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We are making changes to your Secured Overdraft Terms and Conditions (the Terms).

We set out below a summary of the change along with the corresponding Section number for you to read the new 
clause. Please read the updated Terms on our website with the title Secured Overdraft Terms and Conditions for 
customers on or after 11 May 2023.  

Capitalized terms used in this document have the meaning given to them in the updated Terms.

If you have any questions, please visit your nearest branch or customer service unit.

Section in the 
updated Terms  

Summary of Change

Important - 
Consequence of 
default

It is important that you meet the terms and conditions of your Secured Overdraft before 
and during the term of your overdraft, we’ve added the below Important Notice to your 
Overdraft Terms and Conditions to highlight the possible consequences if you do not: -

Important - Consequence of default

It is important that you comply with our terms and conditions at all times, if you do not you 
may be subject to additional fees and charges, Account restrictions

or we may even close your Account (including your Overdraft) or end your relationship 
with us. Additionally, any outstanding balance on your Secured Overdraft may become 
immediately due and we may initiate debt recovery for overdue payments including legal 
action and reporting this to the Credit Bureau which may impact your credit rating and 
future borrowing ability. We may also enforce our rights against the pledged Term Deposit 
security and any other security you have provided to us as may be applicable. 
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بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

ملخص التغييرات التي تم إجراؤها على شروط وأحكام تسهيالت السحب على 
المكشوف المضمونة

تاريخ سريان المفعول: ٢١ يوليو ٢٠٢٣

نقوم بإجراء تغييرات على شروط وأحكام تسهيالت السحب على المكشوف المضمونة الخاصة بك )الشروط(.

ونورد أدناه ملخصًا بالتغييرات باإلضافة إلى رقم القسم المقابل لكي تقرأ الفقرة الجديدة. يرجى قراءة الشروط المحدثة على موقعنا 
اإللكتروني بعنوان شروط و وأحكام تسهيالت السحب على المكشوف المضمونة للعمالء في أو بعد ١١ مايو 2023.

سيكون للمصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة في هذا المستند لها نفس المعنى المحدد لها في الشروط المحدثة.

إذا كان لديك أي أسئلة، فيرجى زيارة أقرب فرع أو مركز لخدمة العمالء.

القسم في الشروط 
المحدثة

ملخص التغييرات

هام- العواقب المترتبة 
في حالة اإلخالل بالشروط

من المهم أن تستوفي شروط وأحكام تسهيالت السحب على المكشوف المضمونة قبل وأثناء فترة السحب 
المكشوف  السحب على  وأحكام تسهيالت  إلى شروط  أدناه  الهام  أضفنا اإلشعار  المكشوف، ولقد  على 

لتسليط الضوء على العواقب المحتملة إذا لم تقم بذلك: -

هام العواقب المترتبة في حالة اإلخالل بالشروط

من المهم أن تمتثل لشروطنا وأحكامنا في جميع األوقات، وإذا لم تقم بذلك، فقد تخضع لرسوم ومصاريف 
)بما في ذلك تسهيالت السحب على  الحساب، أو قد نقوم بإغالق حسابك  إضافية، أو فرض قيود على 
المكشوف( أو إنهاء عالقتك معنا. وباإلضافة إلى ذلك، قد يصبح أي رصيد مستحق على تسهيالت السحب 
على المكشوف المضمونة الخاصة بك مستحقًا بشكل فوري وقد نبدأ في استرداد الديون مقابل الدفعات 
المتأخرة بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات القانونية وإبالغ مكتب المراجع االئتمانية بذلك، مما قد يؤثر على درجة 
تقييمك االئتماني وقدرتك على االقتراض في المستقبل. كما يجوز لنا أيضًا إنفاذ حقوقنا ضد ضمان الوديعة 

ألجل المرهونة وأي ضمان آخر قدمته إلينا حسب االقتضاء.
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