جدول تعريفة الرسوم
 HSBC PREMIERو  HSBC ADVANCEوالخدمات المصرفية الشخصية
يطبق جدول تعريفة الرسوم الجديد اعتبار ًا من  ١يناير ٢٠١٦
يطبق في بنك إتش إس بي سي مصر فقط

آخر تحديث :ديسمبر ٢٠١٨

الشروط العامة:
•
•
•
•

يحتفظ البنك بحق فرض رسوم إضافية عن الخدمات وتغيير تعريفة الرسوم وفقا ً الختياره وحده
سيتم خصم كافة الرسوم بنفس عملة الحساب على أساس سعر الصرف اليومي الذي يحدده البنك
سيتم خصم النفقات األخرى مثل الدمغات و مصاريف البريد و المصاريف البرقية و الفاكس...الخ) الغير مشمولة في هذا المنشور و التي ستطبق عند استحقاقها
ستكون الرسوم المتعلقة بأي خدمات غير مذكورة في هذا المنشور متوفرة عند الطلب.
الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف
الحسابات الجارية/االدخار

HSBC Advance
مجانا ً

HSBC Premier
مجانا ً

رسوم فتح الحساب

 30جنيه مصري

معايير األهلية /شرط الحد األدنى للرصيد

أ) الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب الشهري
أ) الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب الشهري
كودائع و/أو استثمارات بمبلغ و قدره 10.000جنيه كودائع و/أو استثمارات بمبلغ و قدره
مصري 2.000 ،دوالر أمريكي (أو ما يعادله بالعملة 150.000جنيه مصري (أو ما يعادله بالعملة
أجنبية)
أجنبية)
أو
أو
ب) الحد األدنى إلجمالي الراتب الشهري
ب) الحد األدنى إلجمالي الراتب الشهري المحول
إلى  HSBCمبلغ وقدره  5.000جنيه مصري (أو المحول إلى  HSBCمبلغ وقدره 10.000جنيه
مصري (أو ما يعادله بالعملة أجنبية)
ما يعادله بالعملة أجنبية) المحول إلى HSBC

أ) الحد األدنى لمتوسط رصيد الحساب الشهري كودائع و/أو
استثمارات بمبلغ و قدره  500.000جنيه مصري (أو ما يعادله
بالعملة أجنبية)1
أو
ب) الحد األدنى إلجمالي الراتب الشهري المحول إلى HSBC
مبلغ وقدره 40.000جنيه مصري (أو ما يعادله بالعملة أجنبية)
ألول  12شهراً حيث يطبق بعد ذلك النقطة (أ)

ج) الحد األدني إلجمالي الراتب الشهري المحول ج) إجمالي راتب شهري ثابت وقدره  30,000جنيه مصري
إلي بنك  HSBCمبلغ و قدره  8.000جنيه
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون صافي الدخل السنوي
مصري (أو ما يعادله بالعملة األجنبية) و أن ال  384.000جنيه مصري كحد أدنى
يقل صافي الدخل السنوي متضمنا ً األرباح
6
المتغيرة عن  96.000جنيه مصري
2

رسوم تشغيل الحساب الشهرية

رسوم إغالق الحساب
مصاريف شهرية ثابتة استناداً إلى تحويل المرتب
رسم خدمة شهري (ما دون شرط الحد األدنى
للرصيد)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 7جنيه مصري

مجانا ً

مجانا ً

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 75جنيه مصري
4

 50جنيه مصري أو ما يعادله بعمالت أجنبية أخرى

3

مجانا ً

7

 300جنيه مصري

 75جنيه مصري

5

يجوز للبنك إلغاء حساب  Premierوإعادة تصنيف الحساب إذا لم يتم االحتفاظ بالرصيد المطلوب لمدة  6أشهر متتالية .ينطبق على العمالء على أساس الرصيد فقط.
يتم استقطاع رسم تشغيل الحساب الشهري على أساس ربع سنوي على مستوى العميل ويشتمل على حسابات التمويل الشخصي والحسابات غير المستخدمة وأصحاب البطاقات الذين ليس لديهم حساب لدى .HSBC
سيتم اعفاء الموظفين العاملين في أي من الشركات الموافق عليهم و المعتمدين لدي البنك من رسم الخدمة الشهري لحسابات Advanceعلى أساس تحويل الراتب.
إذا كان الحد األدنى لمتوسط األرصدة المجمعة 10.000جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة األجنبية ،بما في ذلك أرصدة الحسابات الجارية /االدخار والودائع ألجل ،فلن يطبق أي رسم خدمة شهري .وإذا لم يتم االحتفاظ بمتوسط األرصدة المجمعة ،تطبق رسوم الخدمة
الشهرية على كل حساب على حده .ولن يطبق رسم خدمة شهري إضافي على حسابات الرواتب /المعاشات التقاعدية وحسابات تسوية التسهيالت /الضمانات المصرفية.
سيتم فرض رسم خدمة شهري قيمته  300جنيه مصري إذا لم يتم االحتفاظ بالحد األدنى من متوسط الرصيد 500.000جنيه مصري (أو ما يعادله بعمالت أجنبية رئيسية أخرى) على شكل ودائع /استثمارات لدى بنك  HSBCمصر .تطبق على العمالء على أساس الرصيد
فقط.
على أن يكون إجمالي الدخل السنوي يساوي صافي الدخل مضروب في  12باإلضافة إلى متوسط أرباح آخر سنتين .يجب أن يكون صاحب العمل الذي يعمل لديه العميل مدرجا ً في قائمة الشركات المختارة لدى البنك.
سيتم فرض رسم انخفاض رصيد بقيمة  75جنيه مصري في حالة انخفاض متوسط الرصيد الشهري عن  150.000جنيه مصري في أي شهر.

جدول تعريفة الرسوم
 HSBC PREMIERو  HSBC ADVANCEوالخدمات المصرفية الشخصية
الوصف
صندوق رأس المال
رسوم تشغيل شهرية لصندوق "كل يوم"
وديعة ألجل
الحد األدنى للرصيد

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Advance

HSBC Premier

 20جنيه مصري
 50جنيه مصري (للشركات)

 20جنيه مصري
 50جنيه مصري (للشركات)

10.000جنيه مصري2.000 ،دوالر أمريكي،
1.500جنيه إسترليني 2.000 ،يورو

10.000جنيه مصري 2.000 ،دوالر أمريكي 10.000 ،جنيه مصري 2.000 ،دوالر أمريكي 1.500 ،جنيه
إسترليني 2.000 ،يورو
1.500جنيه إسترليني 2.000 ،يورو

شهادة االدخار
الحد األدنى للرصيد

 10.000جنيه مصري

الحساب الدولي
رسوم فتح الحساب

 200دوالر أمريكي

 10.000جنيه مصري
 100دوالر أمريكي

 20جنيه مصري
 50جنيه مصري (للشركات)

 10.000جنيه مصري
مجانا ً

مالحظات هامة:
• فى حالة كسر الوديعة السنوية ذات العائد الشهرى بالجنية المصرى قبل تاريخ الألستحقاق يخصم  %٣من أصل المبلغ و ذلك خالل اى وقت قبل تاريخ االستحقاق المتفق عليه
ً
نسبة الي المدة التى استمرت فيها الوديعة قائمة
• فى حالة كسر الوديعة الدوالرية لمدة  24شهر ذات العائد الشهري يخصم  3.1%من اصل المبلغ و ذلك
ً
نسبة الي المدة التى استمرت فيها الوديعة قائمة
• فى حالة كسر الوديعة الدوالرية لمدة  36شهر ذات العائد الشهري يخصم  2%من اصل المبلغ و ذلك
• فى حالة كسر جميع الودائع الألخرى قبل تاريخ الألستحقاق ال تطبق غرامة و تصبح الوديعة غير مستحقة ألى عائد
• فى حالة كسر شهادة االدخار قبل تاريخ االستحقاق ،فيستحق للبنك تطبيق خصومات وفقا ّ لجدول اإلسترداد الموضح ضمن قسم الشروط و األحكام فى نموذج طلب الشهادة.
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الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف
بطاقات الخصم
رسوم البطاقة السنوية
الرسوم السنوية –الرواتب

HSBC Advance

HSBC Premier

 40جنيه مصري
 25جنيه مصري

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

 40جنيه مصري
مجانا ً

 40جنيه مصري
مجانا ً

مجانا ً
مجانا ً

٪3

٪3

٪3

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

 10جنيه مصري

 10جنيه مصري

 10جنيه مصري

 30جنيه مصري

 30جنيه مصري

 30جنيه مصري

 25جنيه مصري

 25جنيه مصري

مجانا ً 3

تقنية Paywave

ال ينطبق

ال ينطبق

 PayWaveبحد أقصى  300جنيه مصري أو ما يعادلها لكل
معاملة (في حال كان مطبقا ً)

رسوم توصيل البطاقة (توصيل محلي)

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

رسوم توصيل البطاقة (توصيل دولي)

 200جنيه مصري

 200جنيه مصري

 200جنيه مصري

رسوم استبدال البطاقة
رسوم استبدال رقم التعريف الشخصي
هامش الربح على المعامالت بالعملة

األجنبية1

الرسوم في مصر على أجهزة الصراف اآللي التابعة
للبنك (لكل معاملة)
الرسوم علي السحوبات المحلية عن طريق شبكة
( 123لكل معاملة)2
السحوبات من أجهزة الصراف اآللي الدولية (لكل
معاملة)
رسوم االستخدام على شبكة مجموعة ( HSBCلكل
معاملة)

.1

.2
.3

سيتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى ما يعادله بالجنيه المصري بسعر السوق السائد في تاريخ ورود العملية وليس في تاريخ استخدام البطاقة مضافا الية هامش ومصاريف طبقا لجدول الرسوم المعلن على موقعنا االلكتروني .المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى
عملة الفواتير الخاصة بك عن طريق نظام البطاقة (فيزا أو ماستركارد) أوبنك اتش اس بي سي مصر وذلك باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ القيام بالتحويل (وهو تاريخ ورود العملية في اتش اس بي سي مصر وليس تاريخ استخدام البطاقة والتي قد تتضمن التحويل
إلى الدوالر األمريكي أو دوالرهونج كونج أوال).
في حال كانت شبكة  123المشتركة معطلة /ال تعمل أثناء السحب ،فستطبق رسوم شبكة بلص (السحب الدولي).
في حال فرض رسم معاملة عند استخدام جهاز الصراف اآللي التابع لـ  ،HSBCيرجى االتصال بمركز اتصال  Premierلدينا على الرقم  0800 PREMIERمن داخل مصر (متوفر فقط عن طريق الهواتف األرضية) .أو  +202 3 535 9800من خارج مصر.

جدول تعريفة الرسوم
 HSBC PREMIERو  HSBC ADVANCEوالخدمات المصرفية الشخصية
الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف

HSBC Advance

HSBC Premier

الشيكات1

الشيكات الصادرة لغرض التحصيل
بالعملة المحلية

بالعملة

األجنبية2

الشيكات الواردة لغرض التحصيل
بالعملة المحلية (خارج المقاصة)
بالعملة األجنبية

( ٪0.2الحد األدنى  5جنيه مصري – الحد األقصى ( ٪0.2الحد األدنى  5جنيه مصري – الحد
األقصى  500جنيه مصري)  +رسوم البريد
 500جنيه مصري)  +رسوم البريد

مجانا ً (تطبق رسوم البريد)

( ٪0.3الحد األدنى  30جنيه مصري – الحد األقصى ( ٪0.3الحد األدنى  30جنيه مصري – الحد
األقصى  600جنيه مصري)  +رسوم البريد
 600جنيه مصري)  +رسوم البريد

مجانا ً (تطبق رسوم البريد)
مجانا ً

 250جنيه مصري إذا تمت التسوية عن طريق حوالة  250جنيه مصري إذا تمت التسوية عن طريق
حوالة برقية
برقية
 30جنيه مصري إذا تمت التسوية عن طريق شيك  30جنيه مصري إذا تمت التسوية عن طريق شيك  30جنيه مصري إذا تمت التسوية عن طريق شيك مصرفي
مصرفي بالعملة األجنبية 250 ،جنيه مصري إذا تمت مصرفي بالعملة األجنبية 250 ،جنيه مصري إذا بالعملة األجنبية 120 ،جنيه مصري إذا تمت التسوية عن طريق
حوالة برقية
تمت التسوية عن طريق حوالة برقية
التسوية عن طريق حوالة برقية

شيكات المقاصة الصادرة
بالعملة المحلية
بالعملة األجنبية

 5جنيه مصري /الشيك
 5جنيه مصري /الشيك
( ٪0.3الحد األدنى  30جنيه مصري – الحد األقصى ( ٪0.3الحد األدنى  30جنيه مصري – الحد
األقصى  600جنيه مصري)
 600جنيه مصري)
 50جنيه /شيك
تحصيل الشيكات اآلجلة( 3بالعملة المحلية و األجنبية)  50جنيه /شيك
 30جنيه مصري /الشيك
 30جنيه مصري /الشيك
الشيكات المرتجعة المسحوبة على HSBC4
 30جنيه مصري /الشيك
 30جنيه مصري /الشيك
الشيكات المرتجعة المسحوبة على بنك آخر

إيقاف دفعة /شيك

5

التحويالت الواردة
التحويالت الواردة بالعملة المحلية
القيد إلى حساب العميل
القيد إلى حساب المستفيد لدى بنوك أخرى

 50جنيه مصري /الشيك

 50جنيه مصري /الشيك

مجانا ً
مجانا ً
( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد األقصى ( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد
األقصى  250جنيه مصري)
 250جنيه مصري)

مجانا ً
مجانا ً
 50جنيه /شيك
 30جنيه مصري /الشيك
 30جنيه مصري /الشيك
 50جنيه مصري /الشيك

مجانا ً
( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد األقصى 250
جنيه مصري)

التحويالت الواردة بالعملة األجنبية
القيد إلى حساب العميل

مجانا ً

القيد إلى حساب المستفيد لدى بنوك أخرى

 30( ٪0.3جنيه مصري –  600جنيه مصري)  30( ٪0.3 +جنيه مصري –  600جنيه مصري)  30( ٪0.3جنيه مصري –  600جنيه مصري)  120 +جنيه
مصري مصاريف برقية
 120 +جنيه مصري مصاريف برقية
 120جنيه مصري مصاريف برقية

مجانا ً

مجانا ً

 -1في حال تقديم الشيكات للتحصيل ،قد تطبق رسوم بنكية أخرى على المبلغ الذي يخضع للجدول الرسوم واألجور لدى البنك المراسل والبنك المصدر
 -2بخصوص تحصيل /تسوية الشيكات و أوامر الدفع المادية الصادرة بالدوالر األمريكي و المسحوبة علي الشركات التابعة لمجموعة  HSBCوالتي سيتم ارسالها للتحصيل  /التسوية عن طريق المقاصة من خالل التحصيل الفعلي .سوف يستغرق تحصيلها/تسويتها حوالى  6إلى 8
أسابيع .وقد يطبق البنك المسحوب عليه مصاريف بنكية تتراوح من 45إلى  200دوالر أمريكي .باإلضافة إلي رسوم البريد السريع.
 -3تعريفة الشيكات اآلجلة تضاف إلى الرسوم التحصيل العادية والتي يتم خصمها عند تقديم الشيك للتحصيل
 -4تطبق الرسوم الكاملة على ارتجاع الشيكات الصادرة للتحصيل بالعملة المحلية /األجنبية.
 -5رسوم إيقاف سداد الشيكات ال يطبق على الشيكات التي تم اإلبالغ عن فقدانها أو سرقتها.

جدول تعريفة الرسوم
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الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف

HSBC Premier

HSBC Advance

التحويالت الصادرة
التحويالت البرقية الصادرة
التحويالت العالمية إلى حساب خاص ()me2me
عن طريق خدمة Global View
التحويالت بالعملة األجنبية
1
(محلي ودولي)

التحويالت المحلية بالعملة المحلية

الخدمات المصرفية عبر االنترنت ال يوجد

 7دوالر أمريكي /المعاملة

( ٪0.21الحد األدنى  49جنيه مصري – الحد ( ٪0.21الحد األدنى  49جنيه مصري – الحد  70جنيه مصري
الخدمات المصرفية عبر االنترنت األقصى  700جنيه مصري)  70 +جنيه مصري األقصى  700جنيه مصري)  70 +جنيه
مصري مصاريف برقية
مصاريف برقية
الفرع
( ٪0.3الحد األدنى  70جنيه مصري – الحد ( ٪0.3الحد األدنى  70جنيه مصري – الحد  100جنيه مصري
األقصى  700جنيه مصري)  140 +جنيه األقصى  700جنيه مصري)  140 +جنيه
مصري مصاريف برقية
مصري مصاريف برقية
( ٪0.14الحد األدنى  14جنيه مصري – الحد ( ٪0.14الحد األدنى  14جنيه مصري – الحد ( ٪0.14الحد األدنى  7جنيه مصري
– الحد األقصى  70جنيه مصري)
األقصى  250جنيه مصري)
الخدمات المصرفية عبر االنترنت األقصى  250جنيه مصري)
الفرع

( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد
األقصى  250جنيه مصري)

( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد
األقصى  250جنيه مصري)

( ٪0.2الحد األدنى  10جنيه مصري
– الحد األقصى  100جنيه مصري)

الفرع

( ٪0.3الحد األدنى  5دوالر أمريكي – الحد
األقصى  100دوالر أمريكي)

( ٪0.3الحد األدنى  5دوالر أمريكي – الحد
األقصى  100دوالر أمريكي)

مجانا ً

 10جنيه مصري
 60جنيه مصري  140 +جنيه مصري
مصاريف برقية

 10جنيه مصري
 60جنيه مصري  140 +جنيه مصري
مصاريف برقية

 10جنيه مصري
 60جنيه مصري  140 +جنيه
مصري مصاريف برقية

( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد
األقصى  400جنيه مصري)

( ٪0.2الحد األدنى  20جنيه مصري – الحد
األقصى  400جنيه مصري)

مجانا ً

 10جنيه مصري
 50جنيه مصري

 10جنيه مصري
 50جنيه مصري

 10جنيه مصري
 50جنيه مصري

 140جنيه مصري مصاريف برقية  +رسوم
أخرى إن وجدت

 140جنيه مصري مصاريف برقية  +رسوم
أخرى إن وجدت

 140جنيه مصري مصاريف برقية +
رسوم أخرى إن وجدت

الشيكات المصرفية بالعملة األجنبية
اإلصدار

اإللغاء
إيقاف دفع
شيك مصرفي بالعملة المحلية
اإلصدار

اإللغاء
إيقاف سداد شيك
الرسوم العامة على التحويالت الصادرة
رسوم التحقيق

مجانا ً

الفرع

 -1للتحويالت بالعملة األجنبية يتم فرض عمولة البنك المراسل التي تبلغ  25دوالر أمريكي .سوف يتم خصم هذه العمولة اإلضافية منك في حالة إختيارك خصم كل مصاريف و عموالت التحويل من حسابك .سيتم إستقطاع المبلغ عند تنفيذ التحويل.

جدول تعريفة الرسوم
التمويل الشخصي
الوصف
التمويل الشخصي والسحب على المكشوف
التمويل الشخصي
رسوم إدارية
رسوم مراجعة الطلب
رسوم السداد الكلي  /الجزئي
رسوم تشغيل شهرية للتمويل
رسوم إعادة جدولة
رسوم سداد متأخر
فائدة دفعة متأخرة
السحب على المكشوف
1
عمولة شهرية على أعلى رصيد مدين

الخدمات المصرفية الشخصية

( ٪2الحد األدنى  ٢٠٠جنيه مصري – ال يوجد حد
أقصى)
مجانا ً

HSBC Advance

HSBC Premier

( ٪2الحد األدنى  ٢٠٠جنيه مصري – ال يوجد حد ( ٪2الحد األدنى  ٢٠٠جنيه مصري – ال يوجد حد أقصى)
أقصى)
مجانا ً
مجانا ً

 ٪5من مبلغ التمويل المسدد
 7جنيه مصري
مجانا ً
 75جنيه مصري /القسط
 ٪4سنويا ً فوق معدل عائد التمويل

 ٪5من مبلغ التمويل المسدد
 7جنيه مصري
مجانا ً
 75جنيه مصري /القسط
 ٪4سنويا ً فوق معدل عائد التمويل

 ٪5من مبلغ التمويل المسدد
 7جنيه مصري
مجانا ً
 75جنيه مصري /القسط
 ٪4سنويا ً فوق معدل عائد التمويل

٪0.15

٪0.15

٪0.15

 -1بنا ًء على طلب العميل ،سيتم إخطاره بغرامة التجاوز عن حد السحب على المكشوف.

جدول تعريفة الرسوم
بطاقات االئتمان
الوصف
بطاقات االئتمان
رسوم التجديد السنوية لبطاقات االئتمان
البطاقة األساسية

البطاقة اإلضافية

3

الرسوم العامة على بطاقات االئتمان
رسم تمويل شهري4

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Advance

HSBC Premier

بطاقة  :Visa Goldمجانا ً 1بشرط أن يكون الحد األدنى بطاقة  :Visa Goldمجانا ً 1بشرط أن يكون الحد األدنى
بطاقة  :Visa Goldمجانا ً  1بشرط أن يكون الحد
إلنفاقك السنوي  5.000جنيه مصري /العام أو أكثر.
األدنى إلنفاقك السنوي  5.000جنيه مصري /العام أو إلنفاقك السنوي  5.000جنيه مصري /العام أو أكثر.
بطاقة  :Visa Platinumمجانا ً  2بشرط أن
بطاقة  :Visa Platinumمجانا ً  2بشرط أن
أكثر.
يكون الحد األدنى إلنفاقك السنوي 20.000جنيه
بطاقة  :Visa Platinumمجانا ً  2بشرط أن يكون الحد يكون الحد األدنى إلنفاقك السنوي 20.000جنيه
مصري/العام أو أكثر
األدنى إلنفاقك السنوي 20.000جنيه مصري /العام مصري/العام أو أكثر
بطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية :مجانا ً
بطاقة  HSBC Advanceماستركارد البالتينية :مجانا ً
اواكثر

بطاقة  :Visa Goldمجانا ً
بطاقة  :Visa Platinumمجانا ً
بطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية :مجانا ً

بطاقة  :Visa Goldمجانا ً
بطاقة  :Visa Platinumمجانا ً

بطاقة  :Visa Goldمجانا ً
بطاقة  :Visa Platinumمجانا ً
بطاقة  HSBC Advanceماستركارد البالتينية :مجانا ً

بطاقة %2.95 :Visa Gold
بطاقة %2.95 :Visa Platinum

بطاقة %2.95 :Visa Gold
بطاقة %2.95 :Visa Gold
بطاقة %2.95 :Visa Platinum
بطاقة %2.95 :Visa Platinum
بطاقة  HSBC Advanceماستركارد البالتينية % 2.95:بطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية%2.59 :

رسوم السلفة النقدية

( ٪ 2الحد األدنى  20جنيه مصري)

( ٪2الحد األدنى  20جنيه مصري)

( ٪ 2الحد األدنى  20جنيه مصري)

رسوم استبدال البطاقة

بطاقة  100:Visa Goldجنيه مصري
بطاقة  200:Visa Platinumجنيه مصري

بطاقة  100:Visa Goldجنيه مصري
بطاقة  200:Visa Platinumجنيه مصري
بطاقة  HSBC Advanceماستركارد البالتينية :مجانا ً

بطاقة  100:Visa Goldجنيه مصري
بطاقة  200:Visa Platinumجنيه مصري
بطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية :مجانا ً

 -1الحد األدنى المعين لإلنفاق عن طريق بطاقات  Visa Goldمحدود بمعامالت الشراء التي تنفذ فقط عن طريق البطاقة (البطاقات) األساسية واإلضافية (إن وجدت) .السلف /السحوبات النقدية غير مشمولة .في حال عدم الوفاء بالحد األدنى لحد اإلنفاق ،فستطبق رسوم سنوية قدرها
 150جنيه مصري.
 -2الحد األدنى لحد اإلنفاق بالنسبة لبطاقات  HSBC Visa Platinumاالئتمانية محدود بمعامالت الشراء فقط التي تنفذ عن طريق البطاقة (البطاقات) األساسية واإلضافية (إن وجدت) .السلف النقدية /السحوبات النقدية غير مشمولة .وفي حال عدم الوفاء بالحد األدنى من حد اإلنفاق ،فسيتم
تطبيق رسوم سنوية قدرها 200جنيه مصري
 -3رسوم التجديد السنوية للبطاقات اإلضافية مجانية بغض النظر عن اإلنفاق.
 -4في حالة أى تغير في سعر عائد االقتراض المفروض من الجهة الرقابية سواء كان بالزيادة أو بالنقصان قد يؤدى إلى تغير سعر العائد على الحسابات بشكل فورى و سوف نخطر العميل بعد تطبيق التغير

جدول تعريفة الرسوم
بطاقات االئتمان
الخدمات المصرفية الشخصية
الوصف
رسوم التشغيل الشهرية للبطاقات (لغير أصحاب  7جنيه مصري
الحسابات) تخصم ربع سنويا

 7جنيه مصري

HSBC Advance

 7جنيه مصري

HSBC Premier

هامش الربح على صرف العملة
رسوم إصدار رقم التعريف الشخصي
رسوم استبدال رقم التعريف الشخصي عن طريق
الخدمات المصرفية عبر الهاتف

%3
مجانا ً
مجانا ً

%3
مجانا ً
مجانا ً

%3
مجانا ً
مجانا ً

توصيل الكشف

 5جنيه مصري /حسب دورية الكشف

صورة عن كشوفات الحساب السابقة

 5جنيه مصري /الشهر

رسوم التأخر في السداد
رسوم السحب من الحساب الجاري/التوفير عبر
ماكينات البنوك االخري
رسوم تجاوز الحد االئتماني
زيادة حد البطاقة
زيادة حد البطاقة بشكل مؤقت
رسوم توصيل البطاقة (محليا ً)
رسوم توصيل البطاقة (دوليا ً)
نسخة من إيصال المعاملة /رسوم التحقيق في
االعتراض

 75جنيه مصري

 5جنيه مصري /حسب دورية الكشف
مجانا ً) فقط لبطاقة  HSBC Advanceماستركارد
البالتينية(|
 75جنيه مصري

مجانا ً)فقط لبطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية(
 75جنيه مصري

 60جنيه مصري للعملية

 60جنيه مصري للعملية

 60جنيه مصري للعملية

 30جنيه مصري
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً
 200جنيه مصري
 50جنيه مصري

 30جنيه مصري
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً
 200جنيه مصري
 50جنيه مصري

مجانا ً)فقط لبطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية(
مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً
 200جنيه مصري
 50جنيه مصري

 ٪0.2من الرصيد الشهري المستحق

 ٪0.2من الرصيد الشهري المستحق

 35جنيه مصري

 35جنيه مصري

األجنبية1

رسوم تأمين التغطية االئتمانية االختيارية على الرصيد  ٪0.2من الرصيد الشهري المستحق
الشهري المستحق
رسوم االستعالم االئتماني2
 35جنيه مصري

مجانا ً)فقط لبطاقة  HSBC Premierماستركارد البالتينية(

 - 1سيتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى ما يعادله بالجنيه المصري بسعر السوق السائد في تاريخ ورود العملية وليس في تاريخ استخدام البطاقة مضافا الية هامش ومصاريف طبقا لجدول الرسوم المعلن على موقعنا االلكتروني.المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى
عملة الفواتير الخاصة بك عن طريق نظام البطاقة (فيزا أو ماستركارد) أوبنك اتش اس بي سي مصر وذلك باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ القيام بالتحويل (وهو تاريخ ورود العملية في اتش اس بي سي مصر وليس تاريخ استخدام البطاقة والتي قد تتضمن التحويل إلى
الدوالر األمريكي أو دوالرهونج كونج أوال).
 - 2يطبق رسم االستعالم االئتماني على اإلصدار الجديد والتجديد وزيادة الحد.

جدول تعريفة الرسوم
بطاقات االئتمان
الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف
خطة التقسيط النقدي

HSBC Advance

بطاقة  Visa Goldاالئتمانية%1.80 :
بطاقة  Visa Platinumاالئتمانية%1.60 :
بطاقة  HSBC Advanceماستركارد االئتمانية:
%1.60

رسم التمويل الشهري

بطاقة  Visa Goldاالئتمانية%1.80 :
بطاقة  Visa Platinumاالئتمانية%1.60 :

رسوم التسوية المبكرة

 ٪2من الرصيد األساسي المستحق )بحد ادنى ٪2 100من الرصيد األساسي المستحق(بحد ادنى100
جنيه مصري)
جنيه مصري)
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

رسوم التنفيذ
مدة التقسيط
تحويل رصيد بطاقات االئتمان (بدا من  20مايو )2018

رسم التمويل الشهري
رسوم التسوية المبكرة
رسوم التنفيذ
مدة التقسيط

%2لكل انواع بطاقات االئتمان
ال يوجد
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

%2لكل انواع بطاقات االئتمان
ال يوجد
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

HSBC Premier

بطاقة  Visa Goldاالئتمانية%1.80 :
بطاقة  Visa Platinumاالئتمانية%1.60 :
بطاقة  HSBC Premierماستركارد االئتمانية%1.60 :

 ٪2من الرصيد األساسي المستحق )بحد ادنى 100جنيه
مصري)
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

%2لكل انواع بطاقات االئتمان
ال يوجد
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

خطة االقساط المرنة

معدل العائد شهريا ً لخطة االقساط المرنة
رسوم التسوية المبكرة
رسوم التنفيذ
مدة التقسيط

 %1.89علي قيمة خطة االقساط المرنة
ال يوجد
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

 %1.89علي قيمة خطة االقساط المرنة
ال يوجد
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

 %1.89علي قيمة خطة االقساط المرنة
ال يوجد
ال يوجد
 6أو  12أو  18أو  24شهراً

جدول تعريفة الرسوم
خدمات أخرى
الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف
رسوم أخرى
خدمات التليفون البنكي
كافة خدمات االستفسار
خدمات االنترنت البنكي الشخصي
رسوم االشتراك
تعليمات التعليمات الدائمة
إعداد /تعديل
السحوبات النقدية على الشباك
1

مبالغ أقل من حد السحب من جهاز الصراف اآللي
خدمة الرواتب
آلية (أي عن طريق االنترنت)
يدوي (قرص)
إصدار دفتر شيكات
حجم صغير  24ورقة
حجم كبير  48ورقة
2
إيجار الخزائن المؤجرة (للحسابات الشخصية)
خزانة صغيرة
خزانة متوسطة
خزانة كبيرة

HSBC Advance

HSBC Premier

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

 75جنيه مصري

 75جنيه مصري

 75جنيه مصري

 25جنيه مصري

 25جنيه مصري

مجانا ً

مجانا ً (حساب )HSBC
 200جنيه مصري

مجانا ً (حساب )HSBC
 200جنيه مصري

مجانا ً (حساب )HSBC
 200جنيه مصري

 60جنيه مصري
 120جنيه مصري

مجانا ً
مجانا ً

مجانا ً
مجانا ً

 600جنيه مصري سنويا ً
1.000جنيه مصري سنويا ً

 600جنيه مصري سنويا ً
1.000جنيه مصري سنويا ً

 600جنيه مصري سنويا ً
1.000جنيه مصري سنويا ً

1.500جنيه مصري سنويا ً

1.500جنيه مصري سنويا ً

1.500جنيه مصري سنويا ً

 -1يطبق على السحوبات ما دون 20.000جنيه مصري في اليوم لعمالء  Advanceو  15.000جنيه مصري في اليوم لعمالء الخدمات المصرفية الشخصية.
 -2تطبق رسوم الخزائن المؤجرة على العمالء الحاليين فقط ،لن تقبل طلبات جديدة.

جدول تعريفة الرسوم
خدمات أخرى

الوصف
رسوم كشف الحساب
توصيل كشف حساب ورقي
كشوفات الحساب عبر االنترنت
نسخة إضافية للشهور /األعوام السابقة
رسائل التنبيه النصية القصيرة
المعامالت المصرفية
معامالت بطاقة االئتمان
رسوم عامة
الوكالة القانونية الداخلية
صرف مبالغ نقدية في حاالت الطوارئ
إصدار شهادة (رصيد الحساب /خطابات مصرفية)
استرجاع وثائق نفذت من قبل البنك

التصديق على توقيع البنك (رسوم البنك المركزي
المصري)
رسوم التحقق من التوقيع

الخدمات المصرفية الشخصية

Description

HSBC Advance

 15جنيه مصري /حسب دورية الكشف
مجانا ً
 15جنيه مصري للشهر الواحد

 15جنيه مصري /حسب دورية الكشف
مجانا ً
 15جنيه مصري للشهر الواحد

مجانا ً
مجانا ً
مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

مجانا ً

 50جنيه مصري
 20دوالر أمريكي
 50جنيه مصري /الشهادة /الخطاب

 50جنيه مصري
مجانا ً
 50جنيه مصري /الشهادة /الخطاب

 50جنيه مصري
مجانا ً
مجانا ً

 50جنيه مصري للوثائق التي نفذت قبل أقل من  50 6جنيه مصري للوثائق التي نفذت قبل أقل من  50 6جنيه مصري للوثائق التي نفذت قبل أقل من  6أشهر
 100جنيه مصري للوثائق التي نفذت قبل أكثر من  6أشهر
أشهر
أشهر
 100جنيه مصري للوثائق التي نفذت قبل أكثر من  100 6جنيه مصري للوثائق التي نفذت قبل أكثر من
 6أشهر
أشهر
 50جنيه مصرى لعقود تسوية المديونيات بين البنوك  50جنيه مصرى لعقود تسوية المديونيات بين
البنوك و عمالئها
و عمالئها
 25جنيه مصرى لجميع المستندات األخرى
 25جنيه مصرى لجميع المستندات األخرى
 20جنيه مصري
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