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الرسومتعريفة جدول 
HSBC PREMIER وHSBC ADVANCE والخدمات المصرفية الشخصية

٢٠١٦يناير ١الجديد اعتبارًا من يطبق جدول تعريفة الرسوم 
يطبق في بنك إتش إس بي سي مصر فقط

٢٠٢٣مايو : آخر تحديث
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HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف
اإلدخار/الحسابات الجارية

مجاناً  مجاناً 
جنيهًمصري٣٠

٥٠،ًستصبحًالرسوم٢٠٢٣ًيونيو١٨ًابتداءًمنً
جنيةًمصري

رسوم فتح الحساب

عًالحدًاألدنىًلمتوسطًرصيدًالحسابًالشهريًكودائ(ًأ
أوً)جنيهًمصري٧٥٠,٠٠٠ًمبلغًوًقدرهًهوًستثماراتًإأوً/و

1(رئيسيةًأخريجنبيةأعملةبأيًماًيعادله
أو
إلىًلمحولاالحدًاألدنىًإلجماليًالراتبًالشهري(ًب

HSBCأوًماًيعادلهً)جنيهًمصري٤٠,٠٠٠ًمبلغًوقدرهًهو
(ًرئيسيةًأخريجنبيةأعملةبأيً

أو
أوً)جنيهًمصري٣٠,٠٠٠إجماليًراتبًشهريًثابتًوقدرهً(ج

باإلضافةًإلى(رئيسيةًأخريجنبيةأعملةبأيًماًيعادله
جنيه٣٨٤,٠٠٠ًذلك،ًيجبًأنًيكونًصافيًالدخلًالسنوي

مصريًكحدًأدنى

الحدًاألدنىًلمتوسطًرصيدًالحسابً(ًأ
مبلغًوهوًأوًاستثمارات/كودائعًوالشهري
بأيأوًماًيعادلهً)جنيهًمصري٢٥٠,٠٠٠ًقدره
(رئيسيةًأخريجنبيةأعملة
أو
الحدًاألدنىًإلجماليًالراتبًالشهريً(ًب
مبلغًوقدرهHSBCًإلىًلمحولا

عملةبأيًأوًماًيعادلهً)مصريًجنيه١٠,٠٠٠
(رئيسيةًأخريجنبيةأ

أو
الحدًاألدنيًإلجماليًالراتبًالشهريً(ًج

٨,٠٠٠مبلغًوًقدرهHSBCًالمحولًإليًبنكً
جنبيةأعملةبأيًأوًماًيعادلهً)جنيهًمصريً
وًأنًالًيقلًصافيًالدخلً(رئيسيةًأخري

ًاألرباحًالمتغيرةًعنً ٩٦,٠٠٠السنويًمتضمنا 
6جنيهًمصري

ريًالحدًاألدنىًلمتوسطًرصيدًالحسابًالشه(ًأ
مبلغًوًقدرهًهوًستثماراتإأوً/كودائعًو
أوًماً)دوالرًأمريكي٢,٠٠٠ًأومصريجنيه١٠,٠٠٠
(رئيسيةًأخريجنبيةأعملةبأيًيعادلهً

أو
لالمحوالحدًاألدنىًإلجماليًالراتبًالشهري(ًب
أو)جنيهًمصري٥,٠٠٠ًمبلغًوقدرهHSBCًًإلىً

(رئيسيةًأخريجنبيةأعملةبأيًماًيعادلهً

صيدلرشرطًالحدًاألدنىًل/ًمعاييرًاألهلية

مجاناً  مجاناً  جنيهًمصري۱۰ 2الحساب الشهريةتشغيل رسوم 

الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم إغالق الحساب

مجاناً  3جنيهًمصري٧٥ الًيوجد حويل تاستنادًا إلى ةثابتمصاريف شهرية 
المرتب

رئيسيةًجنبيةأعملةبأيًأوًماًيعادله)جنيهًمصري٤٥٠
5(ًأخري عملةبأيًأوًماًيعادله)جنيهًمصري١٥٠

7(رئيسيةًأخريجنبيةأ
جنبيةأعملةبأيًأوًماًيعادله)جنيهًمصري٥٠ً

4(رئيسيةًأخري
ما دون شرط الحد األدنى )رسم خدمة شهري 

(للرصيد

:الشروطًالعامة

ًالختيارهًوحدهتعريفةًالرسومًيحتفظًالبنكًبحقًفرضًرسومًإضافيةًعنًالخدماتًوتغييرً• وفقا 
بنفسًعملةًالحسابًعلىًأساسًسعرًالصرفًاليوميًالذيًيحددهًالبنكالرسومًكافةًخصمًسيتمً•
تحقاقهاإسالتيًستطبقًعندوًغيرًمشمولةًفيًهذاًالمنشورًال(الخ...وًالمصاريفًالبرقيةًوًالفاكسالبريدًمصاريفوالدمغاتًالنفقاتًاألخرىًمثلًخصمًسيتمً•
.ستكونًالرسومًالمتعلقةًبأيًخدماتًغيرًمذكورةًفيًهذاًالمنشورًمتوفرةًعندًالطلب•

.تطبقًعليًالعمالءًعليًأساسًالرصيدًفقط.ًيحتفظًالبنكًبالحقًفيًإعادةًتصنيفًالحسابًإذاًلمًيتمًاستيفاءًمعاييرًاألهليةًالتيًيحددهاًالبنكًمنًوقتًآلخرًمنًقبلًالعميل1.

.HSBCلدىًالبطاقاتًالذينًليسًلديهمًحسابًوأصحابًالمستخدمةًالشخصيًوالحساباتًغيرًالتمويلًالحسابًالشهريًعلىًأساسًربعًسنويًعلىًمستوىًالعميلًويشتملًعلىًحساباتًتشغيلًقطاعًرسمًستيتمًا2.

.الراتبتحويلعلىًأساس Advanceالبنكًمنًرسمًالخدمةًالشهريًلحساباتًمنًالشركاتًالموافقًعليهمًوًالمعتمدينًلديًسيتمًاعفاءًالموظفينًالعاملينًفيًأي3.

،ًمعةاألرصدةًالمجمتوسطًاالحتفاظًبوإذاًلمًيتمً.ًاالدخارًوالودائعًألجل،ًفلنًيطبقًأيًرسمًخدمةًشهري/ً،ًبماًفيًذلكًأرصدةًالحساباتًالجاريةرئيسيةًأخريجنبيةأعملةبأيًجنيهًمصريًأوًماًيعادله١٠,٠٠٠األرصدةًالمجمعةًإذاًكانًالحدًاألدنىًلمتوسط4ً.
.التسهيالتالمعاشاتًالتقاعديةًوحساباتًتسويةً/ًرسمًخدمةًشهريًإضافيًعلىًحساباتًالرواتبولنًيطبقً.ةًعلىًكلًحسابًعلىًحدهشهريالخدمةًالتطبقًرسومً

تطبقًعلىًالعمالءًعلىً.ًمصرHSBCاستثماراتًلدىًبنكً/ًعلىًشكلًودائع(ًأجنبيةًرئيسيةًأخرىةعملبأيًأوًماًيعادلهً)جنيهًمصري٧٥٠,٠٠٠ًلحدًاألدنىًمنًمتوسطًالرصيدًاالحتفاظًباجنيهًمصريًإذاًلمًيتم٤٥٠ًسيتمًفرضًرسمًخدمةًشهريًقيمته5ً.
.أساسًالرصيدًفقط

ًفيًقائمةًالشركاتًالمختارةًلدىًالبنك HSBC Advanceلعمالء.باإلضافةًإلىًمتوسطًأرباحًآخرًسنتينx١٢علىًأنًيكونًإجماليًالدخلًالسنويًيساويًصافيًالدخل6ً. .يجبًأنًيكونًصاحبًالعملًالذيًيعملًلديهًالعميلًمدرجا 

.جنيهًمصريًفيًأيًشهر٢٥٠,٠٠٠جنيهًمصريًفيًحالةًانخفاضًمتوسطًالرصيدًالشهريًعن١٥٠ًسيتمًفرضًرسمًانخفاضًرصيدًبقيمة7ً.

عامالتًالنقديةًعلىًالشباكًوًالتيًيتمًاعفاءهؤالءًالعمالءًمنهاالمتتطبقًجميعًرسومًوًمصاريفًحساباتًالخدماتًالمصرفيةًالشخصيةًالقائمةًعلىًأساسًالرصيدًعلىًحساباتًاألنشطةًاالقتصاديةًبإستثناءًرسوم8ً.
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صندوق رأس المال

جنيهًمصري٢٠
(لشركاتل)جنيهًمصري٥٠ً

جنيهًمصري٢٠
(لشركاتل)جنيهًمصري٥٠ً

جنيهًمصري٢٠
(لشركاتل)جنيهًمصري٥٠ً

"كل يوم"لصندوق ةشهريتشغيل رسوم 

أذون خزانة الحكومة المصرية
جنيهًمصري٢٥٠ جنيهًمصري٢٥٠ جنيهًمصري٢٥٠ رسوم االستثمار فى أذون خزانة 

الحكومة المصرية 
(تخصم مرة واحدة) 

ألجلوديعة 
جنيه١,٥٠٠ًدوالرًأمريكي،٢,٠٠٠ًجنيهًمصري،١٠,٠٠٠ً

يورو٢,٠٠٠إسترليني،ً
دوالرًأمريكي،٢,٠٠٠ًجنيهًمصري،١٠,٠٠٠ً
يورو٢,٠٠٠جنيهًإسترليني،١,٥٠٠ً

دوالرًأمريكي،٢,٠٠٠ًجنيهًمصري،١٠,٠٠٠ً
يورو٢,٠٠٠جنيهًإسترليني،١,٥٠٠ً

لرصيدلالحد األدنى 

شهادة االدخار
جنيهًمصري١٠,٠٠٠ جنيهًمصري١٠,٠٠٠ جنيهًمصري١٠,٠٠٠ لرصيدلالحد األدنى 

الحساب الدولي
مجاناً  دوالرًأمريكي١٠٠ دوالرًأمريكي٢٠٠ (١)رسوم فتح الحساب

:مالحظاتًهامة
منًأصلًالمبلغًوًذلكًخاللًاىًوقتًقبلًتاريخًاالستحقاقًالمتفقًعليه٪١فىًحالةًكسرًالوديعةًالسنويةًذاتًالعائدًالشهرىًبالجنيةًالمصرىًقبلًتاريخًاالستحقاقًيخصمً•
منًأصلًالمبلغًوًذلكًخاللًاىًوذلكًنسبةًاليًالمدةًالتيًاستمرتًفيهاًالوديعةًقائمة%١.٦ًاالستحقاقًيخصمًتاريخًقبلًشهر24ًلمدةًذاتًالعائدًالشهريالدوالريةًفىًحالةًكسرًالوديعةً•

عليهوقتًقبلًتاريخًاالستحقاقًالمتفقً
منًأصلًالمبلغًوًذلكًخاللًاىًوذلكًنسبةًاليًالمدةًالتيًاستمرتًفيهاًالوديعةًقائمة%١.٨ًيخصمًاالستحقاقًتاريخًقبلًشهر36ًلمدةًفىًحالةًكسرًالوديعةًالدوالريةًذاتًالعائدًالشهريً•

وقتًقبلًتاريخًاالستحقاقًالمتفقًعليه
فىًحالةًكسرًالودائعًبالجنيهًالمصريًقبلًتاريخًالألستحقاقًالًتطبقًغرامةًوًتصبحًالوديعةًغيرًمستحقةًألىًعائد•
هًوالمدةًبلغًالوديعتاريخًالألستحقاقًسيتمًاحتسابًالعائدًعليًأساسًالعائدًالسائدًعليًحسابًالتوفيرًبالدوالرًوقتًاألستردادًوًيطبقًعلىًإجمالىًمالودائعًالدوالريةًقبلًفىًحالةًكسرً•

المنقضيةًمنهاًحتىًتاريخًاألسترداد
.ةالموضحًضمنًقسمًالشروطًوًاألحكامًفىًنموذجًطلبًالشهادفىًحالةًكسرًشهادةًاالدخارًقبلًتاريخًاالستحقاق،ًفيستحقًللبنكًتطبيقًخصوماتًوفقّاًلجدولًاإلسترداد•
يًمنًالشركاتًالموافقًعليهمًوالمعتمدينًلديًالبنكًمنًرسمًفتحًالحسابً(١ً) الدوليسيتمًاعفاءًالموظفينًالعاملينًفيًأ 
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بطاقات الخصم

مجاناً  مجاناً  جنيهًمصري٤٠ رسوم البطاقة السنوية
مجاناً  جنيهًمصري٤٠ جنيهًمصري٤٠ رسوم استبدال البطاقة
مجاناً  مجاناً  مجاناً  رسوم استبدال رقم التعريف الشخصي

٨٪ ٨٪ ٨٪ 1يةالعملة األجنبالمعامالت بهامش الربح على 

مجاناً  مجاناً  مجاناً  ( لكل معاملة)رسوم االستعالم عن الرصيد 
في مصر على أجهزة الصراف اآللي الخاصة 

إتش إس بي سيببنك
مجاناً  مجاناً  مجاناً  (  لكل معاملة)االيداع / رسوم السحب النقدي 

في مصر على أجهزة الصراف اآللي الخاصة 
إتش إس بي سيببنك 

مجاناً  مجاناً  مجاناً  ( لكل معاملة)رسوم االستعالم عن الرصيد 
في مصر على أجهزة الصراف اآللي الخاصة 

بالبنوك األخرى
مجاناً  مجاناً  مجاناً  ر في مص( لكل معاملة)رسوم السحب النقدي 

على أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك 
األخرى

مجاناً  مجاناً  مجاناً  ن م( لكل معاملة)رسوم االستعالم عن الرصيد 
كة أجهزة الصراف اآللي الدولية التابعة لشب

Visa / PLUS
جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ من ( لكل معاملة)رسوم السحب النقدي 

كة أجهزة الصراف اآللي الدولية التابعة لشب
Visa / PLUS

مجاناً  مجاناً  مجاناً  ن م( لكل معاملة)رسوم االستعالم عن الرصيد 
إتش أجهزة الصراف اآللي الدولية الخاصة ببنك

إس بي سي
جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ من ( لكل معاملة)رسوم السحب النقدي 

إتش أجهزة الصراف اآللي الدولية الخاصة ببنك
إس بي سي

مجاناً  مجاناً  مجاناً  (توصيل محلي)توصيل البطاقةرسوم 
جنيهًمصري٣٠٠ جنيهًمصري٣٠٠ جنيهًمصري٣٠٠ (دوليتوصيل )توصيل البطاقةرسوم 

١,١٥ً% ١,١٥ً% ١,١٥٪ رسم المعاملة القائمة على تحويل العملة 
3الديناميكي

معامالتًبالعمالتًال.ًاللكترونيالبطاقةًمضافاًاليةًهامشًومصاريفًطبقاًلجدولًالرسومًالمعلنًعلىًموقعناًادامسيتمًتحويلًالمعامالتًبالعملةًاألجنبيةًإلىًماًيعادلهًبالجنيهًالمصريًبسعرًالسوقًالسائدًفيًتاريخًورودًالعمليةًوليسًفيًتاريخًاستخ1.
اريختيسولمصرًشًاسًبيًسيًوهوًتاريخًورودًالعمليةًفيًات)أوبنكًاتشًاسًبيًسيًمصرًوذلكًباستخدامًأسعارًالصرفًالسائدةًبتاريخًالقيامًبالتحويلً(ًفيزاًأوًماستركارد)األجنبيةًيتمًتحويلهاًإلىًعملةًالفواتيرًالخاصةًبكًعنًطريقًنظامًالبطاقةً

(.استخدامًالبطاقةًوالتيًقدًتتضمنًالتحويلًإلىًالدوالرًاألمريكيًأوًدوالرهونجًكونجًأوال
(التليفونًالمحمولًوًمنًخارجًمصر)+٩٨٠٠٣٥٣٥٢٠٢ًأوً(الخطوطًاألرضيةًمنًداخلًمصرًفقط)PREMIER٠٨٠٠علىًالرقمPremierًيرجىًاالتصالًبمركزًاتصالً،HSBCًفيًحالًفرضًرسمًمعاملةًعندًاستخدامًجهازًالصرافًاآلليًالتابعًلـ2ً.
.ًعلىًأيًمعاملةًبالعملةًاألجنبيةًاوًمعاملةًدوليةًاخترتًفيهاًدفعًفواتيركًبالجنيةًالمصري)%١,١٥حسبًماًتحددةًفيزاًحتىً)سوفًيطبقًرسمًالمعالجةًالعادية3ً.
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1الشيكات

الشيكات الصادرة لغرض التحصيل

ً (رسومًالبريدتطبقً)مجانا 
٥٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٥ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً

رسومًالبريد(ً+ًجنيهًمصري
٥٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٥ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً

رسومًالبريد(ً+ًجنيهًمصري بالعملة المحلية

ً (رسومًالبريدتطبقً)مجانا 
٦٠٠األقصىالحد–مصريجنيه٣٠األدنىالحد)٪٠,٣
البريدرسوم+(مصريجنيه

٦٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٣٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ً
رسومًالبريد(ً+ًجنيهًمصري 2بالعملة األجنبية

الشيكات الواردة لغرض التحصيل
مجاناً  ةًجنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًحوال٢٥٠

برقية
ةًجنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريقًحوال٢٥٠
برقية

(خارج المقاصة)بالعملة المحلية 

شيكًمصرفيًًًًجنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريق٣٠ً
جنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريق١٢٠ً،ًبالعملةًاألجنبية

حوالةًبرقية

شيكجنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريق٣٠ً
جنيهًمصريًإذاًتمت٢٥٠ً،ًمصرفيًبالعملةًاألجنبية

التسويةًعنًطريقًحوالةًبرقية

شيكجنيهًمصريًإذاًتمتًالتسويةًعنًطريق٣٠ً
جنيهًمصريًإذاًتمت٢٥٠ًمصرفيًبالعملةًاألجنبية،

التسويةًعنًطريقًحوالةًبرقية

بالعملة األجنبية

شيكات المقاصة الصادرة
مجاناً  الشيك/ًجنيهًمصري۱۰ الشيك/ًجنيهًمصري۱۰ بالعملة المحلية
مجاناً  ٦٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٣٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ً

(جنيهًمصري
٦٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٣٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ً

(جنيهًمصري
بالعملة األجنبية

شيك/ًجنيه٥٠ شيك/ًجنيه٥٠ شيك/ًجنيه٥٠ بالعملة المحلية و )3تحصيل الشيكات اآلجلة
(األجنبية

الشيك/ًجنيهًمصري٣٠ الشيك/ًجنيهًمصري٣٠ الشيك/ًجنيهًمصري٣٠ إتش إس بيالشيكات المرتجعة المسحوبة على 
4سي

الشيك/ًجنيهًمصري٣٠ الشيك/ًجنيهًمصري٣٠ الشيك/ًجنيهًمصري٣٠ الشيكات المرتجعة المسحوبة على بنك آخر
الشيك/ًجنيهًمصري٥٠ الشيك/ًجنيهًمصري٥٠ الشيك/ًجنيهًمصري٥٠ 5شيك / إيقاف دفعة

الواردةالتحويالت
التحويالت الواردة بالعملة المحلية

مجاناً  مجاناً  مجاناً  القيد إلى حساب العميل
جنيه٢٥٠ًالحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً

(مصري
٢٥٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً

(جنيهًمصري
٢٥٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً

(جنيهًمصري القيد إلى حساب المستفيد لدى بنوك أخرى

التحويالت الواردة بالعملة األجنبية
مجاناً  مجاناً  مجاناً  القيد إلى حساب العميل
جنيه٦٠٠ًالحدًاألقصىً–جنيهًمصري٣٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ًً

مصاريفًبرقيةجنيهًمصري١٢٠ً(ً+ًمصري
٦٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٣٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ًً

مصاريفًبرقيةجنيهًمصري١٢٠ً(ً+ًجنيهًمصري
٦٠٠الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٣٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ً

مصاريفًبرقيةجنيهًمصري١٢٠ً(ً+ًجنيهًمصري القيد إلى حساب المستفيد لدى بنوك أخرى
صدرفيًحالًتقديمًالشيكاتًللتحصيل،ًقدًتطبقًرسومًبنكيةًأخرىًعلىًالمبلغًالذيًيخضعًللجدولًالرسومًواألجورًلدىًالبنكًالمراسلًوالبنكًالم-1
وقدًيطبقًالبنكً.ًأسابيع٨إلى٦ًًتسويتهاًحوالىً/سوفًيستغرقًتحصيلها.ًالتسويةًعنًطريقًالمقاصةًمنًخاللًالتحصيلًالفعلي/ًوالتيًسيتمًارسالهاًًللتحصيلHSBCًتسويةًالشيكاتًوًأوامرًالدفعًالماديةًالصادرةًبالدوالرًاألمريكيًوًالمسحوبةًعليًالشركاتًالتابعةًلمجموعةً/ًبخصوصًتحصيل-2

.باإلضافةًإليًرسومًالبريدًالسريع.ًدوالرًأمريكي٢٠٠إلى٤٥ًالمسحوبًعليهًمصاريفًبنكيةًتتراوحًمنً
والتيًيتمًخصمهاًعندًتقديمًالشيكًللتحصيلتعريفةًالشيكاتًاآلجلةًتضافًإلىًالرسومًالتحصيلًالعادية-3
.األجنبية/ًتطبقًالرسومًالكاملةًعلىًارتجاعًالشيكاتًالصادرةًللتحصيلًبالعملةًالمحلية-4
.الشيكاتًالًيطبقًعلىًالشيكاتًالتيًتمًاإلبالغًعنًفقدانهاًأوًسرقتهاسدادًإيقافًرسومً-5
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الرسومتعريفةًجدولً
HSBC PREMIER ًوHSBC ADVANCE والخدماتًالمصرفيةًالشخصية

HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف
التحويالت الصادرة

التحويالت البرقية الصادرة

مجاناً  مجاناً  الًيوجد الخدماتًالمصرفيةًعبرًاالنترنت التحويالت العالمية إلى حساب خاص 
(me2me ) عن طريق خدمةGlobal View

مصريجنيه٧٠ الحد–مصريجنيه٤٩األدنىالحد)٪٠,٢١
مصريجنيه٧٠+(مصريجنيه٧٠٠األقصى
برقيةمصاريف

األقصىالحد–مصريجنيه٤٩األدنىالحد)٪٠,٢١
ةبرقيمصاريفمصريجنيه٧٠+(مصريجنيه٧٠٠ الخدماتًالمصرفيةًعبرًاالنترنت

التحويالت بالعملة األجنبية
1( محلي ودولي)

جنيهًمصري١٠٠ الحد–مصريجنيه٧٠األدنىالحد)٪٠,٣
مصريجنيه١٤٠+(مصريجنيه٧٠٠األقصى
برقيةمصاريف

األقصىالحد–مصريجنيه٧٠األدنىالحد)٪٠,٣
مصاريفمصريجنيه١٤٠+(مصريجنيه٧٠٠

برقية

الفرع

–جنيهًمصري٧ًالحدًاألدنىً)٪٠,١٤ًً
(جنيهًمصري٧٠الحدًاألقصىً

الحدً–جنيهًمصري١٤ًالحدًاألدنىً)٪٠,١٤ً
(جنيهًمصري٢٥٠األقصىً

الحدًاألقصىً–جنيهًمصري١٤ًالحدًاألدنىً)٪٠,١٤ً
(جنيهًمصري٢٥٠

الخدماتًالمصرفيةًعبرًاالنترنت
ديسمبر ٣١بدون أي رسوم تحويل حتي 

۲۰۲٣

التحويالت المحلية بالعملة المحلية

–جنيهًمصري١٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ًً
(جنيهًمصري١٠٠الحدًاألقصىً

الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً
(جنيهًمصري٢٥٠

الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً
(جنيهًمصري٢٥٠

الفرع

بالعملة األجنبيةالمصرفيةالشيكات 
مجاناً  الحدً–دوالرًأمريكي٥ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ًً

(دوالرًأمريكي١٠٠األقصىً
الحدًاألقصىً–دوالرًأمريكي٥ًالحدًاألدنىً)٪٠,٣ًً
(دوالرًأمريكي١٠٠

الفرع اإلصدار

جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ اإللغاء
جنيهًمصري١٤٠ً+ًجنيهًمصري٦٠ً

مصاريفًبرقية
مصاريفًجنيهًمصري١٤٠ً+ًجنيهًمصري٦٠ً

برقية مصاريفًبرقيةجنيهًمصري١٤٠ً+ًجنيهًمصري٦٠ً إيقاف دفع

شيك مصرفي بالعملة المحلية
مجاناً  الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢ً

(جنيهًمصري٤٠٠
الحدًاألقصىً–جنيهًمصري٢٠ًالحدًاألدنىً)٪٠,٢
(جنيهًمصري٤٠٠

الفرع اإلصدار

جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ اإللغاء

جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ سداد شيكإيقاف 

الرسوم العامة على التحويالت الصادرة

+ًًمصاريفًبرقيةًجنيهًمصري١٤٠ً
رسومًأخرىًإنًوجدت

إنًرسومًأخرى+ًمصاريفًبرقيةًجنيهًمصري١٤٠ً
وجدت

رسومًأخرىًإن+ًمصاريفًبرقيةًجنيهًمصري١٤٠ً
وجدت

رسوم التحقيق

.تحويلالمبلغًعندًتنفيذًالستقطاعإسيتمً.ًختياركًخصمًكلًمصاريفًوًعموالتًالتحويلًمنًحسابكإمنكًفيًحالةًاإلضافيةسوفًيتمًخصمًهذهًالعمولة.ًدوالرًأمريكي٢٥للتحويالتًبالعملةًاألجنبيةًيتمًفرضًعمولةًالبنكًالمراسلًالتيًتبلغً-1
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HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف

المكشوفعلىبوالسحالشخصيالتمويل
التمويل الشخصي

(الًيوجدًحدًأقصى–جنيهًمصري٢٠٠ًالحدًاألدنىً)٪٢ً الًيوجدً–جنيهًمصري٢٠٠ًالحدًاألدنىً)٪٢ً
(حدًأقصى

الًيوجدًحدً–جنيهًمصري٢٠٠ًالحدًاألدنىً)٪٢ً
(أقصى

رسوم إدارية

مجاناً  مجاناً  مجاناً  لطلبمراجعة ارسوم 

٪ًفيًحالةًًًًسداد١٠ً٪ًمنًمبلغًالتمويلًالمسددًو٧ً
.مبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوحًمنًبنكًأخر

٪ًفيًحالة١٠ًًًً٪ًمنًمبلغًالتمويلًالمسددًو٧ً
وحًسدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممن

.منًبنكًأخر

٪ًفيًحالة١٠ًًًً٪ًمنًمبلغًالتمويلًالمسددًو٧ً
منًسدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوح

.بنكًأخر

الجزئى على التمويل\رسوم السداد الكلى 
بدون ضمان

تطبق على جميع التمويالت بدون ضمان 
2022مايو 20الممنوحة إعتبار من 

٪ًًفيًحالةًسدادًمبلغ١٠ً٪ًمنًمبلغًالتمويلًالمسددًو٢ً
التمويلًعنًطريقًتمويلًممنوحًمنًبنكًأخر

٪ًًفيًحالة١٠ً٪ًمنًمبلغًالتمويلًالمسددًو٢ً
وحًسدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممن

منًبنكًأخر
٪ًًفيًحالة١٠ً٪ًمنًمبلغًالتمويلًالمسددًو٢ً

منًسدادًمبلغًالتمويلًعنًطريقًتمويلًممنوح
بنكًأخر

الجزئى على التمويل/ رسوم السداد الكلى 
بضمان

نوحه ينطبق على جميع التمويالت بضمان المم
2022مايو 20إعتبار من 

جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ –رسوم تشغيل الشهرية للتمويل الشخصى
تخصم ربع سنويا  

مجاناً  مجاناً  مجاناً  رسوم إعادة جدولة

القسط/ًجنيهًمصري٧٥
ومًتأخيرًفىًحالةًالتمويلًبالعملةًاألجنبيةًسيتمًخصمًرس

:كالتالى
القسط\دوالرًأمريكى٣ً
القسطً\يورو٣ً

القسط\جنيهًإسترلينى٢.٥ً

القسط/ًجنيهًمصري٧٥
تمًخصمًفىًحالةًالتمويلًبالعملةًاألجنبيةًسي

:رسومًتأخيرًكالتالى
القسط\دوالرًأمريكى٣ً
القسطً\يورو٣ً

القسط\جنيهًإسترلينى٢.٥ً

القسط/ًجنيهًمصري٧٥
مًخصمًفىًحالةًالتمويلًبالعملةًاألجنبيةًسيت

:رسومًتأخيرًكالتالى
القسط\دوالرًأمريكى٣ً
القسطً\يورو٣ً

القسط\جنيهًإسترلينى٢.٥ً

رسوم سداد متأخر

٤ً٪ً عائدًالتمويلفوقًمعدلًسنويا  ٤ً٪ً عائدًالتمويلفوقًمعدلًسنويا  ٤ً٪ً عائدًالتمويلفوقًمعدلًسنويا  دفعة متأخرةعائد
على المكشوفالسحب 

٠,١٥٪ ٠,١٥٪ ٠,١٥٪ 1عمولة شهرية على أعلى رصيد مدين

الرسوم العامة على التمويل الشخصي والسحب على المكشوف 

جنيهًمصري٦٥ جنيهًمصري٦٥ جنيهًمصري٦٥ االستعالم االئتمانيرسوم 

جنيهًمصري٢٥ جنيهًمصري٢٥ جنيهًمصري٢٥ رسوم إصدار خطاب مخالصة

الرسومتعريفةًجدولً
التمويلًالشخصيًوالسحبًعلىًالمكشوفً

ًعلىًطلبًالعميل،ًسيتمًإخطارهًبغرامةًالتجاوزًعنً-1 .حدًالسحبًعلىًالمكشوفبناء 
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HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف
بطاقات االئتمان

رسوم التجديد السنوية لبطاقات االئتمان
أنًيكونًالحدًاألدنىًشرطب1مجاناً :ً Visa Goldبطاقةً

.العامًأوًأكثر/ًجنيهًمصري٥,٠٠٠إلنفاقكًالسنوي
ً:ً Visa Platinumبطاقة بشرطًأن2ًمجانا 

جنيه٢٠,٠٠٠يكونًالحدًاألدنىًإلنفاقكًالسنويً
العامًأوًأكثر/مصري
مجاناً :ًالبالتينيةماستركاردHSBC Premierبطاقةً
انًبشرط3مجانا:Visa Platinum Cashbackًبطاقة

جنيةًمصري١٠,٠٠٠ًًيكونًالحدًاالدنىًلالنفاقًالسنويً
عامًاوًاكثر/

أنًيكونًالحدًشرطب1مجاناً :ً Visa Goldبطاقةً
العامًأوً/ًجنيهًمصري٥,٠٠٠األدنىًإلنفاقكًالسنوي

.أكثر
ً:ً Visa Platinumبطاقة بشرطًأن2ًمجانا 

جنيه٢٠,٠٠٠يكونًالحدًاألدنىًإلنفاقكًالسنويً
العامًأوًأكثر/مصري
اً مجان:ًالبالتينيةماستركاردHSBC Advanceبطاقةً
بشرط3مجانا:Visa Platinum Cashbackًبطاقة

جنية١٠,٠٠٠ًانًيكونًالحدًاالدنىًلالنفاقًالسنويً
عامًاوًاكثر/مصريًً

أنًيكونًالحدًشرطب1مجاناً : Visa Goldبطاقةً
العامًأوً/ًجنيهًمصري٥,٠٠٠األدنىًإلنفاقكًالسنويً

.أكثر
ً:ً Visa Platinumبطاقة بشرطًأنًيكون2ًمجانا 

/ًًمصريجنيه٢٠,٠٠٠الحدًاألدنىًإلنفاقكًالسنويً
العامًاواكثر

بشرط3مجانا:Visa Platinum Cashbackًبطاقة
جنية١٠,٠٠٠ًانًيكونًالحدًاالدنىًلالنفاقًالسنويً

عامًاوًاكثر/مصريًً

األساسيةالبطاقة

ً:ً Visa Goldبطاقةً مجانا 
ً:ً Visa Platinumبطاقة مجانا 
مجاناً :ًالبالتينيةماستركاردHSBC Premierبطاقةً
Visa Platinumبطاقة Cashbackً: ًمجانا

مجاناً :ً Visa Goldبطاقةً
ً:ً Visa Platinumبطاقة مجانا 
:ًالبالتينيةماستركاردHSBC Advanceبطاقةً

مجاناً 
Visa Platinumبطاقة Cashbackً: ًمجانا

مجاناً :ً Visa Goldبطاقةً
مجاناً :ً Visa Platinumبطاقة
Visa Platinumبطاقة Cashbackً: ًمجانا

4البطاقة اإلضافية

الرسوم العامة على بطاقات االئتمان
٪٣,٣:ً Visa Goldبطاقةً
٪٣,٣: Visa Platinumبطاقة
٪٩٤,٢:البالتينيةماستركاردHSBC Premierبطاقةً
Visa Platinumطاقة Cashback:٣,٣٪

٪٣,٣:ً Visa Goldبطاقةً
٪٣,٣: Visa Platinumبطاقة
٣,٣:البالتينيةماستركاردHSBC Advanceبطاقةً

٪
Visa Platinumطاقة Cashback:٣,٣٪

٪٣,٣: Visa Goldبطاقةً
٪٣,٣: Visa Platinumبطاقة
Visa Platinumبطاقة Cashback:٣,٣٪

5رسم تمويل شهري

(جنيهًمصري٣٠الحدًاألدنىً)3ً٪ (جنيهًمصري٣٠الحدًاألدنىً)3ً٪ (جنيهًمصري٣٠الحدًاألدنىً)3ً٪ ةرسوم السلفة النقدي

جنيهًمصري١٠٠: Visa Goldبطاقةً
جنيهًمصري١٠٠: Visa Platinumبطاقة
مجاناً :البالتينيةماستركاردHSBC Premierبطاقةً
Visaبطاقة Platinum Cashback:جنيهًمصري١٠٠

جنيهًمصري١٠٠: Visa Goldبطاقةً
جنيهًمصري١٠٠: Visa Platinumبطاقة
اً مجان:البالتينيةماستركاردHSBC Advanceبطاقةً
Visaبطاقة Platinum Cashback:جنيهًمصري١٠٠

جنيهًمصري١٠٠: Visa Goldبطاقةً
جنيهًمصري١٠٠: Visa Platinumبطاقة
Visaبطاقة Platinum Cashback:جنيه١٠٠ً
مصري

ةرسوم استبدال البطاق

الرسومتعريفةًجدولً
بطاقاتًاالئتمان

.جنيهًمصري١٥٠فيًحالًعدمًالوفاءًبالحدًاألدنىًلحدًاإلنفاق،ًفستطبقًرسومًسنويةًقدرهاً.ًالسحوباتًالنقديةًغيرًمشمولة/ًالسلف(.ًإنًوجدت)األساسيةًواإلضافيةًً(البطاقات)محدودًبمعامالتًالشراءًالتيًتنفذًفقطًعنًطريقًالبطاقةً Visa Goldالحدًاألدنىًالمعينًلإلنفاقًعنًطريقًبطاقاتً-1
سيتمًتطبيقًوفيًحالًعدمًالوفاءًبالحدًاألدنىًمنًحدًاإلنفاق،ًف.ًالسحوباتًالنقديةًغيرًمشمولة/ًالسلفًالنقدية(.ًإنًوجدت)األساسيةًواإلضافيةً(ًالبطاقات)االئتمانيةًمحدودًبمعامالتًالشراءًفقطًالتيًتنفذًعنًطريقًالبطاقةHSBC Visa Platinumًالحدًاألدنىًلحدًاإلنفاقًبالنسبةًلبطاقاتً-2

جنيهًمصري٢٠٠رسومًسنويةًقدرهاً
عدمًااللتزامًبالحدًاالدنىًلحدًاالنفاقًفسوفً.ً)عملياتًالسحبًالنقديًالًتوخذًفيًاالعتبار.ًجنيةًمصريًفيًالسنة١٠,٠٠٠اذاًوجدتًفيًالمشترياتًفقطًبمبلغًرسومًبطاقةًاالئتمانًاالساسيةًاالستردادًالنقديًستكونًمعفاةًمنًالمصروفاتًالسنويةًبشرطًاستخدامًالبطاقةًاالساسيةًوًاالضافية-3

.ًجنيهًمصري٢٠٠تطبقًالرسومًالسنويةًقدرهاً
.رسومًالتجديدًالسنويةًللبطاقاتًاإلضافيةًمجانيةًبغضًالنظرًعنًاإلنفاق-3
.لحساباتًبشكلًفورىًوًسوفًنخطرًالعميلًبعدًتطبيقًالتغيربالزيادةًأوًبالنقصانًقدًيؤدىًإلىًتغيرًسعرًالعائدًعلىًاسواءًكانًفيًحالةًأىًتغيرًفيًسعرًعائدًاالقتراضًالمفروضًمنًالجهةًالرقابيةً-4
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HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف
جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ جنيهًمصري١٠ لغير)للبطاقاتالشهريةالتشغيلرسوم

سنوياربعتخصم(الحساباتأصحاب
٨٪ ٨٪ ٨٪ 1هامش الربح على صرف العملة األجنبية

مجاناً  مجاناً  مجاناً  رسوم إصدار رقم التعريف الشخصي
مجاناً  مجاناً  مجاناً  رسوم استبدال رقم التعريف الشخصي عن 

طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف
ماستركاردHSBC Premierفقطًلبطاقةً(مجاناً 

)البالتينية حسبًدوريةًالكشف/ًجنيهًمصري٢٠ حسبًدوريةًالكشف/ًجنيهًمصري٢٠ الورقيالحسابكشفتوصيل
ماستركاردHSBC Premierفقطًلبطاقةً(مجاناً 

)البالتينية الشهر/ًجنيهًمصري٢٠ الشهر/ًجنيهًمصري٢٠ صورة عن كشوفات الحساب السابقة

جنيهًمصري٧٥ جنيهًمصري٧٥ جنيهًمصري٧٥ رسوم التأخر في السداد
مجاناً  مجاناً  مجاناً  / رسوم االستعالم عن رصيد الحساب الجاري 

في مصر على أجهزة ( لكل معاملة)التوفير 
يالصراف اآللي الخاصة ببنك إتش إس بي س

مجاناً  مجاناً  مجاناً  / رسوم السحب النقدي من الحساب الجاري 
في مصر على أجهزة ( لكل معاملة)التوفير 

يالصراف اآللي الخاصة ببنك إتش إس بي س
مجاناً  مجاناً  مجاناً  / رسوم االستعالم عن رصيد الحساب الجاري 

من أجهزة الصراف اآللي( لكل معاملة)التوفير 
(محليًا و دولياً )الخاصة بالبنوك األخرى 

جنيهًمصري٦٠ جنيهًمصري٦٠ جنيهًمصري٦٠
/ رسوم السحب النقدي من الحساب الجاري 

من أجهزة الصراف اآللي( لكل معاملة)التوفير 
(محليًا و دولياً )الخاصة بالبنوك األخرى 

مجاناً  مجاناً  مجاناً  / رسوم االستعالم عن رصيد الحساب الجاري 
من أجهزة الصراف اآللي( لكل معاملة)التوفير 

الخاصة ببنك إتش إس بي سي دولياً 

جنيهًمصري٤٥ جنيهًمصري٤٥ جنيهًمصري٤٥
/ رسوم السحب النقدي من الحساب الجاري 

من أجهزة الصراف اآللي( لكل معاملة)التوفير 
الخاصة ببنك إتش إس بي سي دولياً 

ومًالمعلنًعلىًموقعناًالبطاقةًمضافاًاليةًهامشًومصاريفًطبقاًلجدولًالرسدامسيتمًتحويلًالمعامالتًبالعملةًاألجنبيةًإلىًماًيعادلهًبالجنيهًالمصريًبسعرًالسوقًالسائدًفيًتاريخًورودًالعمليةًوليسًفيًتاريخًاستخ-1
وهوًتاريخً)اريخًالقيامًبالتحويلًأوبنكًاتشًاسًبيًسيًمصرًوذلكًباستخدامًأسعارًالصرفًالسائدةًبت(ًفيزاًأوًماستركارد)المعامالتًبالعمالتًاألجنبيةًيتمًتحويلهاًإلىًعملةًالفواتيرًالخاصةًبكًعنًطريقًنظامًالبطاقةً.االلكتروني

(.وليسًتاريخًاستخدامًالبطاقةًوالتيًقدًتتضمنًالتحويلًإلىًالدوالرًاألمريكيًأوًدوالرهونجًكونجًأوالمصرًورودًالعمليةًفيًاتشًاسًبيًسيً

الرسومتعريفةًجدولً
(يتبع)بطاقاتًاالئتمان
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HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف
ماستركاردHSBC Premierفقطًلبطاقةً(مجاناً 

)البالتينية جنيهًمصري٢٠ جنيهًمصري٢٠ رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجاناً  مجاناً  مجاناً  زيادة حد البطاقة
مجاناً  مجاناً  مجاناً  زيادة حد البطاقة بشكل مؤقت
مجاناً  مجاناً  مجاناً  (محلياً )رسوم توصيل البطاقة
جنيهًمصري٣٠٠ جنيهًمصري٣٠٠ جنيهًمصري٣٠٠ (دولياً )البطاقةرسوم توصيل 
جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ ي رسوم التحقيق ف/ نسخة من إيصال المعاملة

االعتراض

جنيهًمصري٦٥ جنيهًمصري٦٥ جنيهًمصري٦٥ 1االستعالم االئتمانيرسوم 

٪١,١٢:MasterCard Premierًبطاقةً-
٪١,١٥:Visa Goldًبطاقةً-
٪١,١٥:Visa Platinumًبطاقةً-
٪١,١٥:cashback Visa Platinumًبطاقة-

٪١,١٢:MasterCard Advanceًبطاقةً-
٪١,١٥:Visa Goldًبطاقةً-
٪١,١٥:Visa Platinumًبطاقةً-
٪١,١٥:cashback Visa Platinumًبطاقة-

٪١,١٥:Visa Goldًبطاقةً-
٪١,١٥:Visa Platinumًبطاقةً-
٪١,١٥:cashback Visa Platinumًبطاقة-

رسم المعاملة القائمة على تحويل العملة 
2الديناميكي

جنيهًمصري٢٥ جنيهًمصري٢٥ جنيهًمصري٢٥ رسوم إصدار خطاب مخالصة

.علىًاإلصدارًالجديدًوالتجديدًوزيادةًالحداالستعالمًاالئتمانيًيطبقًرسمً-1
.علىًاىًمعاملةًبالعملةًاالجنبيةًاوًمعاملةًدوليةًاخترتًفيهاًدفعًفواتيركًبالجنيةًالمصرى%(١,١٥ًحتىً(ًماًتحددةًفيزاًاوًماستركاردحسب)سوفًيطبقًرسمًالمعالجةًالعاديةً.2ً

الرسومتعريفةًجدولً
(يتبع)بطاقاتًاالئتمان
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خطة التقسيط النقدي

٪٢,٤:ًاالئتمانيةVisa Goldبطاقةً
٪٢,٤:ًاالئتمانيةVisa Platinumبطاقةً
:ًماستركاردًاالئتمانية HSBC Premierبطاقةً

٢,٤٪
٪Cashback Visa Platinum٢,٤بطاقةًائتمان

٪٢,٤:ًاالئتمانيةVisa Goldبطاقةً
٪٢,٤:ًاالئتمانيةVisa Platinumبطاقةً
ماستركاردHSBC Advanceًبطاقةً

٪٢,٤:ًاالئتمانية
Cashback Visa Platinumبطاقةًائتمان

٢,٤٪

٪٢,٤:ًاالئتمانيةVisa Goldبطاقةً
٪٢,٤:ًاالئتمانيةVisa Platinumبطاقةً

Cashback Visa Platinumبطاقةًائتمان
٢,٤٪

رسم التمويل الشهري 

بحدً(منًالرصيدًاألساسيًالمستحقً٪٢ً
(جنيهًمصري١٠٠ادنى

بحد)منًالرصيدًاألساسيًالمستحق٪٢ً
(جنيهًمصري١٠٠ادنى

بحدً(منًالرصيدًاألساسيًالمستحقً٪٢ً
(جنيهًمصري١٠٠ادنى رسوم التسوية المبكرة

الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم التنفيذ
شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً مدة التقسيط

(٢٠١٩مايو ٢٠بدا من )تحويل رصيد بطاقات االئتمان 
انواعًبطاقاتًاالئتمانًلكلً٪٢ً انواعًبطاقاتًاالئتمانًلكلً٪٢ً االئتمانًانواعًبطاقاتًلكلً٪٢ً رسم التمويل الشهري

الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم التسوية المبكرة

الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم التنفيذ
شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً مدة التقسيط

HSBC Premier HSBC Advance الخدمات المصرفية الشخصية الوصف

المرنةقسا  االخطة 
المرنةًقساطًعليًقيمةًخطةًاال٪٢ المرنةًقساطًعليًقيمةًخطةًاال٪٢ المرنةًقساطًعليًقيمةًخطةًاال٪٢ قساط االمعدل العائد شهريًا لخطة 

المرنة 
الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم التسوية المبكرة

الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم التنفيذ
شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً شهراً ٢٤أو١٨ًأو١٢ًأو٦ً مدة التقسيط

الرسومتعريفةًجدولً
(يتبع)بطاقاتًاالئتمان

%٠خطة تحويل الرصيد بعائد 
لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً٪٠ً لكلًانواعًبطاقاتًاالئتمانً٪٠ً االئتمانًانواعًبطاقاتًلكلً٪٠ً رسم التمويل الشهري
جنية٢٠٠ًمنًرصيدًالخطةًالمستحقًاوً%٢ً

(ايهماًاعلى)مصريً
جنية٢٠٠ًمنًرصيدًالخطةًالمستحقًاوً%٢ً

(ايهماًاعلى)مصريً
جنية٢٠٠ًمنًرصيدًالخطةًالمستحقًاوً%٢ً

(ايهماًاعلى)مصريً رسوم التسوية المبكرة

الًيوجد الًيوجد الًيوجد رسوم التنفيذ
أشهر٣ أشهر٣ أشهر٣ مدة التقسيط
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HSBC Premier HSBC Advance الخدماتًالمصرفيةًالشخصية الوصف
رسومًأخرى

خدمات التليفون البنكي
مجاناً  مجاناً  مجاناً  كافة خدمات االستفسار

خدمات االنترنت البنكي الشخصي

مجاناً  مجاناً  مجاناً  رسوم االشتراك
تعليمات التعليمات الدائمة

جنيهًمصري٧٥ جنيهًمصري٧٥ جنيهًمصري٧٥ تعديل/ إعداد
النقدية على الشباكمعامالتال

مجاناً  جنيهًمصري٣٠ً جنيهًمصري٣٠ً سحوبات نقدية أقل من حد سحب جهاز 
الصراف اآللي

مجاناً  جنيهًمصري٣٠ً جنيهًمصري٣٠ً 2جنيه مصري۱۰،۰۰۰إيداع نقدي أقل من 

إصدار دفتر شيكات

مجاناً  مجاناً 
جنيهًمصري٦٠

،ًستصبحًالرسوم٢٠٢٣ًيونيو١٨ًابتداءًمنً
جنيةًمصري١٢٠

ورقة٢٤حجم صغير 

مجاناً  مجاناً 
جنيهًمصري١٢٠

،ًستصبحًالرسوم٢٠٢٣ًيونيو١٨ًابتداءًمنً
جنيةًمصري٢٤٠

ورقة٤٨حجم كبير 

( للحسابات الشخصية)3إيجار الخزائن المؤجرة
سنوياً جنيهًمصري٦٠٠ سنوياً جنيهًمصري٦٠٠ سنوياً جنيهًمصري٦٠٠ خزانة صغيرة

يًسنوياً جنيهًمصر١,٠٠٠ سنوياً جنيهًمصري١,٠٠٠ سنوياً جنيهًمصري١,٠٠٠ خزانة متوسطة
سنوياً جنيهًمصري١,٥٠٠ سنوياً جنيهًمصري١,٥٠٠ سنوياً جنيهًمصري١,٥٠٠ خزانة كبيرة

الرسومتعريفةًجدولً
خدماتًأخرىً

.Advanceجنيهًمصريًفيًاليومًعلىًعمالءًالخدماتًالمصرفيةًالشخصيةًو٢٠,٠٠٠ًطبقًعلىًالسحوباتًماًدونًت-1
تطبقًفقطًعليًاإليداعاتًبالعملهًالمحليه-2
.تطبقًرسومًالخزائنًالمؤجرةًعلىًالعمالءًالحاليينًفقط،ًلنًتقبلًطلباتًجديدة-3
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HSBC Premier HSBC Advance الخدماتًالمصرفيةًالشخصية الوصف
رسومًكشفًالحساب

مجاناً  حسبًدوريةًالكشف/ًجنيهًمصري٣٠ حسبًدوريةًالكشف/ًجنيهًمصري٣٠ توصيل كشف حساب ورقي
مجاناً  مجاناً  مجاناً  كشوفات الحساب عبر االنترنت
مجاناً  الواحدشهرللجنيهًمصري١٥ً الواحدلشهرلجنيهًمصري١٥ ةاألعوام السابق/ نسخة إضافية للشهور

رسائل التنبيه النصية القصيرة
مجاناً  مجاناً  مجاناً  المعامالت المصرفية
مجاناً  مجاناً  مجاناً  معامالت بطاقة االئتمان

رسوم عامة
جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ جنيهًمصري٥٠ الوكالة القانونية الداخلية

مجاناً  مجاناً  دوالرًأمريكي٢٠ًً صرف مبالغ نقدية في حاالت الطوارئ
مجاناً  الخطاب/ًالشهادة/ًجنيهًمصري٥٠ الخطاب/ًالشهادة/ًجنيهًمصري٥٠ خطابات/الحسابرصيد)شهادةإصدار

(مصرفية
٦منًجنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًقبلًأقل٥٠-

أشهر
ثرًمنًجنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًقبلًأك١٠٠-
أشهر٦

قبلًجنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذت٥٠-
أشهر٦أقلًمنً

تًجنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذ١٠٠-
أشهر٦قبلًأكثرًمنً

بلًجنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًق٥٠
أشهر٦أقلًمنً

بلًجنيهًمصريًللوثائقًالتيًنفذتًق١٠٠
أشهر٦أكثرًمنً

كفذت من قبل البناسترجاع وثائق ن  

نًجنيهًمصرىًلعقودًتسويةًالمديونياتًبي٥٠-
البنوكًوًعمالئها

جنيهًمصرىًلجميعًالمستنداتًاألخرى٢٥-

جنيهًمصرىًلعقودًتسوية٥٠ً-
المديونياتًبينًالبنوكًوًعمالئها

جنيهًمصرىًلجميعًالمستندات٢٥ً-
األخرى

اتًجنيهًمصرىًلعقودًتسويةًالمديوني٥٠
بينًالبنوكًوًعمالئها

ىجنيهًمصرىًلجميعًالمستنداتًاألخر٢٥
لبنك رسوم ا)التصديق على توقيع البنك 

(المركزي المصري

جنيهًمصري٢٠ جنيهًمصري٢٠ جنيهًمصري٢٠ رسوم التحقق من التوقيع
جنيهًمصري٦٥ جنيهًمصري٦٥ جنيهًمصري٦٥ الذاتيرسوم االستعالم االئتماني

CMP 23046. ، المعادي١٢٤. ب.ص–، كورنيش النيل، المعادي، القاهرة، مصر ٣٠٦، .م.م.صدر عن بنك إتش إس بي سي مصر ش
.  جميع الحقوق محفوظة. ٢٠٢٢. م.م.حقوق الطبع والنشر محفوظة لبنك إتش إس بي سي مصر ش© 

بي مسبق من بنك إتش إس بي ، ميكانيكيًا، فوتوغرافيًا أو تسجيليًا أو خالف ذلك، دون الحصول على إذن كتانياً ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي أجهزة أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت، سواًء إلكترو
.  م.م.سي مصر ش

الرسومتعريفةًجدولً
خدماتًأخرىً


