Fees Schedule
For Wealth Products only - Effective 01 August 2018
Product

Maximum Commission / Fee

Fixed Income
(Including bonds, notes, treasury bills and
certificates of deposits)

Up to 3.00% of notional amount

Foreign Exchange (FX)

Up to 3.00% (single transactions executed by
dealer)
Up to 5.00% (board rates at point of setting
the rate)

Structured Products
(Including Equity Linked Structured Notes,
Rate Linked Structured Notes,
Currency Linked Structured Notes,
Commodity Linked Structured Notes etc.)

Up to 5.00% of notional amount

Mutual Funds

Upfront Fee: Dependent on the mutual
fund’s fees and charges as prescribed in the
respective prospectus.
Annual Management Fee: Fund House
charge client Annual Management Fee as
defined in the mutual fund’s prospectus and
Bank receives part of the Annual Management
Fee from the fund house.

Important
a.

All charges are the same for both Priority & Personal Banking Customers unless mentioned
otherwise.

b. The pricing information set out in this document does not include any third-party charges. Such
third-party charges are in addition to the pricing information set out in this document, and will be
levied separately;
c.

If the Bank agrees to (i) provide a service or product to you and (ii) such product or service requires
exceptional handling, the Bank has the right to levy extra fees/charges for the additional amount
of work that the Bank is required to undertake;

d. The pricing information in this document is subject to change and the Bank will notify you of such
changes from time to time with at least 30 days’ prior notice (provided that such changes are
within the control of the Bank);
e.

If you require further information, please contact our 24 hour Phone Banking on (+974) 44658555
or visit our website at www.sc.com/qa. Tariff for any services not mentioned above will be available
on request.

جدول الر�سوم

ملنتجات الإ�ستثمار فقط اعتبارا من تاريخ 01/08/2018م
المنتج

الحد األقصى للعمولة /الرسوم

الدخل الثابت
(يشمل الصكوك ،السندات ،األذون و شهادات الودائع)

لغاية  %3.00من القيمة اإلسمية

الصرف األجنبي (الفوركس)

لغاية ( %3.00للمعاملة الواحدة المنفذة من قبل المتعامل)
لغاية ( %5.00أسعار الالئحة عند نقطة تحديد السعر)

المنتجات المركبة
(تشمل السندات المركبة المرتبطة باألسهم ،السندات
المركبة المرتبطة بالسعر ،السندات المركبة المرتبطة
بالعملة ،السندات المركبة المرتبطة بالبضاعة وغيرها)

لغاية  %5.00من القيمة اإلسمية

صناديق االستثمار

الرسوم مقدماً :تعتمد على الرسوم والمصاريف
المنصوص عليها في صندوق االستثمار حسب نشرة كل
منها.
رسوم اإلدارة السنوية :يفرض مدير الصندوق على
العميل رسوما ً سنوية لإلدارة وفقا ً لما تنص عليه نشرة
صندوق اإلستثمار ويستلم البنك جزءاً من الرسوم السنوية
لإلدارة من مدير الصندوق.

هامة:
 .1تكــون جميــع الرســوم متســاوية لجميــع العمــاء ســواء كانــوا عمــاء البرايوريتــي أو عمــاء الخدمــات المصرفيــة الشــخصية مــا لــم يــرد
نــص بخالفــه.
 .2ال تتضمــن المعلومــات الخاصــة باألســعار المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقــة أي رســوم ألي أطــراف أخــرى .تعتبــر الرســوم
المدفوعــة ألي أطــراف أخــرى رســوم إضافيــة لألســعار المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة ويتــم تحصيلهــا علــى حــدة.
 .3إذا وافــق البنــك علــى ( )iمنــح خدمــة أو منتــج لــك و ( )iiيحتــاج هــذا المنتــج أو الخدمــة إلــى معالجــة اســتثنائية ،يحــق للبنــك فــرض
رســوم/أجور إضافيــة عــن العمــل اإلضافــي الــذي يجــب علــى البنــك القيــام بــه.
 .4بيــان األســعار الــواردة فــي هــذه الوثيقــة قابــل للتغييــر وســيقوم البنــك بإشــعاركم عــن تلــك التغييــرات مــن وقــت إلــى آخــر بموجــب
إشــعار مســبق مدتــه  30يوم ـا ً (فــي حــال أن تكــون هــذه التغييــرات خاضعــة لســيطرة البنــك).
 .5فــي حالــة احتياجكــم للمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى اإلتصــال بنــا هاتفيـا ً علــى مــدار الســاعة علــى الرقــم )+974( 44658555 :أو
زيــارة موقعنــا  .www.sc.com/qa :التعرفــة عــن أيــة خدمــة غيــر مذكــورة أعــاه متوفــرة عنــد الطلــب.

