HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED
BAHRAIN
SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS

Effective Date 08.12.2022

Retail Banking
BANKING SERVICE CHARGES

Personal Banking

Advance

Premier

Additional Information

N/A

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 20.000

BHD 20.000

N/A

BHD 1.000 (BHD 1.100 inclusive of VAT)

N/A

N/A

BHD 500.000

BHD 500.000

N/A

Monthly charge if below minimum balance

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

N/A

N/A

Overdrawn Current Account (monthly)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 2.500 (BHD 2.750 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

ACCOUNT CHARGES
Proposition Monthly Service Charge

Applicable if required Total
BHD 20.000 (BHD 22.000 inclusive of VAT) Relationship Balance falls below
threshold

Savings Accounts
Monthly minimum balance (monthly
weighted average)

Monthly charge if below minimum balance

Or equivalent amount in foreign
currency
Free for Orphans, widows,
disabled customers, pensioners,
individuals receiving social
subsidies from the Ministry
of Labour and Social Affairs,
Students and Customers with a
monthly salary below BHD 250

Current Accounts
Monthly minimum balance (monthly
weighted average)

Or equivalent amount in foreign
currency
Free for Orphans, widows,
disabled customers, pensioners,
individuals receiving social
subsidies from the Ministry
of Labour and Social Affairs,
Students and Customers with a
monthly salary below BHD 250

Issuing Cheque Books
Cheque Book
E-Cheques
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Available to customers thourgh
BenefitPay Application
Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES

Personal Banking

Effective Date 08.12.2022

Advance

Premier

Additional Information

Fixed Deposits

Term deposit premature upliftment charges

Minimum charge of BHD 25.000 – see
additional information section for further
details

Minimum charge of BHD 25.000 – see
additional information section for further
details

Minimum charge of BHD 25.000 – see
additional information section for further
details

The charge will be determined
based on multiplying any
increased booking rate applicable
at the time of upliftment by the
remaining tenure (duration) of
the deposit, subject to minimum
charge of BHD 25. However,
the charge should not exceed
the amount of the interest
already accrued until the date of
upliftment. As an example, if a
Term Deposit of BHD 10,000 is
booked on 1st January, 2019 at
5% PA for 12 months and then
you need to prematurely uplift the
Term deposit on 30th June, 2019
while the market interest rate has
increased by 100 bps, then you
will have to pay a charge of BHD
50 as a result of multiplying the
100 bps increase by the remaining
tenure of 6 months.

BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

N/A

N/A

Minimum Balance of BHD 10,000

USD 200.00 (USD 220.00 inclusive of
VAT)

USD 100.00 (USD 110.00 inclusive of
VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Call Deposits
Monthly Charge if below minimum Balance
International Accounts
International Account Opening charges
Other Charges
Internal Transfer between HSBC Accounts
External Transfer

Refer to Wire Transfer charges

Standing Order - Setup

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Standing Order - Amendment

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

BHD 10.000

BHD 10.000

BHD 10.000

Penalty for insufficient funds
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Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES

Personal Banking

Effective Date 08.12.2022

Advance

Premier

Additional Information

Account Statement

Up to 2 times per year - Free of Charge
Up to 2 times per year - Free of Charge
Up to 2 times per year - Free of Charge
More than 2 times per year - BHD 0.300
More than 2 times per year - BHD 0.300
More than 2 times per year - BHD 0.300
(BHD 0.330 Fils inclusive of VAT) per page, (BHD 0.330 Fils inclusive of VAT) per page, (BHD 0.330 Fils inclusive of VAT) per page,
subject to a cap of BHD 5.000 (BHD 5.500 subject to a cap of BHD 5.000 (BHD 5.500 subject to a cap of BHD 5.000 (BHD 5.500
inclusive of VAT)
inclusive of VAT)
inclusive of VAT)

Copy of Transaction Documents

BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT)

Account Balance Certificate

BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT)

Reference Letter

BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT)

Stop Payment / Cheque

Discharge Certificate (Non-liability
Certificate)

Verification of documents

Free for Orphans, widows,
disabled customers, pensioners,
individuals receiving social
subsidies from the Ministry
of Labour and Social Affairs,
Students and Customers with a
monthly salary below BHD 250

The Bank may request certain
documents before it will execute
a stop payment / cheque
instruction, refer to your Personal
Banking Terms and Conditions for
details.

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Within 6 months of the loan/credit facility
closure - Free of Charge
After 6 months -BHD 5.000 (BHD 5.500
inclusive of VAT)

Within 6 months of the loan/credit facility
closure - Free of Charge
After 6 months -BHD 5.000 (BHD 5.500
inclusive of VAT)

Within 6 months of the loan/credit facility
closure - Free of Charge
After 6 months -BHD 5.000 (BHD 5.500
inclusive of VAT)

Verification of documents is only
BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) applicable to documents shared
amongst HSBC Group.

Full Credit Bureau Report Request

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

International Courier Delivery Charge

BHD 5.000 - BHD 20.000 (BHD 5.500 BHD 22.000 inclusive of VAT)

BHD 5.000 - BHD 20.000 (BHD 5.500 BHD 22.000 inclusive of VAT)

BHD 5.000 - BHD 20.000 (BHD 5.500 BHD 22.000 inclusive of VAT)

Incoming Cheque

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Outgoing Cheque

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Varies based on factors such as
location, size and weight

CHEQUE COLLECTION

Cheque Returned by the Bank

Cheque Returned to the Bank
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Cheques drawn on other banks
returned unpaid
Cheques drawn on HSBC
returned unpaid for the reason:
BHD 14.000 (BHD 15.400 inclusive of VAT) BHD 14.000 (BHD 15.400 inclusive of VAT) BHD 14.000 (BHD 15.400 inclusive of VAT)
refer to drawer/not arranged for/
represent/ insufficient fund
Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES
Returned Cheque drawn on account, due to
technical reasons
Foreign Currency Cheques sent for
collection
Cheques purchased

Personal Banking

Effective Date 08.12.2022

Advance

Premier

Additional Information

BHD 10.000 (BHD 11.000 Inclusive of
BHD 10.000 (BHD 11.000 Inclusive of
BHD 10.000 (BHD 11.000 Inclusive of
VAT)
VAT)
VAT)
For cheque(s) accepted for physical collection, processing time will be approximately 6 - 8 weeks and Drawee Bank charges may
apply, which vary from USD 45.00 (US$ 49.50 inclusive of VAT) to USD 200.00 (US$ 220.00 inclusive of VAT). Courier charges may
apply on USD cheques drawn on HSBC entities and affiliates for clearing through physical collection outside Bahrain.
BHD 10.000 for postage (BHD 11.000 inclusive of VAT), commission - 0.2% (.22% inclusive of VAT) of the cheque amount,
minimum BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT) minimum BHD 200.000 (BHD 220.000 inclusive of VAT)

CASH WITHDRAWAL CHARGES

Over the Counter withdrawal below Debit
Card daily ATM withdrawal limit

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Counting coins

BHD 1.000 (BHD 1.100 inclusive of VAT)

BHD 1.000 (BHD 1.100 inclusive of VAT)

BHD 1.000 (BHD 1.100 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Cash withdrawal from foreign currency
accounts

Charges apply per withdrawal.
No charges for disabled
customers.
Premier Daily Debit Card ATM
Withdrawal Limit BHD2,000
Advance Daily Debit Card ATM
Withdrawal Limit BHD1,500
Personal Banking Daily Debit Card
ATM Withdrawal Limit BHD1,000
Regardless of the amount being
counted

CASH DEPOSIT CHARGES
Cash deposit into foreign currency accounts
REMITTANCE FEES (1)
Issue of Demand Draft through Bank
Account
Cancellation of Demand Draft
Collection of International Managers
Cheque
Issue of Cashier’s Order
Cancellation of Cashier’s Order

BHD 12.000 (BHD 13.200 inclusive of VAT) BHD 12.000 (BHD 13.200 inclusive of VAT) BHD 12.000 (BHD 13.200 inclusive of VAT)
BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

BHD 3.000 (BHD 3.300 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

DDs will not be issued against
cash or cheques over the counter
BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive
of VAT) if drawn on HSBC Group

1. The beneficiary of a remittance may be required to pay additional charges depending on the conditions set by the payment system, remitter, remitting bank, or beneficiary bank. For example, for outward payments when the ordering party selects to pay all charges,
HSBC will process the transaction with the charge type ‘OUR’, however, it is important to note that some local country clearing systems do not recognize this charge type including payments that are cleared through the Federal Reserve or Clearing House Interbank
Payments System (CHIPS) in the USA. For this reason, correspondent banks in the USA may change the charge type from ‘OUR’ to ‘SHA’ or ‘BEN’ when routing the payment to the final beneficiary bank.
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Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES

Effective Date 08.12.2022

Personal Banking

Advance

Premier

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

0.2% (0.22% inclusive of VAT)

0.2% (0.22% inclusive of VAT)

Free of Charge

USD 20.00 (USD 22.00 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

BHD 0.100 (BHD 0.110 inclusive of VAT)

BHD 0.100 (BHD 0.110 inclusive of VAT)

BHD 0.100 (BHD 0.110 inclusive of VAT)

BHD 0.400 (BHD 0.440 inclusive of VAT)

BHD 0.400 (BHD 0.440 inclusive of VAT)

BHD 0.400 (BHD 0.440 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 Inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 Inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 Inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Outside Bahrain - HSBC Group Banks

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Outside Bahrain - non-HSBC Group Banks

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)
plus correspondent Bank charges, if any

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)
(plus correspondent Bank charges, if any)

Outside Bahrain - Bahraini Dinars through
local bank favoring overseas bank

BHD 0.400 (BHD 0.440 inclusive of VAT)

BHD 0.400 (BHD 0.440 inclusive of VAT)

Payment Investigation Charges - applicable
for TTs rejected for errors
Foreign Currency Inward Remittances
credited to HSBC Account
Emergency Encashment
WIRE TRANSFERS

Additional Information
Charge is applicable for each
instance that the transfer is
resubmitted
Maximum BHD 5 (BHD 5.50
inclusive of VAT)

(1)

Within Kingdom of Bahrain - Fawri+ up to
BHD100
Within Kingdom of Bahrain - Other Bahraini
Dinar Payments
Within Kingdom of Bahrain - Bahraini Dinars
through local bank favoring Non-Retail Bank
in Bahrain
Within Kingdom of Bahrain - Other
Currencies
Bill Payments - Fawateer

BHD 4.000 (BHD 4.400 inclusive
of VAT) if done via Internet
Banking

BHD 4.000 (BHD 4.400 inclusive
of VAT) if done via Internet
Banking
BHD 4.000 (BHD 4.400 inclusive
BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT) of VAT) if done via Internet
(plus correspondent Bank charges, if any) Banking (plus correspondent Bank
charges, if any)
Correspondent Bank charges may
not be applicable if the charge
BHD 0.400 (BHD 0.440 inclusive of VAT) type is OUR (you’ll pay all fees)
for qualified AFAQ (GCC RTGS)
payments
BHD 5.000 ( BHD 5.500 inclusive of VAT)

1. The beneficiary of a remittance may be required to pay additional charges depending on the conditions set by the payment system, remitter, remitting bank, or beneficiary bank. For example, for outward payments when the ordering party selects to pay all charges,
HSBC will process the transaction with the charge type ‘OUR’, however, it is important to note that some local country clearing systems do not recognize this charge type including payments that are cleared through the Federal Reserve or Clearing House Interbank
Payments System (CHIPS) in the USA. For this reason, correspondent banks in the USA may change the charge type from ‘OUR’ to ‘SHA’ or ‘BEN’ when routing the payment to the final beneficiary bank.
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Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES
Fixed TT Charges when Overseas charges
are to be debited to the account of the
remitter - charges will be debited to the
account the following day

Personal Banking

Effective Date 08.12.2022

Advance

Premier

Additional Information

Some Non-HSBC beneficiary
banks may still deduct their
BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) charge from the remittance
amount as per other bank’s policy.

Global Transfers (Me2Me)

Transfer to your own account held
with another HSBC Group entity
using «Global Transfer» option
available via «Global View» via
Online Banking

N/A

Free of Charge

Free of Charge

Amendment - Requested by customer

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Beneficiary claim no receipt - Customer
error

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Recall Funds (Local Transfers)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

PAYMENT INVESTIGATION CHARGES

Additional USD 40/- (US$ 44
inclusive of VAT) will be charged
for other Bank charges
Additional USD 80/- (US$ 88
Recall Funds (International Transfers) - More
BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) inclusive of VAT) will be charged
than six months
for other Bank charges.
Recall Funds (International Transfers) - Less
than six months

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

ATM usage within GCC (excluding Bahrain)

BHD 1.000 (BHD 1.100 inclusive of VAT)

BHD 1.000 (BHD 1.100 inclusive of VAT)

Free of Charge

ATM usage outside Bahrain in HSBC ATM

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

Free of Charge

ATM usage outside GCC in other Bank
ATMs

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

Free of Charge

Balance Inquiry

Same charges apply as Cash Withdrawal

Same charges apply as Cash withdrawal

BHD 0.500 through GCC Network (BHD
0.555 inclusive of VAT)

DEBIT CARDS (Local & International)
Initial
Replacement

CASH WITHDRAWAL AND BALANCE ENQUIRY (2)
ATM usage in Bahrain

Applicable exchange rate

Applicable exchange rate

2. Foreign Currency cash withdrawal transactions on Debit Cards may involve conversion to US Dollars and/or Bahraini Dinars before being posted into your account.
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Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES
Foreign currency transactions on Debit
Cards that are not in your billing currency
will be converted at a wholesale market
rate, attracting a processing fee of up to

Effective Date 08.12.2022

Personal Banking

Advance

Premier

Additional Information

2.5% (2.75% inclusive of VAT)

2.5% (2.75% inclusive of VAT)

2.5% (2.75% inclusive of VAT)

CREDIT CARDS
Finance Charge - Premier MasterCard Credit
N/A
N/A
2.50%
Card (per month)
Finance Charge - Advance MasterCard
N/A
2.75%
N/A
Credit Card (per month)
Finance Charge - Visa Platinum Credit Card
2.50%
2.50%
2.50%
(per month)
Finance Charge - Cashback Credit Card (per
2.75%
2.75%
2.75%
month)
Finance Charge - Gold Credit Card (per
2.50%
2.50%
2.50%
month)
Finance Charge - Classic Credit Card (per
2.50%
2.50%
2.50%
month)
Annual Membership fee - HSBC Premier
N/A
N/A
Free of Charge
MasterCard Credit Card
Annual Membership Fee - Advance
N/A
Free of Charge
N/A
MasterCard Credit Card
Annual Membership Fee - Visa Platinum
BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT)
Credit Card
Annual Membership fee - Cashback Credit
Card

The card is free for the first year.
BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) For subsequent years, the annual
fee will be waived if a minimum
spend of BHD 2,400 has been
made in the previous year.

Annual Membership Fee - Gold Credit Card

BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT) BHD 30.000 (BHD 33.000 inclusive of VAT)

Annual Membership Fee - Classic Credit
Card

BHD 20.000 (BHD 22.000 inclusive of VAT) BHD 20.000 (BHD 22.000 inclusive of VAT) BHD 20.000 (BHD 22.000 inclusive of VAT)

Credit Card Replacement
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BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive of VAT)

Free of Charge

Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES

Effective Date 08.12.2022

Personal Banking

Advance

Premier

Copy of Credit Card Statement

Up to 2 times per year - Free of Charge.
More than 2 times per year - BHD 0.300
(BHD 0.330 inclusive of VAT) per page,
subject to a cap of BHD 5.000 (BHD 5.500
inclusive of VAT)

Up to 2 times per year -Free.
More than 2 times per year -300 Fils (330
Fils inclusive of VAT) per page, subject to
a cap of BHD 5.000 (BHD 5.500 inclusive
of VAT)

Free of Charge

Copy of Sales Slip

BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT)

PIN Reissue

Additional Information

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

Free of Charge

Inside Bahrain

5% (5.5% inclusive of VAT)

5% (5.5% inclusive of VAT)

5% (5.5% inclusive of VAT)

Outside Bahrain

5% (5.5% inclusive of VAT)

5% (5.5% inclusive of VAT)

5% (5.5% inclusive of VAT)

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

Free of Charge

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

BHD 2.000 (BHD 2.200 inclusive of VAT)

Free of Charge

Credit Card Cash Withdrawal Fee (3)

Credit Card ATM Usage to access HSBC
Savings/Current account from HSBC ATM
(Outside Bahrain)
Credit Card ATM Usage to access HSBC
Savings/Current account from a Non HSBC
ATM (within or Outside of Bahrain)

Processing Fee on Foreign Currency
Transactions

3% (3.3% inclusive of VAT) on foreign
currency transactions

3% (3.3% inclusive of VAT) on foreign
currency transactions

3% (3.3% inclusive of VAT) on foreign
currency transactions

Disputed transactions subsequently found
to be genuine

BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT)

Late Payment (monthly charge)

BHD 15.000 (BHD 16.500 inclusive of VAT) BHD 15.000 (BHD 16.500 inclusive of VAT) BHD 15.000 (BHD 16.500 inclusive of VAT)

Minimum BHD 10.000 (BHD 11
inclusive of VAT)
Minimum BHD 10.000 (BHD 11
inclusive of VAT)

Foreign Currency Transactions
are converted into your billing
currency by the card scheme
(Visa or MasterCard®) using
their applicable exchange rates
on the day conversion is made
(which may involve a conversion
to US Dollar first). In addition to
this exchange rate conversion,
we charge a processing fee (as
a percentage of the transaction
amount) as set out in our
Schedule of Tariffs.

3. Standard Finance Charges will apply on all Credit Card cash withdrawals

Page 9 of 28

Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES

Personal Banking

Effective Date 08.12.2022

Advance

Premier

Additional Information

Credit Shield Plus Insurance (4)

For all HSBC Credit Cardholders who are enrolled in the Credit Shield Plus scheme, a monthly premium rate of 0.15270% (inclusive
of VAT) on the monthly Outstanding Balance shall be charged.

Over Limit (monthly charge)

BHD 14.000 (BHD 15.400 inclusive of VAT) BHD 14.000 (BHD 15.400 inclusive of VAT) BHD 14.000 (BHD 15.400 inclusive of VAT)

Processing fees for Flexi Installment Plans
(FIP)

Ranges from 1% (1.10% inclusive of
VAT) to 4% (4.40% inclusive of VAT) of
the transaction amount or Minimum
of BHD 2.000 (2.200 inclusive of VAT),
based on plan (3 months plan 1.10%, 6
months plan 2.20%, 9 months 3.30% 12
months plan 4.4%)

Ranges from 1% (1.10% inclusive of
VAT) to 4% (4.40% inclusive of VAT) of
the transaction amount or Minimum
of BHD 2.000 (2.200 inclusive of VAT),
based on plan (3 months plan 1.10%, 6
months plan 2.20%, 9 months 3.30% 12
months plan 4.4%)

Ranges from 1% (1.10% inclusive of
VAT) to 4% (4.40% inclusive of VAT) of
the transaction amount or Minimum
of BHD 2.000 (2.200 inclusive of VAT),
based on plan (3 months plan 1.10%, 6
months plan 2.20%, 9 months 3.30% 12
months plan 4.4%)

8.25%

7.50%

6.90%

LOANS
Interest Rate (annual nominal rate) for
Personal Loans - Starting From
Administration fees for Personal Loans
Annual Percentage Rate (APR) for Personal
Loans
Interest Rate (annual nominal rate/APR) for
Auto Loans [NEW vehicle]
Interest Rate (annual nominal rate/APR) for
Auto Loans [USED vehicle]
Interest Rate (annual nominal rate/APR) for
Electric Vehicle (EV) Loans (for New Electric
Vehicles (EV) or Plug-in Hybrid Vehicle)
Administration fees for Auto Loans
Interest Rate (annual nominal rate) for
Home Loans

Conditions apply

A fixed fee of BHD 100.000 (BHD 110.000 A fixed fee of BHD 100.000 (BHD 110.000 A fixed fee of BHD 100.000 (BHD 110.000
inclusive of VAT)
inclusive of VAT)
inclusive of VAT)
8.34%

7.58%

6.98%

8.50%

8.50%

8.50%

9.50%

9.50%

9.50%

8.00%

8.00%

8.00%

Free of Charge

Free of Charge

Free of Charge

8.31%

7.81%

7.31%

Considering 7 years Personal Loan
for BHD 10,000/- (conditions apply)
Considering 5 years Auto Loan for
BHD 10,000/- (conditions apply)
Considering 5 years Auto Loan for
BHD 10,000/- (conditions apply)
Considering 5 years Electric
Vehicle (EV) Loans for BHD
10,000/- (conditions apply)
Conditions apply

4. For all HSBC Credit Cardholders who are enrolled in the Credit Shield Plus scheme, a monthly premium rate of 0.15270% (inclusive of VAT) on the monthly Outstanding Balance shall be charged. We will collect this premium rate from you and pass the amount
(less our commission) onto the insurance provider, American Life Insurance Company (MetLife). This premium rate is applicable from 1 December 2020. Credit Shield Plus is an off-shelf insurance product and is only applicable for customers who previously enrolled
in the product and currently hold any HSBC Credit Card and have had the product transferred across.
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HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES

Effective Date 08.12.2022

Personal Banking

Advance

Premier

1% (1.10% inclusive of VAT) of the loan
amount subject to following cap. Loan
amount up to BHD 150,000 a fee cap of
BHD 200.000 (BHD 220.000 inclusive of
VAT). For loan amount more than BHD
150,000 and equal to BHD 250,000 a
fee cap of BHD 300.000 (BHD 330.000
inclusive of VAT), For loan amount above
BHD 250,000 a fee cap of BHD 500.000
(BHD 550.000 inclusive of VAT)

1% (1.10% inclusive of VAT) of the loan
amount subject to following cap. Loan
amount up to BHD 150,000 a fee cap of
BHD 200.000 (BHD 220.000 inclusive of
VAT). For loan amount more than BHD
150,000 and equal to BHD 250,000 a
fee cap of BHD 300.000 (BHD 330.000
inclusive of VAT), For loan amount above
BHD 250,000 a fee cap of BHD 500.000
(BHD 550.000 inclusive of VAT)

1% (1.10% inclusive of VAT) of the loan
amount subject to following cap. Loan
amount up to BHD 150,000 a fee cap of
BHD 200.000 (BHD 220.000 inclusive of
VAT). For loan amount more than BHD
150,000 and equal to BHD 250,000 a
fee cap of BHD 300.000 (BHD 330.000
inclusive of VAT), For loan amount above
BHD 250,000 a fee cap of BHD 500.000
(BHD 550.000 inclusive of VAT)

Annual Percentage Rate (APR) for Home
Loans

8.32%

7.82%

7.32%

Property evaluation fee for Home Loans

From BHD 80.000 (BHD 88.000 inclusive
of VAT) to BHD 350.000 (BHD 385.000
inclusive of VAT).

From BHD 80.000 (BHD 88.000 inclusive
of VAT) to BHD 350.000 (BHD 385.000
inclusive of VAT).

From BHD 80.000 (BHD 88.000 inclusive
of VAT) to BHD 350.000 (BHD 385.000
inclusive of VAT).

Administration for Home Loans

Additional Information

25 years Home Loan for BHD
100,000/- (conditions apply)
The fee depends on type of
property and the evaluation
company

Partial Settlement Fees
Personal/Auto Loans

Home Loans

1% (1.10% inclusive of VAT) of
1% (1.10% inclusive of VAT) of
1% (1.10% inclusive of VAT) of
outstanding or BHD 100.000 (BHD
outstanding or BHD 100.000 (BHD
outstanding or BHD 100.000 (BHD
110.000 inclusive of VAT) whichever is
110.000 inclusive of VAT) whichever is
110.000 inclusive of VAT) whichever is
lower
lower
lower
0.75% (0.825% inclusive of VAT) of the
0.75% (0.825% inclusive of VAT) of the
0.75% (0.825% inclusive of VAT) of the
amount settled or BHD 200.000 (BHD
amount settled or BHD 200.000 (BHD
amount settled or BHD 200.000 (BHD
220.000 inclusive of VAT) whichever is lower 220.000 inclusive of VAT) whichever is lower 220.000 inclusive of VAT) whichever is lower

Early Settlement Fees
1% (1.10% inclusive of VAT) of outstanding 1% (1.10% inclusive of VAT) of outstanding 1% (1.10% inclusive of VAT) of outstanding
or BHD 100.000 (BHD 110.000 inclusive of or BHD 100.000 (BHD 110.000 inclusive of or BHD 100.000 (BHD 110.000 inclusive of
VAT) whichever is lower
VAT) whichever is lower
VAT) whichever is lower
0.75% (0.825% inclusive of VAT) of the
0.75% (0.825% inclusive of VAT) of the
0.75% (0.825% inclusive of VAT) of the
amount settled or BHD 200.000 (BHD
amount settled or BHD 200.000 (BHD
amount settled or BHD 200.000 (BHD
Home Loans
220.000 inclusive of VAT) whichever is
220.000 inclusive of VAT) whichever is
220.000 inclusive of VAT) whichever is
lower
lower
lower
BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT) BHD 10.000 (BHD 11.000 inclusive of VAT)
Postponement of Installment
per installment
per installment
per installment
Past Due (Monthly) - Personal / Home/ Auto
2% ( 2.20% inclusive of VAT) Penalty
2% ( 2.20% inclusive of VAT) Penalty
2% ( 2.20% inclusive of VAT) Penalty
Loans
Interest on the overdue amount
Interest on the overdue amount
Interest on the overdue amount
Personal/Auto Loans
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HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS
BANKING SERVICE CHARGES
Loan Balance Certificate

Effective Date 08.12.2022

Personal Banking

Advance

Premier

Additional Information

Once a Year - Free of Charge.
More than once a year - BHD 10.000
(BHD 11.000 inclusive of VAT)

Once a Year - Free of Charge.
More than once a year - BHD 10.000
(BHD 11.000 inclusive of VAT)

Once a Year - Free of Charge.
More than once a year - BHD 10.000
(BHD 11.000 inclusive of VAT)

- Advance Overdraft: 12.25% per annum
- Secured Overdraft: starting from 7.35%
per annum

Certificate addressed to supreme
Council for Women or Ministries
or for Social housing purpose are
Free of Charge

OVERDRAFTS

Administrative Fees (New or Renewal)

Ranges from 0.75% (0.825% Inclusive of
VAT) to 2.00% (2.20% inclusive of VAT) or
BHD 100.000 (BHD 110.000 inclusive of
VAT) whichever is higher

Ranges from 0.75% (0.825% Inclusive of
VAT) to 2.00% (2.20% inclusive of VAT) or
BHD 100.000 (BHD 110.000 inclusive of
VAT) whichever is higher

- Premier Overdraft: Starting from 12.25%
per annum
- Secured Overdraft: Starting from 6.35%
per annum
Ranges from 0.75% (0.825% Inclusive of
VAT) to 2.00% (2.20% inclusive of VAT) or
BHD 100.000 (BHD 110.000 inclusive of
VAT) whichever is higher

Un-Authorized / Exceptional Overdraft /
Overlimit Interest Rate

18% per annum

18% per annum

18% per annum

Interest rate for pre-authorized Overdraft (5)

-Personal Banking Overdraft: Not offered
-Secured Overdraft: starting from 8.35%
per annum

5. For secured overdaft rates, this depends on the type of security. The Cheque Bounce Protection/overdraft facility will be provided as per applicable Proposition limit.
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HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS

Effective Date 08.12.2022

INVESTMENT FEES & CHARGES (Applicable for Premier only)
Mutual Funds (Multi Asset Funds)

Fee

Subscription Fees

3% (3.3% inclusive of VAT) of the investment amount

Redemption Fees

Free of Charge

Custody fees

Free of Charge

Platform Fees

Free of Charge

HSBC Savings Plan (perpetual Savings Plan)

Fee

Subscription Fees

Equal to the first contribution of invested amount, plus VAT at
prevailing rate will apply

Redemption Fees

Free of Charge

Custody fees

Free of Charge

Platform Fees

Free of Charge

Additional Information
There are currently no charges for switching your Mutual Fund
investments taken through us.

Additional Information

Fixed income
Bonds and Sukuk

Fee

Subscription Fees

2% (2.2% inclusive of VAT) of the nominal amount

Redemption Fees

Free of Charge

Custody fees

Free of Charge

Platform Fees

Free of Charge

US Treasury Bills

Fee

Subscription Fees

0.25% (0.275% inclusive of VAT) of the nominal amount

Redemption Fees

Free of Charge

Custody fees

Free of Charge

Platform Fees

Free of Charge
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HSBC Bank Middle East Limited - Bahrain - SCHEDULE OF SERVICES AND TARIFFS

Effective Date 08.12.2022

General Notes:
Unless stated, all charges are in BHD
In accordance with Decree-Law no. 48 of 2018 on VAT, if a foreign currency transaction is subject to VAT, the total amount of VAT charged for that transaction will be converted into Bahraini Dinars using the
exchange rates published by the Central Bank of Bahrain. The actual Fee and Charges amount will be converted as per HSBC’s internal rate.
The Central Bank of Bahrain publishes the foreign exchange rates on its website from Monday to Friday at 8am (local time). For any foreign currency transactions conducted on a Saturday or Sunday, the Central
Bank’s rates published on the preceding Friday will be applicable. In the event that the Central Bank of Bahrain does not update the exchange rates on a particular day or they are unavailable, HSBC will apply the
last published rate.
1. The beneficiary of a remittance may be required to pay additional charges depending on the conditions set by the payment system, remitter, remitting bank, or beneficiary bank. For example, for outward
payments when the ordering party selects to pay all charges, HSBC will process the transaction with the charge type ‘OUR’, however, it is important to note that some local country clearing systems do not
recognize this charge type including payments that are cleared through the Federal Reserve or Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) in the USA. For this reason, correspondent banks in the
USA may change the charge type from ‘OUR’ to ‘SHA’ or ‘BEN’ when routing the payment to the final beneficiary bank.
2. Foreign Currency cash withdrawal transactions on Debit Cards may involve conversion to US Dollars and/or Bahraini Dinars before being posted into your account.
3. Standard Finance Charges will apply on all Credit Card cash withdrawals
4. For all HSBC Credit Cardholders who are enrolled in the Credit Shield Plus scheme, a monthly premium rate of 0.15270% (inclusive of VAT) on the monthly Outstanding Balance shall be charged. We will
collect this premium rate from you and pass the amount (less our commission) onto the insurance provider, American Life Insurance Company (MetLife). This premium rate is applicable from 1 December
2020. Credit Shield Plus is an off-shelf insurance product and is only applicable for customers who previously enrolled in the product and currently hold any HSBC Credit Card
and have had the product transferred across.
5. For secured overdaft rates, this depends on the type of security. The Cheque Bounce Protection/overdraft facility will be provided as per applicable Proposition limit.

© Copyright. HSBC Bank Middle East Limited. 2022. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC Bank Middle East Limited.
Issued by HSBC Bank Middle East Limited Bahrain Branch, P.O. Box 57, Manama, Kingdom of Bahrain, licensed and regulated by the Central Bank of Bahrain as a Conventional Retail Bank for the purposes of
this promotion and lead regulated by the Dubai Financial Services Authority. CRN2201005/BAH.
Page 14 of 28

Terms and Conditions apply. For more details visit www.hsbc.com.bh

بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
الـــبـــحـــريـــن

بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات

جــدول رســوم الــخــدمــات والــتــعــرفــات

صفحة  15من 28

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

بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

الـخـدمـات الـمـصـرفـيـة لـألفـراد
رسوم الخدمات المصرفية

رسوم الحساب

رسم الخدمة الشهري

الخدمات المصرفية الشخصية
ال ينطبق

حسابات التوفير

الحد األدنى للرصيد الشهري (المتوسط الشهري
المرجح)

Advance

معلومات إضافية

Premier

ً
شامال  20.000دينار بحريني ( 22.000دينار بحريني ينطبق إذا كان رصيد العالقة اإلجمالي
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ً
المطلوب أقل من الحد األدنى
شامال ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

 20.000دينار بحريني

 20.000دينار بحريني

ال ينطبق

أو ما يعادله بالعملة األجنبية

ً
شامال
 1.000دينار بحريني ( 1.100دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)

ال ينطبق

ال ينطبق

بدون رسوم لأليتام واألرامل وللعمالء من
أصحاب االحتياجات الخاصة والمتقاعدين واألفراد
الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل
والشؤون االجتماعية والطالب والعمالء من
ً
دينارا
ذوي الرواتب الشهرية التي تقل عن 250
ً
بحرينيا

 500.000دينار بحريني

 500.000دينار بحريني

ال ينطبق

أو ما يعادله بالعملة األجنبية

الرسم الشهري في حال انخفاض الرصيد عن
الحد األدنى

ً
شامال
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)

ال ينطبق

ال ينطبق

ً
(شهريا)
الحساب الجاري المكشوف

ً
ً
ً
شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

بدون رسوم لأليتام واألرامل وللعمالء من
أصحاب االحتياجات الخاصة والمتقاعدين واألفراد
الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل
والشؤون االجتماعية والطالب والعمالء من
ً
دينارا
ذوي الرواتب الشهرية التي تقل عن 250
ً
بحرينيا

دفتر شيكات

ً
شامال
 2.500دينار بحريني ( 2.750دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)

الرسم الشهري في حال انخفاض الرصيد عن
الحد األدنى
الحسابات الجارية

الحد األدنى للرصيد الشهري (المتوسطالشهري
المرجح)

إصدار دفاتر الشيكات
الشيكات اإللكترونية

صفحة  16من 28

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

متاح للعمالء من خالل تطبيق Benefit Pay
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رسوم الخدمات المصرفية

الودائع الثابتة

الخدمات المصرفية الشخصية

Advance

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

معلومات إضافية

Premier

رسوم اإلنهاء المبكر للودائع ألجل

بناء على مضاعفة أي
سيتم تحديد الرسوم ً
معدل حجز متزايد مطبق عند فك الوديعة
بالمدة المتبقية (مدة) اإليداع ،مع مراعاة الحد
األدنى للرسوم البالغ قدره  25دينار بحريني.
إال أنه يجب أال تتجاوز الرسوم مبلغ الفائدة
المستحقة بالفعل حتى تاريخ فك الوديعة .على
الحد األدنى للرسوم  25.000دينار بحريني  -راجع الحد األدنى للرسوم  25.000دينار بحريني  -راجع الحد األدنى للرسوم  25.000دينار بحريني  -راجع سبيل المثال ،إذا تم حجز وديعة ألجل بقيمة
قسم المعلومات اإلضافية للحصول على مزيد قسم المعلومات اإلضافية للحصول على مزيد قسم المعلومات اإلضافية للحصول على مزيد  10,000دينار بحريني في  1يناير  2019بمعدل
ً
شهرا ،ثم
سنويا لمدة 12
فائدة قدره 5٪
من التفاصيل
من التفاصيل
من التفاصيل
ً
احتجت إلى فك الوديعة ألجل قبل أوانها في
 30يونيو  2019بينما ارتفع معدل الفائدة في
السوق بمقدار  100نقطة أساس ،فسيتعين
عليك عندئذ دفع رسم قدره  50دينار بحريني
نتيجة لمضاعفة الزيادة البالغة  100نقطة
أساس بالمدة المتبقية البالغة  6أشهر.

الرسم الشهري في حال انخفاض الرصيد عن
الحد األدنى

ً
شامال
 3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)

رسوم فتح الحساب الدولي

ً
ً
أمريكيا  100.00دوالر أمريكي ( 110.00دوالر أمريكي
دوالرا
 200.00دوالر أمريكي (220.00
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)

الودائع تحت الطلب

الحسابات الدولية
رسوم أخرى

ال ينطبق

التحويل الداخلي بين حسابات إتش إس بي سي

بدون رسوم

بدون رسوم

التعليمات الدائمة  -إعداد

بدون رسوم

بدون رسوم

 10.000دينار بحريني

 10.000دينار بحريني

التحويل الخارجي

التعليمات الدائمة  -تعديل

غرامة عدم وجود أموال كافية للتعليمات
الدائمة

كشف الحساب

صفحة  17من 28

بدون رسوم
ً
مجانا
ما يصل إلى مرتين في السنة -
ً
سنويا  0.300 -دينار بحريني
أكثر من مرتين
ً
شامال ضريبة القيمة
( 0.330دينار بحريني
المضافة) لكل صفحة ،تخضع لسقف 5.000
ً
شامال ضريبة
دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
القيمة المضافة)

راجع رسوم التحويل المصرفي
بدون رسوم
ً
مجانا
ما يصل إلى مرتين في السنة -
ً
سنويا  0.300 -دينار بحريني
أكثر من مرتين
ً
شامال ضريبة القيمة
( 0.330دينار بحريني
المضافة) لكل صفحة ،تخضع لسقف 5.000
ً
شامال ضريبة
دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
القيمة المضافة)

الحد األدنى للرصيد هو  10,000دينار بحريني

ال ينطبق
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
 10.000دينار بحريني

ً
مجانا
ما يصل إلى مرتين في السنة -
ً
سنويا  0.300 -دينار بحريني
أكثر من مرتين
ً
شامال ضريبة القيمة
( 0.330دينار بحريني
المضافة) لكل صفحة ،تخضع لسقف 5.000
ً
شامال ضريبة
دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
القيمة المضافة)

بدون رسوم لأليتام واألرامل وللعمالء من
أصحاب االحتياجات الخاصة والمتقاعدين واألفراد
الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل
والشؤون االجتماعية والطالب والعمالء من
ً
دينارا
ذوي الرواتب الشهرية التي تقل عن 250
ً
بحرينيا
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نسخة من مستندات المعاملة
شهادة بيان رصيد الحساب
خطاب مرجعي
إيقاف دفعة  /شيك

الخدمات المصرفية الشخصية

Advance
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Premier

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

شهادة إبراء ذمة (شهادة عدم المسؤولية
القانونية)

إغالق
من
أشهر
6
غضون
إغالق في
من
أشهر
6
غضون
إغالق في
من
أشهر
6
غضون
في
ً
ً
ً
مجانا
مجانا القرض  /التسهيل االئتماني -
مجانا القرض  /التسهيل االئتماني -
القرض  /التسهيل االئتماني -
بعد  6أشهر  5.000 -دينار بحريني ( 5.500دينار بعد  6أشهر  5.000 -دينار بحريني ( 5.500دينار بعد  6أشهر  5.000 -دينار بحريني ( 5.500دينار
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
بحريني
شامال ضريبة القيمة المضافة)
بحريني
شامال ضريبة القيمة المضافة)
بحريني

التصديق على الوثائق

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)

طلب تقرير كامل من مكتب المعلومات
االئتمانية
رسوم توصيل البريد الدولي
تحصيل الشيكات
الشيكات الواردة

الشيكات الصادرة
الشيكات المرتجعة من قبل البنك
الشيكات المرتجعة إلى البنك
الشيك المرتجع المسحوب على الحساب
ألسباب تقنية

صفحة  18من 28

ً
شامال
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
 5.000دينار بحريني  20.000 -دينار بحريني
( 5.500دينار بحريني  22.000 -دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)

ً
شامال
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
 5.000دينار بحريني  20.000 -دينار بحريني
( 5.500دينار بحريني  22.000 -دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

معلومات إضافية

قد يطلب البنك تقديم مستندات معينة قبل
تنفيذ أمر إيقاف الدفع  /الشيك ،راجع شروط
وأحكام الخدمات المصرفية الشخصية الخاصة
بك للحصول على التفاصيل.

ال ينطبق شرط التصديق على الوثائق إال على
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
المستندات التي يتم مشاركتها ضمن مجموعة
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
إتش إس بي سي.
ً
شامال
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
 5.000دينار بحريني  20.000 -دينار بحريني
بناء على عوامل مثل الموقع والحجم
( 5.500دينار بحريني  22.000 -دينار بحريني يختلف ً
والوزن
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
بدون رسوم
بدون رسوم

الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى المرتجعة
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون دفع
الشيكات المسحوبة على بنك إتش إس بي
 14.000دينار بحريني ( 15.400دينار بحريني  14.000دينار بحريني ( 15.400دينار بحريني  14.000دينار بحريني ( 15.400دينار بحريني سي والمرتجعة بدون دفع بسبب :العودة
ً
ً
ً
إلى الساحب /عدم وجود أي ترتيبات له  /إعادة
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
التقديم /عدم كفاية الرصيد
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)

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

بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
رسوم الخدمات المصرفية
الشيكات المرسلة للتحصيل بالعمالت األجنبية

الشيكات المشتراة
رسوم السحب النقدي

الخدمات المصرفية الشخصية

Advance

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

Premier

بالنسبة للشيك (الشيكات) المقبولة للتحصيل الفعلي ،فسيكون وقت التنفيذ حوالي  6إلى  8أسابيع وقد يتم تطبيق رسوم البنك المسحوب عليه،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
شامال
أمريكيا
دوالرا
شامال ضريبة القيمة المضافة) إلى  200.00دوالر أمريكي (220
أمريكيا
دوالرا
أمريكيا (49.50
دوالرا
والتي تتراوح من 45.00
ضريبة القيمة المضافة) .وقد يتم تطبيق رسوم البريد السريع على الشيكات بالدوالر األمريكي المسحوبة على كيانات إتش إس بي سي والشركات
التابعة له للمقاصة من خالل التحصيل الفعلي خارج البحرين.
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) ،العمولة  22٪.( 0.2٪ -شاملة ضريبة القيمة المضافة) من
 10.000دينار بحريني للرسوم البريدية ( 11.000دينار بحريني
ً
مبلغ الشيك ،بحد أدنى قدره  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامال ضريبة القيمة المضافة) بحد أدنى قدره  200.000دينار بحريني (220.000
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
دينار بحريني

معلومات إضافية

تطبق الرسوم على كل عملية سحب.
بدون رسوم للعمالء من أصحاب االحتياجات
الخاصة.
حد السحب اليومي لبطاقة  Premierللخصم
ً من أجهزة الصراف اآللي هو  2000دينار بحريني
ً
ً
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
السحب عن طريق الصراف اآللي لمبلغ أقل من  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
حد السحب اليومي لبطاقة  Advanceللخصم
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
حد السحب اليومي لبطاقة الخصم
من أجهزة الصراف اآللي هو  1500دينار بحريني
حد السحب اليومي لبطاقة الخدمات المصرفية
الشخصية للخصم من أجهزة الصراف اآللي هو
 1000دينار بحريني
عد النقود
السحب النقدي من الحسابات بالعمالت
األجنبية

رسوم اإليداع النقدي

اإليداع النقدي في الحسابات بالعمالت األجنبية

رسوم التحويل

ً
ً
ً
شامال
شامال  1.000دينار بحريني ( 1.100دينار بحريني
شامال  1.000دينار بحريني ( 1.100دينار بحريني
 1.000دينار بحريني ( 1.100دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
بدون رسوم
بدون رسوم

بدون رسوم
بدون رسوم

بغض النظر عن المبلغ المحتسب

بدون رسوم
بدون رسوم

()1

إصدار كمبيالة تحت الطلب من خالل حساب
مصرفي
إلغاء كمبيالة تحت الطلب

تحصيل الشيكات المصرفية الدولية
إصدار شيك مصرفي محلي

ً
ً
ً
شامال لن يتم إصدار الحواالت تحت الطلب مقابل
شامال  3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
شامال  3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
 3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
النقد أو الشيكات عن طريق الصراف
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامالً
 12.000دينار بحريني ( 13.200دينار بحريني  12.000دينار بحريني ( 13.200دينار بحريني  12.000دينار بحريني ( 13.200دينار بحريني
ً
مسحوبا على
ضريبة القيمة المضافة) إذا كان
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
مجموعة إتش إس بي سي
ً
ً
ً
شامال
شامال  3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
شامال  3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
 3.000دينار بحريني ( 3.300دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

 .1قد ُيطلب من المستفيد من الحوالة دفع رسوم إضافية حسب الشروط التي يحددها نظام الدفع أو الطرف المحول أو البنك المحول أو البنك المستفيد .على سبيل المثال ،بالنسبة للدفعات الخارجية عندما يختار الطرف الطالب دفع جميع الرسوم ،فسيقوم إتش إس بي سي بتنفيذ
المعاملة بنوع الرسوم تدفع من جانبنا « ،»OURإال أنه من المهم المالحظة أن بعض أنظمة المقاصة في الدولة المحلية قد ال تتعرف على هذا النوع من الرسوم بما في ذلك المدفوعات التي تتم مقاصتها من خالل بنك االحتياطي الفيدرالي أو نظام المدفوعات بين البنوك لغرفة
المقاصة ( )CHIPSفي الواليات المتحدة .ولهذا السبب ،قد تقوم البنوك المراسلة في الواليات المتحدة األمريكية بتغيير نوع الرسوم من تدفع من جانبنا « »OURإلى التشارك « »SHAأو من قبل المستفيد « »BENعند توجيه الدفعة إلى بنك المستفيد النهائي
صفحة  19من 28
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بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
رسوم الخدمات المصرفية

إلغاء شيك مصرفي محلي

رسوم التحقيق في معاملة الدفع  -تنطبق
على الحواالت البرقية المرفوضة بسبب
األخطاء
تحويالت العمالت األجنبية الواردة إلى حساب
إتش إس بي سي
الصرف الطارئ
الحواالت البرقية

()1

الخدمات المصرفية الشخصية
بدون رسوم

Advance

بدون رسوم

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

معلومات إضافية

Premier

بدون رسوم

ً
ً
ً
شامال تطبق الرسوم على كل حالة يتم فيها إعادة
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
إرسال التحويل
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.22٪( 0.2٪

ً
ً
ً
ً
أمريكيا
دوالرا
أمريكيا (22.00
دوالرا
20.00
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.22٪( 0.2٪

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

ً
شامال
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)

داخل مملكة البحرين  -فوري  +حتى  100دينار
بحريني
شامال  0.100دينار بحريني ( 0.110دينار بحريني شامالً
ً
ً
 0.100دينار بحريني ( 0.110دينار بحريني شامال  0.100دينار بحريني ( 0.110دينار بحريني
داخل مملكة البحرين  -المدفوعات األخرى
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
بالدينار البحريني
شامال  0.400دينار بحريني ( 0.440دينار بحريني شامالً
ً
ً
داخل مملكة البحرين  -بالدينار البحريني من خالل  0.400دينار بحريني ( 0.440دينار بحريني شامال  0.400دينار بحريني ( 0.440دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
بنك محلي لصالح بنك لغير األفراد في البحرين
بدون رسوم

داخل مملكة البحرين  -عمالت أخرى
دفع الفواتير  -فواتير

بدون رسوم

بدون رسوم

ً
شامال
ً  4.000دينار بحريني ( 4.400دينار بحريني
ً
ً
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة) إذا تمت عن طريق
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

خارج البحرين  -مجموعة بنوك إتش إس بي سي

ً
ً
ً
شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

خارج البحرين  -بنوك غير تابعة لمجموعة إتش
إس بي سي

ً
ً
ً
شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة) باإلضافة إلى رسوم ضريبة القيمة المضافة) باإلضافة إلى رسوم ضريبة القيمة المضافة) باإلضافة إلى رسوم
البنك المراسل ،إن وجدت
البنك المراسل ،إن وجدت
البنك المراسل ،إن وجدت

خارج البحرين  -بالدينار البحريني من خالل بنك
محلي لصالح بنوك أجنبية

ً
ً
ً
شامال
شامال  0.400دينار بحريني ( 0.440دينار بحريني
شامال  0.400دينار بحريني ( 0.440دينار بحريني
 0.400دينار بحريني ( 0.440دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

الرسوم الثابتة للحواالت البرقية عندما يتم خصم
الرسوم الخارجية من حساب المرسل  -سيتم
خصم الرسوم من الحساب في اليوم التالي

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)

ً
شامال
 4.000دينار بحريني ( 4.400دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة) إذا تمت عن طريق
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
ً
شامال
 4.000دينار بحريني ( 4.400دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة) إذا تمت عن طريق
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت (باإلضافة إلى
رسوم البنك المراسل ،إن وجدت)
قد ال تكون رسوم البنك المراسل قابلة
للتطبيق إذا كان نوع الرسوم من جانبنا (ستدفع
جميع الرسوم) للمدفوعات المؤهلة AFAQ
(GCC RTGS
قد تستمر بعض البنوك المستفيدة غير إتش
إس بي سي في خصم رسومها من مبلغ
ً
وفقا لسياسة البنك اآلخر.
التحويل

 .1قد ُيطلب من المستفيد من الحوالة دفع رسوم إضافية حسب الشروط التي يحددها نظام الدفع أو الطرف المحول أو البنك المحول أو البنك المستفيد .على سبيل المثال ،بالنسبة للدفعات الخارجية عندما يختار الطرف الطالب دفع جميع الرسوم ،فسيقوم إتش إس بي سي بتنفيذ
المعاملة بنوع الرسوم تدفع من جانبنا « ،»OURإال أنه من المهم المالحظة أن بعض أنظمة المقاصة في الدولة المحلية قد ال تتعرف على هذا النوع من الرسوم بما في ذلك المدفوعات التي تتم مقاصتها من خالل بنك االحتياطي الفيدرالي أو نظام المدفوعات بين البنوك لغرفة
المقاصة ( )CHIPSفي الواليات المتحدة .ولهذا السبب ،قد تقوم البنوك المراسلة في الواليات المتحدة األمريكية بتغيير نوع الرسوم من تدفع من جانبنا « »OURإلى التشارك « »SHAأو من قبل المستفيد « »BENعند توجيه الدفعة إلى بنك المستفيد النهائي

صفحة  20من 28
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بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
رسوم الخدمات المصرفية
التحويالت المالية العالمية ()Me2Me
رسوم التحقيق المتعلقة بمعامالت الدفع
التعديل المطلوب من قبل العميل
إدعاء المستفيد بعدم االستالم  -خطأ من
العميل
إعادة األموال (التحويالت المحلية)
إعادة األموال (التحويالت الدولية)  -أقل من
ستة أشهر
إعادة األموال (التحويالت الدولية)  -أكثر من
ستة أشهر
بطاقات الخصم (المحلية والدولية)

إصدار البطاقة للمرة األولى

الخدمات المصرفية الشخصية

Advance

Premier

ال ينطبق

بدون رسوم

بدون رسوم

السحب النقدي واالستعالم عن الرصيد

()2

بدون رسوم

ً
ً
شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

تنطبق نفس الرسوم على السحب النقدي

تنطبق نفس الرسوم على السحب النقدي

 .2قد تتضمن معامالت السحب النقدي بالعملة األجنبية على بطاقات الخصم التحويل إلى الدوالر األمريكي و  /أو الدينار البحريني قبل قيدها في حسابك.
صفحة  21من 28

التحويل إلى حسابك الخاص لدى كيان آخر في
مجموعة إتش إس بي سي باستخدام خيارات
«التحويالت المالية العالمية» المتاحة عبر
«غلوبال فيو» عن طريق الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت

ً سيتم فرض  40دوالر أمريكي ( 44دوالر
ً
ً
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
أمريكي
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
باإلضافة إلى رسوم البنك اآلخر
سيتم فرض  80دوالر أمريكي ( 88دوالر
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
أمريكي
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
باإلضافة إلى رسوم البنك اآلخر

بدون رسوم
بدون رسوم
استخدام أجهزة الصراف اآللي في البحرين
ً
ً
شامال
شامال  1.000دينار بحريني ( 1.100دينار بحريني
استخدام أجهزة الصراف اآللي داخل دول مجلس  1.000دينار بحريني ( 1.100دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
التعاون الخليجي (باستثناء البحرين)
استخدام أجهزة الصراف اآللي خارج البحرين في
ً
ً
شامال
شامال  2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
 2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك إتش إس بي
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
سي
استخدام أجهزة الصراف اآللي خارج دول مجلس
ً
ً
شامال
شامال  2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
 2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
التعاون الخليجي في أجهزة الصراف اآللي التابعة
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
لبنك آخر
االستعالم عن الرصيد

معلومات إضافية

ً
ً
ً
شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامالً
ً
ً
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ً
ً
ً
شامال
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
شامال  5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

بدون رسوم

استبدال

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
سعر الصرف المعمول به

بدون رسوم
بدون رسوم

سعر الصرف المعمول به

بدون رسوم
 0.500دينار بحريني من خالل شبكة دول مجلس
ً
شامال
التعاون الخليجي ( 0.555دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
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بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
رسوم الخدمات المصرفية

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية على
بطاقات الخصم بغير عملة الفاتورة الخاصة بها
بسعر الصرف السائد في السوق ،ستتطلب
رسوم تنفيذ تصل إلى
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الخدمات المصرفية الشخصية

Advance

Premier

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
2.75٪( 2.5٪

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
2.75٪( 2.5٪

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
2.75٪( 2.5٪

معلومات إضافية

بطاقات االئتمان

معدل نسبة الفائدة  -بطاقة Premier
ً
(شهريا)
ماستركارد االئتمانية
معدل نسبة الفائدة  -بطاقة Advance
ال ينطبق
2.75%
ال ينطبق
ً
(شهريا)
ماستركارد االئتمانية
معدل نسبة الفائدة  -بطاقة فيزا بالتينوم
2.50%
2.50%
2.50%
ً
(شهريا)
االئتمانية
معدل نسبة الفائدة  -بطاقة االسترداد النقدي
2.75%
2.75%
2.75%
ً
(شهريا)
االئتمانية
معدل نسبة الفائدة  -البطاقة الذهبية
2.50%
2.50%
2.50%
ً
(شهريا)
االئتمانية
معدل نسبة الفائدة  -البطاقة الكالسيكية
2.50%
2.50%
2.50%
ً
(شهريا)
االئتمانية
رسوم العضوية السنوية  -بطاقة إتش إس بي
بدون رسوم
ال ينطبق
ال ينطبق
سي  Premierماستركارد االئتمانية
رسوم العضوية السنوية  -بطاقة Advance
ال ينطبق
بدون رسوم
ال ينطبق
ماستركارد االئتمانية
رسوم العضوية السنوية  -بطاقة فيزا بالتينوم  30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني  30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني  30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
االئتمانية
ال ينطبق

رسوم العضوية السنوية  -بطاقة االسترداد
النقدي االئتمانية

« 30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)

رسوم العضوية السنوية  -البطاقة الذهبية
االئتمانية
رسوم العضوية السنوية  -البطاقة الكالسيكية
االئتمانية

 30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 20.000دينار بحريني ( 22.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامالً
ضريبة القيمة المضافة)

استبدال بطاقة االئتمان

صفحة  22من 28

ال ينطبق

2.50%

البطاقة مجانية للسنة األولى .أما بالنسبة
« 30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني « 30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني للسنوات الالحقة ،فسيتم اإلعفاء من الرسوم
ً
ً
السنوية إذا تم اإلنفاق بحد أدنى قدره 2400
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
دينار بحريني في العام السابق.
 30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني  30.000دينار بحريني ( 33.000دينار بحريني
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 20.000دينار بحريني ( 22.000دينار بحريني  20.000دينار بحريني ( 22.000دينار بحريني
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 5.000دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني شامالً
بدون رسوم
ضريبة القيمة المضافة)
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بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
الخدمات المصرفية الشخصية

رسوم الخدمات المصرفية

نسخة من كشف حساب بطاقة االئتمان

نسخة من قسيمة المبيعات
إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي
رسوم السحب النقدي من بطاقة االئتمان

()3

ً
مجانا.
ما يصل إلى مرتين في السنة -
أكثر من مرتين في السنة  0.300 -دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 0.330دينار بحريني
المضافة) لكل صفحة ،تخضع لسقف 5.000
ً
شامال ضريبة
دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
القيمة المضافة)
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
ً
شامال
 2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)

Advance
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Premier

ً
مجانا.
ما يصل إلى مرتين في السنة -
أكثر من مرتين في السنة  0.300 -دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 0.330دينار بحريني
بدون رسوم
المضافة) لكل صفحة ،تخضع لسقف 5.000
ً
شامال ضريبة
دينار بحريني ( 5.500دينار بحريني
القيمة المضافة)
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني  10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
ً
شامال
 2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
بدون رسوم
ضريبة القيمة المضافة)

داخل البحرين

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
5.5٪( 5٪

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
5.5٪( 5٪

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
5.5٪( 5٪

خارج البحرين

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
5.5٪( 5٪

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
5.5٪( 5٪

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
5.5٪( 5٪

استخدام بطاقة االئتمان عبر أجهزة الصراف
اآللي للوصول إلى حساب التوفير /الحساب
الجاري من إتش إس بي سي من أجهزة الصراف
اآللي التابعة لبنك إتش إس بي سي (خارج
البحرين)
استخدام بطاقة االئتمان عبر أجهزة الصراف
اآللي للوصول إلى حساب التوفير /الحساب
الجاري من إتش إس بي سي من أجهزة الصراف
اآللي غير التابعة لبنك إتش إس بي سي (داخل
البحرين أو خارجها)

رسوم تنفيذ المعامالت بالعمالت األجنبية

ً
ً
شامال
شامال  2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
 2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

بدون رسوم

ً
ً
شامال
شامال  2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
 2.000دينار بحريني ( 2.200دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة)
ضريبة القيمة المضافة)

بدون رسوم

معلومات إضافية

ً
شامال
 10,000دينار بحريني ( 11دينار بحريني
ضريبة القيمة المضافة) كحد أدنى
 10,000دينار بحريني ( 11دينار بحريني شامالً
ضريبة القيمة المضافة) كحد أدنى

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى
عملة الفواتير الخاصة بها حسب نوع البطاقة
(فيزا أو ماستركارد®) باستخدام أسعار الصرف
المعمول بها في يوم التحويل (والذي قد
ً
ً
ً
 3.3٪( 3٪شامال ضريبة القيمة المضافة) على  3.3٪( 3٪شامال ضريبة القيمة المضافة) على  3.3٪( 3٪شامال ضريبة القيمة المضافة) على يتضمن التحويل إلى الدوالر األمريكي ً
أوال).
المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية
وباإلضافة إلى تحويل سعر الصرف هذا ،فإننا
نفرض رسوم تنفيذ (كنسبة مئوية من مبلغ
المعاملة) على النحو المبين في جدول رسوم
الخدمات والتعرفات المطبقة لدينا.

 .3سيتم تطبيق رسوم التمويل االعتيادية على جميع عمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات االئتمانية

صفحة  23من 28
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بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
رسوم الخدمات المصرفية

المعامالت المتنازع بشأنها التي تبين أنها
صحيحة
السداد المتأخر (الرسوم الشهرية)
التغطية التأمينية االئتمانية اإلضافية

()4

تجاوز الحد االئتماني (الرسوم الشهرية)

رسوم تنفيذ خطط التقسيط المرن ()FIP

القروض

نسبة الفائدة للقروض الشخصية  -يبدأ من
الرسوم اإلدارية للقروض الشخصية
المعدل النسبي السنوي للقروض الشخصية
معدل الفائدة (المعدل النسبي السنوي)
لقروض السيارات [السيارات الجديدة]
معدل الفائدة (المعدل النسبي السنوي)
لقروض السيارات [السيارات المستعملة]
معدل الفائدة (المعدل النسبي السنوي)
لقروض السيارات الكهربائية (للسيارات
الكهربائية الجديدة ( )EVأو السيارات الهجينة)
الرسوم اإلدارية لقروض السيارات

نسبة الفائدة لقروض السكن

الخدمات المصرفية الشخصية

Advance
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معلومات إضافية

Premier

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
 15.000دينار بحريني ( 16.500دينار بحريني
 15.000دينار بحريني ( 16.500دينار بحريني
 15.000دينار بحريني ( 16.500دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
بالنسبة لجميع حاملي بطاقات إتش إس بي سي االئتمانية المسجلين في برنامج التغطية االئتمانية اإلضافية ،فسيتم فرض معدل قسط شهري
ً
(شامال ضريبة القيمة المضافة) على الرصيد الشهري المستحق.
قدره 0.15270٪
 14.000دينار بحريني ( 15.400دينار بحريني
 14.000دينار بحريني ( 15.400دينار بحريني
 14.000دينار بحريني ( 15.400دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
شامال ضريبة القيمة المضافة)
تتراوح من  1.10٪( 1٪شاملة ضريبة القيمة
تتراوح من  1.10٪( 1٪شاملة ضريبة القيمة
تتراوح من  1.10٪( 1٪شاملة ضريبة القيمة
المضافة) إلى  4.40٪( 4٪شاملة ضريبة القيمة المضافة) إلى  4.40٪( 4٪شاملة ضريبة القيمة المضافة) إلى  4.40٪( 4٪شاملة ضريبة القيمة
المضافة) من مبلغ المعاملة أو بحد أدنى قدره المضافة) من مبلغ المعاملة أو بحد أدنى قدره المضافة) من مبلغ المعاملة أو بحد أدنى قدره
 2.000دينار بحريني ( 2.200شاملة ضريبة
 2.000دينار بحريني ( 2.200شاملة ضريبة
 2.000دينار بحريني ( 2.200شاملة ضريبة
القيمة المضافة) ،حسب الخطة (خطة من 3
القيمة المضافة) ،حسب الخطة (خطة من 3
القيمة المضافة) ،حسب الخطة (خطة من 3
أشهر  ،1.10٪خطة من  6أشهر  ،2.20٪خطة
أشهر  ،1.10٪خطة من  6أشهر  ،2.20٪خطة
أشهر  ،1.10٪خطة من  6أشهر  ،2.20٪خطة
ً
ً
ً
شهرا )4.4٪
شهرا  )4.4٪من  9أشهر  3.30٪و خطة من 12
شهرا  )4.4٪من  9أشهر  3.30٪و خطة من 12
من  9أشهر  3.30٪و خطة من 12
8.25%

7.50%

6.90%

رسم ثابت قدره  100.000دينار بحريني رسم ثابت قدره  100.000دينار بحريني رسم ثابت قدره  100.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة
شامال ضريبة القيمة ( 110.000دينار بحريني
شامال ضريبة القيمة ( 110.000دينار بحريني
( 110.000دينار بحريني
المضافة)
المضافة)
المضافة)
8.34%

7.58%

6.98%

8.50%

8.50%

8.50%

9.50%

9.50%

9.50%

8.00%

8.00%

8.00%

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

8.31%

7.81%

7.31%

تطبق الشروط

على اعتبار قرض شخصي لمدة  7سنوات
مقابل  10,000دينار بحريني (تطبق الشروط)
على اعتبار قرض السيارة لمدة  5سنوات مقابل
 10,000دينار بحريني (تطبق الشروط)
على اعتبار قرض السيارة لمدة  5سنوات مقابل
 10,000دينار بحريني (تطبق الشروط)
على اعتبار قرض السيارة الكهربائية لمدة 5
سنوات مقابل  10,000دينار بحريني (تطبق
الشروط)
تطبق الشروط

ً
(شامال ضريبة القيمة المضافة) على الرصيد الشهري المستحق .وسنقوم بتحصيل معدل قسط التأمين هذا منك وتحويل
 .4بالنسبة لجميع حاملي بطاقات إتش إس بي سي االئتمانية المسجلين في برنامج التغطية االئتمانية اإلضافية ،فسيتم فرض معدل قسط شهري قدره 0.15270٪
ً
ً
ً
ً
ً
ًَ
ً
حاليا أي
سابقا في المنتج وممن يحملون
جاهزا ويسري فقط على العمالء الذين سجلوا
تأمينيا
منتجا
اعتبارا من  1ديسمبر  .2020وتعتبر التغطية االئتمانية اإلضافية
(ناقصا عمولتنا) إلى شركة التأمين ،الشركة األمريكية للتأمين على الحياة ( .)MetLifeويسري معدل قسط التأمين هذا
المبلغ
بطاقة ائتمان من إتش إس بي سي وتم نقل المنتج من خاللها.

صفحة  24من 28

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

بـنـك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -الـــبـــحـــريـــن  -جـدول رسـوم الـخـدمـات والـتـعـرفـات
رسوم الخدمات المصرفية

الرسوم اإلدارية لقروض السكن

المعدل النسبي السنوي لقروض السكن
رسوم تقييم العقار لقروض السكن
رسوم التسوية الجزئية
القروض الشخصية  /السيارات

قروض السكن
رسوم السداد المبكر
القروض الشخصية  /السيارات

قروض السكن

صفحة  25من 28

Advance

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

Premier

الخدمات المصرفية الشخصية
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) من
1.10٪( 1٪
مبلغ القرض يخضع للسقف التالي .قرض يصل
إلى  150.000دينار بحريني فإن سقف الرسوم
هو  200.000دينار بحريني ( 220.000دينار
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) .ولمبلغ
بحريني
القرض الذي يزيد عن  150،000دينار بحريني
ويساوي  250،000دينار بحريني فإن سقف
الرسوم هو  300.000دينار بحريني (330.000
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)،
دينار بحريني
ولمبلغ القرض أعلى من  250.000دينار بحريني
فإن سقف الرسوم هو  500.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 550.000دينار بحريني
المضافة)

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) من
1.10٪( 1٪
مبلغ القرض يخضع للسقف التالي .قرض يصل
إلى  150.000دينار بحريني فإن سقف الرسوم
هو  200.000دينار بحريني ( 220.000دينار
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) .ولمبلغ
بحريني
القرض الذي يزيد عن  150،000دينار بحريني
ويساوي  250،000دينار بحريني فإن سقف
الرسوم هو  300.000دينار بحريني (330.000
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)،
دينار بحريني
ولمبلغ القرض أعلى من  250.000دينار بحريني
فإن سقف الرسوم هو  500.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 550.000دينار بحريني
المضافة)

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) من
1.10٪( 1٪
مبلغ القرض يخضع للسقف التالي .قرض يصل
إلى  150.000دينار بحريني فإن سقف الرسوم
هو  200.000دينار بحريني ( 220.000دينار
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) .ولمبلغ
بحريني
القرض الذي يزيد عن  150،000دينار بحريني
ويساوي  250،000دينار بحريني فإن سقف
الرسوم هو  300.000دينار بحريني (330.000
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)،
دينار بحريني
ولمبلغ القرض أعلى من  250.000دينار بحريني
فإن سقف الرسوم هو  500.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 550.000دينار بحريني
المضافة)

8.32%

7.82%

7.32%

معلومات إضافية

قرض سكن لمدة  25سنة مقابل 100,000
دينار بحريني (تطبق الشروط)

من  80.000دينار بحريني ( 88.000دينار بحريني من  80.000دينار بحريني ( 88.000دينار بحريني من  80.000دينار بحريني ( 88.000دينار بحريني
ً
ً
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) إلى 350.000
شامال ضريبة القيمة المضافة) إلى 350.000
شامال ضريبة القيمة المضافة) إلى 350.000
تعتمد الرسوم على نوع العقار وشركة التقييم
ً
ً
ً
شامال ضريبة
شامال ضريبة دينار بحريني ( 385.000دينار بحريني
شامال ضريبة دينار بحريني ( 385.000دينار بحريني
دينار بحريني ( 385.000دينار بحريني
القيمة المضافة).
القيمة المضافة).
القيمة المضافة).
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
1.10٪( 1٪
من المبلغ المستحق أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.825٪( 0.75٪
من المبلغ المسدد أو  200.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 220.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
1.10٪( 1٪
من المبلغ المستحق أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.825٪( 0.75٪
من المبلغ المسدد أو  200.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 220.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
1.10٪( 1٪
من المبلغ المستحق أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.825٪( 0.75٪
من المبلغ المسدد أو  200.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 220.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
1.10٪( 1٪
من المبلغ المستحق أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.825٪( 0.75٪
من المبلغ المسدد أو  200.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 220.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
1.10٪( 1٪
من المبلغ المستحق أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.825٪( 0.75٪
من المبلغ المسدد أو  200.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 220.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
1.10٪( 1٪
من المبلغ المستحق أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة)
0.825٪( 0.75٪
من المبلغ المسدد أو  200.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 220.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أقل
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تأجيل التقسيط

ً
(شهريا)  -للقروض
رسوم الدفع المتأخر
الشخصية  /السكن /السيارات
شهادة بيان رصيد القرض
السحب على المكشوف
معدل الفائدة للسحب على المكشوف
ً ()5
المعتمد مسبقا

الرسوم اإلدارية (للتسهيالت الجديدة أو
المجددة)
السحب على المكشوف  /السحب على
المكشوف االستثنائي  /معدل فائدة تجاوز الحد

الخدمات المصرفية الشخصية

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) لكل قسط
ً
 2.20٪( 2٪شامال ضريبة القيمة المضافة)
فائدة الغرامات على المبلغ المتأخر
ً
مجانا.
السنة
في
مرة
أكثر من مرة في السنة  10.000 -دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 11.000دينار بحريني
المضافة)

Advance

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) لكل قسط
ً
 2.20٪( 2٪شامال ضريبة القيمة المضافة)
فائدة الغرامات على المبلغ المتأخر
ً
مجانا.
السنة
في
مرة
أكثر من مرة في السنة  10.000 -دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 11.000دينار بحريني
المضافة)

لعمالء
المكشوف
على
السحب
لعمالء
المكشوف
على
السحب
ينطبق
ال
الشخصية:
المصرفية
الخدمات
ً
سنويا
Advance:
12.25%
السحب على المكشوف بضمان :يبدأ من 7.35٪
السحب على المكشوف بضمان يبدأ من 8.35٪
ً
سنويا
ً
سنويا
ً
ً
تتراوح من  825٪.( 0.75٪شامال ضريبة القيمة تتراوح من  825٪.( 0.75٪شامال ضريبة القيمة
ً
ً
شامال ضريبة
شامال ضريبة المضافة) إلى 2.20٪( 2.00٪
المضافة) إلى 2.20٪( 2.00٪
القيمة المضافة) أو  100.000دينار بحريني القيمة المضافة) أو  100.000دينار بحريني
ً
ً
شامال ضريبة القيمة
شامال ضريبة القيمة ( 110.000دينار بحريني
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أعلى
المضافة) أيهما أعلى
ً
سنويا
18٪

ً
سنويا
18٪

ساري المفعول  8ديسمبر 2022

معلومات إضافية

Premier

 10.000دينار بحريني ( 11.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) لكل قسط
ً
 2.20٪( 2٪شامال ضريبة القيمة المضافة)
فائدة الغرامات على المبلغ المتأخر
ً
مجانا.
السنة
في
مرة
الشهادة الموجهة إلى المجلس األعلى للمرأة
أكثر من مرة في السنة  10.000 -دينار بحريني
أو الوزارات أو لغرض اإلسكان االجتماعي بدون
ً
شامال ضريبة القيمة
( 11.000دينار بحريني
رسوم
المضافة)
لعمالء
المكشوف
على
السحب
ً
سنويا
Premier:
12.25%
السحب على المكشوف يضمان :يبدأ من 6.35٪
ً
سنويا

ً
شامال ضريبة القيمة
تتراوح من 825٪.( 0.75٪
ً
المضافة) إلى  2.20٪( 2.00٪شامال ضريبة
القيمة المضافة) أو  100.000دينار بحريني
ً
شامال ضريبة القيمة
( 110.000دينار بحريني
المضافة) أيهما أعلى
ً
سنويا
18٪

ً
وفقا للحد المطبق على العرض.
 .5بالنسبة لمعدالت الفائدة للسحب على المكشوف المضمون ،فيعتمد ذلك على نوع الضمان .وسيتم توفير تسهيالت حماية الشيكات المرتجعة  /السحب على المكشوف

صفحة  26من 28
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رسوم ومصاريف االستثمار (ينطبق على عمالء  Premierفقط)
الصناديق المشتركة (الصناديق متعددة األصول)

الرسوم

رسوم االسترداد

بدون رسوم

رسوم المنصة

بدون رسوم

رسوم االكتتاب
رسوم الحفظ

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) من مبلغ االستثمار
3.3٪( 3٪

خطة التوفير من إتش إس بي سي (خطة التوفير الدائمة)

رسوم االسترداد

بدون رسوم

رسوم المنصة

بدون رسوم

السندات والصكوك

الرسوم

رسوم االسترداد

بدون رسوم

رسوم المنصة

بدون رسوم

رسوم الحفظ

الدخل الثابت

رسوم االكتتاب
رسوم الحفظ

بما يعادل المساهمة األولى من المبلغ المستثمر ،باإلضافة إلى ضريبة القيمة
المضافة فسيطبق معدل الفائدة السائد

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) من المبلغ النسبي
2.2٪( 2٪

رسوم االسترداد

بدون رسوم

رسوم المنصة

بدون رسوم

صفحة  27من 28

معلومات إضافية

بدون رسوم

سندات الخزانة األمريكية

رسوم الحفظ

معلومات إضافية

بدون رسوم

الرسوم

رسوم االكتتاب

ً
حاليا أية رسوم لتحويل استثماراتك في الصندوق االستثماري المشترك
ال توجد
الخاص بك من خاللنا.

بدون رسوم
الرسوم

رسوم االكتتاب

معلومات إضافية

ً
شامال ضريبة القيمة المضافة) من المبلغ النسبي
0.275٪( 0.25٪

معلومات إضافية

بدون رسوم
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مالحظات عامة:

ما لم يذكر خالف ذلك ،فإن جميع الرسوم هي بالدينار البحريني

ً
وفقا للمرسوم التشريعي رقم  48لعام  2018بشأن ضريبة القيمة المضافة ،إذا كانت المعاملة بالعملة األجنبية خاضعة لضريبة القيمة المضافة ،فسيتم تحويل المبلغ اإلجمالي لضريبة القيمة المضافة
المفروضة على هذه المعاملة إلى الدينار البحريني باستخدام أسعار الصرف المعلنة من قبل مصرف البحرين المركزي.
ً
وفقا لسعر الصرف الداخلي المطبق لدى بنك إتش إس بي سي.
سيتم تحويل مبلغ الرسوم والرسوم الفعلية
ً
قوم مصرف البحرين المركزي بنشر أسعار صرف العمالت األجنبية على موقعه اإللكتروني من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحا (بالتوقيت المحلي) .وبالنسبة ألي معامالت بالعمالت األجنبية يتم إجراؤها أيام السبت أو األحد ،فسيتم تطبيق
أسعار البنك المركزي السابقة المنشورة في يوم الجمعة .وفي حال عدم قيام مصرف البحرين المركزي بتحديث أسعار الصرف في يوم معين أو عدم توفرها ،فسيقوم إتش إس بي سي بتطبيق آخر سعر صرف منشور.
 .1قد ُيطلب من المستفيد من الحوالة دفع رسوم إضافية حسب الشروط التي يحددها نظام الدفع أو الطرف المحول أو البنك المحول أو البنك المستفيد .على سبيل المثال ،بالنسبة للدفعات الخارجية عندما يختار الطرف الطالب دفع جميع
الرسوم ،فسيقوم إتش إس بي سي بتنفيذ المعاملة بنوع الرسوم تدفع من جانبنا « ،»OURإال أنه من المهم المالحظة أن بعض أنظمة المقاصة في الدولة المحلية قد ال تتعرف على هذا النوع من الرسوم بما في ذلك المدفوعات التي تتم
مقاصتها من خالل بنك االحتياطي الفيدرالي أو نظام المدفوعات بين البنوك لغرفة المقاصة ( )CHIPSفي الواليات المتحدة .ولهذا السبب ،قد تقوم البنوك المراسلة في الواليات المتحدة األمريكية بتغيير نوع الرسوم من تدفع من جانبنا
« »OURإلى التشارك « »SHAأو من قبل المستفيد « »BENعند توجيه الدفعة إلى بنك المستفيد النهائي
 .2قد تتضمن معامالت السحب النقدي بالعملة األجنبية على بطاقات الخصم التحويل إلى الدوالر األمريكي و  /أو الدينار البحريني قبل قيدها في حسابك.
 .3سيتم تطبيق رسوم التمويل االعتيادية على جميع عمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات االئتمانية

ً
(شامال ضريبة القيمة المضافة) على الرصيد الشهري المستحق .وسنقوم
 .4بالنسبة لجميع حاملي بطاقات إتش إس بي سي االئتمانية المسجلين في برنامج التغطية االئتمانية اإلضافية ،فسيتم فرض معدل قسط شهري قدره 0.15270٪
ً
َ
ً
منتجا
اعتبارا من  1ديسمبر  .2020وتعتبر التغطية االئتمانية اإلضافية
(ناقصا عمولتنا) إلى شركة التأمين ،الشركة األمريكية للتأمين على الحياة ( .)MetLifeويسري معدل قسط التأمين هذا
بتحصيل معدل قسط التأمين هذا منك وتحويل المبلغ
ً
ً
ً
ً
حاليا أي بطاقة ائتمان من إتش إس بي سي وتم نقل المنتج من خاللها.
سابقا في المنتج وممن يحملون
جاهزا ويسري فقط على العمالء الذين سجلوا
تأمينيا
ً
 .5بالنسبة لمعدالت الفائدة للسحب على المكشوف المضمون ،فيعتمد ذلك على نوع الضمان .وسيتم توفير تسهيالت حماية الشيكات المرتجعة  /السحب على المكشوف وفقا للحد المطبق على العرض.

سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو
© حقوق النشر .بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود .2022 .جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو وسيلة،
ً
بالتصوير أو التسجيل أو أو غير ذلك ،دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.

صادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود ،فرع البحرين ،ص.ب ،57 .المنامة ،مملكة البحرين ،مرخص ومنظم من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي ألغراض هذا العرض الترويجي وإلى التنظيم الرئيسي من قبل سلطة
دبي للخدمات المالية.CRN2201005/BAH .
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