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 معنى امل�صطلحات- اجلزء ب

Important notice
You need to read this document
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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.

�إ�شعار هام
�إنك حتتاج �إلى قراءة هذه الوثيقة
�إنها تر�سي ال�رشوط والأحكام اخلا�صة التي نوافق على �أ�سا�سها لتزويدك ملنتجات
القر�ض ال�شخ�صي ويتعني عليك قراءتها مع �رشوط العميل اخلا�صة بنا وكتيب
املنتج و�أية وثائق �أخرى ت�شكل اتفاقياتنا امل�رصفية امل�شمولة يف �إر�سالية الرتحيب
 ف�إن، و�إلى حد �أي تعار�ض ين�ش�أ فيما بني هذه ال�رشوط و�رشوط العميل اخلا�صة بنا.بك
 ويف حال �أي تعار�ض فيما بني املوافقة و�أي جزء �آخر من،هذه ال�رشوط هي التي ت�سود
. ف�إن ال�رشوط الواردة يف املوافقة هي التي ت�سود حينها،اتفاقيتنا امل�رصفية

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.

The loan
We must provide the loan
2.1

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
2.2

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
2.3

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.

Top up loan
2.4

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
2.5

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.

2.6

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
2.7

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
2.8

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
2.9

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.
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Duplicate Masters
2.10 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.

 القرو�ض ال�شخ�صية- اجلزء �أ
اختيار احل�ساب املالئم لك

.1

 ويف.ميكننا ت�شكيل قر�ضك ال�شخ�صي ليالئم حاجاتك امل�رصفية ال�شخ�صية
حال كنت حتتاج �أن نقوم بتو�ضيح �أي من �سمات �أية منتجات قر�ض �شخ�صي �أو
. يُرجى االت�صال بنا،الأحكام ال�سارية عليها

القر�ض
يتعني علينا تزويد القر�ض
 ف�إننا نوافق على منح قر�ض حلد �سقف،يف حال قمنا ب�إ�صدار موافقة
 وقد يكون ال�سقف خمتلفًا عن ال�سقف الذي تقدمت للح�صول.معني
.عليه

2.1

الغاية
يتعني عليك ا�ستخدام القر�ض فقط للغاية الواردة يف الطلب �أو وفق ما
 وال ينبغي عليك ا�ستخدام القر�ض لأي.يجري املوافقة عليه من ِقبلنا
.غايات قد تكون حمظورة مبوجب �أي �سلطات تنظيمية ذات �صلة

2.2

طلب الأموال
 ف�إنه ميكنك القيام،يف حال كنت ترغب ب�أن نقوم بتزويدك ب�أموال قر�ض
 يوم عمل بنكي30 بذلك بتقدمي طلب خطي لل�سحب ملرة واحدة خالل
 ويتعني تقدمي طلبك خالل مدة زمنية معقولة (على.من تاريخ املوافقة
. يومي عمل بنكيني على الأقل) قبل طلبك للأموال،�سبيل املثال

2.3

القر�ض املتزايد
 ف�إننا قد نوافق على منحك قر�ض متزايد عن طريق،يف حال طلبك لذلك
. على �أ�سا�س ال�رشوط التي نقوم ب�إ�شعارها- ال�سحب ملرة واحدة

2.4

كيف نقوم بتزويد القر�ض
 ويف، عمو ًما.	�إننا نقوم عادة بتزويد القر�ض ب�إيداعه يف احل�ساب املعني2.5
ً
.�شيكا بقيمة القر�ض
 ف�إننا قد نعطيك،حال طلبك لذلك وموافقتنا
.وت�ستحق الأق�ساط حتى و�إن مل يتم �رصف ال�شيك
تخ�صم الر�سوم وامل�صاريف املطبقة على القر�ض من القر�ض نف�سه
 يُرجى الرجوع �إلى دليل اخلدمات و.وذلك قبل �إيداعه يف احل�ساب املعني
.اال�سعار للمزيد من التفا�صيل عن الر�سوم املطبقة

2.6

حالة الوظيفة وحتويل الراتب
	ينح هذا القر�ض �إليك �رشيطة موافقتك على اال�ستمرار يف حتويل راتبك
2.7
ُ
 وتوافق على �أنك �ستبلغنا فور وقوع �أي تغيري على وظيفتك �أو.�إلينا
.�صاحب عملك �أو حالة �إقامتك بدولة الإمارات العربية املتحدة

امل�ستندات
ٍ
�شيك بالإ�ضافة �إلى جميع
ي�صبح منوذج الطلب اخلا�ص بك و�أي
امل�ستندات الثبوتية التي تقدمها �إلينا عند تقدمك بطلب للح�صول
على القر�ض جز ًءا من �سجالت البنك ولن تُعاد �إليك ب�رصف النظر عما �إذا
 وال تتحمل �أي م�س�ؤولية عن �شيك ال�ضمان.ح�صلت على القر�ض �أم ال
،ف�ضلت �إغالق ح�ساب القر�ض اخلا�ص بك
َّ يف حال رف�ض طلبك �أو يف حال
.وذلك بعد ت�سوية جميع امل�ستحقات املقيدة عليك

2.8

خدمات حتويل الر�صيد
.يجوز لك �أن تطلب حتويل �أي ر�صيد متبقي تدين به للبنوك الأخرى �إلينا
وقد نوافق على طلبك يف حال مل يتجاوز الر�صيد املتبقي حد القر�ض
 و�إننا نتعامل مع الر�صيد املتبقي على �أنه جزء من القر�ض.اخلا�ص بك
.الذي قد مننحك �إيَّاه

2.9

احل�سابات الرئي�سية املزدوجة
 ويف حال اكت�شف. ت�ؤكد لنا �أنك ال متتلك �أي ح�ساب مفتوح لدى البنك2.10
 فتفو�ض البنك ب�إغالق احل�ساب،قائما لدى البنك
البنك �أن لك ح�سابًا
ً
 كما. �إلى احل�ساب اجلديد املفتوح لك، �إن وجد،القائم وحتويل الر�صيد
 �سلف، مبا يف ذلك،توافق على �أن جتري جميع معامالتك امل�ستقبلية
.بطاقة االئتمان من خالل احل�ساب اجلديد/ ودفعات �سداد القر�ض،الراتب
، �إن وجدت،تعليمات ال�سداد/أي�ضا بتحويل الأوامر احلالية
ً � كما تفو�ضنا
.من احل�ساب القائم �إلى احل�ساب اجلديد

.2

3.

Interest, fees and charges
Interest
3.1

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.

3.2

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

3.3

Interest is charged to your account on a daily basis.

3.4

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

3.5

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).

3.6

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.

3.7

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.

3.8

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
3.9

4.

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.

Repayment
Repayment by instalments
4.1

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

4.2

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.

4.3

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.

4.4

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

4.5

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
4.6

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.
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Methods of repayment
4.7

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.

4.8

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

الفائدة والر�سوم وامل�صاريف

.3

الفائدة
يتعني عليك دفع فائدة على القر�ض على �أ�سا�س �شهري يف نهاية كل
�شهر وذلك بال�سعر الوارد يف املوافقة �أو خالف ذلك يف اتفاقيتنا امل�رصفية
.�أو ب�أي �سعر �آخر نقوم بتحديده

3.1

 ف�إن الفائدة ترتتب،ما مل يتم حتديد خالف ذلك يف اتفاقيتنا امل�رصفية
. يو ًما365 على �أ�سا�س يومي وحت�سب على �أ�سا�س �أن ال�سنة

3.2

.تقيد الفائدة على ح�سابك على �أ�سا�س يومي

3.3

ت�ستحق الفائدة يف التواريخ املحددة يف املوافقة �أو يف مكان �آخر من
.اتفاقيتنا امل�رصفية

3.4

ترتتب فائدة �أية دفعة م�ستحقة مت�أخرة ب�سعر الت�أخري (وهو �أعلى من
�سعر الفائدة االعتيادي) الوارد يف املوافقة �أو يف مكان �آخر من اتفاقيتنا
.)امل�رصفية (انظر "الفائدة والر�سوم وامل�صاريف" الواردة يف �رشوط العميل

3.5

قد نقوم بتغيري ر�سوم الت�أخر يف الدفع لأي من الدفعات املت�أخرة عن
موعدها كما هو مبني يف �صفحة دليل اخلدمات و اال�سعار �أو يف �أي
.مكان �آخر يف اتفاقيتنا امل�رصفية

3.6

خطيًا
 ف�سنعطيك �إ�شعارًا،يف حال قمنا ب�إجراء تغيري على �سعر الفائدة
ّ
. يو ًما و�سنزودك بتاريخ �رسيان �سعر الفائدة املعدل60 م�سبقًا قبل

3.7

يف حال كانت املدة بني تاريخ ال�سحب وبني تاريخ الق�سط الأول �أكرث من
 ف�إن الفائدة عن مدة الق�سط املتزايدة تكون م�ستحقة الدفع، يو ًما30
.مقد ًما وتخ�صم من مبلغ القر�ض املدفوع

3.8

الر�سوم وامل�صاريف
	�إن ر�سوم وم�صاريف القر�ض من�صو�ص عليها يف املوافقة يحق لنا3.9
.منفردين اتخاذ القرار بتغيري الر�سوم �أو تطبيق ر�سوم جديدة على القر�ض

الت�سديد
الت�سديد بالأق�ساط
يتعني عليك ت�سديد القر�ض على �أق�ساط و�إننا نقوم ب�إ�شعارك بقيمة
.الق�سط وبتاريخ دفع كل ق�سط

4.1

	�إن �أي ر�صيد مدين حل�ساب القر�ض (بعد دفع كافة الأق�ساط) يتعني4.2
.ت�سديده بتاريخ الدفعة النهائية الذي نقوم ب�إ�شعاره �إليك
يتوجب دفع الأق�ساط حتى و�إن مل تقم ب�سحب �أي من �أموال القر�ض
.التي نقوم ب�إيداعها يف احل�ساب املعني
قد نقوم با�ستعمال مبالغ مت ا�ستالمها من �أي من الأق�ساط امل�ستلمة
ً منكم لت�سديد الفائدة
بدل من تخفي�ض املبلغ الأ�صلي الذي تدينون به
 قد، على �سبيل املثال،�أو لدفع مبالغ تدينون بها لنا ب�أي طريقة نختارها
نقوم بتخ�صي�ص جز ًءا �أكرب من �أي ق�سط من الأق�ساط امل�ستلمة منكم
ً �أو �أكرث من ق�سط ل�سداد الفائدة
بدل من �سداد املبلغ الأ�صلي الذي
.تدينون به لنا

4.3

 ف�إنه يحق لنا،يف حال قمنا بتغيري �سعر الفائدة امل�ستحقة على القر�ض
.تغيري قيمة الق�سط وعدد الأٌق�ساط

4.4

 �أيام من تاريخ الق�سط3 	�إذا مل يتم �رصف مبلغ القر�ض املعتمد قبل4.5
 �سوف يعترب تاريخ ق�سطك الأول نف�س التاريخ بال�شهر،املطلوب منك
 �سوف يكون تاريخ ق�سطك ال�شهري ح�سب تاريخ، ولغر�ض التعبئة.التايل
.اال�ستحقاق املطبق

الت�سديد امل�ؤجل
. ف�إننا قد نوافق على ت�أجيل ق�سط �شهري معني،يف حال طلبك لذلك
 ف�إن عليك دفع فائدة �إ�ضافية التي ترتاكم عن مبلغ،ويف حال حدوث ذلك
 ويخ�ضع ذلك للتقدير،الق�سط امل�ؤجل بتاريخ الدفع الذي نخطركم به
.البنك وحده

4.6

طرق الت�سديد
	�إنا نقوم ب�إ�شعارك بالطريقة التي يتعني عليك ت�سديد الأق�ساط من4.7
 ف�إنه يجوز لنا �أن نطلب منك تعيني ح�ساب، فعلى �سبيل املثال.خاللها
للت�سديد عن طريق قيد الدين املبا�رش وتزويدنا بوثائق لت�سهيل قيد الدين
.املبا�رش من احل�ساب املعني
يتعني عليك التقيد مبتطلباتنا االعتيادية ب�ش�أن طريقة الدفع ذات ال�صلة
.مبا ي�شمل ما ورد يف هذه املادة

4.8

.4

4.9

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
4.10 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.
4.11 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
4.12 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
4.13 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.
What happens if you do not pay
4.14 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.
5.

Prepayment
Prepayment
5.1

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
5.2

6.

Additional services for your account
6.1
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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.

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.

.يتعني عليك الت�أكد من �أن يتم الوفاء ب�أي �سند دفع �أو تعليمات بالدفع
: يتعني عليك،فعلى �سبيل املثال
ٍ
كاف يف ح�سابك الذي �سيجري القيد عليه (مبا
• �ضمان توفر ر�صيد
ي�شمل �أي ح�ساب مع �أية م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو احل�ساب املعني)؛
• عدم �إيقاف ال�شيكات؛
• عدم �إلغاء �أو تغيري �أي ترتيب دفع (ما مل نطلب منك القيام بذلك
لكي يظهر تغيري الأق�ساط) �أو تغيري �أو �إغالق احل�ساب الذي مت �سحب
.ال�شيكات عليه

4.9

ال�شيكات امل�ؤجلة
: ف�إنه، يف حال كنا �سنطلب منك الت�سديد بوا�سطة �شيكات م�ؤجلة4.10
• يتعني عليك تزويدنا ب�شيكات م�ؤجلة �صادرة لأمرنا لقاء مبلغ يعادل
قيمة كل ق�سط؛ و
ً
منظما لأمرنا لقاء
ؤرخا
• يتعني عليك �إعطا�ؤنا
ً ��شيكا موق ًعا ولي�س م
ً
�إجمايل مبلغ القر�ض اخلا�ص باحل�ساب بالإ�ضافة �إلى الر�سوم والفوائد
يف حال طلبنا لذلك؛ و
.• يتعني عليك ا�ستبدال ال�شيكات يف حال طلبنا لذلك
 ف�إنه يتعني عليك تزويدنا ب�شيكات، يف حال قمنا بزيادة �سعر الفائدة4.11
.م�ؤجلة �إ�ضافية لتغطية الفائدة الإ�ضافية املرتتبة على القر�ض

الدفع التلقائي من ح�ساب مع م�ؤ�س�سة �أخرى
 يف حال طلبنا منك الت�سديد بوا�سطة دفع تلقائي من ح�ساب مع4.12
: ف�إنه يتعني عليك،م�ؤ�س�سة مالية �أخرى
• تنظيم ترتيب دفع مع امل�ؤ�س�سة املالية الأخرى بحيث يجري قيد مبلغ
م�ساوي لقيمة كل ق�سط على ذلك احل�ساب و�إيداعه يف ح�سابك املعني
بتاريخ دفع كل ق�سط وتزويدنا ب�إثبات مقبول يفيد �أن ذلك قد مت؛ �أو
• تزويدنا ب�أي تفوي�ض نطلبه لتمكيننا من قيد قيمة ال�سند على ذلك
احل�ساب؛ �أو
 تزويدنا بواحد �أو �أكرث من ال�شيكات املوقعة غري،• يف حال طلبنا لذلك
امل�ؤرخة واملنظمة لأمرنا مع عدم تعبئة املبلغ وبحيث تكون م�سحوبة
.وفقًا لإرادتنا

التفوي�ض لتعبئة ال�شيكات
 ف�إنك تفو�ضنا وتعيننا مبا ال يقبل، يف حال قمت بتزويدنا ب�أية �شيكات4.13
النق�ض ب�صفة وكيل لك لتعبئة التواريخ واملبالغ يف ال�شيكات مببلغ
ال يتجاوز القر�ض يف ذلك الوقت و�إنك تقر ب�أنه يجوز لنا ا�ستخدام تلك
.ال�شيكات لدفع �أي مبلغ تدين به لنا فيما يتعلق بالقر�ض

ماذا يحدث �إذا مل تقوموا بالدفع
 يف حال مل تقوموا ب�سداد �أي ق�سط من الأق�ساط يف �أو قبل تاريخ4.14
:اال�ستحقاق ذي ال�صلة
• ي�صبح القر�ض وجميع الفوائد املرتاكمة وغري امل�سددة و�أي مبالغ �أخرى
 واجبة ال�سداد وم�ستحقة فورًا؛ و،م�ستحقة
• �سنقوم باحت�ساب ر�سوم الت�أخري يف الدفع كما هو مبني يف �صفحة
.دليل اخلدمات والأ�سعار �أو يف �أي مكان �آخر يف اتفاقيتنا امل�رصفية

الت�سديد املبكر

.5

الت�سديد املبكر
:يجوز لك دفع كامل القر�ض �أو جزء منه م�سبقًا يف حال
ً
معقول؛ و
خطيًا
• قمت ب�إعطائنا �إ�شعارًا
ّ
أي�ضا عند �إجرائك للدفع امل�سبق بدفع كافة الفائدة والر�سوم
ً � • قمت
وامل�صاريف املرتتبة وغري املدفوعة فيما يتعلق بالقر�ض (مبا ي�شمل �أية
.ر�سوم ت�سوية مبكرة) وفق ما ورد يف دليل اخلدمات والأ�سعار

5.1

 فقد،ويف حال مل تتمكن من �إعطائنا �إ�شعار ت�سديد م�سبق معقول
نطلب منك �أن تدفع �إلينا على القر�ض مبلغًا يعادل فائدة �شهر واحد
.)على الأقل (�أو �أي مبلغ �آخر نحدده

الت�سديد املبكر اجلزئي
 ف�إنه ي�ستحق ر�سم،يف حال قمت بالت�سديد املبكر جلزء من القر�ض فقط
 و�إن املبلغ املدفوع م�سبقًا ي�ؤدي �إلى تخفي�ض الأق�ساط.ت�سوية مبكرة
.املتبقية برتتيب عك�سي تب ًعا للمبلغ املدفوع م�سبقًا

5.2

خدمات �إ�ضافية حل�سابك
 وذلك قد.قد نعر�ض توفري خدمات �إ�ضافية حل�سابك �أو احل�ساب املعني
 برامج حتويل الأموال و�أي خدمات �أخرى،يت�ضمن برامج حتويل الر�صيد
 ميكنكم.نخطركم بها �أو من ناحية �أخرى تكون متوفرة من وقت لآخر
.معرفة املزيد عن اخلدمات املتوفرة عن طريق االت�صال بنا

6.1

.6

6.2

7.

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.

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).

8.

Security under salary transfer loan
8.1

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

Security over end of service benefits

ال�ضمانة يف قر�ض حتويل راتب
.ت�رسي هذه املادة يف حال كان قر�ضك قر�ض حتويل راتب

ال�ضمانة مبوجب حقوق نهاية اخلدمة

8.3

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.

	�إنك تقر وت�ضمن ب�أن �أية حقوق نهاية اخلدمة اخلا�صة بك لي�ست �ضمانة8.3
 يجب عليك �أن ال.)اللتزام �آخر (�سوى ال�ضمانة التي تقوم مبنحها �إلينا
.تن�شئ �أو ت�سمح لأي �شخ�ص �أن ين�شئ حقًا على حقوق نهاية خدمتك

8.4

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.

8.5

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

8.6

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.

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
8.9

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).

8.10 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.
8.11 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.
Insurance
9.1

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.

.8

8.1

	�إنك تتنازل بدون قيد �أو �رشط وب�شكل ال يقبل النق�ض عن حقوق نهاية8.2
اخلدمة اخلا�صة بك ل�صاحلنا ك�ضمانة م�ستمرة للر�صيد املدين على
، وحيث �أن هذه هي "�ضمانة" لغايات اتفاقيتنا امل�رصفية.ح�ساب القر�ض
ً
.�رشوطا معينة من �رشوط العميل اخلا�صة بنا ت�رسي
ف�إن

You authorise us to set-off your end of service benefits or
any other security interest against the balance owing under
the loan.

.7

�إن �رشوط العميل اخلا�صة بنا تن�ص على الوقت الذي يجوز لك ولنا فيه �إنهاء
 و�إن ذلك.ا�ستخدامك لأي منتج وما يرتتب عليك فعله يف حال ح�صول ذلك
 و�إن هذه املادة تر�سي الظروف.ي�شمل الدفع الفوري للر�صيد املدين يف احل�ساب
.الإ�ضافية التي يجوز لك �أو لنا �إلغاء القر�ض فيها
ً
 ف�إنه يجوز لنا، عمو ًما.معقول
خطيًا
يجوز لك �إلغاء القر�ض ب�إعطائنا �إ�شعارًا
ّ
.)فر�ض ر�سوم �إلغاء عليك (انظر دليل اخلدمات والأ�سعار

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.

8.8
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الإلغاء

8.2

8.7

9.

	�إذا قمتم بطلب اخلدمات الإ�ضافية ف�إنكم تكونوا ملزمني مبوجب �أحكام6.2
 ويف حال وجود تعار�ض بني �أحكام اخلدمات.تلك اخلدمات الإ�ضافية
 ف�إن اتفاقيتنا امل�رصفية هي التي ت�سود ما،الإ�ضافية واتفاقيتنا امل�رصفية
.مل يتم الن�ص على خالف ذلك يف �أحكام اخلدمات الإ�ضافية

يتعني عليك �إ�شعار �صاحب العمل اخلا�ص بك لأنك قد تنازلت عن حقوق
نهاية اخلدمة اخلا�صة بك ل�صاحلنا و�أنك تفوي�ض �صاحب العمل اخلا�ص
 يجب عليك.بك ب�شكل ال يقبل النق�ض للت�رصف بهم طبقًا لتعليماتنا
عدم �إعطاء �أي تعليمات مناق�ضة ل�صاحب العمل اخلا�ص بك ب�شكل ال
 يجب عليك عدم �إعطاء.يقبل النق�ض بالت�رصف بهم طبقًا لتعليماتنا
 ويتعني على الإ�شعار.�أي تعليمات مناق�ضة ل�صاحب العمل اخلا�ص بك
.�أن يتخذ ال�شكل الذي نقوم بتحديده

8.4

.	�إنك توافق على القيام بكافة الأمور الالزمة لإمتام التنازل8.5
 ف�إننا قد نعيد التنازل عن حقوق نهاية،خطيًا
يف حال طلبك لذلك
ّ
اخلدمة اخلا�صة بك �إليك عندما نقرر ب�أنه مل يعد هناك �أي ر�صيد مدين
. ويتعني عليك دفع �أية نفقات تتعلق ب�إعادة التنازل.على ح�ساب القر�ض

8.6

	�إنك تفو�ضنا ب�إجراء التقا�ص فيما بني حقوق نهاية اخلدمة اخلا�صة بك �أو8.7
.�أية م�صلحة �ضمانة �أخرى مقابل الر�صيد املدين مبوجب القر�ض
بالإ�ضافة �إلى موافقتكم على قيامنا بالك�شف عن معلوماتكم �إلى
 ف�إنكم توافقون،�أي �أطراف �أخرى معينة مبوجب اتفاقيتنا امل�رصفية
 والعاملني لديها وموظفيها،لكل ع�ضو من جمموعة �ستاندرد ت�شارترد
ووكالئها وم�ست�شاريها بالك�شف عن معلومات عنكم (مبا يف ذلك
تفا�صيل احل�سابات �أو املنتجات �أو �أي �ضمان) �إلى �صاحب عملكم
 كما توافقون لنا ب�أن نعرف من.و�رشكاته القاب�ضة والفرعية �أو التابعة
.�صاحب عملكم عن و�ضع عملكم

8.8

جواز توجيه راتبك
	�إنك تفو�ضنا مبا ال يقبل النق�ض لتوجيه �أية دفعة راتب يجري قيدها8.9
حل�ساب القر�ض اخلا�ص بك لت�سديد الأٌق�ساط امل�ستحقة مبوجب القر�ض
بتاريخ قيد دفعة الراتب حل�سابك (�سوا ًء كان ذلك التاريخ قبل تاريخ
.)الإيداع االعتيادي �أو بعده
 ف�إنه يجوز لنا توجيه الدفعات، يف حال ا�ستالمك لأية دفعة راتب �سلفًا8.10
،�سلفًا لت�سديد الأق�ساط امل�ستحقة يف �أ�شهر الحقة مبوجب القر�ض
ويجوز لنا حتديد عدد الأٌق�ساط التي ميكن دفعها بوا�سطة دفعة الراتب
.املقيدة للح�ساب مقد ًما
 لن تقيد �أية فائدة �أو �أية ميزة �أخرى ل�صاحلك يف حال قمنا بتوجيه �أية8.11
.8.10  �أو املادة،8.9 دفعة راتب طبقًا للمادة

الت�أمني
يف حال كنت ترغب يف "االختيار" ملنتج الت�أمني التي يقدمها امل�رصف �إنك
تفو�ضنا لرتتيب ت�أمني ل�صاحلنا لقاء مبلغ الأموال التي نقوم بتزويده مبوجب
. ويجوز لنا قيد �أية م�صاريف تتعلق بالت�أمني على ح�ساب القر�ض.القر�ض

9.1

.9

10.

Credit Bureau
10.1 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.

Part B - Meaning of words
11.

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.
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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.

مكتب املعلومات االئتمانية

.10

 تفو�ضنا بالك�شف عن �أي معلومات قدمتها لنا واحل�صول عليها10.1
والتحقق منها ومبادلتها مع �أي جهة نعتربها منا�سبة كال�سلطات
القانونية �أو التنظيمية �أو وكاالت ومكاتب املعلومات االئتمانية املرجعية
�أو الت�صنيف االئتماين وذلك وفقا ً للوائح �أو االر�شادات املعمول بها لدى
.الوكاالت �أو املكاتب املعنية

 معنى امل�صطلحات- اجلزء ب
معنى امل�صطلحات
أي�ضا
ً � أي�ضا للرجوع �إلى �رشوط العميل اخلا�صة بنا والتي تقوم
ً � �إنك حتتاج
 ويف حال.بتعريف امل�صطلحات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذه ال�رشوط
أي�ضا يف �رشوط
ً � كان م�صطلح جرى تعريفه يف هذه ال�رشوط قد مت تعريفه
 ف�إن التعريف الوارد يف هذه ال�رشوط ي�رسي لغايات القرو�ض،العميل اخلا�صة بنا
.ال�شخ�صية
�سعر الت�أخري ويعني �سعر الفائدة ال�سنوي والذي ي�رسي على الدفعات
امل�ستحقة املت�أخرة �أو املبالغ املدينة التي تتجاوز ال�سقف وفق ما ورد يف اتفاقيتنا
.امل�رصفية
حقوق نهاية اخلدمة وتعني كافة حقوق نهاية اخلدمة اخلا�صة بك وامل�ستحقة
�إليك فيما يتعلق بعملك لدى �صاحب العمل اخلا�ص بك (وفق ما مت حتديده يف
.)طلب احل�صول على قر�ض بتحويل راتب
 ال�سقف املحدد يف املوافقة على، بالن�سبة للقر�ض �شخ�صي،ال�سقف ويعني
.)املنتج (وفق ما قد نقوم بتغيريه يف �أي وقت
القر�ض ويعني املبلغ الأ�صلي القائم من كل �سحب لقر�ض يجري مبوجب اجلزء �أ
. وهو ي�شمل القر�ض املتزايد،من هذه ال�رشوط
احل�ساب املعني ويعني ح�ساب توفري �أو ح�ساب جاري يتم فتحه واالحتفاظ به من
قبلنا ل�صاحلك والذي نتفق نحن و�أنت على كونه احل�ساب الذي يجوز لنا �إيداع
.القر�ض فيه كما ويجوز لنا قيد الأق�ساط عليه
اتفاقيتنا امل�رصفية وتعني االتفاقية املربمة فيما بينك وبيننا والتي تت�شكل
عند قبولنا لطلب من طرفك والتي ت�شمل �رشوطها �رشوط العميل اخلا�صة بنا
.وهذه ال�رشوط
ويق�صد بدليل اخلدمات و الأ�سعار كتيب التعرفة ح�سب التعريف الوارد له يف
�رشوط العميل والذي و�ضحت فيه بع�ض الر�سوم وامل�صاريف التي قد تطبق
.على منتج ما
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