ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HSBC France, Κατάστημα Αθηνών
ΕΚΔΟΣΗ: 1 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 1 Σεπτεμβρίου 2020
Μέσω Καταστημάτων

Είδος Υπηρεσίας

Επιβάρυνση σε Ευρώ

1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών
Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ
Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ΄ ιδίου λογ/σμού σε συνάλλαγμα ή
Ευρώ ή έναντι μετρητών)
Κατάθεση μετρητών υπέρ τρίτων σε Ευρώ και ξένο νόμισμα
Κατάθεση επιταγής άλλης Τράπεζας (Τραπεζική ή ιδιωτική)

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Δωρεάν
0,30% , ελάχιστο: 15
Premier: Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν

-

-

-

-

-

-

Δωρεάν
10 ανά σελίδα, μέγιστο 100 Ευρώ
Premier: Δωρεάν
40 ανά επιταγή μέγιστο 100 Ευρώ
20 ανά επιταγή, μέγιστο 100 Ευρώ
20 ανά παραστατικό, μέγιστο 100
Ευρώ

Δωρεάν
5 ανά σελίδα, μέγιστο 100 Ευρώ
Advance & Premier: Δωρεάν
-

Δωρεάν

-

-

10 φύλλα: 10
25 φύλλα: 15
Λογ/σμοί μισθοδοσίας: Δωρεάν
Premier: Δωρεάν
30
30
18

10 φύλλα: 6
25 φύλλα: 10
Λογ/σμοί μισθοδοσίας: Δωρεάν
Advance & Premier: Δωρεάν
Δωρεάν
Για ποσά €0-12.500: €16
Advance & Premier €13
Για ποσά €12.500,01-50.000: €32
Advance & Premier €26
-

Πληροφορίες Κίνησης Λογαριασμών
Αντίγραφο λογαριασμού (μέχρι 6 μήνες)

(19)

Αντίγραφο λογαριασμού (παλαιότερης περιόδου - πέραν του 6μήνου)

(19)

Έρευνα ανεύρεσης επιταγής σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
Έρευνα ανεύρεσης επιταγής στην HSBC
Έρευνα ανεύρεσης παραστατικών ταμείου
2.

-

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών ιδιωτών

(19)

Επεξεργασία ακάλυπτης επιταγής
Επεξεργασία ανάκλησης επιταγής (19)
Επαναποστολή ακάλυπτης επιταγής άλλης Τράπεζας, κατ΄εντολή πελάτη μας
Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα

(19)

Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ (σε διαταγή του ιδίου του εντολέα)
Έκδοση Τραπεζικής επιταγής υπέρ Δημοσίου
Ακύρωση Τραπεζικής επιταγής (από τον εντολέα)
Εξαργύρωση Ταξιδιωτικής επιταγής American Express

Επιταγές προς είσπραξη σε συνάλλαγμα

0,25%, ελάχιστο 15, μέγιστο 150
Premier: 0,20% ελάχ. 15, μέγιστο
120
Δωρεάν
Δωρεάν
Υπέρ του ιδίου: Δωρεάν
Υπέρ τρίτου 10
Από 3 Δεκεμβρίου 2013 η υπηρεσία
δεν παρέχεται.
Ιδιώτες: 0,20%, ελαχ. €20, μεγ.
€150 + Έξοδα Ανταπροκριτή,
Premier: 0,10%, μεγ. € 150 + Έξοδα
ανταποκριτή

3. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Δάνεια Στεγαστικά / Επισκευαστικά/ Καταναλωτικά με Προσημείωση
Δαπάνες δανειοδότησης:
- Στεγαστικού δανείου
- Μεταφοράς στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα
- Καταναλωτικού δανείου με προσημείωση ακινήτου
Έξοδα Νομικού Ελέγχου
Έξοδα Παράστασης στο δικαστήριο
Έξοδα Τεχνικού ελέγχου και εκτίμησης ακινήτου

-

-

-

500
Δωρεάν
500
79 + ΦΠΑ 24%
241 + ΦΠΑ 24%
130 + ΦΠΑ 24%*
Τα έξοδα της εγγραφής
προσημείωσης καθώς και το τέλος
κτηματογράφησης βαρύνουν τον
δανειολήπτη. Τα έξοδα εγγραφής
/καταχώρησης προσημείωσης
υποθήκης ανέρχονται σήμερα
Έξοδα Προσημείωσης
περίπου σε 1,1% επί του ποσού της
προσημείωσης ενώ τα τέλη
κτηματογράφησης, όπου απαιτείται,
ανέρχονται σε Ευρώ 35 ανά
οριζόντια ιδιοκτησία και σε Ευρώ
20 εφόσον πρόκειται για αποθήκη ή
θέση στάθμευσης.
Έξοδα Άρσης Προσημείωσης
250
(1)
60 ανά επίσκεψη + ΦΠΑ 24%
Έξοδα αυτοψίας και πιστοποίησης προόδου εργασιών
* Για δάνεια άνω των €600.000, απαιτείται 2ος τεχνικός έλεγχος, ήτοι πλέο ν €130 + ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων € 60+ ΦΠΑ 24% ανά τεχνικό έλεγχο
Μεταφορά δανειακής σύμβασης στεγαστικού δανείου (έννομης σχέσης) σε
380
άλλη Τράπεζα
Δάνεια Καταναλωτικά - Λοιπά
Δαπάνες εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης
0
Δαπάνες προέγκρισης και δανειοδότησης:
175
- χωρίς εξασφάλιση
Premier: 120
- μεταφοράς οφειλών χωρίς εξασφάλιση
150
Δαπάνες εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείου με δέσμευση
250
καταθετικών λογαριασμών ή επενδυτικών προϊόντων
Τροποποιήση δανειακής σύμβασης (ενδεικτικά: αλλαγή ενεχύρου, περιορισμός
90
προσημείωσης ακινήτου, αλλαγή στο ασφαλιστικό καθεστώς, προσθήκη/αλλαγή
προσημειούμενου ακινήτου, προσθήκη/απαλλαγή εγγυητή)
Τροποποίηση δανειακής σύμβασης για αναχρηματοδότηση
Δωρεάν
Δάνεια Επιχειρηματικά
Εφάπαξ έξοδα διαχείρισης του δανείου
Κατά περίπτωση
Προμήθεια αδράνειας
Κατά περίπτωση
-
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Είδος Υπηρεσίας
4. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Ανάληψη από ΑΤΜ της HSBC (Ελλάδα)
Ανάληψη από ΑΤΜ της HSBC (Εξωτερικό)
Ανάληψη από ΑΤΜ δικτύου ΔΙΑΣ
Ανάληψη από ΑΤΜ δικτύου ΑlphaNet
Κατάθεση σε ATM δικτύου AlphaNet

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Δωρεάν

-

-

-

-

-

-

-

-

Μέσω Καταστημάτων

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

€2 με 3 αναλήψεις τον μήνα
δωρεάν, (U-start, Advance Premier:
Δωρεάν)
€0,60, Premier: €0,30
€2 με 3 αναλήψεις τον μήνα
δωρεάν, (Premier: Δωρεάν)
Δωρεάν

Ανάληψη από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εντός EU

€0,60 , Premier: €0,30

-

-

Ανάληψη από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εκτός EU
Ερώτηση υπολοίπου από ΑΤΜ της HSBC (Ελλάδα)

€6, Premier: €3
Δωρεάν
0,30€ με 3 ερωτήσεις τον μήνα
δωρεάν, U-Start, Advance, Premier:
Δωρεάν
€0,30
0,30€ με 3 ερωτήσεις τον μήνα
δωρεάν, (Premier: Δωρεάν)
€0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

€0,50
0 - 10 μηνύματα: €1,2/μήνα
10 μηνύματα και άνω: €0,20/
μήνυμα

-

0 - 10 μηνύματα: €1,2/μήνα
10 μηνύματα και άνω: €0,20/
μήνυμα

Ctrl Card
Έκδοση κάρτας (19)

Δωρεάν

Δωρεάν

Ετήσια συνδρομή (19)
Πρώτη φόρτιση - (Πίστωση του συνδεδεμένου με την κάρτα λογαριασμού)
Επαναφόρτιση- ( Πίστωση του συνδεδεμένου με την κάρτα λογαριασμού)
Επανέκδοση (19)

Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν

Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν

Δωρεάν
Δωρεάν
3%
1,2% επί του ποσού συναλλαγής
άνω των 2€ με ελάχιστη χρέωση τα
0,10€ ανά συναλλαγή.

Δωρεάν
Δωρεάν
3%
1,2% επί του ποσού συναλλαγής άνω
των 2€ με ελάχιστη χρέωση τα 0,10€
ανά συναλλαγή.

Ερώτηση υπολοίπου από ΑΤΜ της HSBC (Εξωτερικό)
Ερώτηση υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου ΔΙΑΣ
Ερώτηση υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου ΑlphaNet
Ερώτηση υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εντός EU
Ερώτηση υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εκτός EU
Υπηρεσία Ειδοποίησης Συναλλαγών (SMS)

Ανανέωση Κάρτας (19)
Επιστροφή υπολοίπου σε Λογ/σμό HSBC
Έξοδα συναλλαγών σε διαφορετικό νόμισμα από €*
Κόστος Συναλλαγής

5.

-

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Επιτόκια αγορών (+ εισφ Ν128 0.6%)

Επιτόκια αναλήψεων μετρητών (+ εισφ Ν128 0.6%)

Επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου

Visa Classic: 18,95%
Visa Gold: 17,95%
Advance Visa: 17,00%
Premier MasterCard: 16,95%
Visa Classic: 21,95%
Visa Gold: 20,95%
Advance Gold : 19,95%
MasterCard Premier: 19,95%
5,99% έως αποπληρωμής του
υπολοίπου για ενήμερες κάρτες

-

-

-

-

-

-

Ετήσια συνδρομή κύριας κάρτας (*)
(ο 1ος χρόνος δωρεάν και μετά ανά έτος αν οι συναλλαγές της κύριας ή τυχόν
πρόσθετης κάρτας υπερβαίνουν τις €5.000 ετησίως τότε δωρεάν/μηδενική) (^)

Visa Classic: 30
Visa Gold: 60
Advance Visa: Δωρεάν
PremierMasterCard: Δωρεάν
U-Start!: 15 με μηνιαία χρέωση 1,25

-

-

Ετήσια συνδρομή πρόσθετης κάρτας (*)
(ο 1ος χρόνος δωρεάν και μετά ανά έτος αν οι συναλλαγές της κύριας ή της πρόσθετης
κάρτας υπερβαίνουν τις €5.000 ετησίως τότε δωρεάν/μηδενική) (^)

Visa Classic: 15
Visa Gold: 30
Advance Visa: Δωρεάν
PremierMasterCard: Δωρεάν
U-Start!: 15 με μηνιαία χρέωση 1,25

-

-

Δωρεάν
Δωρεάν

-

-

Δωρεάν

-

-

Δωρεάν
-

Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
5 ανά σελίδα
Premier: Δωρεάν
0 - 10 μηνύματα: €1,2/μήνα
10 μηνύματα και άνω: €0,20/
μήνυμα

Ανάληψη μετρητών (cash advance) από ATM και Ταμεία της HSBC
Ανάληψη μετρητών (cash advance) από ATM άλλων Τραπεζών
Λοιπές Συναλλαγές στις ΑΤΜ της HSBC & Alphanet
- Ερώτηση πιστωτικού υπολοίπου
- Mini statement
- Πληρωμή κάρτας με κατάθεση μετρητών
- Πληρωμή με μεταφορά από συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό
- Αλλαγή ΡΙΝ
Έξοδα λογαριασμού
Τόκος Υπερημερίας
Υπέρβαση Ορίου
Περιστασιακές Πληρωμές
Αντικατάσταση Καρτών (Χαμένες / Κλεμμένες)
Επιπλέον Αντίγραφο Λογαριασμού (μέχρι 6 μήνες παλαιό)

Δωρεάν
Συμβατικό επιτόκιο + 2,5%
5% επί του ποσού της υπέρβασης
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
10 ανά σελίδα
Επιπλέον Αντίγραφο Λογαριασμού (παλαιότερο των 6 μηνών)
Premier: Δωρεάν
0 - 10 μηνύματα: €1,2/μήνα
Υπηρεσία Ειδοποίησης Συναλλαγών (SMS)
10 μηνύματα και άνω: €0,20/
μήνυμα
Για το ΣΕΠΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης), παρακαλώ ανατρέξτε στον Πίνακα Επιτοκίων

-

(*) Σημ. Μηδενική ετήσια συνδρομή ανά έτος εφόσον η αντίστοιχη ετήσια χρήση της κάρτας ανέρχεται σε συνολικό ποσό ΕΥΡΩ 5.000,00. Η μηδενική ετήσια συνδρομή ισχύει εφόσον το ανωτέρω ποσό
αντιστοιχεί σε αγορές ή άτοκες δόσεις που λογιστικοποιούνται στα συστήματα της Τράπεζας, πάγιες εντολές και μεταφορές υπολοίπου με κάρτες που είναι ενήμερες και σε ισχύ κατά την επετειακή
ημερομηνία από την έκδοση
(^) Εξαιρείται η πιστωτική κάρτα VISA για πελάτες της υπηρεσίας U-Start!
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Μέσω Καταστημάτων

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Χρήση σαν Κάρτα Αυτόματης Εξυπηρέτησης
Αναλήψεις Μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς:
- από ΑΤΜ της HSBC στην Ελλάδα

Δωρεάν

- από ΑΤΜ της HSBC στο εξωτερικό

€2 με 3 αναλήψεις τον μήνα
δωρεάν

- από ΑΤΜ του δικτύου ΔΙΑΣ

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

-

-

-

-

€0.60, Premier: €0.30

-

-

€2 με 3 αναλήψεις τον μήνα
δωρεάν, (Premier: Δωρεάν)

-

-

Ανάληψη από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εντός EU

€0.60, Premier: €0.30

-

-

Ανάληψη από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εκτός EU

€6

-

-

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

0,70 ανά εντολή
Premier: Δωρεάν

Δωρεάν

- από ΑΤΜ του δικτύου Alphanet

Ερώτηση χρεωστικού υπολοίπου από ΑΤΜ της HSBC (Ελλάδα)
Ερώτηση χρεωστικού υπολοίπου από ΑΤΜ της HSBC (Εξωτερικό)

Ερώτηση χρεωστικού υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου ΑlphaNet

Δωρεάν
€0,30 με 3 ερωτήσεις το μήνα
δωρεάν
€0,30 με 3 ερωτήσεις το μήνα
δωρεάν
Premier: Δωρεάν

Ερώτηση χρεωστικού υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου ΔΙΑΣ

€0,30

Ερώτηση χρεωστικού υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εντός EU

€0,30

Ερώτηση χρεωστικού υπολοίπου από ΑΤΜ δικτύου PLUS (στο Εξωτερικό) εκτός EU

€0,50

Λοιπές συναλλαγές στις ΑΤΜ της HSBC & Alphanet
- Ερώτηση υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών
- Μεταφορά μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών
- Μεταφορά σε λογ/σμό τρίτου στην HSBC (εκτός Alphanet)
- Κατάθεση μετρητών
- Κατάθεση επιταγών (εκτός Alphanet)
- Επιλογή λογ/σμου στην οθόνη ΑΤΜ

Δωρεάν

6. ΚΑΡΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜ HSBC
Αναλήψεις μετρητών που πραγματοποιούνται με κάρτες πληρωμών (χρεωστικές/
πιστωτικές / προπληρωμένες) που έχουν εκδοθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμής
χωρίς μετατροπή νομίσματος.
Aφορά κάρτες που δεν έχουν εκδοθεί από την HSBC France, Athens Branch.
VISA

€2,50 ανά συναλλαγή*

MASTERCARD

€2,50 ανά συναλλαγή*

ΔΙΑΣ

€2,50 ανά συναλλαγή*

*Χρεώνεται ανεξαρτήτως του ποσού της εκάστοτε συναλλαγής.
7.

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πάγια εντολή μεταφοράς από/σε λογαριασμό του ιδίου πελάτη
Πάγια εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό τρίτου στην HSBC Ελλάδος

Δωρεάν

Πάγιες εντολές εξόφλησης λογ/σμών Πιστωτικής Κάρτας, Δανείου

Δωρεάν

Δωρεάν (μόνο Πιστωτικής Κάρτας)

Πάγιες Εντολές

-

Εφάπαξ Εντολές Πληρωμής για εξόφληση λογ/σμών (ΔΕΚΟ κ.α.)

Δωρεάν
-

Δωρεάν (μόνο Πιστωτικής
Κάρτας)
-

Δωρεάν

Δωρεάν

Εκτέλεση εντολών πληρωμής Ι.Κ.Α. / Φ.Π.Α./ Βεβ. Οφειλές Δ.Ο.Υ κλπ. (19)

Δωρεάν

Δωρεάν

-

Aυτόματες Eντολές : δωρεάν
Μη αυτόματες: 0,70 / συναλλαγή

-

-

25, Premier: 20

20

20

1,00%, ελάχιστο 100
1,25%, ελάχιστο 125
2,00%, ελάχιστο 150
100
30
100

-

-

-

-

Εκτέλεση εντολών μισθοδοσίας
Ακύρωση εντολής πληρωμής
8.

(19)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

(κατά αδιαίρετο τρίμηνο προκαταβολικά, πλέον εξόδων swift για εγγυητικές εξωτερικού )
Συμμετοχής σε διαγωνισμούς
Καλής εκτέλεσης συμβάσεων και αντικατάστασης δεκάτων
Λήψης προκαταβολών, πληρωμής εμπορευμάτων και δασμών
Τροποποίηση εγγυητικής
Απλή κοινοποίηση Εγγυητικής Επιστολής χωρίς ευθύνη της Τράπεζας μας
Κατάπτωση εγγυητικής
9.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(κατά αδιαίρετο τρίμηνο προκαταβολικά)
Ναυτιλιακών Εταιριών (διάφορες)
Υπέρ Ελληνικών Λιμενικών Αρχών
Απλή κοινοποίηση Εγγυητικής Επιστολής χωρίς ευθύνη της Τράπεζας μας

3%, ελάχιστο 100
140
30

10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (PCM) - HSBCnet
HSBCnet
Οργάνωση, εγκατάσταση και εκπαίδευση
Πρόσθετη "Smartcard Reader"
Πρόσθετη "Smartcard"
Πρόσθετη συσκευή ασφαλείας (Security Device)
Επιπλέον εκπαίδευση/ επισκέψεις
HSBCnet - Συνδρομή Υπηρεσίας (έως 5 λογαριασμούς, 5 χρήστες και 10 συσκευές
ασφαλείας)
HSBCnet - Επείγουσες πληρωμές σε Ευρώ
HSBCnet - Πληρωμές SEPA

500
50/ κάρτα
20/ κάρτα
20/ συσκευή
300/ ημέρα
€ 20 μηνιαίως
50
2
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Είδος Υπηρεσίας

Μέσω Καταστημάτων

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Καταθέσεις/ Αναλήψεις Εταιρειών

Ταμειακές Συναλλαγές (μετρητά, προσωπικές επιταγές, τραπεζικές επιταγές).

Ανάληψη ξένων τραπεζογραμματίων από ταμείο
Προμήθεια για αγορά/πώληση συναλλάγματος
Επιταγές
Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών εταιρειών
Επεξεργασία ακάλυπτης επιταγής
Επεξεργασία ανάκλησης επιταγής
Επαναποστολή ακάλυπτης επιταγής άλλης Τράπεζας, κατ΄εντολή πελάτη μας
Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα
Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ (σε διαταγή του ιδίου του εντολέα)
Έκδοση Τραπεζικής επιταγής υπέρ Δημοσίου
Ακύρωση Τραπεζικής επιταγής (από τον εντολέα)

Ιδιωτικές επιταγές που λαμβάνονται για πληρωμή από τράπεζες του εξωτερικού (για
εταιρείες)

Επιταγές προς είσπραξη σε συνάλλαγμα

Έρευνα ανεύρεσης επιταγής σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
Έρευνα ανεύρεσης επιταγής στην HSBC
Έρευνα ανεύρεσης παραστατικών ταμείου
Πληρωμές
Πάγια εντολή μεταφοράς από/σε λογαριασμό του ιδίου πελάτη
Πάγια εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό τρίτου στην HSBC Ελλάδος
Πάγια εντολή εμβάσματος σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Εκτέλεση εντολών πληρωμής Ι.Κ.Α. / Φ.Π.Α./ Φ.Μ.Υ./ Φ.Ε.Ν.Π./ Βεβ. Οφειλές Δ.Ο.Υ.
Εξερχόμενες Επείγουσες Πληρωμές Εταιρειών - Έντυπες Εντολές / Smartform
Εξερχόμενα εμβάσματα εταιρειών με την ένδειξη "OUR" (χωρίς διατραπεζική
συμφωνία με την άλλη τράπεζα)
Εισερχόμενα εμβάσματα εταιρειών
Ακύρωση εντολής πληρωμής
Πρόσθετα έξοδα επεξεργασίας εντολής (ελλείψει IBAN και BIC)
Επιβεβαίωση εμβάσματος (Confirmation)
Τροποποίηση εντολής (εμβάσματος) μετά τη διεκπεραίωση της αρχικής οδηγίας
Ακύρωση εντολής (εμβάσματος)
Επεξεργασία απελευθερωμένων συναλλαγών Π.Δ. 96/93 και Π.Δ.104/94
Υπηρεσίες Λογαριασμών
Παραλαβή αντίγραφου κίνησης λογ/μού μέσω μηνύματος ΜΤ940 (για εταιρείες)
Αποστολή αντίγραφου κίνησης λογ/μού μέσω μηνύματος ΜΤ940 (για εταιρείες)
Χρέωση τήρησης λογαριασμού
Συνολικό κόστος πρόωρης απόδοσης Προθεσμιακής Κατάθεσης (Π/Κ)
διάρκειας έως 3 μήνες - εταιρικοί πελάτες (8):
Συνολικό κόστος πρόωρης απόδοσης Προθεσμιακής Κατάθεσης (Π/Κ)
διάρκειας μεγαλύτερης των 3 μηνών - εταιρικοί πελάτες (8):
Αντίγραφο λογαριασμού (μέχρι 6 μήνες)
Αντίγραφο λογαριασμού (παλαιότερης περιόδου - πέραν του 6μήνου)
Άνοιγμα λογαριασμού για εταιρείες
Άνοιγμα λογαριασμού σε καταστήματα της HSBC στο εξωτερικό (για εταιρείες)
Έξοδα Διατήρησης Λογαριασμού/ων*
*H εν λόγω επιβάρυνση ισχύει ανεξαρτήτως του αριθμού των τραπεζικών λογαριασμών
που διατηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα
11. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Διακανονισμός αξιών με φορτωτικά έγγραφα και απλών αξίων (μετρητοίς και
προθεσμιακές)
Εξόφληση προθεσμιακών αξιών με φορτωτικά έγγραφα και απλών αξιών
Ανεκτέλεστες και απλήρωτες αξίες με φορτωτικά έγγραφα και απλές αξίες
Αξίες με φορτωτικά έγγραφα και απλές αξίες ελεύθερες πληρωμής
Μεταφορά σε άλλη Τράπεζα αξιών με φορτωτικά έγγραφα και απλών αξιών
Διακανονισμός εισαγωγών προθεσμιακών και μετρητοίς, (έγγραφα προσκομισθέντα
από πελάτη)
Εξόφληση προθεσμιακών εισαγωγών, (έγγραφα προσκομισθέντα από πελάτη)
Προκαταβολές εισαγωγών (έγγραφα προσκομισθέντα από πελάτη)

Πέραν της ξεχωριστής τιμολόγησης
όπως αποτυπώνεται στον παρόντα
πίνακα τιμολόγησης για την
εκάστοτε ταμειακή συναλλαγή, θα
υπολογιζεται πρόσθετη επιβάρυνση
επί του συνόλου των ταμειακών
συναλλαγών που εκτελέστηκαν τον
προηγούμενο ημερολογιακό μήνα
εφόσον υπερβαίνουν τις 5/μήνα που
ισούται με 1 ΕΥΡΩ ανά ταμειακή
συναλλαγή.
Εταιρείες: 0,01 Ευρώ ανά USD
Αναλόγως ποσού, ελάχιστο 0,15
μέγιστο 14
10 φύλλα: 20 - 25 φύλλα: 30
30
30
18
0,25%, ελάχιστο 15, μέγιστο 150
Δωρεάν
Δωρεάν
Υπέρ του ιδίου: Δωρεάν
Υπέρ τρίτου 10
EUR 0-100 Δωρεαν + έξοδα άλλων
τραπεζών
EUR 100-1.000 €8 + έξοδα άλλων
τραπεζών
>EUR 1.000 €25 + έξοδα άλλων
τραπεζών
USD 0-100 Δωρεάν + έξοδα άλλων
τραπεζών
USD 100-1.000 $10 + έξοδα άλλων
τραπεζών
>USD 1.000 $30 + έξοδα άλλων
τραπεζών
40 ανά επιταγή μέγιστο 100 Ευρώ
20 ανά επιταγή, μέγιστο 100 Ευρώ
20 ανά παραστατικό, μέγιστο €100
Δωρεάν
0,70 ανά εντολή
Εταιρείες: 20 άπαξ + έξοδα
εμβάσματος
Δωρεάν
0,20%, ελάχιστο €25, μέγιστο 200
Έξοδα εμβάσματος
+ έξοδα άλλης τράπεζας
5
25
10
€ 25 ανά σελίδα, μέγιστο: € 100
15
25
30 + έξοδα εμβάσματος
10/ λογαριασμό/ μήνα
20/ λογαριασμό/ μήνα
€ 10 μηνιαίως, ανά λογ/σμό
Κόστος διαφοράς επιτοκίων + 25,
μέγιστο: μέχρι το ποσό των
δεδουλευμένων τόκων
Κόστος διαφοράς επιτοκίων + 25,
μέγιστο: κατόπιν συμφωνίας
Δωρεάν
10 ανά σελίδα, μέγιστο 100 Ευρώ
€ 100
€ 500
€ 420.00/ μήνα

0,50% ελάχιστο 44
0,30% ελάχιστο 10
0,30% ελάχιστο 15
0,30%
0,30% ελάχιστο 30
0,30% ελάχιστο 20
0.20% ελάχιστο 10
0,30% ελάχιστο 20
Σελ 4 από 8

-

-

-

-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HSBC France, Κατάστημα Αθηνών
ΕΚΔΟΣΗ: 1 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 1 Σεπτεμβρίου 2020
Μέσω Καταστημάτων

Είδος Υπηρεσίας

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Άνοιγμα Ενέγγυων Πιστώσεων (Ε/Π)
Βεβαίωση Ε/Π ανά αδιαίρετο τρίμηνο
Τροποποίηση Ε/Π
Ακύρωση ή μη εκτέλεση (εκπνοή) Ε/Π
Εγγύηση Ε/Π ανά αδιαίρετο τρίμηνο
Ασυμφωνία φορτωτικών Ε/Π
Εκτέλεση/διακανονισμός Ε/Π
Εξόφληση προθεσμιακής Ε/Π (σε κάθε εξόφληση)
Προμήθεια συναλλάγματος
Έξοδα swift ανοίγματα πιστώσεων εισαγωγών (Ευρώπη)
Έξοδα swift ανοίγματα πιστώσεων εισαγωγών (Λοιπές χώρες)
Έξοδα swift λοιπά (Ευρώπης)
Έξοδα swift λοιπά (Λοιπές χώρες)

0,30%
0,20%
15
0,20% ελάχιστο 20
1%
90
0,50%
0,30%
0,10% ελάχιστο 35
44 + 6 για κάθε επιπλέον μήνυμα
58 + 6 για κάθε επιπλέον μήνυμα
12 + 6 για κάθε επιπλέον μήνυμα
20 + 6 για κάθε επιπλέον μήνυμα

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

-

-

-

-

Σημ. Οι μικτές περιπτώσεις διακανονισμού εισαγωγών, κατά ένα μέρος με άνοιγμα πίστωσης ή προεμβάσματος και κατά το υπόλοιπο με φορτωτικά έγγραφα, αντιμετωπίζονται σαν ξεχωριστές εργασίες. Η προμήθεια
Βεβαίωσης είναι ανεξαρτήτη από την προμήθεια Ανοίγματος.

12. ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Εκτέλεση αξιών με φορτωτικά έγγραφα και απλών αξιών
Ανεκτέλεστες/απλήρωτες αξίες με φορτωτικά έγγραφα και απλές αξίες
Αξίες ελεύθερες πληρωμής
Παράταση προθεσμίας αξιών με φορτωτικά έγγραφα και απλών αξιών
Συναποκόμιση
Ανακοίνωση Ενέγγυων Πιστώσεων (Ε/Π)
Διαβίβαση Ε/Π σε άλλη Τράπεζα
Βεβαίωση Ε/Π ανά αδιαίρετο τρίμηνο
Εκτέλεση Ε/Π
Τριγωνικές συναλλαγές Ε/Π (επιπλέον της προμήθειας εκτέλεσης)
Προμήθεια τροποποίησης Ε/Π
Ασυμφωνία φορτωτικών Ε/Π
Ακύρωση ή μη εκτέλεση (εκπνοή) Ε/Π
Προμήθεια συναλλάγματος
Έξοδα swift λοιπά (Ευρώπης)
Έξοδα swift λοιπά (Λοιπές χώρες)
13.

0,45% ελάχιστο 25
0,30% ελάχιστο 15
0,20% ελάχιστο 15
15
0,30% ελάχιστο 30
0,10% ελάχιστο 23
0,10% ελάχιστο 40
0,20% ελάχιστο 23
0,40% ελάχιστο 35
0,30% ελάχιστο 44
15/ τεμάχιο
90
0,20% ελάχιστο 20
0,10% ελάχιστο 35
12 + 6 για κάθε επιπλέον μήνυμα
20 + 6 για κάθε επιπλέον μήνυμα

-

-

Δωρεάν
έως €12.500: €25
από €12.500: 0,25%, ελάχιστο €25,
μέγιστο €500
Premier:0,20%, ελαχ.€20 μεγ.€415

Δωρεάν

έως €12.500: €25
από €12.500: 0,25%, ελάχιστο €25,
μέγιστο €500
Premier:0,20%, ελαχ.€20 μεγ €415

Δωρεάν
Για ποσά €0-12.500: €1,20
Advance & Premier €0,80
€12.500,01-50.000: €7
Advance & Premier €5
Για ποσά €0-12.500: €1,20
Advance & Premier €0,80
€12.500,01-50.000: €7
Advance & Premier €5
Για ποσά €0-12.500: €1,20
Advance & Premier €0,80
€12.500,01-50.000: €7
Advance & Premier €5

-

Advance & Premier: Δωρεάν

-

€ 10

-

€ 10

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ)

13α. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (2)
Εσωτερικές Μεταφορές σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου στην HSBC Ελλάδος
Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδιωτών

(4) (5)

Εξερχόμενα Εμβάσματα μέσω DIASTRANSFER/ SEPA για ιδιώτες πελάτες

(3)

Εξερχόμενα εμβάσματα ιδιωτών εντός του Ομίλου της HSBC
Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδωτών μέσω της υπηρεσίας Global Transfers (σε λογαριασμό
ιδίου εντός HSBC Group (7) ) (19)
Πρόσθετα έξοδα επεξεργασίας εντολής (ελλείψει IBAN και BIC)

0,18%, ελάχιστο €20, μέγιστο €175
Premier:0,13%, ελαχ.€15 μεγ.€145

(2)

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι πληρωμές σε Σουηδικές Κορώνες (SEK) και ROUMANIAN Lei από 1.1.2012

(3)

Μέσω των υπηρεσιών Internet Banking και Phone Banking εκτελούνται μόνο εντολές μέσω DIASTRANSFER (αφορά σε εμβάσματα εσωτερικού)

Για ποσά €0-12.500: €18

Για ποσά €0-12.500: €18

€18

13β. ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ & ΕΚΤΟΣ Ε.Ε ΣΕ ΕΥΡΩ (6)

Εξερχόμενα εμβάσματα ιδιωτών (4) (5)

έως € 12.500: €30
από € 12.500: 0,30%, ελάχιστο €30,
μέγιστο €650
Premier:0,25%, ελαχ.€25, μεγ.€585

Για ποσά €0-12.500: €16
Advance & Premier: €13
€12.500,01-50.000: €32
Advance & Premier €26

Εξερχόμενα εμβάσματα ιδιωτών εντός του Ομίλου της HSBC

έως € 12.500: €30
από € 12.500: 0,30%, ελάχιστο €30,
μέγιστο €650
Premier:0,25%, ελαχ.€25, μεγ.€585

Για ποσά €0-12.500: €16
Advance & Premier: €13
€12.500,01-50.000: €32
Advance & Premier €26

-

Advance: €5
Premier: Δωρεάν

-

0,25%, ελάχιστο €32, μέγιστο €100

-

-

Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας Global Transfers (σε
λογαριασμό ιδίου εντός HSBC Group (7) ) (19)
Ταχυδρομικό έμβασμα (έκδοση τραπεζικών επιταγών και ταχυδρόμηση)
(4)
(5)

€25

€25

Μέσω της υπηρεσίας "Phone Banking από την HSBC" εκτελούνται εντολές μέχρι 12.500 Ευρώ (ημερήσιο όριο)
Mέσω των υπηρεσιών "Internet Banking από την HSBC" & "HSBC Mobile Banking" εκτελούνται εντολές μέχρι 50.000 Ευρώ (ημερήσιο όριο)

(6)

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι εντολές πληρωμής σε Ευρώ ή SEK που αποστέλλονται σε κράτη εκτός Ε.Ε.

(7)

Τα όρια των συναλλαγών αναφέρονται στο Internet Banking. Αν ο λογ/σμός χρέωσης είναι σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο Advance πελάτης χρεώνεται με το ισόποσο .

13γ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Εισερχόμενα εμβάσματα ιδιωτών
Επιβεβαίωση εμβάσματος (Confirmation)
Τροποποίηση εντολής (εμβάσματος) πριν τη διεκπεραίωση της αρχικής εντολής
Τροποποίηση εντολής (εμβάσματος) μετά τη διεκπεραίωση της αρχικής εντολής (19)
Ακύρωση εντολής (εμβάσματος) (19)
Επεξεργασία απελευθερωμένων συναλλαγών Π.Δ. 96/93 και Π.Δ.104/94

€ 0 - 250: €1
€ 250,01 - 12.500: €5
€ 12.500,01 - 50.000: €8
€ 50.001 και άνω: €10
€ 25 ανά σελίδα, μέγιστο: € 100

€ 0 - 250: €1
€ 250,01 - 12.500: €5
€ 12.500,01 - 50.000: €8
€ 50.001 και άνω: €10
-

€ 0 - 250: €1
€ 250,01 - 12.500: €5
€ 12.500,01 - 50.000: €8
€ 50.001 και άνω: €10
€ 20 ανά σελίδα, μέγιστο: € 100

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

€ 15

€ 15

€ 15

€25, Premier: €20

€ 20

€ 20

€30 + έξοδα εμβάσματος
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14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ
Φύλαξη εγγράφων
Φύλαξη & λειτουργική διαχείριση Ομολόγων (για ιδιώτες)
(ετήσια επιβάρυνση, οι εισπράξεις πραγματοποιούνται κάθε τρίμηνο)
Εργασίες σχετικές με Ομόλογα εκδόσεως ΗΠΑ & Φορολογητέων από ΗΠΑ
- Συμπλήρωση Φόρμας W8-BEN *
- Συμπλήρωση Φόρμας 1042S *
- Αίτηση Επιστροφής Φόρου (εντός χρονοδιαγράμματος ΗΠΑ)
- Εργασίες διαχείρισης αξιογράφων (Custody)
- Εργασίες φύλαξης Ανωνύμων μετοχών

Μέσω Καταστημάτων

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Κατόπιν συμφωνίας
ΟΕΔ: 0,10% επί ονομαστικής αξίας
+ 24% ΦΠΑ, ελαχ. 10 + 24% ΦΠΑ
Άλλα Ομόλογα: 0,20% επί
ονομαστικής αξίας + 24% ΦΠΑ,
ελαχ. 10 + 24% ΦΠΑ (9)

-

-

-

-

10/φόρμα (κάθε 3 χρόνια)
100/ανά έτος και ανά δικαιούχο
90
Κατά περίπτωση

-

-

ετήσια, μέχρι 500

* Κατόπιν σχετικής αιτήσεως/ εντολής του πελάτη προκειμένου να μην φορολογηθεί ο τίτλος εκδόσεως ΗΠΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ, το πρώτο έγγραφο
συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον πελάτη και το δεύτερο συμπληρώνεται από την Τράπεζα.
15. ΑΓΟΡΑ & ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ ΕΝΤΟΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
Προμήθεια για Αγορά Ομολόγων/ Εντόκων Γραμματίων - ιδιώτες
- για ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη έως 1 έτος

70 μονάδες βάσης

-

-

- για ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη πάνω από 1 έτος εκφρασμένα
σε Ευρώ

220 μονάδες βάσης

-

-

- για ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη πάνω από 1 έτος εκφρασμένα
σε άλλα νομίσματα (πλην Ευρώ)

220 μονάδες βάσης

-

-

- για ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη έως 1 έτος

70 μονάδες βάσης

-

-

- για ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη πάνω από 1 έτος

220 μονάδες βάσης

-

-

Η προμήθεια υπολογίζεται επί της ονομαστικής αξίας
Προμήθεια για Πρόωρη Εξόφληση Ομολόγων/ Εντόκων Γραμματίων - ιδιώτες

Η προμήθεια υπολογίζεται επί της ονομαστικής αξίας.
16.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έξοδα Ελέγχου Νομιμοποιητικών Εγγράφων - Εκπροσώπησης Εταιρειών
Φύλαξη Αλληλογραφίας
Ακύρωση εντολής πελάτη μετά την διεκπεραίωση της αρχικής του οδηγίας
Συνολικό κόστος πρόωρης απόδοσης Προθεσμιακής Κατάθεσης (Π/Κ) ιδιωτών
πελατών (8)+(9)
Βεβαίωση προς ελεγκτές / λογιστές
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες επενδύσεις (για εταιρείες)
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επέκταση υφιστάμενων μονάδων (για
εταιρείες)
Επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας (για εταιρείες)
Έκδοση βεβαίωσης/αντιγράφου/γραπτού αιτήματος

30 + 24% Φ.Π.Α./ανά γνωμάτευσης
15/μηνιαίως

-

-

20
Αναληφθέν ποσό Χ 2% Χ
Εναπομείνασα Περίοδο/ 360 (365
για Λίρες Αγγλίας) πλέον €50
45
0,20%, ελάχιστο 220, μέγιστο 880

-

-

-

-

-

-

0,15%, ελάχιστο 150, μέγιστο 880

-

-

50
20 ανά σελίδα, μέγιστο 100 Ευρώ

-

-

Επιστολή πρόθεσης έκδοσης εγγυητικής/ χρηματοδότησης (για εταιρείες)
Αμοιβή μεσολάβησης αγοροπωλησίας πλοίων/ εταιρειών
Ταχυδρομικά
Υπηρεσίες Courier
Φωτοτυπικά έξοδα (για εταιρείες)
Έκδοση δανειακής ενημερότητας (για εταιρείες)
Έκδοση δανειακής ενημερότητας (για ιδιώτες)
Μηνιαία συνδρομή υπηρεσίας HSBC Advance
Άνοιγμα λογαριασμού σε καταστήματα της HSBC στο εξωτερικό (για ιδιώτες)
Επείγουσα ανάληψη μετρητών από πελάτες της ΗSBC που τηρούν λογαριασμό στο
εξωτερικό (Emergency Encashment)

15

-

15.000
2 εσωτερικό, 5 Ευρώπη, 6 λοιπές
χώρες
8 εσωτερικό, 20 λοιπές χώρες
0,10/σελίδα

-

-

-

-

-

-

Δωρεάν

-

-

Δωρεάν
€6
€200
Advance: €100
Premier: Δωρεάν
€ 15 (εξυπηρέτηση σε 1 ώρα)
Δωρεάν (εξυπηρέτηση σε 24 ώρες)
Advance & Premier: Δωρεάν

-

-

-

-

-

-

-

Δωρεάν

-

Παροχή Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Token) (κατά την εγγραφή στην
υπηρεσία "Internet Banking από την HSBC")
Αντικατάσταση Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Token) λόγω απώλειας/
κλοπής/ καταστροφής
Έρευνα χαρτοφυλακίου κληρονόμων και Νομιμοποίηση κληρονόμων*
Μετατροπή συναλλάγματος (για ποσά από USD 30.000 και άνω για τους πελάτες του
προγράμμαςτος EBS για Ναυτιλικακές εταιρείες)

6

-

6

40

-

-

6/1000

-

-

(8)

Σε κάθε περίπτωση οι πρόωρες αποδόσεις Προθεσμιακών Καταθέσεων υπόκεινται σε συναίνεση της Τράπεζας. Οι πρόωρες αποδόσεις Προθεσμιακών Καταθέσεων με διάρκεια έως
τρεις (3) μήνες επιβαρύνονται με κόστος το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο. Για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3)
μηνών επιτρέπεται η πρόωρη απόδοσή τους με τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζει η Τράπεζα.
(9)
Εάν κατά το χρόνο εντολής/ αίτησης πρόωρης απόδοσης της Π/Κ το εκάστοτε τότε ισχύον διατραπεζικό επιτόκιο (Euribor, Libor κλπ.) της αντίστοιχης περιόδου ξεπερνά κατά 200 μονάδες
βάσης το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία έναρξης της Π/Κ, τότε η Τράπεζα δεν θα εφαρμόσει μόνο τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού κόστους πρόωρης
απόδοσης της Π/Κ για να υπολογίσει το σχετικό κόστος πρόωρης απόδοσης Π/Κ, αλλά θα υπολογίσει επιπλέον τη διαφορά των διατραπεζικών επιτοκίων από το επίπεδο των 200 μονάδων
βάσης. Το κόστος διαχείρισης εκτέλεσης της εντολής πρόωρης απόδοσης Π/Κ θα εφαρμοσθεί όπως ισχύει ανωτέρω.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις Π/Κ με τόκους στην έναρξη.
* Εισπράτεται ανεξαρτήτως αποτελέσματος
17. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)
Προμήθεια διαχείρισης

0,10% - 2%
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Μέσω Καταστημάτων

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Ιnternet Banking
από την HSBC' & 'HSBC Mobile
Banking'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

Μέσω της υπηρεσίας 'Phone
Banking από την HSBC'

Επιβάρυνση σε Ευρώ

18. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Προμήθεια συμμετοχής Αμοιβαίων Κεφαλαίων

HGIF & Third Party Mutual Funds - Bond Funds

HGIF & Third Party Mutual Funds - Balanced Funds

HGIF & Third Party Mutual Funds - Equity Funds

HSBC Select

World Selection 1 & 2

World Selection 3

World Selection 4 & 5

2%
Premier:
3,000 - 100,000: 1,95%
100,000 - 250,000: 1,80%
250,000 +: 1,65%
2,75%
Premier:
3,000 - 100,000: 2,50%
100,000 - 250,000: 2,25%
250,000 +: 2,00%
3%
Premier:
3,000 - 100,000: 2,95%
100,000 - 250,000: 2,75%
250,000 +: 2,25%
Premier:
25,000 - 150,000: 2,00%
150,000+: 1,75%
3%
Premier:
3,000 - 100,000: 2,25%
100,000 - 250,000: 2,00%
250,000 +: 1,75%
3%
Premier:
3,000 - 100,000: 2,65%
100,000 - 250,000: 2,30%
250,000 +: 2,15%
3%
Premier:
3,000 - 100,000: 3,00%
100,000 - 250,000: 2,75%
250,000 +: 2,50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Παρατηρήσεις:
Προμήθεια εξαγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων 0%.
Η μετατροπή μεριδίων μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι δυνατή μόνο μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ίδιου επενδυτικού οίκου με προμήθεια 1%.
Δεν επιτρέπεται η μετατροπή μεριδίων για τα HSBC Select Funds.
Για τους πελάτες του προγράμματος EBS για Ναυτιλιακές εταιρείες παρέχεται έκπτωση 25 μονάδων βάσης επί της παραπάνω τιμολόγησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, εφόσον δεν είναι δεσμευμένες, αποδίδονται μαζί με τους τόκους τους σε πρώτη ζήτηση, εκτός από εκείνες που δεν θεωρούνται οριστικές
και για τις οποίες η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή τους Το εκάστοτε επιτόκιο ανά είδος λογαριασμού ορίζεται ελεύθερα από την Τράπεζα.
2. Τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
3. Το ποσό των επιταγών που απόστελλονται για είσπραξη, πιστώνεται στο λογαριασμό του καταθέτη μετά την οριστική είσπραξή του από την άλλη Τράπεζα. Τυχόν έξοδα που κατέβαλε
η Τράπεζα βαρύνουν τον καταθέτη.
4. Η πληρωμή SEPA είναι συναλλαγή πληρωμής σε Ευρώ εντός του "Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA)", που περιλαμβάνει τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και επιπλέον
τις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνεστάιν, Ελβετία και Μονακό.
5. Η πληρωμή PSD είναι συναλλαγή πληρωμής σε Ευρώ ή σε άλλο νόμισμα κράτους μέλους της Ε.Ε., εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δύο φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (πληρωτή και δικαιούχου) πρέπει να βρίσκονται εντός Ε.Ε. Στην περίπτωση PSD πληρωμών, μόνο η επιλογή “SHA” θα ειναι διαθέσιμη,
δηλ. τα έξαδα της τράπεζάς μας (τράπεζα πληρωτή) θα βαρύνουν τον εντολέα, ενώ τα έξοδα της τράπεζας του δικαιούχου θα βαρύνουν τον δικαιούχο, όπως ισχύουν.
6. Οι επιταγές σε Ευρώ που σύρονται σε Τράπεζες του εσωτερικού και γίνονται δεκτές για κατάθεση, πιστώνονται στο λογαριασμό του δικαούχου με αξία (valeur):
- 1 (μίας) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς τους, εφόσoν πρόκειται για τραπεζικές επιταγές,
- 3 (τριών) εργάσιμων ημερών για προσωπικές και
- 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών για επιταγές που σύρονται σε Συνεταιριστικές Τράπεζες.
7. Ο τόκος στους καταθετικούς λογαριασμούς υπολογίζεται από την ημερομηνία αξίας (value date) της σχετικής συναλλαγής. Σε περίπτωση αναλήψεως ο τόκος υπολογίζεται μέχρι την
προηγούμενη της ανάληψης ημέρα.
8. Ο υπολογισμός των τόκων των εντόκων λογαριασμών σε Ευρώ καθώς και στα περισσότερα ξένα νομίσματα γίνεται επί τη βάσει των πραγματικών ημερολογιακών ημερών, βάσει έτους
360 ημερών
9. Ο λογισμός των τόκων κατά κατηγορία λογαριασμού γίνεται ως ακολούθως:
- ταμιευτηρίου Ευρώ με αντίγραφο λογαριασμού, ανά μήνα
- ταμιευτηρίου Ευρώ ή συναλλάγματος με βιβλιάριο, ανά εξάμηνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο)
- τρεχούμενος Ευρώ ανά μήνα
- ταμιευτηρίου συναλλάγματος με αντίγραφο λογαριασμού, ανά εξάμηνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο)
Σε περίπτωση, πάντως, που ο λογαριασμός εξοφληθεί νωρίτερα, οι τόκοι αποδίδονται μαζί με το κεφάλαιο κατά την εξόφληση. Από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε
προβλεπόμενος φόρος υπέρ του Δημοσίου.
10. Οι αντίστοιχες ετήσιες πραγματικές (effective) αποδόσεις των τόκων, εφόσον τα επιτόκια παραμείνουν σταθερά ή σημειώσουν αύξηση, βελτιώνονται κατά τι, λόγω του
ανατοκισμού των καταβληθέντων κατά τη διάρκεια του έτους τόκων.
11. Στις συναλλαγές που αφορούν τη διενέργεια εμβάσματος σε συνάλλαγμα με τη μεσολάβηση και τρίτης ανταποκρίτριας Τράπεζας, οι συναλλασσόμενοι ενδέχεται να
επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα, με επιφύλαξη ως προς το εκάστοτε ύψος αυτών (δεν αφορά σε πληρωμές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3862/2010).
12. Οι πελάτες επιβαρύνονται με τα πραγματικά ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή άλλα πραγματικά έξοδα (δικαστικά, διαμαρτυρικά, εγγραφής δικαιώματος
προσημείωσης υποθήκης, υποθήκης σε αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, και κτηματολογικό γραφείο, ανταποκριτών εσωτερικού/εξωτερικού κλπ.) όταν συντρέχει περίπτωση,
επαυξημένα κατά τους αναλογούντες φόρους.
13. Οι τόκοι χορηγήσεων και οι προμήθειες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%
14. Για συναλλαγές από ΑΤΜ του εξωτερικού (δίκτυο HSBC ή δίκτυο VISA Plus) σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, η ισοτιμία μετατροπής των νομισμάτων προσδιορίζεται από τη σχέση
ισοτιμίας των δύο νομισμάτων που ισχύει κατά την ημερομηνία που η συναλλαγή χρεώνεται στο λογαριασμό του πελάτη, πλέον τυχόν εξόδων των εμπλεκομένων Τραπεζών και Οργανισμών.
15. Για εξειδικευμένες εργασίες που δεν αναφέρονται στον πιό πάνω πίνακα, οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του καταστήματος.
16. Το τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και γνωστοποιείται δι' αναρτήσεως στους χώρους συναλλαγών.
17. Οι χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων της Τράπεζας που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες της VISA, ανέρχονται σε 4% ( για πιστωτικές κάρτες ) και 3% (για
χρεωστικές κάρτες) επί των τιμών της Visa. Aπό 19 Απριλίου 2020, ο Πελάτης δύναται να διαπιστώσει πώς το κόστος των συναλλαγών του με χρήση καρτών, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή ΕΟΧ,
εφόσον ισχύει) συγκρίνεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς σε ευρώ που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.hsbc.gr/cbpr
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18. Οι χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων της Τράπεζας που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες της MasterCard, ανέρχονται σε 4% (για πιστωτικές κάρτες) επί των
τιμών της MasterCard. Aπό 19 Απριλίου 2020, ο Πελάτης δύναται να διαπιστώσει πώς το κόστος των συναλλαγών του με χρήση καρτών, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή ΕΟΧ, εφόσον ισχύει)
συγκρίνεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς σε ευρώ που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.hsbc.gr/cbpr
19. Υπηρεσία προσφερόμενη μόνο μέσω 'Internet Banking από την HSBC.'
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