قائمة اخلدمات والر�سوم

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صيةHSBC Premier, HSBC Advance ,
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

احل�ساب ال�شخ�صي
جمانا

جمانا

جمانا

200ر.ع

200ر.ع

200ر.ع

100ر.ع

100ر.ع

100ر.ع

احلد الأدنى للر�صيد  -ح�سابات الودائع الثايتة

 1٫000ر.ع

 1٫000ر.ع

 1٫000ر.ع

احلد الأدنى للر�صيد  -ح�سابات الودائع حتت الطلب

 2٫500ر.ع

 2٫500ر.ع

 2٫500ر.ع

جتاوز احلد الأدنى للر�صيد (�شهريا)

 0٫5٢٥ر.ع

 0٫5٢٥ر.ع (با�ستثناء ح�ساب  Advanceاجلاري-
ح�سابات �سي يف بي

 0٫5٢٥ر.ع

معايري الت�أهل (ال ينطبق على عمالء �إت�ش �إ�س بي �سي برمييري
العاملية)

�أ -االحتفاظ بر�صيد اليقل عن 000ر 35ر.ع و � /أو
ا�ستثمارات �أو
ب -حتويل راتب  4000ر.ع �أو �أكرث �شهريا �أو
ج  -الرهن امل�سحوب بقيمة  ١١٥٫000ر.ع �أو �أكرث خالل الـ
� 24شهراً الأوىل ثم يتم تطبيق البند ال�سابق (�أ)
 21ر.ع �شهريا

�أ -االحتفاظ بر�صيد اليقل عن 000ر 10ر.ع و � /أو
ا�ستثمارات
�أو
ب -حتويل راتب  ٥00ر.ع �أو �أكرث �شهريا

ال يوجد

 5.250ر.ع �شهريا

ال يوجد

ر�سوم العالقة

جمانا

ال يوجد

ال يوجد

ت�سديد فواتري اخلدمات ( الإنرتنت و�أجهزة ال�صراف الآيل )

جمانا

جمانا

جمانا

ر�سوم �إقفال احل�ساب ( �إذا مت �إقفاله خالل عام من فتحه)

 3.150ر.ع

 3.150ر.ع

 3.150ر.ع

�إ�صدار تعليمات دائمة ( خالل الفرع)
(ال ر�سوم عند الت�سديد يف البنك)

 1.050ر.ع للتعليمات الدائمة داخل البنك
 2.١٠٠ر.ع للتعليمات الدائمة خارج البنك
جمانا عرب الإنرتنت �أو املعامالت امل�صرفية الهاتفية

 1.050ر.ع للتعليمات الدائمة داخل البنك
 2.١٠٠ر.ع للتعليمات الدائمة خارج البنك
جمانا عرب الإنرتنت �أو املعامالت امل�صرفية الهاتفية

 1.05٠ر.ع للتعليمات الدائمة داخل البنك
 2.١٠٠ر.ع للتعليمات الدائمة خارج البنك
جمانا عرب الإنرتنت �أو املعامالت امل�صرفية الهاتفية

�إ�صدار �أية �شهادة ( ر�صيد ح�ساب  ،عدم مطالبة بديون وغريها)

 2.١٠٠ر.ع

 2.١٠٠ر.ع

 2.١٠٠ر.ع

ر�سوم ح�ساب غري فعال ( �إذا مل يتوفر فيه احلد الأدنى املطلوب
للر�صيد)

 1.05٠ر.ع لكل ن�صف �سنة

 1.05٠ر.ع لكل ن�صف �سنة

 1.05٠ر.ع لكل ن�صف �سنة

ك�شف ح�ساب ( ح�سب الدورة املتفق عليها)

جمانا

جمانا

جمانا

خدمات ال�صرافة

جمانا

جمانا

جمانا

ر�سوم فتح احل�ساب
احلد الأدنى للر�صيد  -احل�سابات اجلارية

*

احلد الأدنى للر�صيد  -ح�ساب مندو�س  /توفري

*

الر�سوم �إذا مل تنطبق معايري الت�أهل ( �أ)

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

احل�ساب ال�شخ�صي ( تكملة)
�سحب الوديعة لأجل قبل تاريخ اال�ستحقاق

ال يوجد خ�صم من املبلغ الرئي�سي .يتم تخفي�ض مبلغ
الفائدة بن�سبة  %1.05يف ال�سنة خالل الفرتة املحددة

ال يوجد خ�صم من املبلغ الرئي�سي .يتم تخفي�ض مبلغ
الفائدة بن�سبة  %1.05يف ال�سنة خالل الفرتة املحددة

ال يوجد خ�صم من املبلغ الرئي�سي .يتم تخفي�ض
مبلغ الفائدة بن�سبة  %1.05يف ال�سنة خالل الفرتة
املحددة

ا�سرتجاع ال�سجالت
ال�شيكات املدفوعة
• حتى فرتة � 12شهر
• �أكرث من فرتة � 12شهر

 ٢٫١٠٠ر .ع لكل م�ستند
 3.150ر.ع لكل م�ستند

 ٢٫١٠٠ر .ع لكل م�ستند
 3.150ر.ع لكل م�ستند

 ٢٫١٠٠ر .ع لكل م�ستند
 3.150ر.ع لكل م�ستند

امل�ستندات الأخرى مبا فيها الك�شوفات
• حتى فرتة � 6شهور
• فرتة �أكرث من � 6أ�شهر �أو � 7أ�شهر �إىل � 12شهراً
• فرتة �أكرث من � 12شهر

1.050ر.ع
3.150ر.ع
 5.250ر.ع

1.050ر.ع
3.150ر.ع
 5.250ر.ع

1.050ر.ع
3.150ر.ع
 5.250ر.ع

الإيداعات  /ال�سحوبات** بعمالت من غري الريال العماين

 2.100( %1.05ر.ع كحد �أدنى)

 2.100( %1.05ر.ع كحد �أدنى)

 2.100( %1.05ر.ع كحد �أدنى)

ر�سوم �إر�سال مفتاح �أمان �إت�ش �إ�س بي �سي  /مواد �أخرى بوا�سطة
النقل الدويل خارج ال�سلطنة

الفعلي حتى  26.250ر .ع

الفعلي حتى  26.250ر .ع

الفعلي حتى  26.250ر .ع

*يف حالة احل�سابات بالعملة الأجنبية ،تطبق معادلتها بالريال العماين يف نوع احل�ساب املعني
**ال�سحوبات بالعملة الأجنبية خا�ضعة ملدى توفرها

تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل  ،زر موقعwww.hsbc.co.om :

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

ال�شيكات
دفرت �شيكات
�إ�صدار � /إلغاء �شيك �أمني ال�صندوق /حوالة حتت الطلب
�شيك م�سحوب على ح�ساب العميل مرجتع لعدم كفاية الر�صيد
ال�شيكات القابلة لل�صرف يف مراكز ال تتوفر بها ت�سهيالت مقا�صة
امل�صرف املركزي
�شيكات مرجتعة مودعة يف ح�ساب العميل
�شيكات للتح�صيل داخل ُعمان
�شيكات للتح�صيل خارج عمان*
ُ
�شيكات م�شرتاة من خارج ُعمان
�إيقاف الدفع ( �شيك واحد �أو جمموعة من ال�شيكات ذات الأرقام
املت�سل�سلة
�شيكات �سحب نقدي من املحا�سب
ن�سخة من ال�شيكات
• حتى فرتة � 12شهر
• حتى فرتة �أكرث من � 12شهر
بطاقات ال�صراف الآيل  /اخل�صم
�إ�صدار بطاقة خ�صم
�إعادة �إ�صدار رقم �سري لبطاقة اخل�صم
الر�سوم ال�سنوية لبطاقة اخل�صم * *
�إ�صدار بدل فاقد لبطاقة ال�صراف الآيل  /اخل�صم ( املفقودة /
امل�سروقة )

جمانا
 ٢٫١٠٠ر.ع
 ١٥٫٧٥ر.ع
جمانا

جمانا
 ٢٫١٠٠ر.ع
 ١٥٫٧٥ر.ع
جمانا

 ٢٫١٠٠ر.ع � 25 -شيك
 ٢٫١٠٠ر.ع
 ١٥٫٧٥ر.ع
جمانا

جمانا
جمانا
 ٥٫٢٥0ر.ع
 ٥٫٢٥ر.ع
 ٥٫٢٥0ر.ع

جمانا
جمانا
 ٥٫٢٥0ر.ع
 ١٠٫٥٠٠ر.ع
 ٥٫٢٥0ر.ع

جمانا
جمانا
 ٥٫٢٥0ر.ع
 ١٠٫٥٠٠ر.ع
 ٥٫٢٥0ر.ع

جمانا

جمانا

جمانا

 ٢٫١٠٠ر.ع لكل م�ستند
 ٣٫١٥٠ر.ع لكل م�ستند

 ٢٫١٠٠ر.ع لكل م�ستند
 ٣٫١٥٠ر.ع لكل م�ستند

 ٢٫١٠٠ر.ع لكل م�ستند
 ٣٫١٥٠ر.ع لكل م�ستند

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
 ١٫٠٥٠ر.ع
 ٢٫١٠٠ر.ع

ال يوجد
ال يوجد
 ١٫٠٥٠ر.ع
 ٢٫١٠٠ر.ع

*بالن�سبة لل�شيكات املقبولة للتح�صيل  ،ف�إنها ت�ستغرق فرتة � 8- 6أ�سابيع تقريبا للتح�صيل  ،وميكن تطبيق ر�سوم البنك امل�سحوب عليه  ،والتي قد تكون بني  45دوالر و  200دوالر .تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل،
زر موقعwww.hsbc.co.om :
**�شام ًال احل�سابات غري الفعالة

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Premier

HSBC Advance

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

بطاقات ال�صراف الآيل  /اخل�صم (تكملة)
يف �سلطنة عمان � -أجهزة ال�صراف الآيل التابعة HSBC
�سحب النقد  /الإيداع

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

اال�ستعالم عن الر�صيد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ك�شف ح�ساب موجز

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

حتويل الأموال بني احل�سابات يف  HSBCعمان

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

دفع فواتري اخلدمات

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ت�سديد دفعات بطاقة ائتمان HSBC

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يف �سلطنة عمان � -أجهزة ال�صراف الآيل التابعة ل�شبكة عمان "عمان نيت "
�سحب النقد

ال يوجد

 0.10٥ر.ع

 0.10٥ر.ع

اال�ستعالم عن الر�صيد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

(الر�سوم لكل عملية)
يف الإ�ستخدام الدويل
�سحب النقد من �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة لـ HSBC

ال يوجد

 ١٫٠٥٠ر.ع

 ٢٫١٠٠ر.ع

�سحب النقد من �أجهزة ال�صراف الآيل غري التابعة لـ HSBC

ال يوجد

 ٢٫١٠٠ر.ع

 ٢٫١٠٠ر.ع

ر�سوم العمالت الأجنبية (امل�شرتيات و�سحب النقد)

٪٢٫٧٣

٪٢٫٧٣

٪٢٫٧٣

تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل  ،زر موقعwww.hsbc.co.om :
مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

اخلدمات امل�صرفية الهاتفية
حتويل الأموال بني احل�سابات يف  HSBCعمان

جمانا

جمانا

جمانا

دفع فواتري اخلدمات ()OIFC

جمانا

جمانا

جمانا

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية عربالإنرتنت
حتويل الأموال بني احل�سابات يف  HSBCعمان

جمانا

جمانا

جمانا

ك�شف ح�ساب �إلكرتوين

جمانا

جمانا

جمانا

دفع فواتري اخلدمات ()OIFC

جمانا

جمانا

جمانا

�إ�صدار تعليمات دائمة

جمانا

جمانا

جمانا

التحويالت الواردة
بالريال العماين
�إذا مت قيد املبلغ يف ح�ساب امل�ستفيد

1

جمانا

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.

جمانا

جمانا
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

التحويالت الواردة ( تكملة)

بالعملة الأجنبية
�إذا مت قيد املبلغ ل�صاحب احل�ساب بالعملة الأجنبية بنف�س عملة
1
التحويل

جمانا

 ٢٫١ريال �أو ما يعادل

 ٢٫١ريال �أو ما يعادل

�إذا دفعت بعملة غري الريال العماين

 ٢٫١00 (%١٫٠٥ر.ع كحد �أدنى)

 ٢٫١00 (%١٫٠٥ر.ع كحد �أدنى)

 ٢٫١00 (%١٫٠٥ر.ع كحد �أدنى)

* قد نطلب ر�سوم حتويل داخلي من البنك املحول  .قد يقوم البنك املحول باحت�ساب ر�سوم من ح�ساب املحول لكل الر�سوم �أو جلزء منها.
 1يطبق على حتويالت اخل�صم للم�ستفيد فقط
مالحظات:
�أ) قد يطلب من امل�ستفيد من التحويل دفع ر�سوم اعتمادا على ال�شروط التي يطلبها املحول �أو بنكه /بنكها
ب) �إذا مت قيد املبلغ بعملة �أخرى يف ح�ساب  ،HSBCيتم تطبيق �سعر ال�صرف ال�سائد
تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل  ،زر موقعwww.hsbc.co.om :

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

التحويالت ال�صادرة
لغري �أ�صحاب ح�سابات HSBC
التحويالت الربقية
�إ�صدار التحويالت الربقية حمليا  /عرب البنك املركزي
• �إلكرتونية
• يدوية

دوليا
�إ�صدار التحويالت الربقية ٍ
• �إلكرتونية
• يدوية

الر�سم الإ�ضايف لإر�سال حتويالت برقية كاملة دولية خارج
جمموعة  ( HSBCالر�سوم " علينا" ) �أ
•�إلكرتونية  /يدوية
ا�سرتداد �أموال حوالة برقية  /ا�ستعالم عن م�صري حوالة برقية

• �إلكرتونية  /يدوية

 ٢٫١٠٠ر.ع
 ٢٫١٠٠ر.ع

 ٢٫١٠٠ر.ع
 ٣٫١٥٠ر.ع

 ٢٫١٠٠ر.ع
 ٣٫١٥٠ر.ع

 ٢٫١٠٠ر.ع
 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ٣٫١٥٠ر.ع
 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ٤٫٢٠٠ر.ع
 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ١٠٫٥٠٠ر.ع
 ١٠٫٥٠٠ر.ع

 ١٠٫٥٠٠ر.ع
 ١٠٫٥٠٠ر.ع

 ١٠٫٥٠٠ر.ع
 ١٠٫٥٠٠ر.ع

�إىل ح�سابات HSBC
حملية  /بني ح�سابات  HSBCعمان

• �إلكرتونية  /يدوية

جمانا

جمانا

جمانا

�إ�صدار التحويالت الربقية الدولية �إىل ح�سابات داخل جمموعة
HSBC
• �إلكرتونية
• يدوية

 ٢٫١٠٠ر.ع
 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ٣٫١٥٠ر.ع
 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ٤٫٢٠٠ر.ع
 ٥٫٢٥٠ر.ع

			
 .1الر�سوم �أعاله هي ر�سوم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان فقط .البنوك الأخرى مبا فيها مكاتب �إت�ش �إ�س بي �سي يف اخلارج ميكنها �أن تخ�صم ر�سومها من مبلغ احلوالة .يتم احت�ساب مبلغ  25دوالر �أمريكي كر�سوم لبنكنا
املرا�سل جلميع التحويالت بالدوالر الأمريكي عندما يكون امل�ستفيد النهائي لي�س بنك �إت�ش �إ�س بي �سي يف الواليات املتحدة الأمريكية.
 .2ر�سوم البنك امل�ستفيد من غري �إت�ش �إ�س بي �سي على احلواالت الربقية لي�ست م�ضمونة من �إت�ش �إ�س بي �سي �أو مرا�سلينا .بع�ض بنوك امل�ستفيد من غري �إت�ش �إ�س بي �سي يف الواليات املتحدة ما زالت تقوم بخ�صم			
ر�سومها من �إجمايل مبلغ احلوالة.
مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

التحويالت ال�صادرة (تكملة)
لأ�صحاب ح�سابات HSBC
التحويالت الربقية
الر�سم الإ�ضايف لإر�سال التحويالت الربقية الكاملة الدولية داخل
�أ
جمموعة  ( HSBCالر�سوم « علينا» )
• �إلكرتونية  /يدوية

 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ٥٫٢٥٠ر.ع

 ٥٫٢٥٠ر.ع

�إ�صدار التحويالت الربقية الدولية �إىل احل�سابات اخلا�صة داخل
جمموعة  HSBCبا�ستخدام خدم ــة" التحويالت الدولية "
• �إلكرتونية
• يدوية

جمانا
ال يوجد

جمانا

غري متوفرة
ال يوجد

(� )1إلكرتونية :املعامالت التي تتم بوا�سطة املعامالت امل�صرفية عربالإنرتنت والتعليمات الدائمة الإلكرتونية
( )2يدوية :املعامالت التي تتم بوا�سطة الفرع واملعامالت امل�صرفية الهاتفية
(�أ) يف حالة �إذا كانت ر�سوم البنك املرا�سل  /الو�سيط �أعلى من الر�سوم �أعاله ،ف�إن البنك يحتفظ باحلق يف ا�سرتداد مبلغ الفرق.

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية( HSBC Premier, HSBC Advance ,تكملة)
البيان

HSBC Advance

HSBC Premier

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية

فوائد �أخرى
 21ر.ع ر�سوم ع�ضوية بطاقات االئتمان

جمانا

جمانا

تطبق ر�سوم الع�ضوية ال�سنوية

ت�أمني ال�سفر

جمانا �إذا مت �شراء تذاكر ال�سفر با�ستخدام �إت�ش �إ�س بي
�سي برمييري

ال يوجد

ال يوجد

رقم هاتف جماين

رقم هاتف جماين خم�ص�ص

رقم هاتف جماين خم�ص�ص

رقم هاتف جماين خم�ص�ص

فتح ح�ساب دويل

جمانا

 105دوالر �أمريكي (  ٤٠٫٥٠٠ر.ع)

�إيداع �أو �سحب بعملة �أجنبية غري الريال العماين

 2.100 ( %1.05ر.ع كحد �أدنى)

 2.100 ( %1.05ر.ع كحد �أدنى)

 2.100 ( %1.05ر.ع كحد �أدنى)

نقد يف احلاالت الطارئة

خدمة نقد جمانية يف احلاالت الطارئة

خدمة نقد جمانية يف احلاالت الطارئة

ال يوجد

مكاف�آت بطاقات االئتمان

احل�صول على  10نقاط مكاف�أة لكل ريال عماين يتم
�إنفاقه

احل�صول على  5نقاط مكاف�أة لكل ريال عماين يتم
�إنفاقه

ال يوجد

*

 210دوالر �أمريكي (  ٨٠٫٩٠٠ر.ع)

*

تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل ،زر موقعwww.hsbc.co.om :
*يتم �إلغاء الر�سوم عند فتح احل�سابات العاملية �إذا كان العميل موظف ًا يف �شركة حلول م�صرفية.

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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القرو�ض ال�شخ�صية /قرو�ض ال�سيارات
البيان

الر�سوم

ر�سوم �إعداد ( للقرو�ض اجلديدة)

 26.250ر.ع

ر�سوم �إعداد( للقرو�ض الإ�ضافية)

 5.250ر.ع

ر�سوم دفعة مت�أخرة

 %1.05من مبلغ الت�سديد امل�سبق

الت�سديد امل�سبق  /الإغالق امل�سبق للقر�ض

 %1.05من مبلغ الت�سديد امل�سبق

ت�سديد جزئي للقر�ض (  1000ر.ع كحد �أدنى)

 %1.05من مبلغ الت�سديد اجلزئي

ر�سوم �إعادة جدولة القر�ض

 5.250ر.ع

ر�سالة بيان عدم مديونية

 2.100ر.ع

ر�سوم ت�أجيل الأق�ساط ( ما عدا الت�أجيل خالل العيد*)

 5.250ر.ع

*يقدم ح�سب تقدير البنك
تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل  ،زر موقعwww.hsbc.co.om :

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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قائمة اخلدمات والر�سوم
الرهن
البيان

الر�سوم

مالحظات

ر�سوم �إجراءات

 52.500ريال

ح�سب �سعر الفائدة ال�سائد وال�سقف املحدد من البنك املركزي العماين

ر�سوم دفعة مت�أخرة

 %1.05من مبلغ الأق�ساط

ر�سوم ت�أمني على احلياة

متغرية

ميكن للعميل القيام ب�إجراء ت�أمني على احلياة� .إال �أنه يجب تقدمي الت�أمني للبنك

ر�سوم ت�أمني املمتلكات

متغرية

حت�سب ر�سوم ت�أمني املمتلكات على �أ�سا�س تكلفة �إعادة بناء العقار .ميكن ترتيب ذلك من قبل  HSBCيف ال�سنة
الأوىل للتغطية  ،ويتم جتديدها يف كل عام من قبل العميل .

ت�سديد م�سبق� /إقفال م�سبق للقر�ض

 % 1.05من املبلغ املدفوع

دفعة جزئية من القر�ض (  1000ر.ع كحد �أدنى)

 %1.05من مبلغ الدفعة اجلزئية

ر�سوم �إعادة جدولة القر�ض

 5.250ر.ع

ر�سوم تقييم العقارات
نوع ال�شراء /التمويل

قيد الإن�شاء

عقار جاهز

من املطور بال�سعر الأ�صلي

متغرية

متغرية

�إعادة البيع

متغرية

متغرية

الأر�ض فقط

متغرية

الر�سوم املذكورة هي م�ؤ�شرات فقط .الر�سوم احلقيقية يتم دفعها من قبل العميل .تدفع �أثناء مرحلة
التطبيق للعقارات املكتملة .يتم ا�ستيفا�ؤها من قبل �شركات التقييم امل�ستقلة املدرجة لدى HSBC
ولي�ست قابلة لال�سرتداد �إذا مل يتم اال�ستمرار يف التطبيق .
بالن�سبة للعقارات التي هي قيد الإن�شاء  ،يتم التقييم عند �إكمال ن�سبة  %33من البناء.
التقييم �إجباري يف جميع املراحل.
حلاالت مبادلة العقار ،يتم التقييم الإجباري للوحدة التي مت امتالكها.

مالحظات خا�صة :
(� )1سيتعر�ض منزلك للخطر �إذا مل تقم بت�سديد الدفعات املطلوبة للقر�ض ال�سكني� ،أو �أي متويل �آخر مت ت�أمينه مقابل ذلك.
( )2جميع الر�سوم خا�ضعة للتغيري وتطبق على جميع العمالء من تاريخ التغيري.
( )3الر�سوم اخلا�صة بوزارة الإ�سكان �أو �أية هيئة �أخرى معنية بالت�سجيل � /إكمال الرهن يتحملها العميل على �أ�سا�س حقيقي ممن لي�ست مدرجة يف هذه القائمة.
( )4جميع الر�سوم املدفوعة للبنك غري قابلة لال�سرتداد.

تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل ،زر موقعwww.hsbc.co.om :

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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بطاقات االئتمان
Advance
Platinum

HSBC Premier

البيان

Visa
Platinum

الر�سوم ال�سنوية للبطاقة الأ�سا�سية

جمانا

جمانا

 31.500ريال

البطاقات الإ�ضافية

جمانا

 2جمانا

 2جمانا

احلد الأدنى للدفعة

 %5من املبلغ امل�ستحق �أو  10ر.ع
(�أيهما �أعلى)

 %5من املبلغ امل�ستحق �أو  10ر.ع
(�أيهما �أعلى)

 %5من املبلغ امل�ستحق �أو  10ر.ع
(�أيهما �أعلى)

ر�سوم متويل على امل�شرتيات يف ال�سنة (حتويل الراتب �إىل )HSBC

%18

%18

%18

ر�سوم متويل على ال�سلف النقدية املقدمة يف ال�سنة (حتويل الراتب �إىل )HSBC

%18

%18

%18

ر�سوم متويل على امل�شرتيات يف ال�سنة (بدون حتويل الراتب �إىل )HSBC

%18

%18

%18

ر�سوم متويل على ال�سلف النقدية املقدمة يف ال�سنة (بدون حتويل الراتب �إىل )HSBC

%18

%18

%18

حد ال�سلف النقدية

%50

%40

%40

ر�سوم �سلفة نقدية

 %3.١٥من املبلغ الإجمايل امل�سحوب
(  5.250ر.ع كحد �أدنى)

 %3.١٥من املبلغ الإجمايل امل�سحوب
(  5.250ر.ع كحد �أدنى)

 %3.١٥من املبلغ الإجمايل امل�سحوب
(  5.250ر.ع كحد �أدنى)

�إ�صدار بديل للبطاقة ( البطاقات املفقودة)

 5.250ر.ع

 5.250ر.ع

 5.250ر.ع

ر�سوم ت�أخري �سداد

 7.350ر.ع

 7.350ر.ع

 7.350ر.ع

ر�سوم جتاوز حد االئتمان

جمانا

 5.250ر.ع

 5.250ر.ع

*

ن�سخة من ك�شف احل�ساب ال�سابق
• حتى فرتة � ٦شهور
• حتى فرتة �أكرث من � ٦أ�شهر �أو � ٧أ�شهر �إىل � ١٢شهر ًا
• حتى فرتة �أكرث من � ١٢شهر

 1.050ر.ع
 3.150ر.ع
 5.250ر.ع

 1.050ر.ع
 3.150ر.ع
 5.250ر.ع

 1.050ر.ع
 3.150ر.ع
 5.250ر.ع

ن�سخة من ق�سيمة املبيعات

جمانا

 10.500ر.ع

 10.500ر.ع

ر�سوم �شيك مرجتع

 15.750ر.ع

 15.750ر.ع

 15.750ر.ع

*بالن�سبة للعمالء الذين ح�صلوا على البطاقة بعد  1دي�سمرب  ،2019يتم الإعفاء من الر�سوم بالن�سبة للإنفاق ال�سنوي الذي يزيد عن  2400ريال عماين.
مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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Advance
Platinum

HSBC Premier

البيان

Visa
Platinum

ر�سوم معاملة متنازع عليها تبني الحقا �أنها �صحيحة

 10.500ر.ع

 10.500ر.ع

 10.500ر.ع

الو�صول �إىل احل�ساب اجلاري  /مندو�س /ح�ساب التوفري لدى  HSBCمن خالل �أجهزة ال�صراف
الآيل التي حتمل عالمة فيزا /بل�س  ،ما�سرت � /سايرو�س �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة ل�شبكة
عمان ( عمان نت )

 2.100ر.ع لكل معاملة

 2.100ر.ع لكل معاملة

 2.100ر.ع لكل معاملة

الو�صول �إىل احل�ساب اجلاري  /مندو�س  /توفري لدى  HSBCمن خالل �أجهزة ال�صراف الآيل
التابعة لـ HSBC

جمانا

داخل عمان :جمانا
خارج عمان 1.050 :ر.ع لكل معاملة

داخل عمان :جمانا
خارج عمان 1.050 :ر.ع لكل معاملة

ر�سوم تنفيذ بالعملة الأجنبية

%3.15

%3.15

%3.15

تطبق الأحكام وال�شروط .للتفا�صيل  ،زر موقعwww.hsbc.co.om :
ُت ّول املعامالت بالعملة الأجنبية �إىل عملة فواتريكم من خالل برنامج البطاقات (فيزا �أو ما�سرت كارد) �أو �إت�ش �إ�س بي �سي عن طريق �إ�ستخدام �سعر ال�صرف يف اليوم الذي مت فيه التحويل (و قد ي�شمل حتويل العملة �إىل دوالرات �أمريكية �أو دوالرات من هونغ كونغ �أوالً).
بالإ�ضافة ملبلغ حتويل العملة نخ�صم مبلغا للمعاملة �ضمن جدول التعرفة (كن�سبة مئوية من مبلغ املعاملة).

مالحظة :الر�سوم والتكاليف املذكورة �أعاله �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.
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