التغييرات عند القيام باى معاملة بالعملة االجنبية او معاملة دولية علي بطاقات االئتمان حيث اختار
فيها العميل الدفع باجلنية املصرى – األسئلة الشائعة

 .1ما هي معامالت الـ « »Dynamic Currency Conversion؟
هي معامالت بالعمالت األجنبية أو معامالت دولية حيث تختار فيها السداد بالعملة احمللية (اجلنيه املصري) ببطاقات ائتمان إتش
إس بي سي.
مثال:
• عمليات الشراء عند احد التجار يف اإلمارات العربية املتحدة؛ يقدم التاجر خيار السداد باجلنيه املصري أو الدرهم اإلماراتي ،فتختار
اجلنيه املصري.
• عمليات الشراء عبر اإلنترنت يف هارودز؛ بحيث يقدم خيار السداد باجلنيه اإلسترليني أو اجلنيه املصري ،فتختار اجلنيه املصري.
 .2ما هي التغييرات املطبقة على املعامالت األجنبية أو الدولية عند اختياري السداد بالعملة احمللية (اجلنيه املصري)
ببطاقات ائتمان إتش إس بي سي ؟
• يطبق رسم املعاجلة العادية (حسبما حتدده فيزا او ماستركارد وكما هو معلن يف جدول الرسوم) حتى  %1.15على اى معاملة
بالعملة األجنبية أو معاملة دولية اخترت فيها الدفع باجلنية املصرى  .
• مواصلة فرض رسم هامش الربح من قبل بنك التاجر يف البلد املضيف على هذه املعامالت؛ و هي نسبة غير معروفة ل HSBC
وحيث تختلف هذه النسبة من بنك آلخر ،هذا يعني انة يف حال اخترت السداد بالعملة احمللية (اجلنية املصري) ،فسوف تتحمل
رسم هامش الربح اخلاص ببنك التاجر ،باإلضافة إىل رسم املعاجلة العادية (حسبما حتدده فيزا او ماستركارد وكما هو معلن يف
جدول الرسوم حتى .)%1.15
• من ناحية أخرى ،إذا اخترت السداد بعملة البلد اآلخر ،فلن تتحمل رسم املعاجلة العادية ،لكن سيتم فقط خصم هامش الربح على
املعامالت بالعملة األجنبية من  %3 HSBCكما هو معلن يف جدول تعريفة الرسوم للبنك.
للتوضيح ،يف حال اختيارك سداد املعامالت األجنبية او الدولية باجلنيه املصري؛ تكون رسوم معامالت الشراء على النحو التايل:
جديد

نوع البطاقة
بطاقات االئتمان من فيزا
بطاقات االئتمان من ماستركارد

ال يوجد تغيير

ال يوجد تغيير

رسم املعاجلة العادية  HSBC -رسم هامش الربح للعمالت رسم هامش الربح للعمالت األجنبية
 بنك التاجراألجنبية HSBC -
%1.15
%1.12

ال يوجد

نعم ( %يحددها بنك التاجر)

يف حال اختيارك السداد بعملة البلد اآلخر ،تفرض الرسوم على النحو التايل:
ال يوجد تغيير

نوع البطاقة
كافة بطاقات االئتمان

رسم املعاجلة العادية  HSBC -رسم هامش الربح للعمالت رسم هامش الربح للعمالت األجنبية
 بنك التاجراألجنبية HSBC -
ال يوجد

%3

ال يوجد

التغييرات عند القيام باى معاملة بالعملة االجنبية او معاملة دولية علي بطاقات االئتمان حيث اختار فيها العميل الدفع
باجلنية املصرى – األسئلة الشائعة

 .3ما هي أنواع البطاقات املتضمنة؟
• سيتم تطبيق هذا علي جميع بطاقات االئتمان من .HSBC
 .4متى ينفذ هذا التغيير؟
• يبدأ سريان هذا التغيير اعتباراً من  10يونيو .2019
 .5كيف سيظهر رسم املعاجلة العادية على املعامالت التي اخترت فيها السداد بالعملة احمللية (اجلنية املصري) يف كشف
حسابي؟
• سيظهر رسم املعاجلة العادية إىل جانب مبلغ املعاملة كقيمة إجمالية باجلنيه املصري على كشف حسابك.
 .6هل ستؤثر هذه التغييرات على الرسوم األخرى املتعلقة باستخدام بطاقات االئتمان؟
• ال ،هذه التغييرات ستنفذ حصراً على معامالت الشراء ومعامالت اإلنترنت حين تختار فيها السداد بالعملة احمللية (اجلنية املصري).
وسيتم استثناء معامالت الصرف اآليل ومعامالت السلف النقدية.
 .7كيف سيتم اعالمى برسم املعاجلة العادية اجلديد؟
• سيتم نشر الرسم اجلديد ضمن:
* جدول تعريفة الرسوم (يف قسم بطاقات االئتمان) املنشور على املوقع اإللكتروين العام لبنك .HSBC
* كل من شروط وأحكام بطاقات االئتمان املنشورة على املوقع اإللكتروين لبنك .HSBC

صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر© حقوق الطبع والنشر حمفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .)201٩( .جميع احلقوق حمفوظةCRN 19091 .
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف أي أجهزة أو نظم خلزن املعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت ،سوا ًء إلكتروني ًا ،ميكانيكي ًا ،فوتوغرافي ًا أو تسجيلي ًا
أو خالف ذلك ،دون احلصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

