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HSBC Advance müşterisi olmak ve avantajlardan yararlanmak için
bankamızda en az 100.000 TL veya Bankamızca konvertibl olan muadili döviz
cinsinden bakiyenizin bulunması (“Varlık Kriteri”) yeterlidir. (Bakiyeniz TL/YP
vadeli - vadesiz mevduat, bireysel emeklilik, yatırım fonu, TL/YP hazine bonosu/
devlet tahvili/Eurobond, varlık yönetimi ve/veya hisse senedinden oluşabilir.)
HSBC Advance avantajları hakkında daha fazla bilgiyi şubenizden ve advance.
hsbc.com.tr adresinden alabilirsiniz. Bakiyenizin 6 ay boyunca belirlenen kriteri
sağlayamaması durumunda bankamızdaki Advance müşteri statünüz ve
Advance ürün/hizmet avantajlarından yararlanma durumunuz sona erer.
Advance’e özel bankacılık ürünlerindeki güncel oran, limit ve ücretlerimiz için
Müşteri Temsilciniz tarafından iletilecek Oran ve Limit Tablosu’na bakınız.
Kanallardan ücretsiz EFT ve havale işlemi, yalnız Advance varlık kriterini
sağlayan müşterilerimiz için geçerli olup, bu kanallar; Bankamız ATM’leri ile,
İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamalarıdır. Geç EFT (hafta içi
saat 16.00-17.00 arası) işlemleri, yukarıda belirtilen istisnaların kapsamına
girmemektedir. HSBC Bank A.Ş.’nin ücret, faiz ve komisyon oranlarını ve
indirimlerini değiştirme hakkı saklıdır.
HSBC Advance müşterileri, HSBC Advance Banka ve Kredi Kartlarını
kullanarak tüm yurt içi ATM’lerden vadesiz hesaptan TL para birimiyle para
çekme, para yatırma ve bakiye sorgulaması ile, HSBC Advance Kredi Kartları
ile kredi kartı borç, limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemlerini
günlük işlem limitleri dahilinde ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Diğer
banka ATM’ lerinden Banka Kart’ınıza bağlı TL ana hesabınıza ulaşarak işlem
yapabilirsiniz. Kredi Kartınız ile vadesiz hesap işlemlerinizi gerçekleştirebilmek
için TL ana hesabınızın tanımlı olduğu açık/geçerli bir Banka Kartınızın
bulunması ve Banka Kartınız ile Kredi Kart işlemlerini gerçekleştirebilmek
için ise açık/geçerli bir Kredi Kartınızın bulunması gerekmektedir. Diğer
banka ATM’lerinden yapacağınız işlemlere ilişkin limitleri www.hsbc.com.
tr adresinden öğrenebilirsiniz. Kredi Kartı nakit avans işlem ücretleriyle ilgili
ayrıntılı bilgiye HSBC Advance Telefon Bankacılığı 0850 211 0 115, HSBC
İnternet Bankacılığı, www.hsbc.com.tr veya şubelerimizden ulaşabilirsiniz.
HSBC Advance Banka Kartı’nızla yurt dışı HSBC ve diğer tüm yurt dışı banka
ATM’lerinden yaptığınız para çekim işlemleri için HSBC Bank A.Ş. tarafından
belirlenen Yurtdışı ATM para çekme ücreti tahsil edilir. Yurt dışı ATM’lerden
yapacağınız para çekme işlemleri esnasında ATM bankası tarafından DCC
(Dinamik Kur Dönüşümü) seçeneği sunulabilir. Bu seçenekte müşterilere
EUR-USD, GBP-USD, CAD-USD, AUD-USD pariteleri kullanılarak işlemi
tamamlama seçenekleri önerilebilir. DCC seçeneğinin kabul edilmesi
durumunda EUR-USD, GBP-USD, CAD-USD, AUD-USD pariteleri nedeniyle
ATM’den çekmiş olduğunuz tutarla hesabınıza yansıyan tutar arasında fark
oluşabilir. Yurt dışı ATM’lerinden yapacağınız işlemlerde ATM’de çıkan bu
gibi uyarı/bilgilendirme metinlerini okuyarak, tercihiniz doğrultusunda işleme
devam ediniz.
HSBC Advance Telefon Bankacılığı 0850 211 0 115’ten yapacağınız işlemlerde
şifre kullanımı zorunludur. Telefon bankacılığı şifrenizi HSBC Bank A.Ş.
Şubelerinden ve Telefon Bankacılığı aracılığı ile temin edebilirsiniz.
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 hsbcportfoy.com.tr internet sitesinden, HSBC Bank
A.Ş. Şubeleri’nden ve kap.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. HSBC Bank A.Ş.
olarak yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti verilmemektedir.
Modern Hesap ile TL hesaplarda bakiyenizin 3.000 ile 1.000.000, USD,
EUR ve GBP hesaplarda ise 2.000 ile 150.000 arasında kalan tutarı için faiz
kazanırsınız. 3.000 TL, 2.000 USD, EUR ve GBP’ye kadar olan kısmı vadesiz
hesabınızda kalır ve faiz uygulanmaz. Faiz oranı, günlük işleyen yıllık brüt faiz
oranını ifade eder. İlk Modern Hesap açılışının yapıldığı günden itibaren, Banka
tarafından belirlenen hoş geldin faiz oranı, yine Banka tarafından belirlenen
süre boyunca sabit kalacak şekilde uygulanacaktır. Bu süre sonunda, Modern
Hesaba standart faiz oranı uygulanır. Hoş geldin faiz oranından sadece bir defa
yararlanılabilir. Daha önce ilgili para biriminde bir Modern Hesap tanımlanıp,
hoş geldin faiz oranından yararlanılmışsa; Modern Hesap kapatılıp tekrar bir
Modern Hesap tanımlansa bile, hoş geldin faiz oranından yararlanılamaz.
HSBC Bank A.Ş.’nin faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.
HSBC Premium Bireysel Emeklilik Planı Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
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tarafından sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
acentesidir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği Bireysel Emeklilik
Devlet Katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25´i ile
sınırlıdır. Bireysel Emeklilik Sisteminde %25 devlet katkısı avantajından
sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri faydalanabilir.
Mavi Kart, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca
Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle
Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere ve 3. dereceye kadar olan altsoylarına
verilen resmî bir belgedir.
HSBC Advance Kredi Kartı ayrıcalıkları, Advance müşteriler için HSBC
Advance Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde geçerlidir. HSBC Advance
Kredi Kartı asıl ve ek kartları için geçerli güncel ücretler hsbc.com.tr’de yer
almaktadır.
Hafta sonu %10 restoran indirim kampanyası, Advance statüdeki müşteriler
için HSBC Advance Kredi Kartı ile cumartesi ve pazar günlerinde tek seferde
yapılacak 100 TL ve üzeri yurt içi restoran harcamalarında geçerlidir. İndirim
tutarı, ödeme işlemi banka kayıtlarına yansıdıktan sonra karta yansıtılır.
İndirimler, işyeri sektör kodu kafe ve restoran olan harcamalarda geçerlidir.
Müşteri başına (asıl ve ek kartlar toplam) kazanılabilecek aylık indirim tutarı
en fazla 50 TL’dir.
İnternet alışverişlerinde %10 indirim kampanyası Advance statüdeki
müşteriler için HSBC Advance Kredi Kartı ile yapılan 50 TL ve üzeri internet
alışverişlerinde geçerlidir. Müşteri başına (asıl ve ek kartlar toplam)
kazanılabilecek aylık indirim tutarı en fazla 50 TL’dir.
Ücretsiz 4 aya varan taksit ayrıcalığı, HSBC Advance müşteriler için ekstre
tarihine kadar Advance Kredi Kartı ile yurt içinde Advantage anlaşmalı işyerleri
dışındaki işyerlerinden yapılan 300 TL ile 10.000 TL arasındaki yurt içi tek
çekim alışverişlerde geçerlidir. Belirtilen işlemlerde ücretsiz taksit fırsatından
faydalanmak için, kriterlere uyan işlemler banka kayıtlarına yansıdıktan
sonra, taksitlendirme talebi HSBC İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık
uygulaması ya da HSBC Telefon Bankacılığı aracılığıyla ücretsiz 2, 3 veya 4
taksit seçenekleri arasından seçim yapılarak müşteri tarafından iletilmelidir.
Yemek, gıda, benzin, telekom, sigorta, kuyumculuk, kozmetik, doğrudan
pazarlama ve ofis malzemeleri harcamaları kapsam dışındadır. Havayolları,
seyahat acenteleri ve konaklama alışverişleri 3 aya kadar taksitlendirilebilir.
Seyahat hizmetleri Setur tarafından verilmektedir. TatilPuan kapsamında
sunulacak hizmetler, seyahat edilebilecek güzergâhlar ve indirimler Setur’un
sunduğu hizmet kapsamıyla sınırlıdır.
HSBC Advance Kredi Kartınız ile PROGO web sitesi üzerinden yapacağınız
rezervasyonlarda %20, PROGO aplikasyonu aracılığıyla yapacağınız
rezervasyonlarda ise %25 indirimden faydalanabilirsiniz. İndirimden
faydalanmak için üye kayıt aşamasında davet kodu alanına “HSBC001” kodu
ile giriş yapılması gerekmektedir. Eğer rezervasyonunuz sırasında bir sorun
yaşarsanız, destek için 444 7 329 no’lu PROGO Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.
Yıllık kart ücreti ödemeden sahip olabileceğiniz Priority Pass Kartı ile Priority
Pass Programı dahilinde 120’yi aşkın ülkedeki, 1000’den fazla havalimanındaki
özel bekleme salonunda, beraberinizdeki yakınlarınızla birlikte, ekstrenize
yansıtılacak kişi başı 32 USD giriş ücreti karşılığında vakit geçirme ayrıcalığına
sahip olabilirsiniz. Priority Pass Kartınız yoksa, HSBC Advance Telefon
Bankacılığı 0850 211 0 115 aracılığıyla başvuruda bulunabilir, program
kapsamındaki havalimanları ve detaylı bilgilere prioritypass.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
HSBC Advance Kredi Kartı müşterileri, HSBC Advance Kredi Kartı ile aldıkları
biletle çıkacakları yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde oluşabilecek beklenmedik
kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlanma veya uzuv kaybı durumlarına karşı 50.000
USD teminatlı Ferdi Kaza Sigortası kapsamındadır. Ayrıca herhangi bir kaza
sonucunda sigortalının yaralanması nedeniyle bir sağlık kuruluşunda yatarak
tedavi görmesi hâlinde 10.000 USD tutarına kadar yapılan harcamalarda
tedavi masrafları teminat kapsamı altındadır. İlave olarak yurt içi ve yurt dışı
havayolu seyahatlerinde beraberlerinde götürdükleri veya seyahat esnasında
satın alınan check-in yapılan bagajlarının kaybolması, hasara uğraması
veya gecikmesi nedeniyle asgari 12 saat bagajdan mahrum kalındığında
bagaj kaybı için 500 USD, bagaj gecikmesi için 100 USD tutarında teminat
bulunmaktadır. Ferdi Kaza ve Bagaj Sigortası Hizmetleri Gulf Sigorta AŞ.
tarafından sunulmaktadır.
3. Kişiler aracılığıyla verdiğimiz hizmetlerde değişiklik olabilir. HSBC Bank A.Ş.,
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Gulf Sigorta A.Ş. acentesidir.
HSBC ifadeleri HSBC Bank A.Ş.’yi ifade etmek üzere kullanılmıştır. HSBC
Bank A.Ş. uygulama ve kampanya koşullarının tamamında, dilediği zaman
değişiklik yapma ve/veya uygulamayı durdurma hakkına sahiptir.
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HSBC Advance
Avantajlar
Dünyası
Tüm bankacılık ihtiyaçlarınız için ürün, hizmet ve
avantajlarıyla HSBC Advance yanınızda.
Advance1 müşterisi olmak ve avantajlardan
yararlanmak için, bankamızda 100.000 TL (veya
muadili döviz cinsinden) ve üzeri bakiyenizin
bulunması yeterlidir.

HSBC Advance’in Avantajlar
Dünyası
Dijital Kanallar ve ATM’lerden Ücretsiz EFT ve Havale
Varlık kriterini sağlayan Advance müşterilerimiz için HSBC İnternet
Bankacılığı, Mobil Bankacılık uygulaması ve ATM’lerinden ücretsiz
EFT ve havale2
Günlük Bankacılık Hizmetleri
• Dijital kanallarda, varlık kriterini sağlayan Advance 			
müşterilerimize özel mevduat faiz oranları
• Varlık kriterini sağlayan Advance müşterilerimize özel
ihtiyaç kredisi limiti ve kredi faiz oranları
• Advance müşterilerimize özel kredi değerlendirme ve
onay süreçleri
• Tüm bankacılık kanallarında Advance müşterilerimize özel işlem limitleri
• Günlük harcamalarınızda ayrıcalıklar sunan HSBC Advance
Kredi Kartı
• HSBC Advance Kartları ile tüm yurt içi ATM’lerden ücretsiz işlem
avantajı3
• HSBC Advance Banka Kartı’nızı kullanarak, yurt dışındaki
tüm ATM’lerden avantajlı ücretlerle, kur değişimine
uğramadan USD, EUR, GBP, AUD ve CAD çekebilme imkânı4
• Sadece Advance müşterilerimize hizmet sunan HSBC Advance
Telefon Bankacılığı: 0850 211 0 1155
Mobil Bankacılık
Bankacılık işlemlerinizi her an her yerden yapmanızı sağlayan
Mobil Bankacılık uygulamasıyla;
• Döviz, arbitraj, altın ve gümüş işlemlerini
• Yatırım Fonu ve Hisse Senedi işlemlerini6
• EFT, Havale, Swift işlemlerini
• Mevduat işlemlerini
• HSBC Advance Kredi Kartı ve banka kartınızla ilgili işlemleri
• Fatura ve ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
• TL, USD, EUR, GBP para birimlerinde açılabilen,
günlük bankacılık ihtiyaçlarını karşılarken, faiz de kazandıran 		
Modern Hesap7

İhtiyaçlarınıza Yönelik Bankacılık Ürünleri

HSBC Advance Kredi Kartı Ayrıcalıkları9

Kişiye Özel Müşteri Temsilcisi
Kişiye özel bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinde uzman Müşteri
Temsilcileri aracılığıyla sunulan günlük bankacılık çözümleri

• Hafta sonu 100 TL ve üzeri tüm restoran harcamalarınızda
%10 indirim10
• İnternetten yapacağınız 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde
%10 indirim11
• Yurt içi tek çekim alışverişlerinizde ücretsiz 4 aya varan taksit
fırsatı12
• Temassız ödeme özelliği sayesinde daha hızlı alışveriş imkanı
• NakitPuan’larınızı 2 ile çarparak TatilPuan olarak seyahatlerinizde
kullanma fırsatı13
• Yurt içi AVIS ofislerinden %25 indirimle araç kiralama
• PROGO ile %25’e varan indirimle adresten adrese transfer 		
hizmeti14
• Ücretsiz sahip olunan Priority Pass Kart ile üye salonlardan
kişi başı 32 USD giriş ücretiyle yararlanma imkânı15
• Sigorta ve Teminat Ayrıcalıkları - Yurt içi ve yurt dışı 		
seyahatlerinizde geçerli Ferdi Kaza, Bagaj Kaybı/Gecikmesi 		
Sigortası16

İhtiyaçlarınıza Göre Tasarlanmış Bankacılık Hizmetleri
• Müşterilerimizin önceliklerine ve risk profillerine uygun yatırım
ürünü alternatifleri
• Zenginleştirilmiş özellikleriyle, Mobil Bankacılık 			
uygulaması
• HSBC İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamasıyla		
hisse senedi, yatırım fonu, döviz, altın, gümüş alım
ve satım işlemlerini kolayca gerçekleştirme imkânı
• Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. işbirliği ile sunduğumuz Premium
Bireysel Emeklilik Planı ile birikim üzerinden yönetim gider 		
kesintisi uygulanmamasının ayrıcalığını yaşarsınız.8

