بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت

التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
أبــــريــــل ٢٠٢٢

صفحة  1من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت
تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات

خـــــدمـــــات HSBC
خدمات الحسابات
الشيكات
الدفعات
االستيراد
التصدير
منتج التزامات الدفع المصرفية
الضمانات
خصم الذمم المدينه
HSBC net
خدمات السيولة
الخدمات المصرفية السريعة
HSBC Connect

صفحة  2من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

-----خدمات الحسابات
إصدار الشهادات

معلومات ائتمانية وتجارية  /رسالة برصيد الحساب

لكل طلب /كتاب
(أ)

تأكيد تدقيق الحسابات  /رسالة رأس المال

(ب)

 10دينار كويتي

 10دينار كويتي

التثبت من صحة الوثيقة  /توقيع شهادة عن فروع أخرى لبنك HSBC

 5دينار كويتي

حتى  12شهر

 1دينار كويتي عن كل صفحة

كشوفات حساب أخرى  /استرجاع وثيقة
أكثر من  12شهرا

استرجاع قسائم خالل سنة واحدة

 2دينار كويتي عن كل صفحة

 5دينار كويتي عن كل قسيمة

استرجاع قسائم منذ أكثر من سنة

 20دينار كويتي عن كل قسيمة

إغالق الحساب (خالل  3أشهر من فتح الحساب )

 30دينار كويتي

خدمات أخرى

تقرير كشف الحساب عبر سويفت (شهريا)

 20دينار كويتي

مالحظات :
أ) في الحاالت المستعجلة يضاف  3دينار كويتي
ب) تحتسب رسوم إضافية للرقاقات اإللكترونية والملصقات حسب التكلفة الفعلية
خدمات الحسابات
الحسابات الجارية

الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري

 2000دينار كويتي أو ما يعادلها من العمالت األجنبية

الحد األدنى للرصيد

 3000دينار كويتي أو ما يعادلها من العمالت األجنبية

ودائع تحت الطلب
الودائع ألجل

الحد األدنى للرصيد

 5000دينار كويتي أو ما يعادلها من العمالت األجنبية

رسوم الخدمة للسحب المبكر

خسارة الفائدة المستحقة

تقييم العقارات للرهن

 50دينار كويتي زائد رسوم الغير

رسوم إدارية

التثبت من صحة التواقيع لمصلحة الغير

رسوم القروض المشتركه

سحب المكشوف بدون إتفاق مسبق

الحد األقصى السنوي

ً
سنويا
%0.5

 2دينار كويتي

على حسب األتفاق مع العميل

سعر الخصم %4 +

مالحظات:
باإلضافة إلى حسابات العمالت األجنبية بالدوالر األميركي والجنيه اإلسترليني واليورو  ،يوفر  HSBCحسابات بعمالت رئيسية أخرى  .لمزيد
من المعلومات  ،يرجى اإلتصال بأقرب فرع من HSBC
تعريف الرسوم اإلداريه حسب موافقة بنك المركزي الكويتي  :تخضع الرسوم اإلداريه للعمالء من الشركات فقط لدى بنك إتش إس بي
سي – فرع الكويت ,قيمة الرسوم األداريه تكون  %0.5سنويا من المبلغ اإلجمالي للتسهيالت  ,حيث تشمل الرسوم األداريه مايلي:
 .1توفير الخدمات الشخصيه
 .2اإلدارة المستمرة
 .3مراقبه التسهيالت من قبل مدير العالقات المصرفية

صفحة  3من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

----الشيكات
شيكات بالدينار الكويتي
إصدار دفتر شيكات

  10ورقة  25ورقة 50 -ورقة

رسوم شراء  /خصم الشيكات
شيكات بالعمالت األجنبية
إصدار دفتر شيكات

  25ورقة 50 -ورقة

الشيكات المرسلة للتحصيل
رسوم شراء  /خصم الشيكات

 2دينار كويتي

 5دينار كويتي
 7دينار كويتي

 3 (%0.125دينار كويتي بحد أدنى) (أ) زائد فائدة على السحب
على المكشوف

 5دينار كويتي
 7دينار كويتي

 6دينار كويتي (أ)

 3 (%0.125دينار كويتي بحد أدنى) (أ) زائد فائدة على السحب
على المكشوف

الرسوم اإلدارية على الشيكات المشتراة  /المخصومة المرتجعة

 15دينار كويتي

رسوم ارتجاع شيك بسبب عدم توفر رصيد كاف مسحوب على حسابك

 20دينار كويتي

إيقاف صرف الشيكات

 5دينار كويتي

خدمات أخرى

رسوم ارتجاع شيك ألسباب فنية

للشيك الواحد
 5دينار كويتي

مالحظات:
أ) يتم احتساب رسوم إضافية تفرضها البنوك المراسلة  /البنوك األخرى (بما فيها فروع  HSBCخارج الكويت) حسب التكلفة الفعلية.

صفحة  4من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

----الدفعات

التحويالت البرقية الصادرة

إصدار تحويالت برقية دولية(أ)

إلكترونيا

يدويا

 6دينار كويتي

 8دينار كويتي

إصدار تحويالت برقية محلية  /البنك المركزي (أ) (دينار كويتي)

 3دينار كويتي

رسوم مراسالت أخرى بالـ سويفت /برقيا

 5دينار كويتي عن كل رسالة

رسوم إضافية إلرسال الدفعات كاملة (الرسوم علينا) (أ)
استرجاع تحويالت برقية  /اإلستفسار عن مصير التحويل
أوامر الصرف  /تحويل تحت الطلب

إصدار أوامر الصرف /تحويالت تحت الطلب

إلغاء أوامر الصرف /تحويالت تحت الطلب (مع إرجاع األصل)

إيقاف دفعات أوامر الصرف  /التحويل تحت الطلب

 5دينار كويتي عن كل رسالة

 2.5دينار كويتي

 5دينار كويتي إضافة إلى الرسوم التي تفرضها البنوك المراسلة
إلكترونيا

يدويا

 3دينار كويتي

 4دينار كويتي

 5دينار كويتي
 5دينار كويتي

مالحظات :
 .1إلكترونية  :المعامالت التي تم إجراؤها عبر شبكة  HSBCوأوامر الدفع الدائمة
 .2عادية  :المعامالت التي تم إجراؤها من خالل الفروع
 .3الرسوم المبينة في األعلى تطبق في فروع  HSBCالكويت فقط وقد يتم استقطاع رسوم إضافية تفرضها البنوك األخرى بما فيها مكاتب HSBC
خارج الكويت
 .1يخضع تاريخ الحق لوقت توقف العمل بالنسبة للعملة المعنية والعطالت
يرجى العلم أنه إذا ما كانت الرسوم التي تفرضها البنوك المراسلة  /الوسيطة أعلى بكثير من الرسوم الموضحة أعاله  ،فإن  HSBCيحتفظ بالحق في
تعويض الفرق

الدفعات الواردة

لصالح حساب لدى ( HSBCدينار كويتي)

لكل معاملة

مجانا

لصالح حساب لدى ( HSBCعملة أجنبية)

 2دينار كويتي

لصالح بنك ثالث بالعملة األجنبية

 8دينار كويتي

الدفع بالعملة األجنبية

 %1من قيمة التحويل (بحد أدنى  20دينار كويتي ) أيهما أعلى

لصالح بنك ثالث (دينار كويتي)
الدفع نقدا بالدينار الكويتي

الدفعات الصادرة

 3دينار كويتي

 20دينار كويتي

دفعات الراتب  /الدفعات المجمعة

للمستفيد الواحد

لحساب لدى  HSBCضمن الكويت

 0.500دينار كويتي

تعليمات ثابتة

يدويا

إلى بنوك أخرى ضمن الكويت
إنشاء

تعديل

غرامة لعدم كفاية الرصيد

يدويا

 3دينار كويتي

إلكترونيا

مجانا

 0.500دينار كويتي

 5دينار كويتي
 5دينار كويتي
 5دينار كويتي

مالحظات :
 .1يمكن أن يطلب من المستفيد من التحويل دفع رسوم وفقا للشروط المحددة من قبل المحول أو مصرفه
 .2بالنسبة لغير أصحاب الحسابات  ،سيتم دفع التحويالت نقدا فقط في حال كان التحويل قد صدر من أحد البنوك التابعة لمجموعة HSBC
 .3إذا كان المبلغ سيقيد بعملة أخرى لحساب لدى  ، HSBCيطبق سعر الصرف السائد .

صفحة  5من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

----اإلستيراد

رسوم فتح اعتماد مستندي عادي غير قابل للنقض

عمولة فتح االعتماد المستندي
رسوم إرسال االعتماد المستندي عبر سويفت  /خدمة توصيل الطرود
(البريد السريع)

االعتمادات المستندية التي تزيد عن  5صفحات

رسوم تعديل االعتماد المستندي بعد صدوره

 %0.125شهريا ( 3أشهر كحد أدنى) ،على أال تقل العمولة عن
 25دينار كويتي
 25دينار كويتي
 5دينار كويتي عن كل صفحة إضافية

زيادة قيمة االعتماد المستندي أو تمديد تاريخ الصالحية

تدفع العمولة على زيادة قيمة االعتماد المستندي أو تمديد
تاريخ صالحيته وفقا للنظام المتبع في فتح االعتمادات
المستندية العادية غير القابلة للنقض ( 25دينار كويتي كحد
أدنى)

رسوم إرسال التعديالت عبر السويفت /خدمة توصيل الطرود (البريد
السريع)

 15دينار كويتي

التعديالت األخرى

التعديالت التي تزيد عن  3صفحات

 15دينار كويتي

 5دينار كويتي لكل صفحة إضافية

 %0.25من المبلغ المحدد  ،على أال تقل العمولة عن  50دينار
تحويل المستحقات
كويتي لكل عملية تحويل
مالحظة  :يتم التعامل مع كافة االعتمادات المستندية حسب القواعد واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية (النشرة المتبعة) ،كما
يتم التعامل مع كافة التحصيالت المستندية حسب القواعد الموحدة للتحصيالت (النشرة المتبعة)  .أصدرت هاتين الوثيقتين غرفة
التجارة الدولية.
رسوم فتح أنواع خاصة من االعتمادات المستندية *
عمولة فتح اعتماد مستندي متجدد
رسوم إعادة العمل باالعتمادات المستندية المتجددة ( لكل إعادة )
اعتمادات مستندية متقابلة
عمولة فتح اعتمادات جهوز
الرسوم على مستندات اإلستيراد

عمولة قبول مستندات تتضمن فترة سماح تحت االعتماد المستندي
(لفترة السماح )
التخويل بتداول مستندات على االعتمادات المستندية منتهية الصالحية
سحب ما يتعدى قيمة االعتماد المستندي

رسوم الخالفات (لكل تقديم لمستندات مخالفة تحت االعتماد المستندي
)
عمولة مستندات برسم التحصيل **

المستندات برسم التحصيل غير المقبولة  /غير المدفوعة خالل  60يوما
من تاريخ تقديمها /استحقاقها
كفالة سحوبات زمنية تحت مستندات التحصيل (ابتداء من قبولها وحتى
تاريخ استحقاقها )

رسوم تحويل ( تنطبق على دفعات الحساب المفتوح فقط )

 %0.125شهريا ( 3اشهر كحد أدنى ) ،على أال تقل العمولة عن
 25دينار كويتي
 %0.125شهريا على أال تقل العمولة عن  25دينار كويتي

تخضع ألسعار االعتمادات المستندية العادية ويضاف إليها 25
دينار كويتي
 %0.25شهريا ( 3اشهر كحد أدنى ) ،على أال تقل العمولة عن
 50دينار كويتي
 %0.125شهريا كل شهر أو جزء من الشهر  ،على أال تقل
العمولة عن  25دينار كويتي
 %0.125شهريا بعد انتهاء صالحية االعتماد المستندي  ،على أال
تقل العمولة عن  35دينار كويتي

 %0.125على أال تقل العمولة عن  35دينار كويتي
 60دوالر أميركي أو ما يعادلها
 %0.125على أال تقل العمولة عن  20دينار كويتي
 25دينار كويتي شهريا بعد انقضاء  60يوما

 %0.125شهريا كل شهر أو جزء من الشهر  ،على أال تقل
العمولة عن  25دينار كويتي
 16دينار كويتي وتشمل رسوم سويفت

* كافة الرسوم األخرى المطبقة على األنواع الخاصة من االعتمادات المستندية تحتسب حسب الرسوم المطبقة على االعتمادات
المستندية العادية غير القابلة للنقض
** يتم فرض رسوم تحصيل المستندات سواء كانت مقابل الدفع أو القبول أو تم تسليمها بدون دفع

صفحة  6من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

----اإلستيراد (تابع)..

رسوم ضمانات الشحن وإصدار أوامر التسليم
إصدار ضمان الشحن

أوامر التسليم للشحن الجوي

الرسوم على تمويل مستندات اإلستيراد
سعر الفائدة على التمويل

الدفعات المقدمة على قرض المشتري
تمديد فترة قرض المشتري األصلي (إضافة إلى الفائدة المتفق عليها)
1

رسوم أخرى

رسوم سويفت /الرسائل البرقية الصادرة

رسوم خدمة توصيل الطرود ( البريد السريع )
البريد

 25دينار كويتي
 15دينار كويتي
الرجاء مراجعة مدير عالقات العمالء
 10دينار كويتي
 10دينار كويتي
 10دينار كويتي لكل رسالة
 20دينار كويتي

 3دينار كويتي

*** تفرض الرسوم على قروض اإلستيراد التي يتم دفعها مبكرا قبل أقل من  30يوما من تاريخ سحبها

صفحة  7من ١٥

تطبق الشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة www.hsbc.com.kw

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -فرع الكويت  -تعرفات ورسوم العمليات المصرفية للشركات
التحديث األخير ٢٥ :أبريل ٢٠٢٢

----التصدير

رسوم تبليغ /تعزيز /تحويل مستحقات /تحويل اعتمادات مستندية

عمولة تبليغ االعتماد المستندي

تبليغ االعتمادات المستندية عبر بنك ثالث

تبليغ االعتمادات المستندية لغير عمالء HSBC
عمولة تبليغ تعديل االعتمادات المستندية
عمولة تعزيز االعتماد المستندي
تحويل مستحقات االعتماد المستندي للتصدير
تحويل االعتمادات المستندية
(تحويل كامل )
تحويل االعتمادات المستندية
(تحويل جزئي)

تعديل االعتمادات المستندية المحولة

 25دينار كويتي

 30دينار كويتي
 30دينار كويتي
 20دينار كويتي

تعتمد على التقدير الحالي لحجم المخاطرة التي يتسبب بها
التعامل مع بنوك معينة في دول معينة
 %0.25من المبلغ المحدد  ،على أال تقل العمولة عن  50دينار
كويتي لكل عملية تحويل
 %0.25من قيمة االعتماد المستندي ،على أال تقل العمولة عن
 30دينار كويتي
 %0.25من قيمة االعتماد المحول على أال تقل العمولة عن 50
دينار كويتي لكل عملية تحويل
 25دينار كويتي

رسوم إرسال االعتماد المستندي المحول عبر /SWIFTخدمة توصيل
الطرود
رسوم إرسال تعديل االعتماد المستندي المحول عبر  /SWIFTخدمة
 20دينار كويتي
توصيل الطرود
مالحظه:
يتم التعامل مع كافة االعتمادات المستندية حسب القواعد واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية (النشرة المتبعة) ،كما يتم التعامل
مع كافة التحصيالت المستندية حسب القواعد الموحدة للتحصيالت (النشرة المتبعة)  .أصدرت هاتين الوثيقتين غرفة التجارة الدولية
 30دينار كويتي

رسوم مناولة مستندات التصدير
عمولة تداول مستندات االعتماد المستندي للتصدير
عمولة على المستندات المرسلة على أساس القبول بموجب االعتماد
المستندي
عمولة قبول مستندات االعتماد المستندي المؤجل الدفع:
أ .لالعتمادات المستندية المعززة
ب .لالعتمادات المستندية غير المعززة
رسوم تدقيق المستندات (مجموعات فواتير متعددة تحت اعتماد
مستندي واحد)

رسوم الخالفات

عمولة على المستندات المرسلة برسم التحصيل
المستندات برسم التحصيل غير المقبولة  /غير المدفوعة خالل  60يوما
من تقديمها  /تاريخ استحقاقها
رسوم تغطية مطالبات الدفع
رسوم تمويل الصادرات

 %0.25من قيمة المستندات على أال تقل العمولة عن  30دينار
كويتي
 %0.25من قيمة المستندات على أال تقل العمولة عن  30دينار
كويتي
 %0.125في الشهر أو جزء منه على أال تقل العمولة عن 30
دينار كويتي
 25دينار كويتي
 5دينار كويتي عن كل مجموعة إضافية من الفواتير
 20دينار كويتي عن كل مجموعة من المستندات المخالفة

 %0.125من قيمة المستندات على أال تقل العمولة عن 20
دينار كويتي
 25دينار كويتي شهريا بعد انقضاء  60يوما
 25دينار كويتي

سعر الفائدة على التمويل

يرجى مراجعة مدير عالقات العمالء

البريد

 3دينار كويتي

رسوم أخرى *

رسوم خدمة توصيل الطرود (البريد السريع) إلرسال الوثائق إلى بنك
اإلصدار /التحصيل

رسالة سويفت مرسلة بهدف متابعة دفع /قبول مستندات التصدير
الرسائل  /المراسالت األخرى

*

 20دينار كويتي
 5دينار كويتي عن كل رسالة

 10دينار كويتي عن كل رسالة /مراسلة

إضافة إلى الرسوم التي نتقاضاها  ،يمكن أن تقوم البنوك المراسلة بخصم رسومها من عائدات المستندات وسنقوم بإدراجها تحت
بند» رسوم البنوك األخرى»

صفحة  8من ١٥
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----الضمانات أو الكفاالت

عمولة إصدار

كفالة مناقصة
كفالة إنجاز

 % 0.125عن الشهر الواحد أو جزء منه وتستوفى عن فترة 3
شهور بحد أدنى (بحد أدنى  30دينار كويتي )
 % 0.125عن الشهر الواحد أو جزء منه وتستوفى عن فترة 3
شهور بحد أدنى (بحد أدنى  30دينار كويتي )

دفعة مقدمة  /مبالغ محجوزة  /صيانة  /شراء  /عمالة

 %0.5عن كل  3شهور أو جزء منها (بحد أدنى  30دينار كويتي )

خدمة توصيل الطرود

 20دينار كويتي

بريد

سويفت

تعديل الكفاالت

 5دينار كويتي

 10دينار كويتي عن كل رسالة

زيادة القيمة أو تمديد الصالحية

يتم احتساب العمولة على نفس أساس رسوم إصدار الضمان
األصلي

تبلغ كفالة واردة بدون التزام

 30دينار كويتي مقطوع

تعديالت تقنية

صفحة  9من ١٥

 20دينار كويتي عن كل تعديل تقني
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----خصم الديون التجارية
أسعار الفائدة على األرصدة اليومية المستحقة عن األموال المستخدمة

يرجى اإلستفسار من المدير المسئول عن حسابك

رسوم خدمة
معاملة مع حق الرجوع
معاملة بدون حق الرجوع

صفحة  10من ١٥

 % 0.50مقطوع من قيمة الفاتورة

من  %0.60إلى  %1.25مقطوع من قيمة الفاتورة ( بالنسبة
لبعض البلدان يمكن أن تكون النسبة أعلى اعتمادا على درجة
المخاطرة )
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خدمات خالل شبكة إتش إس بي ســي HSBC-NET
شبكة إتش إس بي سي ( )HSBCnetاإلعداد األولي
ويشمل

بطاقة ذكية  ،عدد 2

مرة واحدة

 30دينار كويتي

قارئ بطاقة ذكية  ،عدد 2
إعداد الحساب

التدريب األولي

رسوم تحتسب لمرة واحدة

ربط حسابات أو كيانات إضافية داخل الكويت

لكل طلب

تدريب إضافي  /زيارة ميدانية

لكل طلب

ربط حسابات أو كيانات إضافية خارج الكويت
طلب بطاقة ذكية جديدة
تغيير الرقم السري

أعمال إضافية للنظام

لكل طلب

لكل طلب

لكل طلب

لكل طلب

 10دينار كويتي

 10دينار كويتي

 10دينار كويتي

 10دينار كويتي

 10دينار كويتي

 25دينار كويتي

جهاز إضافي لقراءة البطاقات الذكية

لكل طلب

 25دينار كويتي

صيانة المحافظ

لكل محفظة

 10دينار كويتي

لكل تقرير

 10دينار كويتي

لكل معاملة

 6دينار كويتي

الرسوم الشهرية

تقرير إضافي للكيان القانوني (داخل الكويت)
تقرير إضافي للكيان القانوني (خارج الكويت)
رسوم المعامالت

تحويالت برقية دولية

لكل تقرير

تحويالت محلية  /البنك المركزي

لكل معاملة

دفعات الرواتب  /المدفوعات الكبيرة داخل HSBC

لكل معاملة

تحويالت داخل  HSBCالكويت

دفعات الرواتب  /المدفوعات الكبيرة للبنوك األخرى

صفحة  11من ١٥

لكل معاملة

لكل مستفيد

 5دينار كويتي

 2.5دينار كويتي
مجانا

مجانا

 0.500دينار كويتي
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إدارة الحسابات والتركز النقـــدي – عبر شبكة إتش إس بي سي HSBC–NET
الخدمات

متابعة عمليات التحصيل عبر اإلنترنت
رســوم اإلنشاء

نظام متابعـة التحصيل
إدارة الحسـابات والتركز النقـدي

رسـوم االنشاء

التجميع والتركز النقـدي (محلــي)

يوميــا

أسبوعيـا

شهريـا

التجميع والتركز النقدي ( خارجي)

يوميــا

أسبوعيـا
شهريـا

التعرفة بالدينار

مالحظات

 80/-دينار

مرة واحدة

 -/050-دينار

لكل بنـد

مصارف االنشاء

رسوم معامالت

 450/-دينار

مرة واحدة

 50/-دينار

لكل حساب فرعي شهريا رسـوم معامالت

 12/500دينار

لكل حساب فرعي شهريا رسوم معامالت

 75/-دينار

لكل حساب فرعي شهريا رسـوم معامالت

 20/-دينار

لكل حساب فرعي شهريا رسوم معامالت

 25/-دينار

 30/-دينار

مصاريف االنشـاء

لكل حساب فرعي شهريا رسوم معامالت

لكل حساب فرعي شهريا رسوم معامالت

أداة توقع التدفقات النقدية

الحسابات المحلية*

الحسابات الخارجية**

رسم الخدمة السنوي

 250دوالر أمريكي

 600دوالر أمريكي

رسم تنفيذ لمرة واحدة

 750دوالر أمريكي

 1250دوالر أمريكي

* المحلية – الحسابات المرتبطة بمحفظة  HSBCnetفي بلد واحد.
** الخارجية – عدة حسابات محلية مرتبطة بمحفظة  HSBCnetواحدة.

صفحة  12من ١٥
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الخدمات المصــرفية الســـريعة  -عبر شبكة إتش إس بي سي HSBC–NET
الخدمـة
االستالم المنتظم او المجدول للنقـد:
إستالم النقد
االستالم غير المنتظم أو تحت الطلب :
إستالم النقد
التسليم المنتظم أو المجدول للنقد:
تسلــيم النقـد
التسليم غير المنتظم أو تحت الطلب :
تســليم النقــد

صفحة  13من ١٥

غير متحقق منهـا

متحقق منهــا

 4.500دينار كويتي
بحد أقصى  30,000دينار لكل حاوية

 7دينار كويتي الول  10,000دينار زائدا  1دينار
لكل  1,000دينار إضافي

 10دينار كويتي
بحد أقصى  30,000دينار لكل حاوية

 17دينار كويتي الول  10,000دينار دينار زائدا
 2دينار لكل  1,000دينار إضافي

 6دينار كويتي
بحد أقصى  30,000دينار لكل حاوية

 9دينار كويتي الول  10,000دينار زائدا 1
دينار لكل  1,000دينار إضافي

 10دينار كويتي
بحد أقصى  30,000دينار لكل حاوية

 17دينار كويتي زائدا  2دينار لكل  1,000دينار
إضافي
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الخدمات المصرفية السريعة
الخدمات المصرفية السريعة المنتظمة
جدول المواعيد
ضمن حدود المدينة
خارج حدودالمدينه ( االحمدي و فحيحيل)
الخدمات المصرفيه السريعه الغير
المنتظمه
ضمن حدود المدينة

خارج حدود المدينه ( االحمدي و فحيحيل)
الوزن

صفحة  14من ١٥

الرسوم الشهرية للتوصيل في نفس
اليوم
أ 5 -ايام في األسبوع
ب -مرتين باألسبوع
أ 130-د ك
ب 75-د ك
أ 155-د ك
ب 95-د ك

الرسوم الشهرية للتوصيل في صباح
اليوم التالي
أ 5 -ايام في األسبوع
ب -مرتين باألسبوع
أ 75-د ك
ب 45-د ك
أ 110-د ك
ب 60-د ك

رسوم للتوصيل في نفس اليوم

رسوم للتوصيل في صباح اليوم التالي

 5.500د ك
6دك

حتى  5كجم

3دك

 3.500د ك

حتى  5كجم
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HSBC Connect
صفقــة بسيطــة

رســوم اإلعداد والتنفيذ
رسـوم الصيانــة
عدة صفقات

رسوم اإلعداد والتنفيذ
رسوم الصيانــة

مرة واحدة
شــهريا

مرة واحدة
شهريا

 4,100/دينار كويتي 85/-دينار كويتي

 6,825/دينار كويتي 85/-دينار كويتي

صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود فرع الكويت ص.ب  1683الصفاة  13017الكويـت ،خاضع للتنظيم من قبل بنك
الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ألنشطة األوراق المالية المرخصة و خاضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

© بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  ٢٠٢٢جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي
جهاز لخزن المعلومات أو تحويله ،في أي شكل أو وسيلة إلكترونية ،ميكانيكية ،التصوير ،التسجيل ،أو غير ذلك ،دون الحصول على إذن خطي
مسبق من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.

صفحة  15من ١٥
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