
Important Information Document 
Your Mortgage Loan with Standard Chartered Bank, Bahrain

Dear Customer,

Thank you for your application for a Standard Chartered Mortgage Loan. The indicative terms applicable to the Mortgage Loan that you have applied for 
are summarised in the table below.

Indicative Terms (subject to contract, final terms will be communicated in the offer letter and updated fees will be contained in the Service and Price 
Guide). This document is for your convenience and does not replace the detailed Mortgage Loans terms and conditions.
Type of Mortgage Facilities
£ Property Purchase  £ Loan Top-Up    £ Cash Out

Loan Amount BHD _________________________________

Calculation of Interest on Loan 
Amount and Interest Rate

Interest will be calculated on the outstanding loan amount at the Interest Rate
The Interest Rate will be variable and is defined as Base Rate + Margin on an actual reducing balance. 
Base Rate is 6 months Bahrain Inter Bank Offer Rate (BIBOR) and will be taken from Reuters. 
Margin is ______ % per annum
For reference purpose only, note that BIBOR as of _______________ is _____% p.a. 
Note that the actual Interest Rate applicable to (i) the monthly instalments payable during the period 
commencing from the disbursement of loan until the first re-pricing date shall be by reference to the BIBOR as 
at the preceding 30 June or 31 December (whichever is more recent) and (ii) the monthly instalments payable 
subsequent to the first re-pricing date until the second re-pricing date shall be by reference to the BIBOR as 
at the first re-pricing date and (iii) the monthly instalments payable subsequent to the second re-pricing date 
until the third re-pricing date shall be by reference to the BIBOR as at the second re-pricing date and so on.
Interest Rate shall be re-priced on 30 June and 31 December each year. In case any pricing or re-pricing date 
falls on a holiday then BIBOR (for the purpose of calculation of the Interest Rate) as of the last working day prior 
to re-pricing date will be used for re-pricing.
On each re-pricing date, Base Rate will be updated while Margin will stay the same. Any increase or decrease 
in the Base Rate (as a result of change in BIBOR) will reflect in the applicable Interest Rate and instalments, 
accordingly. The revised Base Rate will be effective from the first instalment post the re-pricing date. For 
example if the Base Rate is increased/decreased on 31st December and the instalment date is 2nd of every 
month then the revised Base Rate will be applied on 2nd January where the change of interest rate will be 
applied on 2nd February.
BIBOR is subject to further variation as dictated by the Bahrain Inter Bank Offer Rate market. 
For reference purpose only, note that the total interest amount accumulated till the maturity of your loan is 
approximately BHD ______________ based on the current BIBOR of ________% + Margin of _________% 
applied till maturity of loan. Subsequent changes in the BIBOR on re-pricing dates shall determine the actual 
applicable interest rate and the total interest amount, accordingly.
Provided that at least 30 days’ notice is given to you, we shall be entitled to vary the Margin in our sole and 
absolute discretion at any stage during the existence of the Facility

Monthly Instalment 

The Customer shall pay an amount on a monthly basis for the repayment of the Loan Amount and payment of 
the Interest in accordance with a schedule of payment to be provided by the Bank on (i) on the disbursement 
date and subsequently (ii) on every re-pricing date.
For reference purpose only, note that the monthly instalment amount is approximately  
BHD_____________ /-. Please note that this amount is indicative only and is subject to change based as a result 
of changes to the Interest Rate.
Further, we may revise such instalment amount, due to a change in the Interest Rate, delay in repayment, 
capitalisation of interest, increases in insurance premiums and/or any other reasons as may be considered 
proper by us.

First instalment due date 
(Subject to any change in 
disbursement schedule)

A minimum gap of 15 days between the disbursal of your loan and the date of your first instalment.
If the first instalment due date is greater than 30 days from the date of disbursal of the loan, interest (at the 
rate applicable to your Mortgage Loan account) will be charged for the additional days (greater than 30) and 
will be added to your first instalment
In case where the difference between the disbursal date and the first instalment date is less than 30 days, 
the interest for additional days (less than 30) will be refunded to you by deducting the amount from your last 
instalment.

Maturity or Term (Total number 
of monthly instalments) _______________Months

Processing Fee

1% of the Loan Amount / incremental loan amount in case of top up or BHD 400/- whichever is lower is payable 
upon acceptance of the Offer Letter.
BHD ________________
We reserve the right to debit your account for facilitating the payment of the processing fee.

Late Payment Fee
A late payment fee of BHD 10 shall be levied additionally for every instance of default in paying your monthly 
payment.
From time to time, we may vary the late payment fee, as per the Bank’s Service & Price Guide



Prepayment/ 
Early Settlement Fees

Any amount prepaid is not available for redrawing
A pre-payment fee of 0.75%of the amount being prepaid or BHD 200/- whichever is lower shall be levied for 
any prepayments. 
Interest at the Interest Rate shall accrue on any amount that remains outstanding from the relevant instalment 
date until the settlement date 

Application Processing / 
Valuation Fee A fee of BHD__________ will be collected from you once you accept and sign the Offer Letter.

Please note:

1. This document is not legally binding. It is a summary of the indicative terms for your reference only. If your application is approved, we will issue 
you an Offer Letter, which will contain the final terms of your Mortgage Facility.

2. The Property Valuation Charge collected from you will not be refunded to you if the valuation has been rendered even if your loan is not approved. 
Please note that no cash is accepted by the Bank’s sales staff.

3. Below is an illustrative example should the first instalment due date be over 30 days

Loan Amount Disbursal Date First EMI Date Interest Rate Number of Odd 
Days

Odd Days Interest 
Due

BHD 5,000 25th April 30th May 11% 5 BHD 7.639

BHD 5,000 23rd April 30th May 11% 7 BHD 10.694

4. After the first EMI due date, instalments will be due on the same day of each month. We will automatically debit your nominated Current/Savings 
account for the instalment amount on the due date. In case the first instalment is due at the end of the month, subsequent instalment will be due at 
the end of each respective month.

5. If you default on your loan, we will take appropriate legal measures to enforce the bank’s rights under the mortgage including repossession and 
sale of the property. A negative report will be made to the Central Bank, indicating your default.

6. If you fail to pay a due instalment you will be charged a late payment fee.

7. Non-payment of monthly dues will translate into blocking of your account with Standard Chartered Bank with the amount due and will negatively 
impact your credit rating and may jeopardize your access to future loans from any reputable lending institution. Please note that Standard 
Chartered Bank will also take action(s) to collect any unpaid dues, including legal action where necessary.

8. In the event of a take-over loan, your loan with the other institution will be settled and the remaining money (if applicable) will be deposited into your 
account with Standard Chartered Bank after you provide us a clearance letter from the other institution. In case the clearance letter is not received 
within 30 days of disbursal of the take-over loan amount, your loan may be cancelled.

9. As a pre-condition to granting the Mortgage Loan, you will be required to open a deposit account with Standard Chartered Bank.

10. The loan amount will be determined by the Bank and no commitment can be given to you. All loans will be granted at the sole discretion of 
Standard Chartered Bank, Bahrain.

11. At Standard Chartered Bank, we appreciate and value feedback on your experiences with our products and services. If you have a complaint, please 
contact our 24-hour Phone Banking Unit on +973 17 531 532 quoting your CPR number, or you may email us at eService.Bahrain@sc.com or visit our 
website www.sc.com/bh for any further clarifications. In addition to the preceding, an easy-to-use Complaint Guide is also available on the Bank’s 
TV screens and help desks at Branches.

12. We may disclose your personal information to the Credit Bureau, our insurance partners, our related companies and certain other parties to whom 
disclosure is necessary for legal and/or operational reasons. We may also discuss your employment status with your employer.

13. All documents given to us along with your application will become part of the Bank’s records and will not be returned to you.

14. The Bank reserves the discretion to change the detailed terms and conditions relating to the loan.

15. For updated Fee and Charges, please refer to our Service and Price Guide available at www.sc.com/bh

16. 1% of the Loan Amount / incremental loan amount in case of top up or BHD 400/- whichever is lower is payable upon acceptance of the Offer Letter.
BHD ________________ We reserve the right to debit your account for facilitating the payment of the processing fee.

I acknowledge that I have read and understand the above.

I understand that this document is for my convenient reference only and that any actual offer by the Standard Chartered Bank will be made in an Offer 
Letter.

_________________________________________________________
Primary Borrower Signature

Name ____________________________________________________________

Date           /                   /

_________________________________________________________
Co-Borrower Signature

Name ____________________________________________________________

Date           /                   / Version : N
ovem

ber 2018



وثيقة معلومات مهمة

قر�شك العقاري من بنك �شتاندرد ت�شارترد، البحرين

عزيزي الزبون،
�شكًرا لك على طلبك للح�شول على  القر�ض العقاري من بنك �شتاندرد ت�شارترد. اأدناه ملخ�ض ال�شروط الإر�شادية املطبقة على  القر�ض العقاري الذي تقدمت بطلبة.

ال�شروط الإر�شادية ) تخ�شع اإلى العقد، �شيتم اإر�شال ال�شروط النهائية يف خطاب العر�ض  و ت�شم الر�شوم املحدثة يف الدليل الإر�شادي لأ�شعار اخلدمات. تعترب هذه الوثيقة مرجعية ول حتل حمل �شروط 
القر�ض العقاري واأحكامه.

نوع الت�شهيالت العقارية 

£ مبلغ نقدي £ مبلغ اإ�شايف على القر�ض    £ �شراء عقار   

_________________________________ د.بمبلغ القر�ض

احت�شاب الفائدة على مبلغ القر�ض ومعدل 

الفائدة 

�شيتم احت�شاب الفائدة على مبلغ القر�ض امل�شتحق وفقًا ل�شعر الفائدة

�شعر الفائدة متغري وُيعرف باأنه معدل الفائدة الأ�شا�شي + هام�ض على الر�شيد الفعلي املتناق�ض.

�شعر الفائدة الأ�شا�شي هو �شعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بيبور( ملدة 6 اأ�شهر ويتم اقتبا�شه من رويرتز

تبلغ ن�شبة الهام�ض ______ ٪ �شنويًا 

يبلغ   _____ بتاريخ  )بايبور(  البحرين  يف  البنوك  بني  به  املعمول  الفائدة  �شعر  اأن  العلم  ُيرجى  فقط،  املرجعية  لأغرا�ض 
______ ٪ �شنويًا

كما يرجى مالحظة اأن �شعر الفائدة الفعلي املطبق على )اأ( الأق�شاط ال�شهرية م�شتحقة الدفع خالل الفرتة التي تبداأ من �شرف القر�ض حتى تاريخ 
اإعادة الت�شعري الأول يكون وفقًا ل�شعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( كما يف 30 يونيو اأو 31 دي�شمرب ال�شابق )اأيهما اأقرب( و)ب( 
الأق�شاط ال�شهرية م�شتحقة الدفع بعد تاريخ اإعادة الت�شعري الأول حتى تاريخ اإعادة الت�شعري الثاين يكون وفقًا ل�شعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف 
البحرين )بايبور( كما يف تاريخ اإعادة الت�شعري الأول )ج( الأق�شاط ال�شهرية امل�شتحقة بعد تاريخ اإعادة الت�شعري الثاين وحتى تاريخ اإعادة الت�شعري 

الثالث �شيكون وفقًا ل�شعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( كما يف تاريخ اإعادة الت�شعري الثاين وهكذا.

�شيتم اإعادة ت�شعري �شعر الفائدة يف 30 يونيو و31 دي�شمرب من كل عام. اإذا �شادف اأي ت�شعري اأو اإعادة ت�شعري اأثناء اأي عطلة، فاإنه �شيتم اإعادة الت�شعري 
اإعادة  اآخر يوم عمل قبل تاريخ  اإعتبارًا من  با�شتخدام �شعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين »بايبور« )لغر�ض احت�شاب �شعر الفائدة( 

الت�شعري.

يف كل تاريخ اإعادة ت�شعري، �شيتم حتديث �شعر الفائدة الأ�شا�شي بينما  يبقى الهام�ض كما هو. اإن اأي زيادة اأو نق�شان يف �شعر الفائدة الأ�شا�شي )نتيجة 
للتغري يف �شعر بايبور( �شوف ينعك�ض على �شعر الفائدة والأق�شاط املطبقة وفقًا لذلك. �شيكون معدل الفائدة الأ�شا�شي املعدل �شاريًا من تاريخ الق�شط 
الأول الذي يتبع تاريخ اإعادة الت�شعري. على �شبيل املثال اإذا ما مت زيادة / تقليل معدل الفائدة الأ�شا�شي بتاريخ 31 دي�شمرب وكان تاريخ الق�شط هو 2 

من كل �شهر فاأن تاريخ �شريان معدل الفائدة الأ�شا�شي املعدل �شيكون 2 يناير وعليه �شيعك�ض التغيري يف �شعر الفائده بتاريخ 2 فرباير. 

ويخ�شع بايبور ملزيد من التباين على النحو الذي ميليه �شوق �شعر الفائدة بني البنوك البحرينية.

ــــــــــــــــ دينار بحريني  ولأغرا�ض مرجعية فقط، يرجى مالحظة اأن اإجمايل قيمة الفائدة املرتاكمة حتى تاريخ ا�شتحقاق القر�ض اخلا�ض بك هو تقريبًاـ 
على اأ�شا�ض ن�شبة بايبور احلالية ــــــــــــــ ٪ + هام�ض بن�شبة ــــــــــــــ ٪ املطبقة حتى تاريخ ا�شتحقاق القر�ض. وحتدد التغريات الالحقة يف �شعر البايبور يف 

تواريخ اإعادة الت�شعري �شعر الفائدة الفعلي املطبق وجمموع مبلغ الفائدة وفقًا لذلك.

يحق لنا تغيري الهام�ض وفقًا لتقديرنا اخلا�ض واملطلق يف اأي مرحلة من مراحل وجود الت�شهيالت، �شريطة اأن ُيقّدم لكم اإ�شعارًا مدته 30 يوما على 
الأقل.

الق�شط ال�شهري

يقوم العميل بدفع مبلغ على اأ�شا�ض �شهري ل�شداد مبلغ القر�ض ودفع الفائدة وفقًا جلدول ال�شداد الذي يقدمه البنك )1( يف تاريخ ال�شرف وبعد ذلك 
)2( عند كل تاريخ اإعادة ت�شعري.

لأغرا�ض املرجعية فقط، يرجى مالحظة اأن مبلغ الق�شط ال�شهري هو ______  د. ب تقريًبا. واأن هذا املبلغ هو مبلغ ار�شادي فقط 
ويخ�شع للتغيري وفًقا للتغيريات التي تطراأ على اأ�شعار الفائدة.

وعالوة على ذلك، يجوز لنا مراجعة مبلغ الق�شط، اإما ب�شبب تغري �شعر الفائدة اأو التاأخر يف ال�شداد اأو ر�شملة الفوائد اأو الزيادة يف اأق�شاط التاأمني 
و/اأو لأي �شبب اآخر قد نراه منا�شبًا من قبلنا.

تاريخ ا�شتحقاق اأول ق�شط �شهري )رهن 

باأي تغيري يف اجلدول الزمني لل�شرف(

�شتكون هناك مهلة زمنية يف حدود 15 يومًا على الأقل بني تاريخ �شرف مبلغ القر�ض اخلا�ض بك وتاريخ الق�شط الأول.

القر�ض  الفائدة )بال�شعر املطبق على ح�شاب  يتم احت�شاب  القر�ض،  تاريخ �شرف  الأول اكرث من 30 يومًا من  الق�شط  ا�شتحقاق  تاريخ  اإذا جتاوز 
العقاري اخلا�ض بكم( عن الأيام الإ�شافية )اأكرث من 30 يومًا( وت�شاف اإلى اأول ق�شط لكم.

يف حال كان الفرق بني تاريخ �شرف القر�ض وتاريخ الق�شط الأول اأقل من 30 يومًا ، ُترد الفائدة عن الأيام الإ�شافية )اأقل من 30 يومًا( لكم عن طريق 
خ�شم املبلغ من اآخر ق�شط �شهري لكم.

مدة الإ�شتحقاق )اإجمايل عدد الأق�شاط 

ال�شهرية(
_______ �شهًرا

ر�شوم التجهيز

يتم دفع 1٪ من قيمة مبلغ القر�ض / قيمة املبلغ الإ�شايف يف حال القر�ض الإ�شايف  اأو ٤00 دينار بحريني - اأيهما اأقل عند قبول خطاب العر�ض.

_______ د.ب  

نحتفظ باحلق يف اخل�شم من ح�شابك لت�شهيل دفع ر�شوم املعاجلة. 

ر�شوم ال�شداد املتاأخر
يتم فر�ض ر�شوم �شداد متاأخر بقيمة 10 د. ب على كل حالة تق�شري يف �شداد الق�شط ال�شهري.

يجوز لنا من حني لآخر تغيري ر�شوم تاأخري ال�شداد وفقًا لدليل خدمات واأ�شعار البنك.



ر�شوم ال�شداد املبكر/الت�شوية املبكره 

للقر�ض

لن يكون اأي مبلغ يتم دفعه مقدمًا قاباًللل�شحب جمددًا.

يتم فر�ض ر�شم �شداد مبكر وقدره 0.75٪ من املبلغ املدفوع مقدمًا اأو 200 دينار بحريني اأيهما اأقل عن اأي مبالغ يتم دفعهامقدمًا .

ترتاكم الفائدة ب�شعر الفائدة على اأي مبلغ غري م�شتحق من تاريخ �شداد الق�شط ذي ال�شلة وحتى تاريخ الت�شوية.

�شيتم حت�شيل ر�شوم بقيمة _______ دينار بحريني مبجرد قبول وتوقيع خطاب العر�ض.ر�شوم جتهيز الطلب / التقييم

يرجى مالحظة: 

يرجى مالحظة اأن:
هذه الوثيقة غري ملزمة قانونيًا ، بل هي ملخ�ض لل�شروط الإر�شادية ي�شتخدم كمرجع . اإذا متت املوافقة على طلبك، �شن�شدر لك خطاب عر�ض يحتوي على ال�شروط النهائية للقر�ض العقاري اخلا�ض بك.  .1

لن يتم رد ر�شوم تقييم املمتلكات التي مت ا�شتالمها منك اإذا مت تقدمي التقييم حتى يف حالة عدم املوافقة على منح القر�ض اخلا�ض بك. يرجى مالحظة اأنه لن يتم قبول اأية مبالغ نقدية من قبل موظفي   .2
البنك. مبيعات 

فيما يلي مثال تو�شيحي يف حالة كان تاريخ ا�شتحقاق الق�شط ال�شهري الأول يزيد على 30 يومًا .  .3

تاريخ ال�شرفمبلغ القر�ض
تاريخ ا�شتحقاق الق�شط 

الأول
عدد الأيام الفرديةمعدل الفائدة

الفائدة املحت�شبة على 

الأيام الفردية

7.639 د. ب115٪30 مايو25 اأبريل5000 د.ب

10.69٤ د. ب117٪30 مايو23  اأبريل5000 د.ب

بعد اأول تاريخ ا�شتحقاق ق�شط ال�شهري ، �شوف تكون الأق�شاط م�شتحقة يف نف�ض اليوم من كل �شهر. �شنقوم تلقائيًا باخل�شم من ح�شاب التوفري/احل�شاب اجلاري الذي تختاره مببلغ الق�شط ال�شهري يف   .٤
تاريخالإ�شتحقاق . ويف حالة ا�شتحقاق الق�شط الأول يف نهاية ال�شهر، �شي�شتحق الق�شط الالحق يف نهاية كل �شهر.

يف حالة عدم انتظامك يف �شداد الق�شط ال�شهري، �شوف نتخذ التدابري القانونية املنا�شبة لإنفاذ حقوق البنك مبوجب الرهن املقدم مبا يف ذلك اإعادة امللكية وبيع العقار، و�شيتم تقدمي تقرير �شلبي اإلى   .5
م�شرف البحرين املركزي، ي�شري اإلى تخلفك عن �شداد الق�شط ال�شهري للقر�ض اخلا�ض بك.
يف حالة تخلفك عن �شداد الق�شط ال�شهري امل�شتحق �شوف يتم فر�ض ر�شوم �شداد متاأخر عليك.  .6

يف حالة عدم �شداد الق�شط ال�شهري اخلا�ض بك، فاإن ذلك �شيوؤدي اإلى جتميد ح�شابك لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد باملبلغ امل�شتحق و�شوف يوؤثر ذلك �شلبًا على ت�شنيفك الإئتماين ويوؤثر على اإمكانية   .7
ح�شولك على اأية قرو�ض يف امل�شتقبل من اأية موؤ�ش�شة اإقرا�ض ذات �شمعة طيبة. يرجى مالحظة اأن بنك �شتاندرد ت�شارترد �شوف يتخذ اأي�شًا اإجراءات جلمع اأي م�شتحقات غري مدفوعة، مبا يف ذلك 

ال�شرورة. عند  القانونية  الإجراءات 
يف حالة �شراء القر�ض من قبل موؤ�ش�شة اأخرى، �شيتم ت�شوية القر�ض اخلا�ض بك مع املوؤ�ش�شة الأخرى و�شيتم اإيداع املبلغ املتبقي )اإن وجد( يف ح�شابك لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد بعد اأن تقدم لنا خطاب    .8

اخالء طرف من املوؤ�ش�شة الأخرى . يف حالة عدم ا�شتالم خطاب اخالء طرف خالل 30 يومًا من تاريخ �شرف مبلغ القر�ض امل�شتحق، فقد يتم اإلغاء القر�ض اخلا�ض بك.
ك�شرط م�شبق ملنح القر�ض العقاري، �شوف يطلب منك فتح ح�شاب توفري لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد.  .9

�شيتم حتديد مبلغ القر�ض من قبل البنك ول ميكن تقدمي اأي التزام جتاه ذلك. يتم منح جميع القرو�ض وفقًا للتقدير املطلق لبنك �شتاندرد ت�شارترد، البحرين.  .10
نحن، يف بنك �شتاندرد ت�شارترد، نقدر اآراء عمالئنا فيما يتعلق مبنتجاتنا وخدماتنا. اإذا كانت لديك اأي �شكوى، يرجى الإت�شال بوحدة اخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف التي تعمل على مدار ال�شاعة على   .11
 www.sc.com/bh اأو زيارة موقعنا على الإنرتنت eService.Bahrain@sc.com الرقم 532 531 17 973+، مع ذكر رقم بطاقتك ال�شكانية، كما ميكنك الكتابة اإلينا عرب الربيد الإلكرتوين

للح�شول على اأية تو�شيحات اأخرى. بالإ�شافة اإلى ما �شبق، فهنالك دليل لل�شكاوي �شهل الإ�شتخدام متوفر كذلك على �شا�شات العر�ض يف البنك ومكاتب امل�شاعدة بالفروع.
يجوز لنا الإف�شاح عن معلوماتك ال�شخ�شية اإلى مكتب الإئتمان و�شركائنا يف التاأمني وال�شركات ذات ال�شلة وبع�ض الأطراف الأخرى التي يكون الك�شف لها �شرورًيا لأ�شباب قانونية و/اأو ت�شغيلية. وقد   .12

نناق�ض اأي�شًا و�شعية عملك مع �شاحب العمل.
ت�شبح جميع الوثائق  التي تقدمها لنا جزءًا من �شجالت البنك ولن يتم اإعادتها لك مرة اأخرى.  .13

يحتفظ البنك ب�شلطته التقديرية لتغيري ال�شروط والأحكام التف�شيلية املتعلقة بالقر�ض.  .1٤
.www.sc.com/bh للح�شول على جدول باأ�شعار الر�شوم والر�شوم املحدثة، يرجى الرجوع اإلى دليل اخلدمات والأ�شعار املتاح عرب املوقع الإلكرتوين  .15

يتم دفع 1٪ من قيمة مبلغ القر�ض / قيمة املبلغ الإ�شايف يف حال القر�ض الإ�شايف  اأو ٤00 دينار بحريني - اأيهما اأقل عند قبول خطاب العر�ض.  .16
______ د.ب نحتفظ باحلق يف اخل�شم من ح�شابك لت�شهيل دفع ر�شوم املعاجلة.  

اأقر باأنني قراأت وفهمت املذكور اأعاله.
اإنني اأدرك اأن هذه الوثيقة هي مبثابة مرجع يل فقط، واأن اأي عر�ض فعلي من قبل بنك �شتاندرد ت�شارترد �شيتم تقدميه يل من خالل خطاب العر�ض.
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