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Important notice

You need to read this document.

It sets out specific terms and conditions on which we agree to provide you with personal loan. You must read it in 
conjunction with our Client Terms, the product brochure and any other documents forming our banking agreement 
included in your Welcome Pack. To the extent of any inconsistency between these terms and our Client Terms, these 
terms prevail and if there is any inconsistency between the approval and any other part of our banking agreement, 
then the terms in the approval prevail.

إشعار هام 

إنك تحتاج إلى قراءة هذه الوثيقة

إنها ترسي الشروط واألحكام الخاصة التي نوافق على أساسها لتزويدك لمنتجات القرض الشخصي ويتعين عليك قراءتها مع شروط العميل 
الخاصة بنا وكتيب المنتج وأية وثائق أخرى تشكل اتفاقياتنا المصرفية المشمولة في إرسالية الترحيب بك. وإلى حد أي تعارض ينشأ فيما بين 
التي تسود، وفي حال أي تعارض فيما بين الموافقة وأي جزء آخر من  بنا، فإن هذه الشروط هي  هذه الشروط وشروط العميل الخاصة 

اتفاقيتنا المصرفية، فإن الشروط الواردة في الموافقة هي التي تسود حينها..



Ju
ne

 2
02

2

4

Part A - Personal loans

1. Choosing the account that is right for you 

We can structure your personal loan to suit your 
personal banking needs. If you need us to explain 
any of the features of, or the terms applying to, any 
personal loan products, please contact us. 

2. Cooling Off Period

• You have the right to a Cooling-off period of 5 
business days. The Cooling-off period is the 
period after agreeing to the Personal Loan that 
allows you to reconsider the product and to 
withdraw from the Contract without suffering 
any undue costs, obligations, or inconvenience. 
You may choose to consult other persons 
including a lawyer or any advisor to make an 
informed decision. On the 6th business day, you 
must decide to choose to reject or negotiate an 
amendment to the contract or otherwise the 
contract may be in force in accordance with its 
terms and conditions. 

• If you decide not to proceed with the Personal 
Loan within the Cooling-off Period, the Bank 
will refund any related fees net of any 
reasonable and direct costs already incurred. 
In the event that you exercise your right in 
relation to the Cooling-off Period, you shall be 
liable to pay the Bank the full outstanding 
balance on the Personal Loan.

3. The loan 

We must provide the loan 

3.1 If we issue an approval, we agree to provide a 
loan up to the limit. The limit may be different 
to the limit you applied for. 

Purpose 

3.2 You must use the loan only for the purpose set 
out in the application or as otherwise approved 
by us. You must not use the loan for any 
purposes that might be prohibited by any 
competent regulatory authority. 

Requesting funds 

3.3 If you want us to provide you with loan funds, 
you may do so by a written request for a single 
drawdown made within 30 banking days 
after the date of the approval. Your request 
must be made within a reasonable time (for 
example, at least 2 banking days) before you 
require the funds. 

الجزء أ - القروض الشخصية

اختيار الحساب المالئم لك  .1

يمكننــا تشــكيل قرضــك الشــخصي ليالئــم حاجاتــك المصرفية 
الشــخصية. وفــي حــال كنــت تحتــاج أن نقــوم بتوضيــح أي مــن 
ســمات أيــة منتجــات قــرض شــخصي أو األحــكام الســارية 

عليها، ُيرجى االتصال بنا.

فترة الغاء الشراء  .2

ــا 5  ــراء مدته ــاء الش ــرة الغ ــى فت ــول عل ــك الحص ــق ل يح  •
تلــي  التــي  الفتــرة  هــي  التهدئــة  فتــرة  عمــل.  أيــام 
الموافقــة علــى القــرض الشــخصي والتــي تتيــح لــك 
الفرصــة بإعــادة النظــر فــي المنتــج واالنســحاب مــن 
العقــد دون التعــرض أليــة تكاليــف أو التزامــات أو إزعــاج 
ــن  ــخاص آخري ــارة أش ــار استش ــك اختي ــه. يمكن ــي ل ال داع
قــرار  التخــاذ  مستشــار  أي  أو  محــام  ذلــك  فــي  بمــا 
مســتنير. فــي يــوم العمــل الســادس، يجــب أن تقــرر إمــا 
رفــض العقــد أو التفــاوض بشــأن تعديلــه، وخــالف ذلــك 

قد يسري العقد وفقًا لشروطه وأحكامه.

ــخصي  ــرض الش ــي الق ــًا ف ــي قدم ــدم المض ــررت ع إذا ق  •
ــوم  ــك أي رس ــيعيد البن ــراء ، فس ــاء الش ــرة الغ ــالل فت خ
ــة  ــرة ومعقول ــف مباش ــم أي تكالي ــد خص ــة بع ذات صل
ــا  ــك فيم ــة حق ــة ممارس ــي حال ــل. ف ــا بالفع ــم تكبده ت
يتعلــق بفتــرة الغــاء الشــراء ، ســتكون مســؤواًل عــن 
القــرض  علــى  المســتحق  الرصيــد  كامــل  ســداد 

الشخصي/التمويل للبنك.

القرض  .3

يتعين علينا تزويد القرض

ــى  ــق عل ــا نواف ــة، فإنن ــدار موافق ــا بإص ــال قمن ــي ح ف  3.1
ــقف  ــون الس ــد يك ــن. وق ــقف معي ــد س ــرض لح ــح ق من

مختلًفا عن السقف الذي تقدمت للحصول عليه.

الغاية

يتعيــن عليــك اســتخدام القــرض فقــط للغايــة الــواردة   3.2
ــن  ــه م ــة علي ــري الموافق ــا يج ــق م ــب أو وف ــي الطل ف
ــات  ــا. وال ينبغــي عليــك اســتخدام القــرض ألي غاي ِقبلن
قــد تكــون محظــورة بموجــب أي ســلطات تنظيميــة 

ذات صلة.

طلب األموال

فــي حــال كنــت ترغــب بــأن نقــوم بتزويــدك بأمــوال   3.3
قــرض، فإنــه يمكنــك القيــام بذلــك بتقديــم طلــب خطــي 
ــن  ــي م ــل بنك ــوم عم ــالل 30 ي ــدة خ ــرة واح ــحب لم للس
تاريــخ الموافقــة. ويتعيــن تقديــم طلبــك خــالل مــدة 
زمنيــة معقولــة )علــى ســبيل المثــال، يومــي عمــل 

بنكيين على األقل( قبل طلبك لألموال.
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Top up loan 

3.4 You may request us to increase the limit on the 
amount of the loan. If we agree to the increase, 
the additional amount of the loan will be 
available to you in a single drawdown. The 
conditions relating to the increase in the loan 
will be stated in the Personal Loan Addendum. 

How we provide the loan 

3.5 Usually we provide the loan by depositing it 
into the nominated account. However, if you 
ask and we agree, we may give you a cheque 
for the loan. The instalments are payable even 
if the cheque is not cashed. 

3.6 Fees and charges that are applicable on the 
loan may be deducted from the loan before 
depositing it into the nominated account. For 
more details on applicable fees see the Service 
and Price Guide.

Employment Status and Salary Transfer 

3.7 This loan is being granted to you subject to you 
agreeing to continue transferring your salary 
to us. You agree that you will inform us when 
there is any change in your occupation, 
employer or the status of residency in the UAE. 

Documentation 

3.8 Your application form and any cheque along 
with all the supporting documents provided by 
you while applying for the loan will become part 
of the Bank’s records and will not be returned 
irrespective of whether your loan is approved or 
not. You will have no liability on the security 
cheque if your application is declined or if you 
choose to close your loan account, after 
settlement of all outstanding dues. 

Balance Transfer Services 

3.9 You may request to transfer to us any 
outstanding balance that you owe to other 
banks. We may agree to your request if the 
outstanding balance does not exceed the limit 
of your loan. We treat the outstanding balance 
as part of the loan that we may offer you.

القرض المتزايد

ــك  ــى منح ــق عل ــد نواف ــا ق ــك، فإنن ــك لذل ــال طلب ــي ح ف  3.4
ــد عــن طريــق الســحب لمــرة واحــدة - علــى  قــرض متزاي

أساس الشروط التي نقوم بإشعارها.

كيف نقوم بتزويد القرض

ــاب  ــي الحس ــه ف ــرض بإيداع ــد الق ــادة بتزوي ــوم ع ــا نق إنن  3.5
ــا،  ــا، وفــي حــال طلبــك لذلــك وموافقتن المعيــن. عموًم
فإننــا قــد نعطيــك شــيًكا بقيمــة القــرض. وتســتحق 

األقساط حتى وإن لم يتم صرف الشيك.

ــرض  ــى الق ــة عل ــف المطبق ــوم والمصاري ــم الرس تخص  3.6
القــرض فــي  إيــداع  مــن مــن حســابك وذلــك قبــل 
ــات و  ــل الخدم ــى دلي ــوع إل ــى الرج ــن. ُيرج ــاب المعي الحس

االسعار للمزيد من التفاصيل عن الرسوم المطبقة.

حالة الوظيفة وتحويل الراتب

ُيمنــح هــذا القــرض إليــك شــريطة موافقتــك علــى   3.7
االســتمرار فــي تحويــل راتبــك إلينــا. وتوافــق علــى أنــك 
أو  وظيفتــك  علــى  تغييــر  أي  وقــوع  فــور  ســتبلغنا 
اإلمــارات  بدولــة  إقامتــك  حالــة  أو  عملــك  صاحــب 

المتحدة. العربية 

المستندات 

يصبــح نمــوذج الطلــب الخــاص بــك وأي شــيٍك باإلضافة   3.8
إلــى جميــع المســتندات الثبوتيــة التــي تقدمهــا إلينــا عنــد 
القــرض جــزًءا مــن  للحصــول علــى  تقدمــك بطلــب 
ســجالت البنــك ولــن ُتعــاد إليــك بصــرف النظــر عمــا إذا 
حصلــت علــى القــرض أم ال. وال تتحمــل أي مســؤولية عن 
ــال  ــي ح ــك أو ف ــض طلب ــال رف ــي ح ــان ف ــيك الضم ش
لــت إغــالق حســاب القــرض الخــاص بــك، وذلــك بعــد  فضَّ

تسوية جميع المستحقات المقيدة عليك.

خدمات تحويل الرصيد

ــه  ــن ب ــد متبقــي تدي ــل أي رصي ــب تحوي ــك أن تطل يجــوز ل  3.9
للبنــوك األخــرى إلينــا. وقــد نوافــق علــى طلبــك فــي حــال 
ــد المتبقــي حــد القــرض الخــاص بــك.  ــم يتجــاوز الرصي ل
وإننــا نتعامــل مــع الرصيــد المتبقــي علــى أنــه جــزء مــن 

القرض الذي قد نمنحك إيَّاه.
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Duplicate Masters 

3.10 You have confirmed that you do not hold any 
account with the Bank. If the Bank identifies 
that you have an existing account with the 
Bank, you authorise us to close the existing 
account and transfer the balance, if any, to the 
new account assigned to you. You also agree 
that all your future transactions, including 
salary credits, loan / credit card repayments 
will be routed through the new account. You 
also authorise us to transfer standing orders / 
payment instructions, if any, from the existing 
account to the new account.

4. Interest, fees and charges

Interest 

4.1 You must pay interest on the loan monthly in 
arrears at the rate set out in the approval or 
otherwise in our banking agreement or any 
other rate we determine. 

4.2 Unless otherwise specified in our banking 
agreement, interest accrues on a daily basis 
and is calculated on the basis of a 365 day year. 

4.3 Interest is charged to your account on a              
daily basis.

4.4 Interest is payable on the dates set out in             
the approval or elsewhere in our banking 
agreement. 

4.5 Any overdue payment incurs interest at the 
default rate (which is higher than the usual 
interest rate) set out in the approval or 
elsewhere in our banking agreement (see 
“Interest, fees and charges” in the Client Terms). 

4.6 We may charge a late payment fee of                        
any overdue payment as set out in the              
Service and Price Guide or elsewhere in our 
banking agreement. 

4.7 If we vary the interest rate, we will give you 60 
days prior notice in writing and we will provide 
you with the effective date of the revised 
interest rate. 

4.8 If the period between the date of drawdown 
until the first instalment date is more than 30 
days Interest for the enlarged instalment 
period is payable in advance and will be 
deducted from the loan amount disbursed. 

Fees and charges 

4.9 The fees and charges for the loan are set out in 
the approval. We can unilaterally decide to 
change or introduce new fees to the loan. 

الحسابات الرئيسية المزدوجة

تؤكــد لنــا أنــك ال تمتلــك أي حســاب مفتــوح لــدى البنــك.   3.10
ــدى  ــا ل ــاًبا قائًم ــك حس ــك أن ل ــف البن ــال اكتش ــي ح وف
القائــم  الحســاب  بإغــالق  البنــك  فتفــوض  البنــك، 
وتحويــل الرصيــد، إن وجــد، إلــى الحســاب الجديــد المفتــوح 
تجــري جميــع معامالتــك  أن  توافــق علــى  لــك. كمــا 
ــات  ــب، ودفع ــلف الرات ــك، س ــي ذل ــا ف ــتقبلية، بم المس
ســداد القرض/بطاقــة االئتمــان مــن خــالل الحســاب 
ــة/ ــر الحالي ــل األوام ــا بتحوي ــا أيًض ــا تفوضن ــد. كم الجدي

تعليمــات الســداد، إن وجــدت، مــن الحســاب القائــم إلــى 
الحساب الجديد.

الفائدة والرسوم والمصاريف  .4

الفائدة

ــاس  ــى أس ــرض عل ــى الق ــدة عل ــع فائ ــك دف ــن علي يتعي  4.1
ــي  ــوارد ف ــعر ال ــك بالس ــهر وذل ــة كل ش ــي نهاي ــهري ف ش
ــة أو  ــا المصرفي ــك فــي اتفاقيتن الموافقــة أو خــالف ذل

بأي سعر آخر نقوم بتحديده.

مــا لــم يتم تحديــد خــالف ذلــك فــي اتفاقيتنــا المصرفية،   4.2
فــإن الفائــدة تترتــب علــى أســاس يومــي وتحســب علــى 

أساس أن السنة 365 يوًما.

تقيد الفائدة على حسابك على أساس يومي.  4.3

تســتحق الفائــدة فــي التواريــخ المحــددة فــي الموافقــة أو   4.4
في مكان آخر من اتفاقيتنا المصرفية.

تترتــب فائــدة أيــة دفعــة مســتحقة متأخــرة بســعر التأخير   4.5
ــي  ــوارد ف ــادي( ال ــدة االعتي ــعر الفائ ــن س ــى م ــو أعل )وه
ــا المصرفيــة  الموافقــة أو فــي مــكان آخــر مــن اتفاقيتن
ــي  ــواردة ف ــف« ال ــوم والمصاري ــدة والرس ــر »الفائ )انظ

شروط العميل(.

قــد نقــوم بتغييــر رســوم التأخــر فــي الدفــع ألي مــن   4.6
ــي  ــن ف ــو مبي ــا ه ــا كم ــن موعده ــرة ع ــات المتأخ الدفع
صفحــة دليــل الخدمــات و االســعار أو فــي أي مــكان آخــر 

في اتفاقيتنا المصرفية.

الفائــدة،  ســعر  علــى  تغييــر  بإجــراء  قمنــا  حــال  فــي   4.7
يوًمــا   60 قبــل  مســبًقا  ــا  خطيًّ إشــعاًرا  فســنعطيك 

وسنزودك بتاريخ سريان سعر الفائدة المعدل.

ــخ  ــن تاري ــحب وبي ــخ الس ــن تاري ــدة بي ــت الم ــال كان ــي ح ف  4.8
القســط األول أكثــر مــن 30 يوًمــا، فــإن الفائــدة عــن مــدة 
مقدًمــا  الدفــع  مســتحقة  تكــون  المتزايــدة  القســط 

وتخصم من مبلغ القرض المدفوع.

الرسوم والمصاريف

ــي  ــا ف ــوص عليه ــرض منص ــف الق ــوم ومصاري إن رس  4.9
بتغييــر  القــرار  اتخــاذ  منفرديــن  لنــا  يحــق  الموافقــة 

الرسوم أو تطبيق رسوم جديدة على القرض.
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5. Repayment 

Repayment by instalments 

5.1 You must repay the loan in instalments. We 
notify you the amount of the instalment and 
each instalment payment date. 

5.2 Any balance owing for the loan account (after 
payment of all instalments) must be repaid on 
the final payment date we notify you.

The instalments are payable even if you do not 
withdraw any of the loan funds we deposit in 
the nominated account. 

5.3 We may use amounts we receive from any of 
your instalments to pay interest rather than to 
reduce the principal amount you owe us or to 
pay amounts you owe us in any order we 
choose. For example, we may allocate a higher 
proportion of any one or more of your 
instalments to interest rather than to the 
principal amount you owe us. 

5.4 If we vary the interest rate on the loan, we 
may vary the instalment amount and the 
number of instalments. 

5.5 If the applied loan amount is not disbursed 3 
days prior to your requested instalment date, 
your first instalment date will be due on the 
same day of the subsequent month. For Top 
Up, your monthly instalment date will remain 
as per your existing due date.” 

Deferred repayment 

5.6 We offer you the convenience of being able to 
postpone your monthly payments twice a year, 
which shall be solely decided by the Bank. 
However this is based on you becoming eligible 
for this offer. 

Methods of repayment 

5.7 We advise you of the manner in which you 
must repay the instalments. For example, we 
may ask you to designate an account for 
repayment by direct debit and give us 
documents to facilitate direct debit from the 
designated account. 

5.8 You must comply with our usual requirements 
for the relevant payment method, including 
any set out in this clause. 

التسديد  .5

التسديد باألقساط

يتعيــن عليــك تســديد القــرض علــى أقســاط وإننــا نقــوم   5.1
بإشعارك بقيمة القسط وبتاريخ دفع كل قسط.

ــة  ــع كاف ــد دف ــرض )بع ــاب الق ــن لحس ــد مدي إن أي رصي  5.2
األقســاط( يتعيــن تســديده بتاريــخ الدفعــة النهائيــة الــذي 

نقوم بإشعاره إليك.

من  أي  بسحب  تقم  لم  وإن  حتى  األقساط  دفع  يتوجب   
أموال القرض التي نقوم بإيداعها في الحساب المعين.

قــد نقــوم باســتعمال مبالــغ تــم اســتالمها مــن أي مــن   5.3
ــدًلا مــن  ــدة ب األقســاط المســتلمة منكــم لتســديد الفائ
تخفيــض المبلــغ األصلــي الــذي تدينــون بــه أو لدفــع 
مبالــغ تدينــون بهــا لنــا بــأي طريقــة نختارهــا، علــى ســبيل 
المثــال، قــد نقــوم بتخصيــص جــزًءا أكبــر مــن أي قســط 
ــط  ــن قس ــر م ــم أو أكث ــتلمة منك ــاط المس ــن األقس م
ــذي  ــي ال ــغ األصل ــداد المبل ــن س ــدًلا م ــدة ب ــداد الفائ لس

تدينون به لنا.

المســتحقة               الفائــدة  ســعر  بتغييــر  قمنــا  حــال  فــي   5.4
علــى القــرض، فإنــه يحــق لنــا تغييــر قيمــة القســط       

وعدد اأٌلقساط.

إذا لــم يتــم صــرف مبلــغ القــرض المعتمــد قبــل 3 أيــام   5.5
مــن تاريــخ القســط المطلــوب منــك، ســوف يعتبــر تاريــخ 
ــرض  ــي. ولغ ــهر التال ــخ بالش ــس التاري ــطك األول نف قس
التعبئــة، ســوف يكــون تاريــخ قســطك الشــهري حســب 

تاريخ االستحقاق المطبق. 

التسديد المؤجل

ــل  ــى تأجي ــق عل ــد نواف ــا ق ــك، فإنن ــك لذل ــال طلب ــي ح ف  5.6
ــإن  ــك، ف ــدوث ذل ــال ح ــي ح ــن. وف ــهري معي ــط ش قس
عليــك دفــع فائــدة إضافيــة التــي تتراكــم عــن مبلــغ 
بــه،  نخطركــم  الــذي  الدفــع  بتاريــخ  المؤجــل  القســط 

ويخضع ذلك للتقدير البنك وحده. 

طرق التسديد

إنــا نقــوم بإشــعارك بالطريقــة التــي يتعيــن عليــك تســديد   5.7
األقســاط مــن خاللهــا. فعلــى ســبيل المثــال، فإنــه يجــوز 
لنــا أن نطلــب منــك تعييــن حســاب للتســديد عــن طريــق 
قيــد الديــن المباشــر وتزويدنــا بوثائــق لتســهيل قيــد الديــن 

المباشر من الحساب المعين.

يتعيــن عليــك التقيــد بمتطلباتنــا االعتياديــة بشــأن طريقة   5.8
الدفع ذات الصلة بما يشمل ما ورد في هذه المادة.
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5.9 You must ensure that any payment instrument 
or payment instruction is honoured. For 
example, you must:
• ensure that you have sufficient funds in the 

account to be debited (including any 
account with another financial institution or 
the nominated account);

• not stop cheques;
• not cancel or vary any payment 

arrangement (unless we ask you to do so 
to reflect a change in the instalments) or 
close or change the account on which 
cheques are drawn. 

Post-dated cheques 

5.10 If we require you to repay by post-dated 
cheques, you: 
• must give us post-dated cheques in our 

favour for an amount equal to each 
instalment amount; 

• must give us a signed and undated cheque 
in our favour for the total loan amount of the 
account plus fees and interest if we ask; and

 
• must replace the cheques if we ask. 

5.11 If we increase the interest rate, you must give us 
additional post-dated cheques to cover the 
additional interest on the loan. 

Automatic payment from account with another 
institution 

5.12 If we require you to repay by automatic 
payment from an account with another 
financial institution you must: 
• organise a payment arrangement with the 

other financial institution under which an 
amount equal to each instalment amount, is 
debited from that account and deposited in 
your nominated account on each instalment 
payment date and give us satisfactory 
evidence that this is in place; or 

• provide us with any authority we require to 
enable us to debit the instalment amount, to 
that account; or 

• if we ask, give us one or more signed undated 
cheques in our favour with the amount left 
blank and otherwise drawn as we require. 

Authority to fill in cheques 

5.13 If you provide us with any cheques, you 
irrevocably authorise and appoint us as your 
attorney to fill in the dates and amounts in the 
cheques for an amount not exceeding the loan 
at that time and acknowledge that we may 
use these cheques to pay any amount you owe 
us in connection with the loan.

يتعيــن عليــك التأكــد مــن أن يتــم الوفــاء بــأي ســند دفــع   5.9
أو تعليمات بالدفع. فعلى سبيل المثال، يتعين عليك:

ضمــان توفــر رصيــد كاٍف فــي حســابك الــذي ســيجري   •
القيــد عليــه )بمــا يشــمل أي حســاب مــع أية مؤسســة 

مالية أخرى أو الحساب المعين(؛

عدم إيقاف الشيكات؛  •
ــر أي ترتيــب دفــع )مــا لــم نطلــب  عــدم إلغــاء أو تغيي  •
ــاط( أو  ــر األقس ــر تغيي ــي يظه ــك لك ــام بذل ــك القي من
تغييــر أو إغــالق الحســاب الــذي تــم ســحب الشــيكات 

عليه.

الشيكات المؤجلة

فــي حــال كنــا ســنطلب منــك التســديد بواســطة شــيكات   5.10
مؤجلة، فإنه:

يتعيــن عليــك تزويدنــا بشــيكات مؤجلــة صــادرة ألمرنــا   •
لقاء مبلغ يعادل قيمة كل قسط؛ و

يتعيــن عليــك إعطاؤنــا شــيًكا موقًعــا وليــس مؤرًخــا   •
منظًمــا ألمرنــا لقــاء إجمالــي مبلــغ القــرض الخــاص 
بالحســاب باإلضافــة إلــى الرســوم والفوائــد فــي حــال 

طلبنا لذلك؛ و
يتعين عليك استبدال الشيكات في حال طلبنا لذلك.  •

فــي حــال قمنــا بزيــادة ســعر الفائــدة، فإنــه يتعيــن عليــك   5.11
الفائــدة  لتغطيــة  إضافيــة  مؤجلــة  بشــيكات  تزويدنــا 

اإلضافية المترتبة على القرض.

الدفع التلقائي من حساب مع مؤسسة أخرى

ــي  ــع تلقائ ــطة دف ــديد بواس ــك التس ــا من ــال طلبن ــي ح ف  5.12
ــن  ــه يتعي ــرى، فإن ــة أخ ــة مالي ــع مؤسس ــاب م ــن حس م

عليك:
تنظيــم ترتيــب دفــع مــع المؤسســة الماليــة األخــرى   •
ــط  ــة كل قس ــاوي لقيم ــغ مس ــد مبل ــري قي ــث يج بحي
ــن  ــابك المعي ــي حس ــه ف ــاب وإيداع ــك الحس ــى ذل عل
بتاريــخ دفــع كل قســط وتزويدنــا بإثبــات مقبــول يفيــد 

أن ذلك قد تم؛ أو

تزويدنــا بــأي تفويــض نطلبــه لتمكيننــا مــن قيــد قيمة   •
السند على ذلك الحساب؛ أو

في حال طلبنا لذلك، تزويدنا بواحد أو أكثر من الشيكات   •
عدم  مع  ألمرنا  والمنظمة  المؤرخة  غير  الموقعة 

تعبئة المبلغ وبحيث تكون مسحوبة وفًقا إلرادتنا.

التفويض لتعبئة الشيكات

ــا  ــا بأيــة شــيكات، فإنــك تفوضن فــي حــال قمــت بتزويدن  5.13
وتعيننــا بمــا ال يقبــل النقــض بصفــة وكيــل لــك لتعبئــة 
يتجــاوز  ال  بمبلــغ  الشــيكات  فــي  والمبالــغ  التواريــخ 
ــا  ــوز لن ــه يج ــر بأن ــك تق ــت وإن ــك الوق ــي ذل ــرض ف الق
ــا  ــه لن ــن ب ــغ تدي ــع أي مبل ــيكات لدف ــك الش ــتخدام تل اس

فيما يتعلق بالقرض.
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What happens if you do not pay 

5.14 If you do not make an instalment on or before 
the relevant due date: 
• the loan plus all accured but unpaid interest 

plus any other sum due to us is immediately 
due and payable; and 

• we will charge you a late payment fee as set 
out in the Service and Price Guide or 
elsewhere in our banking agreement. 

6. Prepayment 

Prepayment 

6.1 You may prepay all or part of the loan if: 
• you give us reasonable notice in writing; and 
• when you prepay, you also pay all accrued 

but unpaid interest, fees and charges in 
connection with the loan (including any 
early settlement fees) as set out in the 
Service and Price Guide.

If you are unable to give us reasonable notice of 
prepayment, we may require you to pay us an 
amount equal to one month’s interest on the loan.

Partial prepayment 

6.2 If you prepay only part of the loan, early 
settlement fee is payable. An amount prepaid 
reduces the remaining instalments due in 
reverse order by the amount prepaid. 

Warning:

• When you miss repayments, this could 
affect your credit score and limit your 
ability to access loan in the future.

• When you refinance your loan (Includes 
Top Up Loan) or avail instalment 
deferments, it may take longer to pay off 
than your previous loan. It may also result 
in paying more interest.

• Any other accounts you have with the Bank 
may be used to set off against amounts 
owed under your personal loan.

7. Additional services for your account 

7.1 We may offer additional services for your 
account or nominated account. These may 
include balance transfer programmes, funds 
transfer programmes and any other services 
we advice you or which are otherwise available 
from time to time. You can find out more about 
available services by contacting us.

ماذا يحدث إذا لم تقوموا بالدفع

ــاط  ــن األقس ــط م ــداد أي قس ــوا بس ــم تقوم ــال ل ــي ح ف  5.14
في أو قبل تاريخ االستحقاق ذي الصلة:

يصبــح القــرض وجميــع الفوائــد المتراكمــة وغيــر   •
المســددة وأي مبالــغ أخــرى مســتحقة، واجبــة الســداد 

ومستحقة فوًرا؛ و
ــا  ــع كم ــي الدف ــر ف ــوم التأخي ــاب رس ــنقوم باحتس س  •
هــو مبيــن فــي صفحــة دليــل الخدمــات واألســعار أو 

في أي مكان آخر في اتفاقيتنا المصرفية.

التسديد المبكر  .6

التسديد المبكر

يجوز لك دفع كامل القرض أو جزء منه مسبًقا في حال:  6.1
ا معقوًلا؛ و قمت بإعطائنا إشعاًرا خطيًّ  •

قمــت أيًضــا عنــد إجرائــك للدفــع المســبق بدفــع   •
كافــة الفائــدة والرســوم والمصاريــف المترتبــة وغيــر 
ــة  المدفوعــة فيمــا يتعلــق بالقــرض )بمــا يشــمل أي
رســوم تســوية مبكــرة( وفــق مــا ورد فــي دليــل 

الخدمات واألسعار.

ــبق  ــديد مس ــعار تس ــا إش ــن إعطائن ــن م ــم تتمك ــال ل ــي ح وف  
معقــول، فقــد نطلــب منــك أن تدفــع إلينــا علــى القــرض مبلًغــا 

يعادل فائدة شهر واحد على األقل )أو أي مبلغ آخر نحدده(.

التسديد المبكر الجزئي

ــرض  ــن الق ــزء م ــر لج ــديد المبك ــت بالتس ــال قم ــي ح ف  6.2
ــغ  ــرة. وإن المبل ــوية مبك ــم تس ــتحق رس ــه يس ــط، فإن فق
المدفــوع مســبًقا يــؤدي إلى تخفيــض األقســاط المتبقية 

بترتيب عكسي تبًعا للمبلغ المدفوع مسبًقا.

تحذير

إذا فاتتك عمليات سداد/مدفوعات، فقد يؤثر ذلك   •
على درجة االئتمان الخاصة بك ويحد من قدرتك على 

الحصول على قرض في المستقبل.

زيادة قيمة  إذا أعدت تمويل قرضك )بما في ذلك   •
فقد  األقساط،  تأجيل  من  استفدت  أو  القرض( 
من  أطول  وقتًا  القرض/التمويل  سداد  يستغرق 
دفع  إلى  أيضًا  يؤدي  قد  السابق.  القرض/التمويل 

المزيد من الفائدة.

البنك  مع  لديك  أخرى  حسابات  أي  استخدام  يمكن   •
بموجب  المستحقة  المبالغ  مقابل  للمقاصة 

القرض الشخصي الخاص بك.

خدمات إضافية لحسابك  .7

أو  لحســابك  إضافيــة  خدمــات  توفيــر  نعــرض  قــد   7.1
ــل  ــج تحوي ــن برام ــد يتضم ــك ق ــن. وذل ــاب المعي الحس
أخــرى  خدمــات  وأي  األمــوال  تحويــل  برامــج  الرصيــد، 
ــن  ــرة م ــون متوف ــرى تك ــة أخ ــن ناحي ــا أو م ــم به نخطرك
وقــت آلخــر. يمكنكــم معرفــة المزيــد عــن الخدمــات 

المتوفرة عن طريق االتصال بنا.
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7.2 If you sign up for additional services, you are 
bound by the terms of the additional services. 
To the extent of any inconsistency between the 
terms of the additional services and our 
banking agreement, our banking agreement 
prevails unless the terms of the additional 
services specify otherwise. 

8. Cancellation 

Our Client Terms set out when you and we may end 
your use of any product and what you need to do if 
that happens. This includes immediate payment of 
the balance owing for the account. This clause sets 
out additional circumstances in which you or we 
may cancel the loan. You may cancel the loan by 
giving us reasonable notice in writing. However, we 
may charge you a cancellation fee (see the Service 
and Price Guide).

9. Security under salary transfer loan 

9.1 This clause applies if your loan is a salary 
transfer loan. 

Security over end of service benefits 

9.2 You unconditionally and irrevocably assign 
your end of service benefits to us as continuing 
security for the balance owing on the loan 
account. As this is a “security” for the purposes 
of our banking agreement, certain provisions in 
our Client Terms apply. 

9.3 You represent and warrant that your ends of 
service benefits are free from any security 
interest (other than any security interest you 
grant to us). You must not create or permit 
anyone to create a security interest over your 
end of service benefits.

9.4 You must notify your employer that you have 
assigned your end of service benefits to us and 
irrevocably authorise your employer to deal 
with them in accordance with our instructions. 
You must not give instructions to the contrary 
to your employer. The notice must be in the 
form we specify.

9.5 You agree to do all things necessary to complete 
the assignment of your end of service benefit. 

9.6 If you request in writing, we may reassign your 
end of service benefits to you when we 
determine that there is no balance owing on 
the loan. You must pay any cost in connection 
with the reassignment.

إذا قمتــم بطلــب الخدمــات اإلضافيــة فإنكــم تكونــوا   7.2
ملزميــن بموجــب أحــكام تلــك الخدمــات اإلضافيــة. 
الخدمــات  أحــكام  بيــن  تعــارض  وجــود  حــال  وفــي 
اتفاقيتنــا  فــإن  المصرفيــة،  واتفاقيتنــا  اإلضافيــة 
ــى  ــص عل ــم الن ــم يت ــا ل ــود م ــي تس ــي الت ــة ه المصرفي

خالف ذلك في أحكام الخدمات اإلضافية.

اإللغاء  .8

إن شــروط العميــل الخاصــة بنــا تنــص علــى الوقــت الــذي يجــوز 
لــك ولنــا فيــه إنهــاء اســتخدامك ألي منتــج ومــا يترتــب عليــك 
فعلــه فــي حــال حصــول ذلــك. وإن ذلــك يشــمل الدفــع الفــوري 
ترســي  المــادة  هــذه  وإن  الحســاب.  فــي  المديــن  للرصيــد 
الظــروف اإلضافيــة التــي يجــوز لــك أو لنــا إلغــاء القــرض 
ــا  خطيًّ إشــعاًرا  بإعطائنــا  القــرض  إلغــاء  لــك  يجــوز  فيهــا. 
معقــوًلا. عموًمــا، فإنــه يجــوز لنــا فــرض رســوم إلغــاء عليــك 

)انظر دليل الخدمات واألسعار(.

الضمانة في قرض تحويل راتب  .9

المــادة فــي حــال كان قرضــك قــرض  تســري هــذه   9.1
تحويل راتب.

الضمانة بموجب حقوق نهاية الخدمة

إنــك تتنــازل بــدون قيــد أو شــرط وبشــكل ال يقبــل النقض   9.2
لصالحنــا  بــك  الخاصــة  الخدمــة  نهايــة  حقــوق  عــن 
حســاب  علــى  المديــن  للرصيــد  مســتمرة  كضمانــة 
لغايــات  »ضمانــة«  هــي  هــذه  أن  وحيــث  القــرض. 
اتفاقيتنــا المصرفيــة، فــإن شــروًطا معينــة مــن شــروط 

العميل الخاصة بنا تسري.

الخدمــة  أيــة حقــوق نهايــة  بــأن  إنــك تقــر وتضمــن   9.3
)ســوى  آخــر  اللتــزام  ضمانــة  ليســت  بــك  الخاصــة 
ــك أن ال  ــب علي ــا(. يج ــا إلين ــوم بمنحه ــي تق ــة الت الضمان
تنشــئ أو تســمح ألي شــخص أن ينشــئ حًقــا علــى حقــوق 

نهاية خدمتك.

قد  ألنك  بك  الخاص  العمل  صاحب  إشعار  عليك  يتعين   9.4
لصالحنا  بك  الخاصة  الخدمة  نهاية  حقوق  عن  تنازلت 
وأنك تفويض صاحب العمل الخاص بك بشكل ال يقبل 
النقض للتصرف بهم طبًقا لتعليماتنا. يجب عليك عدم 
إعطاء أي تعليمات مناقضة لصاحب العمل الخاص بك 
لتعليماتنا.  طبًقا  بهم  بالتصرف  النقض  يقبل  ال  بشكل 
لصاحب  مناقضة  تعليمات  أي  إعطاء  عدم  عليك  يجب 
العمل الخاص بك. ويتعين على اإلشعار أن يتخذ الشكل 

الذي نقوم بتحديده.

الالزمــة  األمــور  بكافــة  القيــام  علــى  توافــق  إنــك   9.5
التنازل. إلتمام 

عن  التنازل  نعيد  قد  فإننا  ا،  خطيًّ لذلك  طلبك  حال  في   9.6
حقوق نهاية الخدمة الخاصة بك إليك عندما نقرر بأنه لم 
ويتعين  القرض.  حساب  على  مدين  رصيد  أي  هناك  يعد 

عليك دفع أية نفقات تتعلق بإعادة التنازل.
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9.7 You authorise us to set-off your end of service 
benefits or any other security interest against 
the balance owing under the loan. 

9.8 In addition to you consenting to our disclosing 
your information to certain third parties under 
our banking agreement, you consent to each 
member of the  Standard Chartered Group, its 
officers, employees, agents and advisers 
disclosing information on you (including details 
of the accounts, products or any security) to 
your employer and its holding companies, 
subsidiaries or affiliates. You also consent to us 
finding out from your employer the status of 
your employment. 

We may apply your salary 

9.9 You irrevocably authorise us to apply any 
salary payment credited to your loan account 
towards instalments payable under the loan 
on the date when the salary payment is 
credited (whether such date is earlier or later 
than the usual date of deposit). 

9.10 If you receive any salary payment in advance, 
we may apply the payments in advance 
towards instalments payable in subsequent 
months under the loan. We may determine the 
number of instalments, which can be paid by 
the salary payment credited ahead in time. 

9.11 You will not receive interest or any other 
advantage if we apply any salary payment in 
accordance with clause 8.9 or clause 8.10.

10. Insurance 

10.1 In the event you decide to “Opt-in” for the 
Insurance product(s) provided by the bank, you 
authorise us to arrange insurance in favour of us 
for the amount of funds we provide under the 
loan. We may debit any charges in connection 
with the insurance to the account for the loan. 

11. Credit Bureau 

11.1 You authorise us to disclose, obtain, verify and 
exchange any of the information you have given 
to us with anyone we may consider appropriate 
such as legal or regulatory authority or credit 
reference / rating agency or bureaus in line with 
the regulations or guidelines from the respective 
agencies or bureaus.

إنــك تفوضنــا بإجــراء التقــاص فيمــا بيــن حقــوق نهايــة   9.7
الخدمــة الخاصــة بــك أو أيــة مصلحــة ضمانــة أخــرى 

مقابل الرصيد المدين بموجب القرض.

ــن  ــف ع ــا بالكش ــى قيامن ــم عل ــى موافقتك ــة إل باإلضاف  9.8
معلوماتكــم إلــى أي أطــراف أخــرى معينــة بموجــب 
اتفاقيتنــا المصرفيــة، فإنكــم توافقــون لــكل عضــو مــن 
مجموعــة ســتاندرد تشــارترد، والعاملين لديهــا وموظفيها 
ووكالئهــا ومستشــاريها بالكشــف عــن معلومــات عنكــم 
ــات أو أي  ــابات أو المنتج ــل الحس ــك تفاصي ــي ذل ــا ف )بم
القابضــة  وشــركاته  عملكــم  صاحــب  إلــى  ضمــان( 
والفرعيــة أو التابعــة. كمــا توافقــون لنــا بــأن نعــرف مــن 

صاحب عملكم عن وضع عملكم.

جواز توجيه راتبك

ــة دفعــة  ــه أي ــل النقــض لتوجي ــا بمــا ال يقب ــك تفوضن إن  9.9
راتــب يجــري قيدهــا لحســاب القــرض الخــاص بك لتســديد 
اأٌلقســاط المســتحقة بموجــب القــرض بتاريــخ قيــد 
ــل  ــخ قب ــك التاري ــواًء كان ذل ــابك )س ــب لحس ــة الرات دفع

تاريخ اإليداع االعتيادي أو بعده(.

فــي حــال اســتالمك أليــة دفعــة راتــب ســلًفا، فإنــه يجــوز   9.10
لنــا توجيــه الدفعات ســلًفا لتســديد األقســاط المســتحقة 
ــد  ــا تحدي ــوز لن ــرض، ويج ــب الق ــة بموج ــهر الحق ــي أش ف
عــدد اأٌلقســاط التــي يمكــن دفعهــا بواســطة دفعــة 

الراتب المقيدة للحساب مقدًما.

ــي  ــك ف ــرى لصالح ــزة أخ ــة مي ــدة أو أي ــة فائ ــد أي ــن تقي ل  9.11
حــال قمنــا بتوجيــه أيــة دفعــة راتــب طبًقــا للمــادة 8.9، أو 

المادة 8.10.

التأمين  .10

ــن  ــج التأمي ــار« لمنت ــي »االختي ــب ف ــت ترغ ــال كن ــي ح ف  10.1
ــن  ــب تأمي ــا لترتي ــك تفوضن ــرف إن ــا المص ــي يقدمه الت
بتزويــده  نقــوم  التــي  األمــوال  مبلــغ  لقــاء  لصالحنــا 
بموجــب القــرض. ويجــوز لنــا قيــد أيــة مصاريــف تتعلــق 

بالتأمين على حساب القرض.

مكتب المعلومات االئتمانية   .11

لنــا  قدمتهــا  معلومــات  أي  عــن  بالكشــف  تفوضنــا   11.1
والحصــول عليهــا والتحقــق منهــا ومبادلتهــا مــع أي جهــة 
نعتبرهــا مناســبة كالســلطات القانونيــة أو التنظيميــة أو 
وكاالت ومكاتــب المعلومــات االئتمانيــة المرجعيــة أو 
التصنيــف االئتمانــي وذلــك وفقــًا للوائــح أو االرشــادات 

المعمول بها لدى الوكاالت أو المكاتب المعنية.
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12. General:

12.1 Standard Chartered Bank Limited, United 
Arab Emirates, is licensed by the Central Bank 
of UAE to operate as a commercial bank.

12.2 The Bank reserves the right in its sole 
discretion to change the terms and conditions 
pertaining to your personal loan subject to 
the bank providing you with 60 calendar 
days advance notice. 

12.3 The bank reserves the right in its sole discretion 
to alter or amend the fees and charges 
(described in the Service and Price Guide) and 
interest rates (either generally or on specific 
promotions) pertaining to your Personal Loan 
subject to the bank providing you with 60 
calendar days advance notice. 

Part B - Meaning of words 

13. Meaning of words 

You also need to refer to our Client Terms that also 
define key words used in these terms. If a word 
defined in these terms is also defined in our Client 
Terms, the definition in these terms applies for the 
purposes of personal loans. 

default rate means the rate of interest per annum 
which applies to overdue payments or amounts owing 
in excess of a limit as set out in our banking agreement. 

end of service benefits means all your end of service 
benefits payable to you in connection with your 
employment by your employer (as specified in the 
application for a salary transfer loan). 

limit means, for a personal loan, the limit set out in 
the approval for the product (as we may vary at 
any time). 

loan means the outstanding principal amount of 
each drawdown of a loan made under Part A of 
these terms. It includes a top up loan. 

nominated account means a savings account or 
current account opened and maintained by us for 
you which you and we have agreed is to be the 
account into which we may deposit the loan and 
from which we may debit instalments 

our banking agreement means the agreement 
between you and us formed when we accept an 
application from you, the terms of which include our 
Client Terms and these terms. 

Service and Price Guide means tariff booklet, as 
defined in the Client Terms and which sets out some 
of the fees and costs that may apply to a product.

أحكام عامة   .12

العربيــة  اإلمــارات  المحــدود،  تشــارترد  ســتاندرد  بنــك   12.1
المتحــدة، مرخــص مــن ِقبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة 

المتحدة المركزي للعمل كبنك تجاري.

يحتفــظ البنــك بالحــق، وفقــًا لتقديــره الخــاص، فــي تغييــر   12.2
الشــخصي  بالقــرض  المتعلقــة  واألحــكام  الشــروط 
الخــاص بــك مــع مراعــاة قيــام البنــك بتزويــدك بإشــعار 

مسبق لمدة 60 يومًا ميالديًا.

يحتفــظ البنــك بالحــق، وفقــًا لتقديــره الخــاص، فــي تغييــر   12.3
أو تعديــل الرســوم والتكاليــف )الموضحــة فــي دليــل 
الخدمــة واألســعار( ومعــدالت الفائــدة )إمــا بشــكل عــام 
المتعلقــة  محــددة(  ترويجيــة  عــروض  شــكل  فــي  أو 
بالقــرض الشــخصي الخــاص بــك رهنــًا بقيــام البنــك 
ميالديــًا. يومــًا   60 لمــدة  مســبق  بإشــعار   بتزويــدك 

الجزء ب - معنى المصطلحات

معنى المصطلحات  .13

والتي  بنا  الخاصة  العميل  شروط  إلى  للرجوع  أيًضا  تحتاج  إنك 
تقوم أيًضا بتعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه 
الشروط. وفي حال كان مصطلح جرى تعريفه في هذه الشروط 
قد تم تعريفه أيًضا في شروط العميل الخاصة بنا، فإن التعريف 

الوارد في هذه الشروط يسري لغايات القروض الشخصية.

ــري  ــذي يس ــنوي وال ــدة الس ــعر الفائ ــي س ــر ويعن ــعر التأخي س
علــى الدفعــات المســتحقة المتأخــرة أو المبالــغ المدينــة التــي 

تتجاوز السقف وفق ما ورد في اتفاقيتنا المصرفية.

ــة  ــة الخدم ــوق نهاي ــة حق ــي كاف ــة وتعن ــة الخدم ــوق نهاي حق
ــدى  ــك ل ــق بعمل ــا يتعل ــك فيم ــتحقة إلي ــك والمس ــة ب الخاص
صاحــب العمــل الخــاص بــك )وفــق مــا تــم تحديــده فــي طلــب 

الحصول على قرض بتحويل راتب(.

الســقف  شــخصي،  للقــرض  بالنســبة  ويعنــي،  الســقف 
ــوم  ــد نق ــا ق ــق م ــج )وف ــى المنت ــة عل ــي الموافق ــدد ف المح

بتغييره في أي وقت(.

القائــم مــن كل ســحب  المبلــغ األصلــي  القــرض ويعنــي 
لقــرض يجــري بموجــب الجــزء أ مــن هــذه الشــروط، وهــو 

يشمل القرض المتزايد.

الحســاب المعيــن ويعنــي حســاب توفيــر أو حســاب جــاري يتــم 
فتحــه واالحتفــاظ بــه مــن قبلنــا لصالحــك والــذي نتفــق نحــن 
وأنــت علــى كونــه الحســاب الــذي يجــوز لنــا إيــداع القــرض فيــه 

كما ويجوز لنا قيد األقساط عليه.

بينك  فيما  المبرمة  االتفاقية  وتعني  المصرفية  اتفاقيتنا 
وبيننا والتي تتشكل عند قبولنا لطلب من طرفك والتي تشمل 

شروطها شروط العميل الخاصة بنا وهذه الشروط.

ــب  ــة حس ــب التعرف ــعار كتي ــات و األس ــل الخدم ــد بدلي ويقص
التعريــف الــوارد لــه فــي شــروط العميــل والــذي وضحــت فيــه 

بعض الرسوم والمصاريف التي قد تطبق على منتج ما.


