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

آخر تحديث :مايو ٢٠٢٢

PUBLIC

الشروطًالعامة:
•
•
•
•

يحتفظًالبنكًبحقًفرضًرسومًإضافيةًعنًالخدماتًوتغييرًتعريفةًالرسومًوفقا ًالختيارهًوحده
سيتمًخصمًكافةًالرسومًبنفسًعملةًالحسابًعلىًأساسًسعرًالصرفًاليوميًالذيًيحددهًالبنك
سيتمًخصمًالنفقاتًاألخرىًمثلًالدمغاتًو مصاريف البريدًوًالمصاريفًالبرقيةًوًالفاكس...الخ) الغيرًمشمولةًفيًهذاًالمنشورً وًالتيًستطبقًعند إستحقاقها
ستكونًالرسومًالمتعلقةًبأيًخدماتًغيرًمذكورةًفيًهذاًالمنشورًمتوفرةًعندًالطلب.
الوصف

HSBC Advance

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Premier

الحسابات الجارية/اإلدخار

 ٣٠جنيهًمصري

رسوم فتح الحساب
معاييرًاألهليةً/شرطًالحدًاألدنىًللرصيد

مجاناً

مجاناً

أ)ًالحدًاألدنىًلمتوسطًرصيدًالحسابًالشهريًكودائعً
أ)ًالحدًاألدنىًلمتوسطًرصيدًالحسابًالشهريً أ)ًالحدًاألدنىًلمتوسطًرصيدًالحسابً
الشهري كودائعًو/أوًاستثمارات هوًمبلغًو و/أوًإستثماراتًهوًمبلغًوًقدرهً ٧٥٠,٠٠٠جنيهًمصريً(أوً
كودائعًو/أوًإستثمارات هوًمبلغًوًقدرهً
١٠,٠٠٠جنيه مصري أو  ٢,٠٠٠دوالرًأمريكيً(أوًماً قدره  ٢٥٠,٠٠٠جنيهًمصريً(أوًماًيعادلهًبأي ماًيعادله بأيًعملة أجنبية رئيسيةًأخري)1
أو
عملة أجنبية رئيسيةًأخري)
يعادلهًبأيًعملة أجنبية رئيسيةًأخري)
ب)ًالحدًاألدنىًإلجماليًالراتبًالشهري المحول إلىً
أو
أو
 HSBCهو مبلغًوقدرهً ٤٠,٠٠٠جنيهًمصريً(أوًماًيعادلهً
ب)ًالحدًاألدنىًإلجماليًالراتبًالشهري المحول ب)ًالحدًاألدنىًإلجماليًالراتبًالشهريً
بأيًعملة أجنبية رئيسيةًأخري)ً
إلىً HSBCمبلغًوقدرهًً ٥,٠٠٠جنيهًمصريً(أو المحول إلىً HSBCمبلغًوقدرهً
١٠,٠٠٠جنيه مصريً(أوًماًيعادلهًبأيًعملة
ماًيعادلهًبأيًعملة أجنبية رئيسيةًأخري)
أو
أجنبية رئيسيةًأخري)
ج) إجماليًراتبًشهريًثابتًوقدرهً ٣٠,٠٠٠جنيهًمصري (أوً
أو
ماًيعادله بأيًعملة أجنبية رئيسيةًأخري) باإلضافةًإلى
ج)ًالحدًاألدنيًإلجماليًالراتبًالشهريً
المحولًإليًبنكً HSBCمبلغًوًقدرهً ٨,٠٠٠ذلكً،يجبًأنًيكونًصافيًالدخلًالسنوي  ٣٨٤,٠٠٠جنيهً
مصريًكحدًأدنى
جنيهًمصريً(أوًماًيعادلهًبأيًعملة أجنبية
رئيسيةًأخري) وًأنًالًيقلًصافيًالدخلً
السنويًمتضمنا ًاألرباحًالمتغيرةًعنً٩٦,٠٠٠
6
جنيهًمصري

2

رسوم تشغيل الحساب الشهرية
رسوم إغالق الحساب

ً
استنادا إلى تحويل
مصاريف شهرية ثابتة
المرتب

۱۰جنيهًمصري

.5
.6
.7

مجاناً

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

 ٧٥جنيهًمصري

جنيهًمصريً(أوًماًيعادله بأيًعملة أجنبية
رسم خدمة شهري (ما دون شرط الحد األدنى ٥٠
4
رئيسيةًأخري)
للرصيد)
.1
.2
.3
.4

مجاناً

3

أوًماًيعادله بأيًعملة
 ١٥٠جنيهًمصري(
7
أجنبية رئيسيةًأخري)

مجاناً
 ٤٥٠جنيهًمصري (أوًماًيعادله بأيًعملة أجنبية رئيسيةً
5
أخري)ً

يحتفظًالبنكًبالحقًفيًإعادةًتصنيفًالحسابًإذاًلمًيتمًاستيفاءًمعاييرًاألهليةًالتيًيحددهاًالبنكًمنًوقتًآلخرًمنًقبلًالعميلً.تطبقًعليًالعمالءًعليًأساسًالرصيدًفقط.
يتمًاستقطاعًرسمًتشغيلً الحسابًالشهريًعلىًأساسًربعًسنويًعلىًمستوىًالعميلًويشتملًعلىًحساباتًالتمويلًالشخصيًوالحساباتًغيرًالمستخدمةًوأصحابًالبطاقاتًالذينًليسًلديهمًحسابًلدىً.HSBC
سيتمًاعفاءًالموظفينًالعاملينًفيًأي منًالشركاتًالموافقًعليهمًوًالمعتمدينًلديًالبنكًمنًرسمًالخدمةًالشهريًلحساباتً  Advanceعلىًأساس تحويل الراتب.
إذاًكانًالحدًاألدنىًلمتوسطًاألرصدةًالمجمعةً١٠,٠٠٠جنيهًمصريًأوًماًيعادله بأيًعملة أجنبية رئيسيةًأخريً،بماًفيًذلكًأرصدةًالحساباتًالجاريةً/االدخارًوالودائعًألجلً،فلنًيطبقًأيًرسمًخدمةًشهريً.وإذاًلمًيتمًاالحتفاظًبمتوسطًاألرصدةً
المجمعةً،تطبقًرسومًالخدمةًالشهريةًعلىًكلًحسابًعلىًحده .ولنًيطبقًرسمًخدمةًشهريًإضافيًعلىًحساباتًالرواتبً/المعاشاتًالتقاعديةًوحساباتًتسويةًالتسهيالت.
سيتمًفرضًرسمًخدمةًشهريًقيمتهً ٤٥٠جنيهًمصريًإذاًلمًيتمًاالحتفاظًبالحدًاألدنىًمنًمتوسطًالرصيدً ٧٥٠,٠٠٠جنيهًمصريً(أوًماًيعادلهًبأيًعملة أجنبيةًرئيسيةًأخرى)ًعلىًشكلًودائعً/استثماراتًلدىًبنكً HSBCمصرً.تطبقًعلىًالعمالءًعلىً
أساسًالرصيدًفقط.
علىًأنًيكونًإجماليًالدخلًالسنويًيساويًصافيًالدخلً ١٢ xباإلضافةًإلىًمتوسطًأرباحًآخرًسنتين .لعمالء  HSBC Advanceيجبًأنًيكونًصاحبًالعملًالذيًيعملًلديهًالعميلًمدرجاًفيًقائمةًالشركاتًالمختارةًلدىًالبنك.
سيتمًفرضًرسمًانخفاضًرصيدًبقيمةً ١٥٠جنيهًمصريًفيًحالةًانخفاضًمتوسطًالرصيدًالشهريًعنً ٢٥٠,٠٠٠جنيهًمصريًفيًأيًشهر.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
 HSBC PREMIERوً  HSBC ADVANCEوالخدماتًالمصرفيةًالشخصية
الوصف
صندوق رأس المال

HSBC Advance

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Premier

رسوم تشغيل شهرية لصندوق "كل يوم"

 ٢٠جنيهًمصري
 ٥٠جنيهًمصريً(للشركات)

 ٢٠جنيهًمصري
 ٥٠جنيهًمصريً(للشركات)

 ٢٠جنيهًمصري
 ٥٠جنيهًمصريً(للشركات)

رسوم االستثمار فى أذون خزانة
الحكومة المصرية
( تخصم مرة واحدة)

 ٢٥٠جنيهًمصري

 ٢٥٠جنيهًمصري

 ٢٥٠جنيهًمصري

أذون خزانة الحكومة المصرية

وديعة ألجل

١٠,٠٠٠جنيهًمصري ٢,٠٠٠ً،دوالرًأمريكيً،
١,٥٠٠جنيهًإسترليني ٢,٠٠٠ً،يورو

الحد األدنى للرصيد

١٠,٠٠٠جنيهًمصري ٢,٠٠٠ً،دوالرًأمريكيً،
١,٥٠٠جنيهًإسترليني ٢,٠٠٠ً،يورو

١٠,٠٠٠جنيهًمصري ٢,٠٠٠ً،دوالرًأمريكي ١,٥٠٠ً،جنيهً
إسترليني ٢,٠٠٠ً،يورو

شهادة االدخار
 ١٠,٠٠٠جنيهًمصري

الحد األدنى للرصيد

 ١٠,٠٠٠جنيهًمصري

 ١٠,٠٠٠جنيهًمصري

الحساب الدولي
()١

رسوم فتح الحساب

 ٢٠٠دوالرًأمريكي

 ١٠٠دوالرًأمريكي

مجاناً

مالحظاتًهامة:
• فىًحالةًكسرًالوديعةًالسنويةًذاتًالعائدًالشهرىًبالجنيةًالمصرىًقبلًتاريخًاالستحقاقًيخصمً ٪ ١منًأصلًالمبلغًوًذلكًخاللًاىًوقتًقبلًتاريخًاالستحقاقًالمتفقًعليه
• فىًحالةًكسرًالوديعةًالدوالريةًذاتًالعائدًالشهري لمدةً 24شهرًقبلًتاريخًاالستحقاقًيخصمًً% 1.6وذلكًنسبةًاليًالمدةًالتيًاستمرتًفيهاًالوديعةًقائمة منًأصلًالمبلغًوًذلكًخاللًاىً
وقتًقبلًتاريخًاالستحقاقًالمتفقًعليه
• فىًحالةًكسرًالوديعةًالدوالريةًذاتًالعائدًالشهريًلمدةً 36شهرًقبلًتاريخًاالستحقاقًيخصمًً% 1.8وذلكًنسبةًاليًالمدةًالتيًاستمرتًفيهاًالوديعةًقائمة منًأصلًالمبلغًوًذلكًخاللًاىً
وقتًقبلًتاريخًاالستحقاقًالمتفقًعليه
• فىًحالةًكسرًجميعًالودائعًالألخرىًقبلًتاريخًالألستحقاقًالًتطبقًغرامةًوًتصبحًالوديعةًغيرًمستحقةًألىًعائد
ّ
فىًحالةًكسرًشهادةًاالدخارًقبلًتاريخًاالستحقاقً،فيستحقًللبنكًتطبيقًخصوماتًوفقا ًلجدولًاإلسترداد الموضحًضمنًقسمًالشروطًوًاألحكامًفىًنموذجًطلبًالشهادة.
•
(ً)١سيتمًاعفاءًالموظفينًالعاملينًفيًأيًمنًالشركاتًالموافقًعليهمًوالمعتمدينًلديًالبنكًمنًرسمًفتحًالحسابًالدولي

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
 HSBC PREMIERوً  HSBC ADVANCEوالخدماتًالمصرفيةًالشخصية
الوصف

بطاقات الخصم
رسوم البطاقة السنوية

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Premier

HSBC Advance

الرسوم السنوية –الرواتب

 ٤٠جنيهًمصري
 ٤٠جنيهًمصري

مجاناً

مجاناً

رسوم استبدال البطاقة

 ٤٠جنيهًمصري

 ٤٠جنيهًمصري

مجاناً

رسوم استبدال رقم التعريف الشخصي

مجاناً

مجاناً

مجاناً

٪٣

٪٣

٪٣

مجاناً

مجاناً

مجاناً

مجاناً

مجاناً

مجاناً

 ٣٠جنيهًمصري

 ٣٠جنيهًمصري

 ٣٠جنيهًمصري

رسوم االستخدام على شبكة مجموعة  ٢٥ HSBCجنيهًمصري
(لكل معاملة)

 ٢٥جنيهًمصري

مجاناً

رسوم توصيل البطاقة (توصيل محلي)

مجاناً

مجاناً

مجاناً

رسوم توصيل البطاقة (توصيل دولي)

 ٣٠٠جنيهًمصري

 ٣٠٠جنيهًمصري

 ٣٠٠جنيهًمصري

رسم المعاملة القائمة على تحويل العملة
الديناميكي4

٪١,١٥

ً% ١,١٥

ً% ١,١٥

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)

.1
.2
.3
.4

مجاناً

مجاناً

3

سيتمًتحويلًالمعامالتًبالعملةًاألجنبيةًإلىًماًيعادلهًبالجنيهًالمصريًبسعرًالسوقًالسائدًفيًتاريخًورودًالعمليةًوليسًفيًتاريخًاستخدام البطاقةًمضافاًاليةًهامشًومصاريفًطبقاًلجدولًالرسومًالمعلنًعلىًموقعناًااللكترونيً.المعامالتًبالعمالتً
األجنبيةًيتمًتحويلهاًإلىًعملةًالفواتيرًالخاصةًبكًعنًطريقًنظامًالبطاقةً(فيزاًأوًماستركارد)ً أوبنكًاتشًاسًبيًسيًمصرًوذلكًباستخدامًأسعارًالصرفًالسائدةًبتاريخًالقيامًبالتحويلً(وهوًتاريخًورودًالعمليةًفيًاتشًاسًبيًسيًمصرًوليس تاريخ
استخدامًالبطاقةًوالتيًقدًتتضمنًالتحويلًإلىًالدوالرًاألمريكيًأوًدوالرهونجًكونجًأوال).
فيًحالًكانتًشبكةً 123المشتركةًمعطلةً/الًتعملًأثناءًالسحبً،فستطبقًرسومًشبكةًبلصً(السحبًالدولي).
فيًحالًفرضًرسمًمعاملةًعندًاستخدامًجهازًالصرافًاآلليًالتابعًلـًً،HSBCيرجىًاالتصالًبمركزًاتصالً Premierعلىًالرقمً( ٠٨٠٠PREMIERالخطوطًاألرضيةًمنًداخلًمصرًفقط) أوً(ً+٢٠٢ ٣٥٣٥ ٩٨٠٠التليفونًالمحمولًوًمنًخارجًمصر)
سوفًيطبقًرسمًالمعالجةًالعاديةً(حسبًماًتحددةًفيزاًحتىً (% ١,١٥علىًأيًمعاملةًبالعملةًاألجنبيةًاوًمعاملةًدوليةًاخترتًفيهاًدفعًفواتيركًبالجنيةًالمصري.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
 HSBC PREMIERوً  HSBC ADVANCEوالخدماتًالمصرفيةًالشخصية
الوصف

HSBC Advance

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Premier

الشيكات1

الشيكات الصادرة لغرض التحصيل
بالعملة المحلية

بالعملة

األجنبية2

(ً٪٠,٢الحدًاألدنىً ٥جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً(ً٪٠,٢ ٥٠٠الحدًاألدنىً ٥جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً٥٠٠
جنيهًمصري)ًً+رسومًالبريد
جنيهًمصري)ًً+رسومًالبريد

مجانا ً(تطبقًرسومًالبريد)

(ً٪٠,٣الحدًاألدنىً ٣٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً( ٪٠,٣ ٦٠٠الحد األدنى  ٣٠جنيه مصري – الحد األقصى ٦٠٠
جنيه مصري)  +رسوم البريد
جنيهًمصري)ًً+رسومًالبريد

مجانا ً(تطبقًرسومًالبريد)

الشيكات الواردة لغرض التحصيل
بالعملة المحلية (خارج المقاصة)

بالعملة األجنبية

شيكات المقاصة الصادرة
بالعملة المحلية
بالعملة األجنبية
تحصيل الشيكات اآلجلة( 3بالعملة المحلية و
األجنبية)
الشيكات المرتجعة المسحوبة على HSBC4
الشيكات المرتجعة المسحوبة على بنك آخر

إيقاف دفعة /شيك

5

 ٢٥٠جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًحوالةً
برقية
 ٣٠جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًشيك
مصرفيًبالعملةًاألجنبية ٢٥٠ ،جنيهًمصريًإذاًتمتً
التسويةًعنًطريقًحوالةًبرقية

 ٢٥٠جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًحوالةً
برقية
 ٣٠جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًشيك
مصرفيًبالعملةًاألجنبية ٢٥٠ً،جنيهًمصريًإذاًتمتً
التسويةًعنًطريقًحوالةًبرقية

مجاناً
 ٣٠جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًشيكًمصرفيًًًً
بالعملةًاألجنبية ١٢٠ً،جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقً
حوالةًبرقية

ً
مجانا
 ۱۰جنيهًمصريً/الشيك
 ۱۰جنيهًمصريً/الشيك
(ً٪٠,٣الحدًاألدنىً ٣٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً(ً٪٠,٣ ٦٠٠الحدًاألدنىً ٣٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً ٦٠٠مجاناً
جنيهًمصري)
جنيهًمصري)
 ٥٠جنيهً/شيك

 ٥٠جنيهً/شيك

 ٥٠جنيهً/شيك
 ٣٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٣٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٣٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٥٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٥٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٥٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٣٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٣٠جنيهًمصريً/الشيك

 ٣٠جنيهًمصريً/الشيك

التحويالت الواردة
التحويالت الواردة بالعملة المحلية
مجاناً

مجاناً

القيد إلى حساب العميل

مجاناً

القيد إلى حساب المستفيد لدى بنوك أخرى

(ً٪٠,٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً(ً٪٠,٢ ٢٥٠الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً(ً٪٠,٢ ٢٥٠الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً ٢٥٠جنيهً
مصري)
جنيهًمصري)
جنيهًمصري)

التحويالت الواردة بالعملة األجنبية
القيد إلى حساب العميل

مجاناً

القيد إلى حساب المستفيد لدى بنوك أخرى

(ً٪٠,٣الحدًاألدنىً ٣٠جنيهًمصريً–الحدًاألقصىً(ًً٪٠,٣ ٦٠٠الحدًاألدنىً ٣٠جنيهًمصريً–الحدًاألقصىً(ًً٪٠,٣ ٦٠٠الحدًاألدنىً ٣٠جنيهًمصريً–الحدًاألقصىً ٦٠٠جنيهً
مصري)ً ١٢٠ً+جنيهًمصريًمصاريفًبرقية
جنيهًمصري)ً ١٢٠ً+جنيهًمصريًمصاريفًبرقية
جنيهًمصري)ً ١٢٠ً+جنيهًمصريًمصاريفًبرقية

مجاناً

مجاناً

 -1فيًحالًتقديمًالشيكاتًللتحصيلً،قدًتطبقًرسومًبنكيةًأخرىًعلىًالمبلغًالذيًيخضعًللجدولًالرسومًواألجورًلدىًالبنكًالمراسلًوالبنكًالمصدر
 -2بخصوصًتحصيل ً/تسويةًالشيكاتًوًأوامرًالدفعًالماديةًالصادرةًبالدوالرًاألمريكيًوًالمسحوبةًعليًالشركاتًالتابعةًلمجموعةً HSBCوالتيًسيتمًارسالهاًًللتحصيلً ً/التسويةًعنًطريقًالمقاصةًمنًخاللًالتحصيلًالفعليً.سوفًيستغرقًتحصيلها/تسويتهاًحوالىً ٦إلىًً ٨أسابيعً.وقدًيطبقًالبنكً
المسحوبًعليهًمصاريفًبنكيةًتتراوحًمنً ٤٥إلىً ٢٠٠دوالرًأمريكيً.باإلضافةًإليًرسومًالبريدًالسريع.
 -3تعريفةًالشيكاتًاآلجلةًتضافًإلىًالرسومًالتحصيلًالعادية والتيًيتمًخصمهاًعندًتقديمًالشيكًللتحصيل
 -4تطبقًالرسومًالكاملةًعلىًارتجاعًالشيكاتًالصادرةًللتحصيلًبالعملةًالمحليةً/األجنبية.
 -5رسومًإيقافًسدادً الشيكاتًالًيطبقًعلىًالشيكاتًالتيًتمًاإلبالغًعنًفقدانهاًأوًسرقتها.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
 HSBC PREMIERوً  HSBC ADVANCEوالخدماتًالمصرفيةًالشخصية
الوصف

HSBC Premier

HSBC Advance

الخدمات المصرفية الشخصية

التحويالت الصادرة
التحويالت البرقية الصادرة
التحويالت العالمية إلى حساب خاص
( )me2meعن طريق خدمة Global View
بالعملة األجنبية
التحويالت
1
(محلي ودولي)

الخدماتًالمصرفيةًعبرًاالنترنت

الخدماتًالمصرفيةًعبرًاالنترنت
الفرع

التحويالت المحلية بالعملة المحلية
بدون أي رسوم تحويل حتي  ٣٠يونيو ۲٠۲۲

الخدماتًالمصرفيةًعبرًاالنترنت
الفرع

مجاناً

الًيوجد

مجاناً

( ٪٠,٢١الحد األدنى  ٤٩جنيه مصري – الحد األقصى ( ٪٠,٢١الحد األدنى  ٤٩جنيه مصري – الحد  ٧٠جنيه مصري
 ٧٠٠جنيه مصري)  ٧٠ +جنيه مصري مصاريف برقية األقصى  ٧٠٠جنيه مصري)  ٧٠ +جنيه مصري
مصاريف برقية
( ٪٠,٣الحد األدنى  ٧٠جنيه مصري – الحد األقصى ( ٪٠,٣الحد األدنى  ٧٠جنيه مصري – الحد  ١٠٠جنيهًمصري
 ٧٠٠جنيه مصري)  ١٤٠ +جنيه مصري مصاريف األقصى  ٧٠٠جنيه مصري)  ١٤٠ +جنيه مصري
مصاريف برقية
برقية
(ً٪٠,١٤الحدًاألدنىً ١٤جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً (ً٪٠,١٤الحدًاألدنىً ١٤جنيهًمصريً– الحدً
األقصىً ٢٥٠جنيهًمصري)
 ٢٥٠جنيهًمصري)

(ًً٪٠,١٤الحدًاألدنىً ٧جنيهًمصريً–
الحدًاألقصىً ٧٠جنيهًمصري)

(ً٪٠,٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً (ً٪٠,٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً(ًً٪٠,٢الحدًاألدنىً ١٠جنيهًمصريً–
الحدًاألقصىً ١٠٠جنيهًمصري)
 ٢٥٠جنيهًمصري)
 ٢٥٠جنيهًمصري)

الشيكات المصرفية بالعملة األجنبية
اإلصدار

الفرع

 ١٠جنيهًمصري

اإللغاء

اإلصدار

 ١٠جنيهًمصري

 ٦٠جنيهًمصريً ١٤٠ً+جنيهًمصريًمصاريفً
 ٦٠جنيهًمصريً ١٤٠ً+جنيهًمصريًمصاريفًبرقية
برقية

إيقاف دفع
شيك مصرفي بالعملة المحلية

(ًً٪٠,٣الحدًاألدنىً ٥دوالرًأمريكيً– الحدًاألقصىً (ًً٪٠,٣الحدًاألدنىً ٥دوالرًأمريكيً– الحدً
األقصىً ١٠٠دوالرًأمريكي)
 ١٠٠دوالرًأمريكي)

الفرع

مجاناً
 ١٠جنيهًمصري

 ٦٠جنيهًمصريً ١٤٠ً+جنيهًمصريً
مصاريفًبرقية

( ٪٠,٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىً (ً٪٠,٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصريً– الحدًاألقصىًمجاناً
 ٤٠٠جنيهًمصري)
 ٤٠٠جنيهًمصري)

اإللغاء

 ١٠جنيهًمصري

 ١٠جنيهًمصري

 ١٠جنيهًمصري

إيقاف سداد شيك

 ٥٠جنيهًمصري

 ٥٠جنيهًمصري

 ٥٠جنيهًمصري

الرسوم العامة على التحويالت الصادرة
رسوم التحقيق

 ١٤٠جنيهًمصريًمصاريفًبرقيةًً+رسومًأخرىًإن  ١٤٠جنيهًمصريًمصاريفًبرقيةًً+رسومًأخرى إنً ١٤٠جنيهًمصريًمصاريفًبرقيةًً+
رسومًأخرىًإنًوجدت
وجدت
وجدت

 -1للتحويالتًبالعملةًاألجنبيةًيتمًفرضًعمولةًالبنكًالمراسلًالتيًتبلغً ٢٥دوالرًأمريكيً.سوفًيتمًخصمًهذهًالعمولة اإلضافية منكًفيًحالةًإختياركًخصمًكلًمصاريفًوًعموالتًالتحويلًمنًحسابكً.سيتمًإستقطاع المبلغًعندًتنفيذًالتحويل.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
التمويلًالشخصيًوالسحبًعلىًالمكشوفً
الوصف

HSBC Advance

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Premier

التمويل الشخصي والسحب على المكشوف
التمويل الشخصي

(ً٪٢الحدًاألدنىً ٢٠٠جنيهًمصريً– الًيوجدًحدً (ً٪٢الحدًاألدنىً ٢٠٠جنيهًمصريً– الًيوجدً
حدًأقصى)
أقصى)

رسوم إدارية
رسوم مراجعة الطلب

رسوم السداد الكلى \ الجزئى على التمويل
بدون ضمان

تطبق على جميع التمويالت بدون ضمان
الممنوحة إعتبار من  20مايو 2022
رسوم السداد الكلى  /الجزئى على التمويل
بضمان

مجاناً

مجاناً

(ً٪٢الحدًاألدنىً ٢٠٠جنيهًمصريً– الًيوجدًحدًأقصى)
مجاناً

ً٪٧منًمبلغًالتمويلًالمسددًوًً٪١٠فيًحالةًًًً ً٪٧منًمبلغًالتمويلًالمسددًوًً٪١٠فيًحالةًًًً
ً٪٧منًمبلغًالتمويلًالمسددًوًً٪١٠فيًحالةًًًًسدادً
سدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوح منً سدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوحً
مبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوحًمنًبنكًأخر.
منًبنكًأخر.
بنكًأخر.

ً٪٢منًمبلغًالتمويلًالمسددًوًًً٪١٠فيًحالةً
ً٪٢منًمبلغًالتمويلًالمسددًوًًً٪١٠فيًحالةًسدادًمبلغً
ً٪٢منًمبلغًالتمويلًالمسددًوًًً٪١٠فيًحالةً سدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوحً
التمويلًعنًطريقًتمويلًممنوحًمنًبنكًأخر
ينطبق على جميع التمويالت بضمان الممنوحه سدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوح منً منًبنكًأخر
بنكًأخر
إعتبار من  20مايو 2022

رسوم تشغيل الشهرية للتمويل الشخصى –
تخصم ربع سنويا

 ١٠جنيهًمصري

 ١٠جنيهًمصري

 ١٠جنيهًمصري

رسوم إعادة جدولة

مجاناً

مجاناً

مجاناً

رسوم سداد متأخر

 ٧٥جنيهًمصريً/القسط

 ٧٥جنيهًمصريً/القسط

 ٧٥جنيهًمصريً/القسط

عائد دفعة متأخرة

ً٪٤سنوياًفوقًمعدلًعائدًالتمويل

ً٪٤سنوياًفوقًمعدلًعائدًالتمويل

ً٪٤سنوياًفوقًمعدلًعائدًالتمويل

٪٠,١٥

٪٠,١٥

٪٠,١٥

السحب على المكشوف

1

عمولة شهرية على أعلى رصيد مدين

الرسوم العامة على التمويل الشخصي والسحب على المكشوف
رسوم االستعالم االئتماني

 ٦٥جنيهًمصري

 ٦٥جنيهًمصري

 ٦٥جنيهًمصري

رسوم إصدار خطاب مخالصة

 ٢٥جنيهًمصري

 ٢٥جنيهًمصري

 ٢٥جنيهًمصري

 -1بناءًعلىًطلبًالعميلً،سيتمًإخطارهًبغرامةًالتجاوزًعنًحدًالسحبًعلىًالمكشوف.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
بطاقاتًاالئتمان
الخدمات المصرفية الشخصية

الوصف
بطاقات االئتمان

HSBC Advance

HSBC Premier

رسوم التجديد السنوية لبطاقات االئتمان

بطاقةً ً:Visa Goldمجاناً 1بشرط أنًيكونًالحدًاألدنىً
بطاقةً ً:Visa Goldمجاناً 1بشرط أنًيكونًالحدً
بطاقةً  :Visa Goldمجاناً  1بشرط أنًيكونًالحدً
األدنىًإلنفاقكًالسنويً ٥,٠٠٠جنيهًمصريً/العامًأوًاألدنىًإلنفاقكًالسنوي  ٥,٠٠٠جنيهًمصريً/العامًأوًإلنفاقكًالسنوي  ٥,٠٠٠جنيهًمصريً/العامًأوًأكثر.
بطاقة ً:Visa Platinumمجاناً 2بشرطًأنً
أكثر.
أكثر.
يكونًالحدًاألدنىًإلنفاقكًالسنويً ٢٠,٠٠٠جنيه
بطاقة ً:Visa Platinumمجاناً 2بشرطًأنً
بطاقة ً:Visa Platinumمجاناً 2بشرطًأنًيكونً
مصري/العامًأوًأكثر
الحدًاألدنىًإلنفاقكًالسنويً ٢٠,٠٠٠جنيه مصري ً/يكونًالحدًاألدنىًإلنفاقكًالسنويً ٢٠,٠٠٠جنيه
بطاقةً HSBC Premierماستركارد البالتينيةً:مجاناً
مصري/العامًأوًأكثر
العامًاواكثر
ا
ً
مجان
ً:
البالتينية
ماستركارد
HSBC
Advance
بطاقةً
بطاقة  ٢٠٠ً: Visa Platinum Cashbackجنيةًمصري
بطاقة  ٢٠٠ً: Visa Platinum Cashbackجنيةً
بطاقة  ٢٠٠ً: Visa Platinum Cashbackجنيةً
مصري
مصري

البطاقة األساسية

البطاقة اإلضافية

3

ً
مجانا
بطاقةً ً:Visa Gold
بطاقة ً:Visa Platinumمجاناً
ً
مجانا
بطاقة ً: Visa Platinum Cashback

الرسوم العامة على بطاقات االئتمان
رسم تمويل شهري4
بطاقةً ٪ ٢,٩٥ :Visa Gold
بطاقة ٪ ٢,٩٥ :Visa Platinum
بطاقة ٪ ٢,٩٥ :Visa Platinum Cashback

رسوم السلفة النقدية

(ً٪٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصري)

رسوم استبدال البطاقة بطاقةً  ١٠٠:Visa Goldجنيهًمصري
بطاقة  ١٠٠:Visa Platinumجنيهًمصري
بطاقة  ١٠٠:Visa Platinum Cashbackجنيهً
مصري

ً
مجانا
بطاقةً ً:Visa Gold
بطاقة ً:Visa Platinumمجاناً
بطاقةً HSBC Advanceماستركارد البالتينيةً:
مجاناً
بطاقة ً: Visa Platinum Cashbackمجاناً

بطاقةً ً:Visa Goldمجاناً
بطاقة ً:Visa Platinumمجاناً
ً
مجانا
بطاقةً HSBC Premierماستركارد البالتينيةً:
بطاقة ً: Visa Platinum Cashbackمجاناً

بطاقةً ٪ ٢,٩٥ً:Visa Gold
بطاقةً ٪ ٢,٩٥ً:Visa Gold
بطاقة ٪ ٢,٩٥ :Visa Platinum
بطاقة ٪ ٢,٩٥ :Visa Platinum
بطاقةً HSBC Advanceماستركارد البالتينية ٢,٩٥:بطاقةً HSBC Premierماستركارد البالتينية٪ ٢,٥٩ :
طاقة ٪ ٢,٩٥ :Visa Platinum Cashback
٪
طاقة ٪ ٢,٩٥ :Visa Platinum Cashback

(ً٪٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصري)

(ً٪ ٢الحدًاألدنىً ٢٠جنيهًمصري)

بطاقةً  ١٠٠:Visa Goldجنيهًمصري
بطاقةً  ١٠٠:Visa Goldجنيهًمصري
بطاقة  ١٠٠:Visa Platinumجنيهًمصري
بطاقة  ١٠٠:Visa Platinumجنيهًمصري
بطاقةً HSBC Advanceماستركارد البالتينية :مجاناً بطاقةً HSBC Premierماستركارد البالتينية :مجاناً
بطاقة  ١٠٠:Visa Platinum Cashbackجنيهًمصري بطاقة  ١٠٠:Visa Platinum Cashbackجنيهًمصري

 -1الحدًاألدنىًالمعينًلإلنفاقًعنًطريقًبطاقاتً  Visa Goldمحدودًبمعامالتًالشراءًالتيًتنفذًفقطًعنًطريقًالبطاقةً(البطاقات)ًاألساسيةًواإلضافيةً(إنًوجدت)ً.السلف ً/السحوباتًالنقديةًغيرًمشمولةً.فيًحالًعدمًالوفاءًبالحدًاألدنىًلحدًاإلنفاقً،
فستطبقًرسومًسنويةًقدرهاً ١٥٠جنيهًمصري.
 -2الحدًاألدنىًلحدًاإلنفاقًبالنسبةًلبطاقاتً HSBC Visa Platinumاالئتمانيةًمحدودًبمعامالتًالشراءًفقطًالتيًتنفذًعنًطريقًالبطاقةً(البطاقات)ًاألساسيةًواإلضافيةً(إنًوجدت)ً.السلفًالنقديةً/السحوباتًالنقديةًغيرًمشمولةً.وفيًحالًعدمًالوفاءًبالحدً
األدنىًمنًحدًاإلنفاقً،فسيتمًتطبيقًرسومًسنويةًقدرهاً ٢٠٠جنيهًمصري
 -3رسومًالتجديدًالسنويةًللبطاقاتًاإلضافيةًمجانيةًبغضًالنظرًعنًاإلنفاق.
PUBLIC
بالزيادةًأوًبالنقصانًقدًيؤدىًإلىًتغيرًسعرًالعائدًعلىًا لحساباتًبشكلًفورىًوًسوفًنخطرًالعميلًبعدًتطبيقًالتغير.
 -4فيًحالةًأىًتغيرًفيًسعرًعائدًاالقتراضًالمفروضًمنًالجهةًالرقابيةً سواءًكانً

جدولًتعريفةًالرسوم
بطاقاتًاالئتمان (يتبع)
الخدمات المصرفية الشخصية
الوصف
رسوم التشغيل الشهرية للبطاقات (لغير  ١٠جنيهًمصري
أصحاب الحسابات) تخصم ربع سنويا
هامش الربح على صرف العملة األجنبية٪ ٣ 1
مجاناً
رسوم إصدار رقم التعريف الشخصي
رسوم استبدال رقم التعريف الشخصي عن مجاناً
طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف

HSBC Advance
 ١٠جنيهًمصري

 ١٠جنيهًمصري

٪٣
مجاناً
مجاناً

٪٣
مجاناً
مجاناً

توصيل كشف الحساب

 ٢٠جنيهًمصريً/حسبًدوريةًالكشف

 ٢٠جنيهًمصريً/حسبًدوريةًالكشف

صورة عن كشوفات الحساب السابقة

 ٢٠جنيهًمصريً/الشهر

 ٢٠جنيهًمصريً/الشهر

 ٧٥جنيهًمصري

 ٧٥جنيهًمصري

رسوم التأخر في السداد
رسوم السحب من الحساب الجاري/التوفير
 ٦٠جنيهًمصريًللعملية
عبر ماكينات البنوك االخري
رسوم تجاوز الحد االئتماني

 ٢٠جنيهًمصري

زيادة حد البطاقة
ً
مجانا
زيادة حد البطاقة بشكل مؤقت
مجاناً
رسوم توصيل البطاقة (محليا)
مجاناً
رسوم توصيل البطاقة (دوليا)
 ٣٠٠جنيهًمصري
نسخة من إيصال المعاملة /رسوم التحقيق  ٥٠جنيهًمصري
في االعتراض
رسوم االستعالم االئتماني2
 ٦٥جنيهًمصري

 ٦٠جنيهًمصريًللعملية
 ٢٠جنيهًمصري
ً
مجانا
مجاناً
مجاناً
 ٣٠٠جنيهًمصري
 ٥٠جنيهًمصري

HSBC Premier

مجاناً)فقطًلبطاقةًHSBC Premier
ماستركارد البالتينية(
مجاناً)فقطًلبطاقةًHSBC Premier
ماستركارد البالتينية(
 ٧٥جنيهًمصري
 ٦٠جنيهًمصريًللعملية
مجاناً)فقطًلبطاقةًHSBC Premier
ماستركارد البالتينية(
مجاناً
مجاناً
مجاناً
 ٣٠٠جنيهًمصري
 ٥٠جنيهًمصري

 ٦٥جنيهًمصري
 بطاقةً٪١,١٢ً:MasterCard Advance بطاقةً٪١,١٥ً:Visa Gold بطاقةً٪١,١٢ً:MasterCard Premierرسم المعاملة القائمة على تحويل العملة
 بطاقةً٪١,١٥ً:Visa Gold بطاقةً٪١,١٥ً:Visa Platinum بطاقةً٪١,١٥ً:Visa Goldالديناميكي3
 بطاقةً٪١,١٥ً:Visa Platinum بطاقة ٪١,١٥ً: Visa Platinum cashback بطاقةً٪١,١٥ً:Visa Platinum بطاقة ٪١,١٥ً: Visa Platinum cashback -بطاقة ٪١,١٥ً: Visa Platinum cashback

رسوم إصدار خطاب مخالصة

 ٢٥جنيهًمصري

 ٦٥جنيهًمصري

 ٢٥جنيهًمصري

 ٢٥جنيهًمصري

 - 1سيتمًتحويلًالمعامالتًبالعملةًاألجنبيةًإلىًماًيعادلهًبالجنيهًالمصريًبسعرًالسوقًالسائدًفيًتاريخًورودًالعمليةًوليسًفيًتاريخًاستخدام البطاقةًمضافاًاليةًهامشًومصاريفًطبقاًلجدولًالرسومًالمعلنًعلىًموقعناً
االلكتروني.المعامالتًبالعمالتًاألجنبيةًيتمًتحويلهاًإلىًعملةًالفواتيرًالخاصةًبكًعنًطريقًنظامًالبطاقةً(فيزاًأوًماستركارد)ًأوبنكًاتشًاسًبيًسيًمصرًوذلكًباستخدامًأسعارًالصرفًالسائدةًبتاريخًالقيامًبالتحويلً(وهوً
تاريخًورودًالعمليةًفيًاتشًاسًبيًسيًمصرً وليسًتاريخًاستخدامًالبطاقةًوالتيًقدًتتضمنًالتحويلًإلىًالدوالرًاألمريكيًأوًدوالرهونجًكونجًأوال).
 - 2يطبقًرسمًاالستعالمًاالئتمانيًعلىًاإلصدارًالجديدًوالتجديدًوزيادةًالحد.
ً.3سوفًيطبقًرسمًالمعالجةًالعاديةً(حسب ماًتحددةًفيزاًاوًماستركارد)ًحتىً ً)%١,١٥علىًاىًمعاملةًبالعملةًاالجنبيةًاوًمعاملةًدوليةًاخترتًفيهاًدفعًفواتيركًبالجنيةًالمصرى.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
بطاقاتًاالئتمان (يتبع)

الوصف
خطة التقسيط النقدي

رسم التمويل الشهري

الخدمات المصرفية الشخصية

HSBC Premier

HSBC Advance

بطاقةً Visa Goldاالئتمانية٪١,٨٠ً:
بطاقةً Visa Goldاالئتمانية٪١,٨٠ً:
بطاقةً Visa Goldاالئتمانية٪١,٨٠ً:
بطاقةً Visa Platinumاالئتمانية ٪١,٦٠ً:بطاقةً Visa Platinumاالئتمانية٪١,٦٠ً:
٪
١,٦٠
بطاقةً Visa Platinumاالئتمانيةً:
بطاقةً  HSBC Premierماستركاردًاالئتمانيةً:
بطاقةً HSBC Advanceماستركاردً
٪١,٦٠
بطاقةًائتمان  Visa Platinum Cashbackاالئتمانية٪١,٦٠ً:
٪١,٦٠
بطاقةًائتمان  Visa Platinum Cashbackبطاقةًائتمان Visa Platinum Cashback
٪١,٦٠
٪١,٦٠

رسوم التسوية المبكرة

ً٪٢منًالرصيدًاألساسيًالمستحقً)بحدً
ادنى ١٠٠جنيهًمصري)

 ً٪٢منًالرصيدًاألساسيًالمستحق(بحد
ادنى ١٠٠جنيهًمصري)

 ً٪٢منًالرصيدًاألساسيًالمستحقً)بحدً
ادنى ١٠٠جنيهًمصري)

رسوم التنفيذ
مدة التقسيط

الًيوجد
 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

الًيوجد
 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

الًيوجد
 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

خطة تحويل الرصيد بعائد %٠
رسم التمويل الشهري
رسوم التسوية المبكرة

ً٪٠لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً

ً٪٠لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً

ً٪٠لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً

ً%٢منًرصيدًالخطةًالمستحقًاوً ٢٠٠جنيةً ً%٢منًرصيدًالخطةًالمستحقًاوً ٢٠٠جنيةً ً%٢منًرصيدًالخطةًالمستحقًاوً ٢٠٠جنيةً
مصريً(ايهماًاعلى)
مصريً(ايهماًاعلى)
مصريً(ايهماًاعلى)

رسوم التنفيذ

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

مدة التقسيط

 ٣أشهر

 ٣أشهر

 ٣أشهر

تحويل رصيد بطاقات االئتمان (بدا من  ٢٠مايو )٢٠١٩
رسم التمويل الشهري

ً٪٢لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً

ً٪٢لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً

ً٪٢لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً

رسوم التسوية المبكرة

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

رسوم التنفيذ

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

مدة التقسيط

 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

المرنة
خطة االقسا
ً
شهريا لخطة االقساط
معدل العائد
المرنة

 ٪١,٨٩عليًقيمةًخطةًاالقساطً المرنةً

 ٪١,٨٩عليًقيمةًخطةًاالقساطً المرنةً

 ٪١,٨٩عليًقيمةًخطةًاالقساطً المرنةً

رسوم التسوية المبكرة

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

رسوم التنفيذ

الًيوجد

الًيوجد

الًيوجد

مدة التقسيط

 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً
PUBLIC

 ٦أوً ١٢أوً ١٨أوً ٢٤شهراً

جدولًتعريفةًالرسوم
خدماتًأخرىً
الوصف

HSBC Advance

الخدماتًالمصرفيةًالشخصية

HSBC Premier

رسومًأخرى
خدمات التليفون البنكي
مجاناً

كافة خدمات االستفسار

مجاناً

مجاناً

خدمات االنترنت البنكي الشخصي
مجاناً

رسوم االشتراك

مجاناً

مجاناً

تعليمات التعليمات الدائمة
 ٧٥جنيهًمصري

إعداد /تعديل

 ٧٥جنيهًمصري

 ٧٥جنيهًمصري

المعامالت النقدية على الشباك
 ٣٠جنيهًمصريً

 ٣٠جنيهًمصريً

مجاناً

سحوبات نقدية أقل من حد سحب جهاز
الصراف اآللي

إيداع نقدي أقل من  ۱۰،۰۰۰جنيه مصري  ٣٠جنيهًمصريً

 ٣٠جنيهًمصريً

مجاناً

 ٦٠جنيهًمصري

مجاناً

مجاناً

 ١٢٠جنيهًمصري

مجاناً

مجاناً

2

إصدار دفتر شيكات
حجم صغير  ٢٤ورقة
حجم كبير  ٤٨ورقة
3

إيجار الخزائن المؤجرة (للحسابات الشخصية)
خزانة صغيرة

 ٦٠٠جنيهًمصري سنوياً

 ٦٠٠جنيهًمصري سنوياً

 ٦٠٠جنيهًمصري سنوياً

خزانة متوسطة

 ١,٠٠٠جنيهًمصري سنوياً

 ١,٠٠٠جنيهًمصري سنوياً

 ١,٠٠٠جنيهًمصريًسنوياً

خزانة كبيرة

 ١,٥٠٠جنيهًمصري سنوياً

 ١,٥٠٠جنيهًمصري سنوياً

 ١,٥٠٠جنيهًمصري سنوياً

 -1تطبقًعلىًالسحوباتًماًدونً ٢٠,٠٠٠جنيهًمصريًفيًاليومًعلىًعمالءًالخدماتًالمصرفيةًالشخصيةًوً.Advance
-2تطبقًفقطًعليًاإليداعاتًبالعملهًالمحليه
 -3تطبقًرسومًالخزائنًالمؤجرةًعلىًالعمالءًالحاليينًفقطً،لنًتقبلًطلباتًجديدة.

PUBLIC

جدولًتعريفةًالرسوم
خدماتًأخرىً
الخدماتًالمصرفيةًالشخصية

الوصف

رسومًكشفًالحساب

HSBC Premier

HSBC Advance

توصيل كشف حساب ورقي

 ٣٠جنيهًمصريً/حسبًدوريةًالكشف

 ٣٠جنيهًمصريً/حسبًدوريةًالكشف

مجاناً

كشوفات الحساب عبر االنترنت

مجاناً

مجاناً

مجاناً

 ١٥جنيهًمصريًللشهر الواحد

مجاناً

نسخة إضافية للشهور /األعوام السابقة  ١٥جنيهًمصري للشهر الواحد
رسائل التنبيه النصية القصيرة
المعامالت المصرفية

مجاناً

مجاناً

مجاناً

معامالت بطاقة االئتمان

مجاناً

مجاناً

مجاناً

رسوم عامة
الوكالة القانونية الداخلية

 ٥٠جنيهًمصري

 ٥٠جنيهًمصري

 ٥٠جنيهًمصري

صرف مبالغ نقدية في حاالت الطوارئ

 ٢٠دوالرًأمريكيًً

مجاناً

مجاناً

 ٥٠جنيهًمصريً/الشهادةً/الخطاب

مجاناً

إصدار شهادة (رصيد الحساب /خطابات  ٥٠جنيهًمصريً/الشهادةً/الخطاب
مصرفية)
ك
البن
قبل
من
فذت
ن
وثائق
استرجاع
 ٥٠جنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًقبلً
أقلًمنً ٦أشهر
 ١٠٠جنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًقبلً
أكثرًمنً ٦أشهر

 ٥٠جنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذت قبلً ٥٠-جنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًقبلًأقل منً٦أشهر
أقلًمنً ٦أشهر
 ١٠٠جنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتً  ١٠٠-جنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًقبلًأكثرًمنً ٦أشهر
قبلًأكثرًمنً ٦أشهر

 ٥٠جنيهًمصرىًلعقودًتسويةً ٥٠جنيهًمصرىًلعقودًتسويةًالمديونياتً
المديونياتًبينًالبنوكًوًعمالئها
التصديق على توقيع البنك (رسوم البنك بينًالبنوكًوًعمالئها
المركزي المصري)
 ٢٥جنيهًمصرىًلجميعًالمستنداتً ٢٥جنيهًمصرىًلجميعًالمستنداتًاألخرى
األخرى
رسوم التحقق من التوقيع

 ٢٠جنيهًمصري

 ٢٠جنيهًمصري

رسوم االستعالم االئتماني الذاتي

 ٦٥جنيهًمصري

 ٦٥جنيهًمصري

 ٥٠جنيهًمصرىًلعقودًتسويةًالمديونياتًبينًالبنوكًوًعمالئها
 ٢٥جنيهًمصرىًلجميعًالمستنداتًاألخرى ٢٠جنيهًمصري
 ٦٥جنيهًمصري

صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م ، ٣٠٦ ،.كورنيش النيل ،المعادي ،القاهرة ،مصر – ص.ب ،١٢٤ .المعاديCMP 22056 .
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .٢٠٢٢ .جميع الحقوق محفوظة.
ً
ً
ً
سواء إلكترو ً
تسجيليا أو خالف ذلك ،دون الحصول على إذن كتابي مسبق من بنك إتش إس بي
فوتوغرافيا أو
ميكانيكيا،
نيا،
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي أجهزة أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت،
ً
سي مصر ش.م.م.

PUBLIC

