل اقل من ���,�± بيسو فلبيني وإذا كان بنك المستفيد ضمن قائمة البنوك المشاركة 

في إنستاباي ، سيتم إجراء الحوالة بنظام إنستاباي. 

�.   التحويل خالل ± دقائق

¤.  رسوم التحويل من قطر صفر ريال قطري

».   رسوم البنك المراسل: ��� بيسو فلبيني وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في الفلبين من حساب البنك 

التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في الفلبين

±.   هذه الخدمة متاحة ل¼¤� ساعة في اليوم، ¯ أيام في األسبوع (وقت توقيف الخدمة هو �� ليًال بتوقيت مدينة 

مانيال، على أن تستكمل الحواالت عند ��:�� منتصف الليل بتوقيت مانيال)

�.   في حال رفض بنك المستفيد للحوالة ألسباب تقنية تعود إلى إنستاباي، ستتم معالجة الحوالة مع نظام 

فاستر رمتنس.

ج) نظام فاستر رمتنس (التحويل إلى غير حسابات بنك بي دي أو)

�.    في حال كانت تفوق قيمة الحوالة تفوق ال¼���,�± بيسو فلبيني أو في حال كان البنك المشارك مدرًجا على 

قائمة فاستر رمتنس، ستتم معالجة الحوالة بنظام فاستر رمتنس.

�.   كل الحواالت المنجزة قبل الساعة Ä صباًحا (بتوقيت قطر)، ستتم معالجتها في اليوم نفسه

¤.  كل الحواالت المنجزة بعد الساعة Ä صباًحا (بتوقيت قطر)، ستتم معالجتها في يوم العمل الثاني

».   رسوم التحويل من قطر صفر ريال قطري

±.   رسوم البنك المراسل: ��� بيسو فلبيني وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في الفلبين من حساب البنك 

التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في الفلبين

�.    هذه الخدمة غير متاحة في عطلة نهاية األسبوع وفي أيام العطل الرسمية في الفلبين.

¯.    الرجاء العلم بأّن هذه الخدمة قد تكون غير متاحة لفترة وجيزة بسبب أعمال الصيانة

د) خدمة االستالم النقدي

�.    الحد األقصى لالستالم النقدي هو ���,�� بيسو فلبيني لكل حوالة

�.   يمكن االستالم نقدًيا من أي فرع لبنك بي دي أو، فيالريسا بانشوب، باالوان بانشوب وأر دي بانشوب.

¤.  التحويل خالل �� ثانية

».   رسوم التحويل من قطر صفر ريال قطري

±.  رسوم البنك المراسل: ��� بيسو فلبيني وسيتم تحصيل رسوم البنك المراسل في الفلبين من حساب البنك 

التجاري علما بأنه ال يوجد اي خصم في الفلبين

�.   الخدمة متاحة »� ساعة في اليوم، ¯ أيام في األسبوع

ه�) سويفت

�.    أي حوالة إلى حسابات في بنوك غير مدرجة ضمن قائمة البنوك المشاركة*، سوف تتم معالجتها عبر نظام 

التحويل بالسويفت 

�.   قد تستغرق الحوالة بنظام سويفت من »� إلى Ê» ساعة.

¤.  خدمة سويفت غير متاحة في أيام العطل الرسمية ونهاية األسبوع في قطر.

».   كل حوالة يتم إجراؤها بنظام سويفت في أيام عطلة نهاية األسبوع أو أيام العطل الرسمية، ستتم معالجتهم 

في يوم العمل الثاني.

±.   يحتفظ البنك التجاري بحق تعديل شروط وأحكام العرض أو سحبه في أي وقت كان وسيتم إرسال 

إشعاربذلك بفترة كافية

�.   تخضع رسوم الحواالت من الحسابات ورسوم البنوك المراسلة إلى التغيير في أي وقت مع إشعار بذلك

¯.  تنطبق كافة شروط وأحكام البنك األخرى

Direct Remittance to Philippines
حوالة مباشرة إلى الفلبين



Bank Name     اسم البنك   Swift Code   السويفت كود
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List of  Instapay *Alliance banks
قائمة بالبنوك المشاركة في نظام إنساتاباي

cbq.qa

ASIA UNITED BANK

ASIA UNITED BANK

BANK OF COMMERCE

BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS

CHINA BANK SAVINGS

CHINA BANK SAVINGS

CHINA BANK SAVINGS

CHINA BANK SAVINGS

CHINA BANKING CORPORATION

CHINA BANKING CORPORATION

CTBC BANK (PHILIPPINES) CORP

DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES

DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES

EAST-WEST BANKING CORPORATION

EAST-WEST BANKING CORPORATION

EQUICOM SAVINGS BANK, INC

LAND BANK OF THE PHILIPPINES

MAYBANK PHILS.,INC

MAYBANK PHILS.,INC

METROPOLITAN BANK AND TRUST CO

METROPOLITAN BANK AND TRUST CO

PHIL. BANK OF COMMUNICATIONS

PHILIPPINE BUSINESS BANK

PHILIPPINE NATIONAL BANK

PHILIPPINE NATIONAL BANK

PHILIPPINE NATIONAL BANK

PHILIPPINE SAVINGS BANK

PHILIPPINE SAVINGS BANK

PHILIPPINE TRUST COMPANY

PHILIPPINE TRUST COMPANY

PHILIPPINE VETERANS BANK

PHILIPPINE VETERANS BANK

RCBC SAVINGS BANK, INC

RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP

RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP

ROBINSONS BANK CORPORATION

ROBINSONS BANK CORPORATION

SECURITY BANK CORPORATION

STERLING BANK OF ASIA INC

UCPB SAVINGS BANK

UCPB SAVINGS BANK

UNION BANK OF THE PHILIPPINES

UNITED COCONUT PLANTERS BANK

UNITED COCONUT PLANTERS BANK

UNITED COCONUT PLANTERS BANK

AUB1

AUB

BOC

BPI 

CBS 

CBS1  

CBS  

CBS1  

CB   

CBC   

CTB  

DBP  

DBP13  

EWB  

EWBC  

EQSB  

LBP  

MAY1  

MAY  

MBTC1 

MBTC  

PBCOM 

PBB  

PNB  

PNB1  

PNB2  

PSB  

PSB  

PTC  

PTB  

PVB  

PVB1   

RCBCS  

RCBC   

RCBC1  

RSB   

RSB1   

SB    

STRBK  

UCPBA  

UCPBS  

UB    

UCPB   

UCPB1  

UCPB2 
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List of *Alliance banks for faster remittance
قائمة بالبنوك المشاركة في نظام فاستر رمتنس

cbq.qa

Allied Bank

Allied savings Bank

Asia United Bank

Asia United Bank

Bank of China

Bank of Commerce

Bank of the Philippine Islands

BPI Family Bank

China Bank

China Bank

China Bank Savings

China Bank Savings

CTBC (Formerly China Trust Bank)

CitiBank

CitiBank

Citystate savings Bank INC

City Savings Bank INC

DBP

DBP

East West Bank

East West Bank

Equicom savings Bank

Hongkong & Shanghai Bank 

HSBC Savings

Land Bank of the Phillipines

MayBank

MayBank

MayBank

MayBank

MetroBank

MetroBank

One Network Bank

One Network Bank

Philippine National Bank

Philippine National Bank

Philippines Savings Bank

Philippines veterans Bank

Philippines veterans Bank

Philippine Bank of Communications

PTC Philippine Trust Company

RCBC savings

Rizal Commercial Banking Corporation

Rizal Commercial Banking Corporation 

Robinsons Bank Corporation

Robinsons Bank Corporation

Security Bank

Standard Chartered Bank

Sterling Bank

Tong Yang Savings Bank

UCPB

UCPB

UCPB Savings Bank

UCPB Savings Bank

Union Bank of the Philippines

United Overseas Bank 

NIAY1

MAY

MBTC1

MBTC

0NB

0NB1

PNB

PNBI

PSB

PVB

PVB1

PBCOM

PTC

RCBCS

RCBC

RCBC1

RSB

RSB1

SB

SCB

STRBK

TYB

UCPB

UCPB1

UCPBS

UCPBA

UB

UOB

AB

ASB

AUB1

AUB

BCH

BOC

BPI

BPIF

CB

CBC

CBS

CBS1

CTB

CITI

CITI1

CITE

CITY 

DBP

DBP13

EWB

EWBC

EQSB

HSBC

HSBCS

LBP

MAY1

MAY


