Premier, HSBC Bank A.Ş.nin sunduğu bir ürün / hizmet paketidir. Mevzuata, hesap
açma kriterlerine ve yerel düzenleyici kurallara tabidir. 66’yı aşkın ülke ve bölgede
mevcuttur. HSBC Premier müşterisi olabilmek için, bankamızda en az 150.000 TL
veya muadili döviz cinsinden bakiyenizin bulunması yeterlidir. Bakiyeniz TL / yabancı
para vadeli / vadesiz mevduat, yatırım fonu, bireysel emeklilik, hazine bonosu/devlet
tahvili / Türkiye Cumhuriyeti ve Türk şirket Eurobondları, ve / veya hisse senedinden
oluşabilir. Bakiyenizin 12 ay boyunca belirlenen kriteri sağlayamaması durumunda
bankamızdaki Premier müşteri statünüz ve Premier ürün / hizmet ayrıcalıklarından
yararlanma durumunuz sona erer.
Tüm HSBC Yatırım Fonları, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Yatırım fonları mevduat değildir. Yatırım fonları, anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli
yatırım riskleri içerebilir. Yatırım fonları tarafından alınan menkul kıymetlerin değeri
artabileceği gibi, piyasa koşullarına bağlı olarak değeri düşebilir ve anaparanın bir
kısmı kaybedilebilir. Yatırım fonlarının geçmişteki performansları, gelecekteki
performanslarının göstergesi değildir, fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Yabancı
para cinsinden varlıklara yatırım yapan yatırım fonları, dövizdeki muhtemel
dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir.
Yatırımcılar, risk getiri anlayışlarına göre, kendilerine en uygun fonu seçmelidir.
Fonların izahname, içtüzük ve yatırımcı bilgi formlarına www. hsbcportfoy.com.tr
internet sitesinden, HSBC Bank Şubeleri’nden ve www.kap.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz. HSBC Bank A.Ş. olarak yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim
hizmeti verilmemektedir.
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Hisse senedi alım satım işlemleri ve Vadeli İşlem Opsion Piyasası işlemleri
hizmetleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilmektedir. HSBC Bank
A.Ş. emir iletimine aracılık lisansı kapsamında bu işlemleri HSBC Yatırım’a
iletmektedir. HSBC Bank A.Ş. tarafından tarafından portföy ve yatırım danışmanlığı
hizmeti verilmemektedir.
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Altın mevduat hesabı ile vadesiz TL, USD, EUR ya da GBP hesaplarınız aracılığıyla
altın alım satım işlemi yapabilirsiniz. Minimum 0,01 gram ve katları olacak şekilde
Vadesiz Altın Hesabı açabilir, alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Altın
işlemleri 995/1000 saflıkta gerçekleştirilmektedir. Bireysel İnternet, Telefon ve ATM
Bankacılığı’nda maksimum günlük işlem limiti 3.000 gram’dır. HSBC şubelerinde
işlem üst limiti bulunmamaktadır. Vadesiz Altın Hesabınızdaki altınları minimum 300
g’dan başlayarak 1 ay ve üzeri vadelerde Vadeli Altın Hesabı açarak değerlendirebilir
ve faiz getirisinden yararlanabilirsiniz.
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Fonlu mevduat hesapların içeriği; vade, hesap açılış tutarı, fon tipi, yatırım fonu ve
mevduatın hesap içindeki oransal dağılımı ile mevduat faiz oranı göz önünde
bulundurularak farklılaştırılmıştır. Farklı içeriğe sahip Fonlu Mevduat Hesapları ve
avantajlı faiz oranları hakkında ayrıntılı bilgiye HSBC Bank A.Ş Şubeleri’nden
ulaşabilir ve hesap açtırabilirsiniz.
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Premium Bireysel Emeklilik Planı, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından
sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir. Sahip
olduğunuz tüm sözleşmeler için toplam yıllık Devlet Katkısı miktarı, yıllık brüt asgari
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ücretin %25’ini geçemez. Devlet Katkısından sadece T.C. vatandaşları ve mavi kart
sahipleri yararlanabilir.

