Comparative View of our Banking Solutions
Key features

Five banking solutions that are here to cater to the customers’ individual
needs and circumstances.

Global Private Banking / Jade Premier

Advance

Personal Banking

Multi-currency Account
No monthly fee1 (If eligibility criteria
is met)
No fee Overdraft up to 1 salary
multiple or AED 50,000 (whichever is
lower), amount not bearing interest:
Pre-Authorised Overdraft Interest Rate

Up to AED 5,000

Up to AED 5,000

Up to AED 2,000

Up to AED 500

17% per annum
(reducing balance)

17% per annum
(reducing balance)

19% per annum
(reducing balance)

21% per annum
(reducing balance)

Preferential deposit rates
Global Money Account - access up to
21 currencies
Global View and Global Transfers
International account opening

No Fees for all Employee Banking No Fees for all Employee Banking
Solutions customers.
Solutions customers.
A fee of AED 100 applies for
A fee of AED 200 applies for
regular customers
regular customers

No Fees

No Fees

No Fees

No Fees

No Fees

Cash withdrawal at HSBC ATMs
worldwide

No Fees

No Fees

AED 10

AED 10

Cash withdrawals in UAE at UAE
Switch ATMs3

No Fees

No Fees

No Fees

No Fees for salary transfer
customers. AED 2 (AED 2.10
inclusive of VAT) for non-salary
transfer customers.

AED 50,000

AED 25,000

AED 15,000

AED 10,000

Manage your HSBC accounts in
different countries with just one single
internet log-in
Instant transfers2 between your global
HSBC accounts in different currencies
Debit Cards

Daily cash withdrawal limit
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Key features

Balance Inquiry Fee

Global Private Banking / Jade Premier

Advance

Personal Banking

No Fees

No Fees

No Fees

One free balance inquiry per
month if salary is transferred to
HSBC1. Other transactions are
charged as per the rate. AED 1
(AED 1.05 inclusive of VAT) for
non-salary transfer customers.

No fees with the HSBC Global
Private Banking / Jade Credit Card

No fees with the HSBC Premier
Credit Card

No fees with the HSBC Advance
Credit Card

No fees with the HSBC Platinum
Select Credit Card

Up to 2.5 Air Miles for every AED
1 spent

1 Air Mile for every AED 1 spent

1 Air Mile for every AED 1 spent

1 Air Mile for every AED 4 spent
with an HSBC Platinum Select
Credit Card

Credit Cards
Credit Cards with no Annual Fees4
Lounge access at select airports
Air Miles rewards
Flexi Instalment Plan, Cash Instalment
Plan and Balance Transfers
Dedicated HSBC Concierge5

Relationship Manager

Account Eligibility Criteria*

u A carefully selected Global
Private Banking / Jade
Relationship Director dedicated
to understanding your unique
challenges and goals will
work with you through calls or
private meetings
u Access to a team of multidisciplinary specialists to help
you achieve your goals and
ambitions
u Access to a range of attractive
funds offered by HSBC and
selected external providers
worldwide
(a) Maintain a minimum balance
of USD 2,000,000 in deposits and/
or investments with us

u A dedicated Premier
u Access to wealth advisers to
Relationship Manager creates a
help fulﬁll your protection,
ﬁnancial strategy designed just
education and retirement
for you
needs and to identify and
u Insurance and Investment
address your ﬁnancial
specialist for more complex
objectives
and long-term decisions
u Access to a range of attractive
funds offered by HSBC and
selected external providers
worldwide

u Access to wealth advisers to
help fulﬁll your protection,
education and retirement
needs and to identify and
address your ﬁnancial
objectives

(a) Monthly net salary transfer
of AED 40,000 or (b) maintain
a minimum monthly average
balance of AED 350,000 in
deposits and/or investments, or
(c) have a Home Loan drawdown
of AED 3,000,000 or above for the
ﬁrst 24 months after which point
(a) or (b) applies

No minimum balance
requirement if a minimum salary
of AED 5,000 is transferred to
the HSBC account, otherwise
a minimum monthly average
balance of AED 3,000 per account
is required (except for HSBC Flexi
account or E-saver account).

(a) Transfer a minimum monthly
salary of AED 15,000 or (b)
maintain AED 100,000 in a
relationship balance

*The account balance can be maintained in Current Accounts, Term Deposits, Savings Account, E-saver and Flexi Account.

Service fee if eligibility criteria is
not met

AED 200 (AED 210 inclusive of
AED 100 (AED 105 inclusive of
Minimum Balance Breach FeeVAT) per month if eligibility criteria VAT) per month if eligibility criteria AED 25 (AED 26.25 inclusive of
is not met6
is not met6
VAT)
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Product and Offer Terms and Conditions and fees and charges apply. Mastercard® and Visa Credit Card Terms and Conditions apply.
1. Charges apply if balance criteria or salary criteria is not maintained as per the eligibility of the proposition. No charges are applicable for HSBC Global Private Banking / Jade.
2. Global Transfers are effected instantly (typically within 6 seconds from submitting the required information) for supported currencies. Exceptionally, in circumstances outside of
our control, it may not be possible to effect your transfer through Global Transfers, in which case you should contact our Customer Services to effect your transfer. For terms
and conditions, please visit www.hsbc.ae. Live exchange rates are refreshed every 60 seconds at the branch, 90 seconds in Personal Internet Banking and 120 seconds in GVGT
during international weekdays (Monday-Friday). On international weekends (Saturday and Sunday) or when the currency markets and territories are closed, the rate remains
unchanged until the next international working day.
Participating countries and territories: Australia, Bahrain, Bermuda, Brunei, Canada, Cayman Islands, China, Egypt, France, Greece, Hong Kong, India, Indonesia, Philippines,
Jersey, Malaysia, Malta, Mexico,New Zealand, Oman, Qatar, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan,UK, US, UAE and Vietnam.
3. For more details and the latest pricing please refer to our Schedule of Services and Tariffs available at www.hsbc.ae.
4. The benefits and features set out above are current as at the date they appear in our document. However, they may be subject to change at any time at our discretion. We will
try to notify existing customers of any changes that may impact them either in advance of the change or shortly afterwards. Product and Offer Terms and Conditions and fees
and charges apply.
5. HSBC Global Private Banking / Jade clients will enter into a direct agreement with Ten Lifestyle Group PLC under which Ten Lifestyle Group PLC and its affiliates will deliver
the lifestyle service available under the HSBC Global Private Banking / Jade concierge service. HSBC will not be a party to that agreement and will not be responsible for the
delivery of the lifestyle services. The HSBC Global Private Banking / Global Private Banking / Jade concierge service digital platform is owned and operated by Ten Lifestyle
Group PLC.
6. If you do not meet the Premier or Advance eligibility requirements then we reserve the right, at our discretion, to charge you a service fee up to the point we convert your
account into a Personal Banking account. Terms and Conditions apply.
For more details on each account type please refer to: www.hsbc.ae

Issued by HSBC Bank Middle East Limited U.A.E Branch, PO Box 66, Dubai, U.A.E. Regulated by the Central Bank of the U.A.E for the purpose of this promotion and lead
regulated by the Dubai Financial Services Authority. CRN CEP011920. Effective date: 4 July 2022.
© 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.

نــظــرة مــقــارنــة لــحــلــولــنــا الــمــصــرفــيــة
المزايا األساسية

الحسابات متعددة العمالت

بدون رسوم شهرية( 1في حال تلبية
معايير األهلية)
بدون رسوم سحب على المكشوف حتى
راتب  1متعدد أو  50,000درهم (أيهما
أقل) ,المبلغ بدون فائدة:
معدل فائدة السحب على المكشوف
ً
مسبقا
المصرح به

Global Private Banking / Jade

خـمـسـة حـلـول لـلـخـدمـات الـمـصـرفـيـة الـمـوجـودة لـخـدمـة احـتـيـاجـات وظـروف
الـعـمـالء الـفـرديـة.
Premier

Advance

الخدمات المصرفية الشخصية

حتى  5,000درهم

حتى  5,000درهم

حتى  2,000درهم

حتى  500درهم

ً
سنويا
%17
(الرصيد المتناقص)

ً
سنويا
%17
(الرصيد المتناقص)

ً
سنويا
%19
(الرصيد المتناقص)

ً
سنويا
%21
(الرصيد المتناقص)

معدالت الفائدة الخاصة للودائع
الحساب المالي العالمي –حتى  21عملة
Quick View & Quick Transfers
فتح الحساب الدولي
إدارة حسابات  HSBCفي دول مختلفة
من مكان واحد عبر االنترنت
تحويالت فورية 2بين حسابات HSBC
العالمية الخاصة بك بعمالت مختلفة

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم لكافة عمالء حلول
الخدمات المصرفية للموظفين،
ويطبق رسم بقيمة  100درهم للعمالء
العاديين

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم لكافة عمالء حلول
الخدمات المصرفية للموظفين،
ويطبق رسم بقيمة  200درهم للعمالء
العاديين

بطاقات الخصم

سحوبات نقدية أجهزة الصراف اآللي
التابعة لبنك  HSBCفي جميع أنحاء
العالم
سحوبات نقدية في اإلمارات العربية
المتحدة من أجهزة الصراف اآللي التابعة
لـ UAE Switch
حد السحب النقدي اليومي
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بدون رسوم

بدون رسوم

 10دراهم

 10دراهم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

 50,000درهم

 25,000درهم

 15,000درهم

بدون رسوم لعمالء تحويل الراتب ،و2
شامال ضريبة القيمة
درهم ( 2,10درهم
ً
المضافة) للعمالء بدون تحويل الراتب
 10,000درهم

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -نــظــرة مــقــارنــة لــحــلــولــنــا الــمــصــرفــيــة  -تاريخ آخر تحديث ١٠ :يونيو ٢٠٢٢
المزايا األساسية
رسم االستعالم عن الرصيد
البطاقات االئتمانية

Global Private Banking / Jade

Premier

Advance

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

الخدمات المصرفية الشخصية

استعالم مجاني واحد عن الرصيد كل شهر
إذا تم تحويل الراتب إلى  ,HSBC1ويتم قيد
المعامالت األخرى حسب المعدل 1 ،درهم
شامال ضريبة القيمة المضافة)
(1,05
ً
للعمالء بدون تحويل الراتب

البطاقات االئتمانية بدون رسوم
4
سنوية
إمكانية الدخول إلى قاعات االنتظار
في المطارات المحددة

بدون رسوم مع بطاقة HSBC Global
 Private Banking / Jadeاالئتمانية

بدون رسوم مع بطاقة HSBC Premier
االئتمانية

بدون رسوم مع بطاقة HSBC Advance
االئتمانية

بدون رسوم مع بطاقة HSBC Select
البالتينية االئتمانية

مكافآت Air Miles

 2,5ميل جوي لكل  1درهم يتم إنفاقه

نقطة  Air Milesواحدة لكل  1درهم يتم
إنفاقه

نقطة  Air Milesواحدة لكل  1درهم يتم
إنفاقه

نقطة  Air Milesواحدة لكل  4دراهم يتم
انفاقها باستخدام بطاقة HSBC Select
البالتينية االئتمانية

إمكانية الوصول إلى استشاري
إدارة الثروة لمساعدتك على تحقيق
متطلبات حمايتك وتعليمك وتقاعدك
وتحديد وتنفيذ أهدافك المالية

إمكانية الوصول إلى استشاري
إدارة الثروة لمساعدتك على تحقيق
متطلبات حمايتك وتعليمك وتقاعدك
وتحديد وتنفيذ أهدافك المالية

خطة التقسيط المرن ،خطة التقسيط
النقدي وتحويل الرصيد
المساعد الشخصي المخصص من
HSBC5

مدير العالقات

-

-

-

أ)

رسم الخدمة في حال عدم تلبية معايير
األهلية

سيعمل معك مدير عالقات Global
 Private Banking / Jadeالمختار

بعناية لفهم تحدياتك وأهدافك
الخاصة وذلك عبر االتصاالت أو
االجتماعات الخاصة.
إمكانية الوصول إلى فريق من
االستشاريين المتخصصين بمجاالت
متعددة لمساعدتك على تحقيق
أهدافك وطموحاتك.
إمكانية الوصول إلى مجموعة من
الصناديق االستثمارية التي تقدمها
 HSBCوالمزودين الخارجيين المختارين
حول العالم
االحتفاظ برصيد بقيمة 2,000,000
دوالر كحد أدنى على شكل ودائع و/
أو االستثمارات لدينا

-

سيقوم مدير عالقات Premier
المخصص بوضع استراتيجية مالية
مصممة ألجلك فقط.
استشاري متخصص بالتأمين
ً
تعقيدا
واالستثمار لقرارات أكثر
وأطول مدة.
إمكانية الوصول إلى مجموعة من
الصناديق االستثمارية التي تقدمها
 HSBCوالمزودين الخارجيين المختارين
حول العالم

-

-

ال يوجد حد أدنى مطلوب للرصيد إذا
أ) تحويل راتب شهري بحد أدنى قدره
أ) تحويل راتب صافي شهري قدره
تم تحويل راتب قدره  5,000درهم
 15,000درهم أو
 50,000درهم أو
كحد أدنى إلى حساب  ،HSBCوإال
ب) االحتفاظ بمتوسط رصيد شهري أدنى ب) االحتفاظ برصيد عالقة مصرفية قدره
فسيكون المتوسط الشهري األدنى
 100,000درهم
قدره  350,000درهم كودائع و/أو
المطلوب للرصيد بمقدار  3,000درهم
استثمارات ،أو
لكل حساب (ما عدا حساب HSBC
ج) سحب قرض سكن بقيمة 3,000,000
ً
 Flexiأو حساب )E-saver
شهرا بعدها
درهم أو أكثر ألول 24
تطبق النقطة (أ) أو (ب)
*يمكن االحتفاظ برصيد الحساب في الحسابات الجارية ،والودائع ألجل ،وحسابات التوفير  E-saverوحساب Flexi
ً
ً
شامال
شهريا ( 105درهم
 100درهم
شامال ضريبة
شهريا ( 210درهم
 200درهم
ً
ً
القيمة المضافة) في حال عدم تلبية معايير ضريبة القيمة المضافة) في حال عدم تلبية
6
6
معايير األهلية
األهلية

رسم اإلخالل بالحد األدنى للرصيد – 25
شامال ضريبة القيمة
درهم ( 26,25درهم
ً
المضافة)

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود  -نــظــرة مــقــارنــة لــحــلــولــنــا الــمــصــرفــيــة  -تاريخ آخر تحديث ١٠ :يونيو ٢٠٢٢

تطبق شروط وأحكام المنتج والعرض والرسوم والمصاريف ،كما تطبق شروط وأحكام بطاقات ماستركارد وفيزا االئتمانية

 -1تطبق الرسوم في حال لم يتم الحفاظ على معايير الرصيد أو معايير الراتب حسب أهلية الموقع ،وال تطبق أي رسوم على بطاقة  Global Private Banking / Jadeمن .HSBC

ً
ثوان من تقديم المعلومات المطلوبة) للعمالت المدعومة ،وبشكل استثنائي ،وفي ظروف خارجة عن سيطرتنا ،قد ال يكون
(عادة ما يتم ذلك خالل 6
 -2يتم تنفيذ التحويالت المالية العالمية بشكل فوري
ٍ
باإلمكان تنفيذ تحويلك عبر التحويالت العالمية ،وفي هذه الحالة ،عليك التواصل مع خدمة العمالء لتنفيذ التحويل ،ولالطالع على الشروط واألحكام ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  .www.hsbc.aeويتم
تحديث معدالت الصرف المباشر كل  60ثانية لدى الفرع ،وكل  90ثانية على الخدمات المصرفية الشخصية عبر االنترنت وكل  120ثانية على منصات  Quick View & Quick Transfersخالل أيام األسبوع
الدولية (االثنين – الجمعة) ،وفي أيام عطلة نهاية األسبوع العالمية (السبت واألحد) أو عندما تكون أسواق العمالت والمناطق مغلقة ،يبقى سعر الصرف دون تغيير حتى يوم العمل الدولي التالي.

 -3الدول والمناطق المشاركة هي :أستراليا ،البحرين ،برمودا ،بروناي ،كندا ،جزر كايمان ،الصين ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،هونغ كونغ ،الهند ،اندونيسيا ،الفليبين ،جيرسي ،ماليزيا ،مالطا ،المكسيك ،نيوزيلندا ،عمان،
قطر ،سنغافورة ،كوريا الجنوبية ،سريالنكا ،تايوان ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،اإلمارات العربية المتحدة وفيتنام.
 -4للمزيد من التفاصيل واالطالع على أحدث أسعار الصرف ،يرجى العودة إلى جدول رسوم الخدمات والتعرفات المتاح على www.hsbc.ae

سواء قبل
 -5تكون الفوائد والمزايا المحددة أعاله حالية في تاريخ ظهورها في وثائقنا ،ولكنها قد تخضع للتغيير في أي وقت حسب تقديرنا المطلق ،وسنحاول إخطار العمالء الحاليين بأي تغييرات قد تؤثر عليهم
ً
التغيير أو بعده بوقت قصير ،وتطبق شروط وأحكام المنتج والعرض كما تطبق الرسوم والمصاريف.
 -6يبرم عمالء  HSBC Global Private Banking / Jadeاتفاقية مباشرة مع مجموعة تين اليف ستايل ش.م.ح تقوم بموجبها تين اليف ستايل ش.م.ح وشركاتها التابعة بتقديم خدمات أسلوب الحياة المتاحة
ً
مسؤوال عن تقديم خدمات أسلوب الحياة ،وتملك مجموعة تين
طرفا في تلك االتفاقية ولن يكون
بموجب خدمة المساعد الشخصي لـ  .HSBC Global Private Banking / Jadeولن يكون بنك HSBC
ً
اليف ستايل ش.م.ح وتشغل منصة خدمة المساعد الشخصي لـ  HSBC Global Private Banking / Jadeالرقمية.

 -7في حال عدم تلبية معايير األهلية الخاصة بخدمات  Premierأو  ،Advanceفعندها نحتفظ بحق تغيير رسوم الخدمة الخاصة بك ،حسب تقديرنا ،لحد تغيير حسابك إلى حساب خدمات شخصية ،وتطبق الشروط
واألحكام.

وللمزيد من التفاصيل حول جميع أنواع الحسابات ،يرجى العودة إلى الموقع اإللكتروني.www.hsbc.ae :

صدر عن بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود ،فرع اإلمارات العربية المتحدة ،ص,ب  ,66دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،الخاضع للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لغرض هذا العرض
الترويجي وإلى التنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية .CRN CEP011920 .تاريخ سريان المفعول ٤ :يوليو .٢٠٢٢
سواء كانت
© حقوق النشر لبنك  HSBCالشرق األوسط المحدود لعام  2022جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذه النشرة أو حفظها في أي نظام استرجاع أو نقلها بأي شكل أو وسيلة،
ً
إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير الضوئي أو التسجيل أو خالفه ،دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود.

