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مالحظة: جميع الر�ضوم والتكاليف املو�ضحة اأعاله ت�ضمل 5% �ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك. 
· يتم اإعفاء العمالء الذين يتقا�ضون رواتب ٢٠٠ ر.ع اأو اأقل من ر�ضوم اأجهزة ال�ضراف االآيل عند ال�ضحب اأو اال�ضتعالم عن الر�ضيد من جهاز �ضراف اآيل تابع لبنك اآخر. 	

· 	.)BDD / CBS / CB / 2013/4349 و BDD / CBS / CB / 2014/6844 و BM 1068( .يتم اإعفاء العمالء من م�ضتحقي معا�ضات ال�ضمان االجتماعي والعمالء الذين تقل رواتبهم عن 5٠٠ ريال عماين من دفع ر�ض�ضم اخلدمات امل�ضرفية

· 1يف حاالت احل�ضابات بالعملة االأجنبية، تنطبق الر�ضوم املعادلة بالريال العماين على  نوع احل�ضاب املعني.	

HSBC Premier, HSBC Advance ,اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

احل�ساب ال�سخ�سي 

جمانا جمانا جمانا ر�ضوم فتح احل�ضاب 

٢٠٠ر.ع ٢٠٠ر.ع ٢٠٠ر.ع
*
احلد االأدنى للر�ضيد - احل�ضابات اجلارية

1٠٠ر.ع 1٠٠ر.ع 1٠٠ر.ع
*
احلد االأدنى للر�ضيد - ح�ضاب مندو�س / توفري

1٫٠٠٠ ر.ع 1٫٠٠٠ ر.ع 1٫٠٠٠ ر.ع احلد االأدنى للر�ضيد - ح�ضابات الودائع الثايتة

٢٫5٠٠ ر.ع ٢٫5٠٠ ر.ع ٢٫5٠٠ ر.ع احلد االأدنى للر�ضيد - ح�ضابات الودائع حتت الطلب

٠٫5٢5 ر.ع  ٠٫5٢5 ر.ع )با�ضتثناء ح�ضاب Advance اجلاري-

ح�ضابات �ضي يف بي 

٠٫5٢5 ر.ع  جتاوز احلد االأدنى للر�ضيد )�ضهريا(

ال يوجد اأ- االحتفاظ  بر�ضيد اليقل عن ٠٠٠ر1٠ ر.ع و / اأو 

ا�ضتثمارات

اأو  

ب- حتويل راتب 5٠٠ ر.ع اأو اأكرث �ضهريا

اأ- االحتفاظ  بر�ضيد اليقل عن ٠٠٠ر35 ر.ع و / اأو 

ا�ضتثمارات  اأو 

ب- حتويل راتب 3٫5٠٠ ر.ع اأو اأكرث �ضهريا اأو 

ج - الرهن امل�ضحوب بقيمة 115٫٠٠٠ ر.ع اأو اأكرث خالل الـ 

 االأوىل ثم يتم تطبيق البند ال�ضابق )اأ( 
ً
٢4 �ضهرا

معايري التاأهل )ال ينطبق على عمالء اإت�س اإ�س بي �ضي برمييري 

العاملية(

ال يوجد 5٫٢5٠ ر.ع �ضهريا ٢1 ر.ع �ضهريا الر�ضوم اإذا مل تنطبق معايري التاأهل ) اأ(  

ال يوجد ال يوجد جمانا ر�ضوم العالقة 

جمانا جمانا جمانا ت�ضديد فواتري اخلدمات ) االإنرتنت واأجهزة ال�ضراف االآيل (

3٫15٠ ر.ع 3٫15٠ ر.ع 3٫15٠ ر.ع ر�ضوم اإقفال احل�ضاب )  اإذا مت اإقفاله خالل عام من فتحه(

1٫٠5٠ ر.ع للتعليمات الدائمة  داخل البنك

٢.1٠٠ ر.ع للتعليمات الدائمة خارج البنك 

جمانا عرب االإنرتنت اأو املعامالت امل�ضرفية الهاتفية

1٫٠5٠ ر.ع للتعليمات الدائمة  داخل البنك

٢.1٠٠ ر.ع للتعليمات الدائمة خارج البنك 

جمانا عرب االإنرتنت اأو املعامالت امل�ضرفية الهاتفية

1٫٠5٠ ر.ع للتعليمات الدائمة  داخل البنك

٢.1٠٠ ر.ع للتعليمات الدائمة خارج البنك 

جمانا عرب االإنرتنت اأو املعامالت امل�ضرفية الهاتفية 

اإ�ضدار تعليمات دائمة ) خالل الفرع(

)ال ر�ضوم عند الت�ضديد يف البنك(

٢.1٠٠ ر.ع ٢.1٠٠ ر.ع ٢.1٠٠ ر.ع اإ�ضدار اأية �ضهادة ) ر�ضيد ح�ضاب ، عدم مطالبة بديون وغريها(

1٫٠5٠ ر.ع لكل ن�ضف �ضنة 1٫٠5٠ ر.ع لكل ن�ضف �ضنة 1٫٠5٠ ر.ع لكل ن�ضف �ضنة  ر�ضوم ح�ضاب غري فعال ) اإذا مل يتوفر فيه احلد االأدنى املطلوب 

للر�ضيد(

جمانا جمانا جمانا ك�ضف ح�ضاب ) ح�ضب الدورة املتفق عليها(

جمانا جمانا جمانا خدمات ال�ضرافة 
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

احل�ساب ال�سخ�سي ) تكملة(

ال يوجد خ�ضم من املبلغ الرئي�ضي.  يتم تخفي�س مبلغ 

الفائدة بن�ضبة 1% يف ال�ضنة  خالل الفرتة املحددة

ال يوجد خ�ضم من املبلغ الرئي�ضي.  يتم تخفي�س مبلغ 

الفائدة بن�ضبة 1% يف ال�ضنة  خالل الفرتة املحددة

ال يوجد خ�ضم من املبلغ الرئي�ضي.  يتم تخفي�س مبلغ 

الفائدة بن�ضبة 1% يف ال�ضنة  خالل الفرتة املحددة

�ضحب الوديعة الأجل قبل تاريخ اال�ضتحقاق

٢٫1٠٠ ر .ع لكل م�ضتند

3٫15٠ ر.ع لكل م�ضتند

٢٫1٠٠ ر .ع لكل م�ضتند

3٫15٠ ر.ع لكل م�ضتند

٢٫1٠٠ ر .ع لكل م�ضتند

3٫15٠ ر.ع لكل م�ضتند

ا�ضرتجاع ال�ضجالت 

ال�ضيكات املدفوعة

•  حتى  فرتة 1٢ �ضهر
•  اأكرث من فرتة 1٢ �ضهر

1٫٠5٠ر.ع 

3٫15٠ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

1٫٠5٠ر.ع 

3٫15٠ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

1٫٠5٠ر.ع 

3٫15٠ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

امل�ضتندات االأخرى مبا فيها  الك�ضوفات

•  حتى فرتة 6 �ضهور
•  فرتة اأكرث من 6 اأ�ضهر اأو 7 اأ�ضهر اإىل 1٢ �ضهرًا

•  فرتة اأكرث من 1٢ �ضهر

1٫٠5% )٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى( 1٫٠5% )٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى( 1٫٠5% )٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(  بعمالت من غري الريال العماين 
**

االإيداعات / ال�ضحوبات

الفعلي حتى ٢6٫٢5٠ ر. ع الفعلي حتى ٢6٫٢5٠ ر. ع الفعلي حتى ٢6٫٢5٠ ر. ع ر�ضوم اإر�ضال مفتاح اأمان اإت�س اإ�س بي �ضي / مواد اأخرى بوا�ضطة 

النقل الدويل خارج ال�ضلطنة

·  يف حاالت احل�ضابات بالعملة االأجنبية، تنطبق الر�ضوم املعادلة بالريال العماين على  نوع احل�ضاب املعني.	

· مُيكن ال�ضحب بالعمالت االأجنبية وفًقا ملدى توفرها.	

· 	www.hsbc.co.om تطبق ال�ضروط واالأحكام. ملزيد من التفا�ضيل؛ قم بزيارة

مالحظة: الرسوم والتكاليف املذكورة أعاله شاملة لرضيبة القيمة املضافة حيثام ينطبق ذلك. 
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

ال�سيكات

٢٫1٠٠ ر.ع - ٢5 �ضيك جمانا جمانا دفرت �ضيكات 

٢٫1٠٠ ر.ع ٢٫1٠٠ ر.ع ٢٫1٠٠ ر.ع اإ�ضدار / اإلغاء �ضيك اأمني ال�ضندوق/ حوالة حتت الطلب

15٫75٠ ر.ع 15٫75٠ ر.ع 15٫75٠ ر.ع  �ضيك  م�ضحوب على ح�ضاب العميل مرجتع  لعدم كفاية الر�ضيد 

جمانا جمانا جمانا ال�ضيكات القابلة لل�ضرف يف مراكز ال تتوفر بها ت�ضهيالت مقا�ضة 

امل�ضرف املركزي

جمانا جمانا جمانا �ضيكات مرجتعة  مودعة يف ح�ضاب العميل 

جمانا جمانا جمانا �ضيكات للتح�ضيل داخل ُعمان 

5٫٢5٠ ر.ع 5٫٢5٠ ر.ع 5٫٢5٠ ر.ع *
�ضيكات للتح�ضيل خارج ُعمان

1٠٫5٠٠ ر.ع 1٠٫5٠٠ ر.ع 5٫٢5٠ ر.ع �ضيكات م�ضرتاة من خارج ُعمان

5٫٢5٠ ر.ع 5٫٢5٠ ر.ع 5٫٢5٠ ر.ع اإيقاف الدفع ) �ضيك واحد اأو جمموعة  من ال�ضيكات ذات االأرقام 

املت�ضل�ضلة 

جمانا جمانا جمانا �ضيكات �ضحب نقدي من املحا�ضب 

٢٫1٠٠ ر.ع لكل م�ضتند

3٫15٠ ر.ع لكل م�ضتند

٢٫1٠٠ ر.ع لكل م�ضتند

3٫15٠ ر.ع لكل م�ضتند

٢٫1٠٠ ر.ع لكل م�ضتند

3٫15٠ ر.ع لكل م�ضتند

ن�ضخة من ال�ضيكات 

• حتى فرتة 1٢ �ضهر
• حتى فرتة اأكرث من 1٢ �ضهر 

بطاقات ال�سراف الآيل / اخل�سم 

ال يوجد ال يوجد ال يوجد اإ�ضدار بطاقة خ�ضم 

ال يوجد ال يوجد ال يوجد اإعادة اإ�ضدار رقم �ضري لبطاقة اخل�ضم 

1٫٠5٠ ر.ع 1٫٠5٠ ر.ع ال يوجد  
*
 
*
الر�ضوم ال�ضنوية لبطاقة اخل�ضم 

٢٫1٠٠ ر.ع ٢٫1٠٠ ر.ع ال يوجد اإ�ضدار بدل فاقد لبطاقة ال�ضراف االآيل / اخل�ضم ) املفقودة / 

امل�ضروقة ( 

بالن�ضبة لل�ضيكات املقبولة للتح�ضيل ، فاإنها ت�ضتغرق فرتة 6 -8 اأ�ضابيع تقريبا للتح�ضيل ، وميكن تطبيق ر�ضوم  البنك امل�ضحوب عليه  ، والتي قد تكون بني 45 دوالر و ٢٠٠ دوالر. تطبق االأحكام وال�ضروط. للتفا�ضيل، 
* 

www.hsbc.co.om :زر موقع

�ضاماًل احل�ضابات غري الفعالة
**

· يف حاالت احل�ضابات بالعملة االأجنبية، تنطبق الر�ضوم املعادلة بالريال العماين على  نوع احل�ضاب املعني	
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

بطاقات ال�سراف الآيل / اخل�سم )تكملة(

HSBC ِيف �سلطنة عمان - اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة لـ

ال يوجد ال يوجد ال يوجد �ضحب النقد / االإيداع

ال يوجد ال يوجد ال يوجد اال�ضتعالم عن الر�ضيد

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ك�ضف ح�ضاب موجز

ال يوجد ال يوجد ال يوجد حتويل االأموال بني احل�ضابات يف HSBC عمان

ال يوجد ال يوجد ال يوجد دفع فواتري اخلدمات 

ال يوجد ال يوجد ال يوجد HSBC ت�ضديد دفعات بطاقة ائتمان

يف �سلطنة عمان - اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة  ل�سبكة عمان "عمان نيت "

٠.1٠5 ر.ع ٠.1٠5 ر.ع ال يوجد �ضحب النقد

ال يوجد ال يوجد ال يوجد اال�ضتعالم عن الر�ضيد

)الر�ضوم لكل عملية(

يف الإ�ستخدام الدويل

٢٫1٠٠ ر.ع 1٫٠5٠ ر.ع ال يوجد HSBC   ضحب النقد من اأجهزة ال�ضراف االآيل التابعة لـ�

٢٫1٠٠ ر.ع ٢٫1٠٠ ر.ع ال يوجد HSBC   ضحب النقد من اأجهزة ال�ضراف االآيل غري التابعة لـ�

%٢٫73 %٢٫73 %٢٫73 ر�ضوم العمالت االأجنبية )امل�ضرتيات و�ضحب النقد(

 
· يف حاالت احل�ضابات بالعملة االأجنبية، تنطبق الر�ضوم املعادلة بالريال العماين على  نوع احل�ضاب املعني.	

· يتم اإعفاء العمالء الذين يتقا�ضون رواتب ٢٠٠ ر.ع اأو اأقل من ر�ضوم اأجهزة ال�ضراف االآيل عند ال�ضحب اأو اال�ضتعالم عن الر�ضيد من جهاز �ضراف اآيل تابع لبنك اآخر. 	

· يتم اإعفاء عمالء فرع م�ضرية من ر�ضوم ال�ضحب من اأجهزة ال�ضراف االآيل اأو اال�ضتعالم عن الر�ضيد من جهاز �ضراف اآيل الأي بنك اآخر. 	

· 	www.hsbc.co.om تطبق ال�ضروط واالأحكام. ملزيد من التفا�ضيل؛ قم بزيارة

مالحظة: الرسوم والتكاليف املذكورة أعاله شاملة لرضيبة القيمة املضافة حيثام ينطبق ذلك.
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

اخلدمات امل�سرفية الهاتفية

جمانا جمانا جمانا حتويل االأموال بني احل�ضابات يف HSBC  عمان

جمانا جمانا جمانا  )OIFC( دفع فواتري اخلدمات

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية عربالإنرتنت 

جمانا  جمانا جمانا حتويل االأموال بني احل�ضابات يف  HSBC عمان

جمانا  جمانا جمانا ك�ضف ح�ضاب اإلكرتوين

جمانا جمانا جمانا  )OIFC(  دفع فواتري اخلدمات

جمانا جمانا جمانا اإ�ضدار تعليمات دائمة

التحويالت الواردة

بالريال العماين

جمانا جمانا جمانا

  
1

اإذا مت قيد املبلغ يف ح�ضاب امل�ضتفيد 

· يحق لنا املطالبة بر�ضوم التحويل الداخلي من البنك الذي مت التحويل منه، وقد يتم فر�س جميع الر�ضوم اأو جزء منها على ح�ضاب املر�ضل.	

· 1ينطبق على حتويالت امل�ضتفيد فقط. 	

مالحظات:

· قد يطلب من امل�ضتفيد من التحويل دفع ر�ضوم اعتمادا على ال�ضروط التي يطلبها املحول اأو بنكه. 	

· 	 . HSBC يتم تطبيق �ضعر ال�ضرف ال�ضائد يف حال قيد مبلغ بعملة اأخرى يف ح�ضابات

· 	www.hsbc.co.om تطبق ال�ضروط واالأحكام، للتفا�ضيل قم برزيارة املوقع

· يف حاالت احل�ضابات بالعملة االأجنبية، تنطبق الر�ضوم املعادلة بالريال العماين على  نوع احل�ضاب املعني.	

مالحظة: جميع الرسوم والتكاليف املوضحة أعاله تشمل 5% رضيبة القيمة املضافة حيثام ينطبق ذلك. 
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بالعملة الأجنبية

اإذا مت قيد املبلغ ل�ضاحب احل�ضاب بالعملة االأجنبية  بنف�س عملة 

 
1

٢٫1٠٠ ريال اأو ما يعادل٢٫1٠٠ ريال اأو ما يعادلجماناالتحويل

1٫٠5%) ٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(1٫٠5%) ٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(1٫٠5%) ٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(اإذا دفعت بعملة غري الريال العماين 

 قد نطلب ر�ضوم حتويل داخلي  من البنك املحول . قد يقوم البنك املحول باحت�ضاب ر�ضوم من ح�ضاب املحول لكل الر�ضوم  اأو جلزء منها. 
*

 يطبق على حتويالت اخل�ضم للم�ضتفيد فقط
1

 

مالحظات:

قد يطلب من امل�ضتفيد من التحويل دفع ر�ضوم اعتمادا على ال�ضروط  التي يطلبها املحول  اأو بنكه/ بنكها اأ( 

اإذا مت قيد املبلغ بعملة اأخرى  يف ح�ضاب HSBC، يتم تطبيق �ضعر ال�ضرف ال�ضائد ب( 

www.hsbc.co.om :تطبق االأحكام وال�ضروط.  للتفا�ضيل ، زر موقع

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

التحويالت الواردة ) تكملة(
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HSBC لغري اأ�سحاب ح�سابات

التحويالت الربقية

اإ�ضدار التحويالت الربقية  حمليا / عرب البنك املركزي

•  اإلكرتونية
•  يدوية

٢٫1٠٠ ر.ع

٢٫1٠٠ ر.ع

٢٫1٠٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

٢٫1٠٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

اإ�ضدار التحويالت الربقية دولياٍ

•  اإلكرتونية
•  يدوية

٢٫1٠٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

4٫٢٠٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

الر�ضم االإ�ضايف  الإر�ضال حتويالت برقية  كاملة  دولية خارج 

جمموعة HSBC ) الر�ضوم " علينا" ( 1اإلكرتونية / يدوية 

1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.ع

ا�ضرتداد اأموال حوالة برقية / ا�ضتعالم عن م�ضري حوالة برقية

1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.ع•  اإلكرتونية / يدوية

HSBC اإىل ح�سابات

حملية / بني ح�ضابات HSBC عمان

جماناجماناجمانا•  اإلكرتونية / يدوية

اإ�ضدار التحويالت الربقية  الدولية اإىل ح�ضابات داخل جمموعة  

HSBC
•  اإلكرتونية 

•  يدوية
٢٫1٠٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

4٫٢٠٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

الر�ضوم اأعاله هي ر�ضوم بنك اإت�س اإ�س بي �ضي عمان فقط. البنوك االأخرى مبا فيها مكاتب اإت�س اإ�س بي �ضي يف اخلارج ميكنها اأن تخ�ضم ر�ضومها من مبلغ احلوالة. يتم احت�ضاب مبلغ ٢5 دوالر اأمريكي كر�ضوم لبنكنا املرا�ضل        .1

جلميع التحويالت بالدوالر االأمريكي  عندما يكون امل�ضتفيد النهائي  لي�س بنك اإت�س اإ�س بي �ضي يف الواليات املتحدة االأمريكية.  

ر�ضوم البنك امل�ضتفيد  من غري اإت�س اإ�س بي �ضي  على احلواالت الربقية لي�ضت م�ضمونة من اإت�س اإ�س بي �ضي اأو مرا�ضلينا. بع�س بنوك امل�ضتفيد من غري اإت�س اإ�س بي �ضي يف الواليات املتحدة ما زالت تقوم بخ�ضم  ر�ضومها من        .٢

اإجمايل مبلغ احلوالة.  

يف حاالت احل�ضابات بالعملة االأجنبية، تنطبق الر�ضوم املعادلة بالريال العماين على  نوع احل�ضاب املعني.   .3

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

التحويالت ال�سادرة
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HSBC لأ�سحاب ح�سابات

التحويالت الربقية

الر�ضم االإ�ضايف الإر�ضال  التحويالت الربقية الكاملة الدولية داخل 

اأ

جمموعة HSBC  ) الر�ضوم » علينا« ( 

5٫٢5٠ ر.ع5٫٢5٠ ر.ع5٫٢5٠ ر.ع•  اإلكرتونية / يدوية

اإ�ضدار التحويالت الربقية الدولية اإىل احل�ضابات اخلا�ضة داخل 

جمموعة HSBC با�ضتخدام خدمـــة" التحويالت الدولية "

•  اإلكرتونية 
جمانا•  يدوية

ال يوجد

غري متوفرةجمانا

ال يوجد

اإلكرتونية: املعامالت التي تتم بوا�ضطة املعامالت امل�ضرفية عرباالإنرتنت  والتعليمات الدائمة االإلكرتونية  )1(

يدوية: املعامالت التي تتم بوا�ضطة الفرع واملعامالت امل�ضرفية الهاتفية  )٢(

يف حالة اإذا كانت ر�ضوم البنك املرا�ضل / الو�ضيط اأعلى من الر�ضوم اأعاله، فاإن البنك يحتفظ باحلق يف ا�ضرتداد مبلغ الفرق.  )اأ( 

الر�ضوم املذكورة اأعاله هي ر�ضوم خا�ضة بنك HSBC فقط. وقد تقوم البنوك االأخرى، مبا يف ذلك مكاتب بنكنا خارج عمان، بخ�ضم ر�ضومها من مبلغ التحويل. اإذ �ضيتم فر�س مبلغ ٢5 دوالًرا اأمريكًيا كر�ضوم للبنك املحول جلميع التحويالت بالدوالر   )3(

االأمريكي وذلك عندما يكون امل�ضتفيد النهائي هو لي�س فرع HSBC يف الواليات املتحدة.

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

التحويالت ال�سادرة )تكملة(
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية, HSBC Premier, HSBC Advance )تكملة(

اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية HSBC Advance HSBC Premier البيان

فوائد اأخرى

٢1 ر.ع للخدمات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية فقطجماناجمانار�ضوم ع�ضوية بطاقات االئتمان 

جمانا اإذا مت �ضراء تذاكر ال�ضفر با�ضتخدام  اإت�س اإ�س بي تاأمني ال�ضفر

�ضي برمييري

ال يوجدال يوجد

رقم هاتف جماين خم�ض�سرقم هاتف جماين خم�ض�سرقم هاتف جماين خم�ض�س رقم هاتف جماين

*جمانافتح ح�ضاب دويل 
1٠5 دوالر اأمريكي ) 4٠٫5٠٠ ر.ع(

*
٢1٠ دوالر اأمريكي ) 8٠٫٩٠٠ ر.ع(

1٫٠5% ) ٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(1٫٠5% ) ٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(1٫٠5% ) ٢٫1٠٠ ر.ع كحد اأدنى(اإيداع اأو �ضحب بعملة اأجنبية غري الريال العماين

ال يوجدخدمة نقد جمانية يف احلاالت الطارئةخدمة نقد جمانية يف احلاالت الطارئةنقد يف احلاالت الطارئة

احل�ضول على 1٠ نقاط مكافاأة لكل ريال عماين يتم مكافاآت بطاقات االئتمان

اإنفاقه

احل�ضول على 5 نقاط مكافاأة لكل ريال عماين يتم 

اإنفاقه

ال يوجد

· 	www.hsbc.co.om تطبق ال�ضروط واالأحكام، للتفا�ضيل قم برزيارة املوقع

·  يتم اإعفاء العميل من ر�ضوم فتح ح�ضاب دويل اإذا كان موظًفا يف �ضركة احللول امل�ضرفية للموظفني.	
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القرو�ض ال�سخ�سية/ قرو�ض ال�سيارات

التعرفة / الر�سومالبيان 

٢6٫٢5٠ ر.عر�ضوم اإعداد ) للقرو�س اجلديدة(

5٫٢5٠ ر.عر�ضوم اإعداد) للقرو�س االإ�ضافية(

1% على �ضكل فائدة اإ�ضافية على الق�ضط املتاأخرر�ضوم دفعة متاأخرة

1٫٠5% من مبلغ الت�ضديد امل�ضبقالت�ضديد امل�ضبق / االإغالق امل�ضبق للقر�س

1٫٠5% من مبلغ الت�ضديد اجلزئيت�ضديد جزئي للقر�س ) 1٠٠٠ ر.ع كحد اأدنى(

5٫٢5٠ ر.ع ر�ضوم اإعادة جدولة القر�س

٢٫1٠٠ ر.عر�ضالة بيان عدم مديونية

)
*
5٫٢5٠ ر.ع ر�ضوم تاأجيل االأق�ضاط  للقرو�س ال�ضخ�ضية ) ما عدا التاأجيل خالل العيد

· ٢ يف  حالة اإذا كانت ر�ضوم البنك املر�ضل اأو الو�ضيط اأعلى من الر�ضوم املو�ضحة اأعاله؛ فاإن البنك يحتفظ بحق ا�ضرتداد فرق املبلغ. 	

· 	www.hsbc.co.om 3 تطبق  ال�ضروط واالأحكام، للتفا�ضيل قم برزيارة املوقع
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الرهن 

مالحظاتالتعرفة / الر�سوم البيان

 ح�ضب �ضعر الفائدة ال�ضائد وال�ضقف املحدد من البنك املركزي العماين 5٢٫5٠٠ ريالر�ضوم اإجراءات 

1% فائدة اإ�ضافية  على الق�ضط امل�ضتحقر�ضوم دفعة متاأخرة

ميكن للعميل القيام باإجراء تاأمني على احلياة. اإال اأنه يجب  تقدمي التاأمني للبنكمتغرية ر�ضوم تاأمني على احلياة

حت�ضب ر�ضوم تاأمني املمتلكات على اأ�ضا�س تكلفة اإعادة بناء العقار. ميكن ترتيب ذلك من قبل HSBC يف ال�ضنة متغريةر�ضوم تاأمني املمتلكات 

االأوىل للتغطية ، ويتم جتديدها يف كل عام من قبل العميل .

1٫٠5 % من املبلغ املدفوعت�ضديد م�ضبق/ اإقفال م�ضبق للقر�س

1٫٠5% من مبلغ الدفعة اجلزئيةدفعة جزئية من القر�س ) 1٠٠٠ ر.ع كحد اأدنى(

5٫٢5٠ ر.ع ر�ضوم اإعادة جدولة القر�س

ر�سوم  تقييم العقارات

الر�ضوم املذكورة هي موؤ�ضرات فقط. الر�ضوم احلقيقية يتم دفعها من قبل العميل. تدفع اأثناء مرحلة عقار جاهزقيد االإن�ضاءنوع ال�ضراء/ التمويل 

 HSBC التطبيق للعقارات املكتملة.  يتم ا�ضتيفاوؤها من قبل �ضركات التقييم امل�ضتقلة املدرجة لدى

ولي�ضت قابلة لال�ضرتداد  اإذا مل يتم اال�ضتمرار يف التطبيق .

بالن�ضبة للعقارات التي هي قيد االإن�ضاء ، يتم التقييم عند اإكمال ن�ضبة 33% من البناء.

التقييم اإجباري يف جميع املراحل.

حلاالت مبادلة العقار، يتم التقييم االإجباري للوحدة التي مت امتالكها.

متغريةمتغريةمن املطور بال�ضعر االأ�ضلي

متغريةمتغريةاإعادة البيع

متغريةاالأر�س فقط

مالحظات خا�ضة :

�ضيتعر�س منزلك للخطر اإذا مل تقم بت�ضديد الدفعات املطلوبة للقر�س ال�ضكني، اأو اأي متويل اآخر مت تاأمينه مقابل ذلك.  )1(

جميع الر�ضوم خا�ضعة للتغيري  وتطبق على جميع العمالء من تاريخ التغيري.  )٢(

الر�ضوم اخلا�ضة بوزارة االإ�ضكان اأو اأية هيئة اأخرى معنية بالت�ضجيل / اإكمال الرهن يتحملها العميل على اأ�ضا�س حقيقي ممن لي�ضت مدرجة يف هذه القائمة.  )3(

جميع الر�ضوم املدفوعة للبنك غري قابلة لال�ضرتداد.  )4(

www.hsbc.co.om :تطبق االأحكام وال�ضروط.  للتفا�ضيل، زر موقع

قائمة اخلدمات والر�سوم 
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بطاقات الئتمان 

HSBC PremierAdvanceالبيان 
Platinum

Visa
Platinum

جماناجماناالر�ضوم ال�ضنوية للبطاقة االأ�ضا�ضية
*
31٫5٠٠ ريال

٢ جمانا٢ جماناجماناالبطاقات االإ�ضافية

احلد االأدنى للدفعة
5% من املبلغ امل�ضتحق اأو 1٠ ر.ع

)اأيهما اأعلى(

5% من املبلغ امل�ضتحق اأو 1٠ ر.ع

 )اأيهما اأعلى(

5% من املبلغ امل�ضتحق اأو 1٠ ر.ع

 )اأيهما اأعلى(

)HSBC 18%18%18%ر�ضوم متويل على امل�ضرتيات يف ال�ضنة )حتويل الراتب اإىل

)HSBC 18%18%18%ر�ضوم متويل على ال�ضلف النقدية املقدمة  يف ال�ضنة )حتويل الراتب اإىل

)HSBC 18%18%18%ر�ضوم متويل على امل�ضرتيات  يف ال�ضنة )بدون حتويل الراتب اإىل

)HSBC 18%18%18%ر�ضوم متويل على ال�ضلف النقدية املقدمة  يف ال�ضنة )بدون حتويل الراتب اإىل

4٠%4٠%5٠%حد ال�ضلف النقدية

ر�ضوم �ضلفة نقدية
3.15% من املبلغ االإجمايل امل�ضحوب

 ) 5٫٢5٠ ر.ع كحد اأدنى(

3.15% من املبلغ االإجمايل امل�ضحوب

 ) 5٫٢5٠ ر.ع كحد اأدنى(

3.15% من املبلغ االإجمايل امل�ضحوب

 ) 5٫٢5٠ ر.ع كحد اأدنى(

5٫٢5٠ ر.ع  5٫٢5٠ ر.ع  5٫٢5٠ ر.ع  اإ�ضدار بديل للبطاقة ) البطاقات املفقودة(

7٫35٠ ر.ع7٫35٠ ر.ع7٫35٠ ر.عر�ضوم تاأخري �ضداد

5٫٢5٠ ر.ع5٫٢5٠ ر.عجمانار�ضوم جتاوز حد االئتمان

ن�ضخة من ك�ضف احل�ضاب ال�ضابق

•  حتى فرتة 6 �ضهور

•  حتى فرتة اأكرث من 6 اأ�ضهر اأو 7 اأ�ضهر اإىل 1٢ �ضهرًا

•  حتى فرتة اأكرث من  1٢ �ضهر

1٫٠5٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

1٫٠5٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

1٫٠5٠ ر.ع

3٫15٠ ر.ع

5٫٢5٠ ر.ع

1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.عجمانان�ضخة من ق�ضيمة املبيعات 

15٫75٠ ر.ع15٫75٠ ر.ع15٫75٠ ر.عر�ضوم �ضيك مرجتع

بالن�ضبة للعمالء الذين ح�ضلوا على البطاقة بعد 1 دي�ضمرب ٢٠1٩، يتم االإعفاء من الر�ضوم بالن�ضبة لالإنفاق ال�ضنوي الذي يزيد عن ٢4٠٠ ريال عماين.
*

· يتم اإعفاء كافة العمالء امل�ضتفيدين من البطاقة بعد تاريخ 1 دي�ضمرب ٢٠1٩ من الر�ضوم ال�ضنوية التي تتجاوز عن ٢4٠٠ ريال عماين.	

· جميع الر�ضوم والتكاليف املو�ضحة اأعاله ت�ضمل 5% �ضريبة القيمة امل�ضافة حيثما ينطبق ذلك.	
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HSBC PremierAdvanceالبيان 
Platinum

Visa
Platinum

1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.ع1٠٫5٠٠ ر.عر�ضوم معاملة متنازع عليها تبني الحقا اأنها �ضحيحة

الو�ضول اإىل احل�ضاب اجلاري  / مندو�س/ ح�ضاب التوفري لدى HSBC من خالل اأجهزة ال�ضراف 

االآيل  التي حتمل عالمة  فيزا/ بل�س ، ما�ضرت / �ضايرو�س اأو اأجهزة ال�ضراف االآيل التابعة  ل�ضبكة 

عمان ) عمان نت (

٢٫1٠٠ ر.ع لكل معاملة٢٫1٠٠ ر.ع لكل معاملة٢٫1٠٠ ر.ع لكل  معاملة

الو�ضول اإىل احل�ضاب اجلاري / مندو�س / توفري لدى HSBC من خالل اأجهزة ال�ضراف االآيل 

HSBC  التابعة  لـ

داخل عمان: جماناجمانا

خارج عمان: 1٫٠5٠ ر.ع لكل معاملة

داخل عمان: جمانا

خارج عمان: 1٫٠5٠ ر.ع لكل معاملة

3٫15%3٫15%3٫15%ر�ضوم تنفيذ بالعملة االأجنبية

www.hsbc.co.om :تطبق االأحكام وال�ضروط.  للتفا�ضيل ، زر موقع

حُتّول املعامالت بالعملة االأجنبية اإىل عملة فواتريكم من خالل برنامج البطاقات )فيزا اأو ما�ضرت كارد( اأو اإت�س اإ�س بي �ضي عن طريق اإ�ضتخدام �ضعر ال�ضرف يف اليوم الذي مت فيه التحويل )و قد ي�ضمل حتويل العملة اإىل دوالرات اأمريكية اأو دوالرات من هونغ كونغ اأوالً(. 

باالإ�ضافة ملبلغ حتويل العملة نخ�ضم مبلغا للمعاملة �ضمن جدول التعرفة )كن�ضبة مئوية من مبلغ املعاملة(.
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