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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

حلول الخدمات البنكية للشركات - استمارة طلب

االسم: 

يطلب بموجبه من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، اإلمارات العربية المتحدة، تقديم الحلول البنكية للشركات إلى:

اسم الحساب: 

رقم الحساب:

الخدمات Elevate البنكية للشركات– 500 درهم شهريًا + ضريبة القيمة المضافة

الخدمات Vantage البنكية للشركات– 1000 درهم شهريًا + ضريبة القيمة المضافة

 .................................................................................... نفوضكم بموجبه بخصم الرسوم الشهرية المذكورة أعاله من حسابنا رقم: 

بالنسبة إلى حلول الخدمات البنكية . نوافق على أن الشروط واألحكام العامة للبنك فيما يتعلق بعمليات الحسابات والخدمات البنكية 
اإللكترونية  سيتم تعديلها من حين إلى آخر.

أؤكد بموجبه أنني استلمت أو نظرت إلى كتيب حلول الخدمات البنكية للشركات. ويحتفظ بنك إتش إس بي سي بالحق في تغيير الرسوم 
الشهرية من حين إلى آخر عن طريق نشر الرسوم المحدثة على الموقع اإللكتروني للبنك خالل مدة  ال تقل عن 30 يومًا فيما يتعلق بأي تغيير 

يؤثر على الرسوم.

توقيع )تواقيع( العميل: توقيع المفوض بالتوقيع )المفوضون بالتوقيع( طبقًا للتفويض:

االسم 1: ........................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. الصفة: 

..............................   التوقيع وخاتم الشركة: ..............................................  التاريخ: 

االسم 2: ........................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. الصفة: 

..............................   التوقيع وخاتم الشركة: ..............................................  التاريخ: 

الستخدام البنك فقط

 ........................................ االسم: ...................................................................... توقيع وخاتم المفوض بالتوقيع من قبل البنك:

 ............................... التاريخ:



بنك HSBC الشرق األوسط المحدود - حلول الخدمات البنكية للشركات - استمارة طلب 

الشروط العامة لحلول الخدمات البنكية للشركات من بنك إتش إس بي سي

تمكن حلول الخدمات Elevate و Vantage البنكية للشركات، عمالء الخدمات البنكية للشركات من بنك إتش إس بي سي من االستفادة 
من تخفيضات التعرفة على التعرفة القياسية من إتش إس بي سي. ويغطي التخفيض 1- تسعير معامالت إتش إس بي سي بما في ذلك 

التحويالت البرقية )المحلية والدولية(، وغرفة المقاصة اآللية، والتحويالت البرقية الداخلية )المحلية والدولية(، و2- التسعير المتعلق بحساب 
إتش إس بي سيnet بما في ذلك: رسوم إنشاء HSBCnet والرسوم الشهرية لحساب HSBCnet. يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة 

www.business.hsbc.ae لخفض التعريفة في

المبادئ العامة للرسوم الشهرية

ُتفرض رسوم شهرية بناًء على حزمة محددة. يتم التنازل عن الرسوم الشهرية بناًء على متوسط   إجمالي الرصيد الشهري للعالقة.

حساب متوسط إجمالي رصيد العالقة

ُيحتسب متوسط إجمالي   رصيد العالقة على أساس الشهر الميالدي، وهو إجمالي الرصيد الختامي لجميع حسابات الودائع تحت الطلب 
وحساب الودائع ألجل في نهاية كل يوم مقسومًا على عدد األيام الميالدية في الشهر.

ال يتم أخذ األرصدة التي تحتفظ بها كيانات قانونية منفصلة داخل المجموعة في االعتبار بالنسبة للحساب أعاله، ويتم أخذ أرصدة الكيان 
الفردي فقط في االعتبار إلجمالي رصيد العالقة.

يتم التنازل عن الرسوم الشهرية إذا كان متوسط إجمالي  رصيد العالقة أعلى من الحد األدنى لمتوسط الرصيد الموضح في الجدول أدناه.

 HSBC Standard خدمات
البنكية للشركات

  HSBC Elevate خدمات
البنكية للشركات

  HSBC Vantage خدمات
البنكية للشركات

الحد األدنى للرصيد العالقة 
الشهري

1,000,000 درهم500,0001 درهم100,0001 درهم1

الرسوم الشهرية في حالة عدم 
استيفاء الحد األدنى لرصيد 

العالقة
150 درهم + ضريبة القيمة 

المضافة1
500 درهم + ضريبة القيمة 

المضافة1
1,000 درهم + ضريبة القيمة 

المضافة1

www.business.hsbc.  1- لالطالع على أحدث الرسوم، ُيرجى الرجوع إلى تعرفة الرسوم على الموقع اإللكتروني لبنك إتش إس بي سي
ae

حسابات العمالت األجنبية: حسابات العمالت األجنبية )بما في ذلك الحسابات تحت الطلب أو حسابات الودائع ألجل( تؤخذ في االعتبار 
لحساب متوسط إجمالي   رصيد العالقة، بناًء على متوسط   رصيد العملة للشهر القابل للفوترة، محواًل إلى الدرهم بالسعر الفوري في تاريخ 

سداد الفائدة المدفوعة في الشهر التالي.

سريان االشتراك

يسري االشتراك في غضون 5 أيام عمل بعد استالم إتش إس بي سي الستمارة االشتراك. ستبدأ المزايا المتعلقة بالمعامالت وغير 
المتعلقة بالمعامالت في غضون 5 أيام عمل.

سيتم تطبيق حساب الرسوم الشهرية على أساس متوسط إجمالي   العالقة بعد فترة شهرين ميالديين كاملين بعد تاريخ االشتراك. على 
سبيل المثال، بالنسبة لالشتراك الذي تمت معالجته في 15 آب، تم تطبيق الحساب األول على متوسط إجمالي   رصيد العالقة لشهر تشرين 

الثاني، مع دفع الرسوم الشهرية )حسب االقتضاء( في كانون األول. 

اإللغاء

يجب أن يكون إلغاء الخدمة مفوضًا حسب األصول وكتابيًا. سيتم معالجة اإللغاء في غضون 5 أيام عمل. سيتم تطبيق التعرفة القياسية ما 
لم يرد نص بخالف ذلك على الشروط التي تغطيها حلول الخدمات البنكية للشركات عند اإللغاء.

انظر المبادئ العامة لطريقة حساب متوسط إجمالي رصيد العالقة.
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