
HSBC Bank Middle East Limited 

Secured Overdraft Terms and Conditions: Summary of Changes

We have updated the Secured Overdraft Terms and Conditions. A summary of the main changes is below and will 
be effective from 10 August. We recommend that you read the updated Secured Overdraft Terms and Conditions 
(also available on our website) to understand these changes. Defined terms used in this summary shall have the 
same meaning provided in the Secured Overdraft Terms and Conditions. If you have any questions on these Terms, 
please contact us.

Section Clause Summary of the change

Repayment and 
Amendments

4 We have clarified that notwithstanding existing clause 4 , in which we agree 
not to vary the terms and conditions for granting the Overdraft without 
your written consent, we may change the terms applicable to the Overdraft 
agreement, and we may do this immediately where we are required to make 
changes under Laws or applicable regulation, or by providing you with 60 
days’ notice in advance for the permitted reasons below. 

The permitted reasons include changes to reflect: (i) a change in industry 
code or market practice; (ii) a change to our way of doing business including 
the introduction of new technology or changes to our existing technology 
or any of the platforms on which our Services are provided; (iii) changes 
to our product or Services features (including how we operate them), or 
internal policies; (iv) changes for your benefit; or (v) to make the terms and 
conditions clearer to you.

5 We have clarified the wording of this clause by explaining that in case we 
cancel your Overdraft or decrease your overdraft limit, we will provide you 
with notice as soon as reasonably practicable.

Interest, fees 
and costs

9 This clause now includes content previously included as clause 8 and 9, in 
addition the clause includes  new and changed content as described below.

We have changed the way we notify you of interest rate changes (previously 
covered in clause 17); we are now providing you with a longer notice 
period of 60 days and this applies to interest rate reductions as well as rate 
increases. 

We have clarified that our right to change interest rates includes the right to 
change the methodology we use to calculate interest.  

We have clarified that our right to change our fees and charges includes the 
introduction of new, or the removal of existing, fees and charges. 

We have clarified that we will not charge interest on accrued interest.



Notices 16 We have clarified how, when we make changes to the Overdraft agreement 
and we notify you, we construe your acceptance of those changes, and 
what you can do if you are unhappy with any of the changes we make.

The clause explains that where we notify you of a change, your non-
objection or continued use of the Overdraft during the notice period, will 
be considered as your acceptance of the change. If you notify us of your 
objection this may impact our ability to continue to provide you with the 
Overdraft. At any time during your Overdraft, if you are unhappy with any 
change we make you have the option to end the Overdraft agreement by 
paying your Outstandings due under the Overdraft Terms and Conditions 
in full in accordance with the termination provisions in section 21 of our 
Personal Banking General Terms and Conditions (UAE) which you will find 
on our website, and provided you pay us any applicable fees as stated in the 
Schedule of Services and Tariffs, also available on our website.

Glossary
(We have 
introduced new 
definitions for 
these terms)

20 Authorities will have the same definition as set out in the Personal Banking 
General Terms and Conditions (UAE).

HSBC Group has the same definition as set out in the Personal Banking 
General Terms and Conditions (UAE).

Laws has the same definition as set out in the Personal Banking General 
Terms and Conditions (UAE).

Services has the same definition as set out in the Personal Banking General 
Terms and Conditions (UAE).
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لقد قمنا بتحديث شروط وأحكام السحب على المكشوف المضمون. ويوجد أدناه ملخص بالتغييرات الرئيسية وسيصبح ساري المفعول 
اعتبارًا من )أدخل التاريخ(. ونوصي بقراءة الشروط واألحكام المحدثة للسحب على المكشوف المضمون )المتوفرة أيضًا على موقعنا 

اإللكتروني( لفهم هذه التغييرات. تحمل المصطلحات المحددة المستخدمة في هذا الملخص نفس المعنى المنصوص عليه في شروط 
وأحكام السحب على المكشوف المضمون. وفي حال كانت لديكم أي استفسارات حول هذه الشروط، فيرجى االتصال بنا.

ملخص التغييرات البند المادة 
السداد 

والتعديالت
لقد أوضحنا أنه على الرغم من البند 4 الحالي، الذي نوافق فيه على عدم تغيير الشروط واألحكام 4

لمنح السحب على المكشوف دون موافقتكم الخطية، فإنه يجوز لنا تغيير الشروط المطبقة على 
اتفاقية السحب على المكشوف، وقد نقوم بذلك على الفور عندما يكون مطلوبًا منا إجراء تغييرات 

بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها، أو من خالل تزويدكم بإشعار قبل 60 يومًا لألسباب 
المسموح بها أدناه.

وتتضمن األسباب المسموح بها تغييرات تظهر: )1( تغيير في قطاع األعمال أو ممارسة السوق؛ 
)2( تغيير في طريقتنا في ممارسة األعمال التجارية بما في ذلك إدخال تقنية جديدة أو تغييرات 

على تقنيتنا الحالية أو أي من المنصات التي يتم توفير خدماتنا عليها؛ )3( التغييرات التي تطرأ على 
ميزات منتجاتنا أو خدماتنا )بما في ذلك كيفية تشغيلنا لها(، أو السياسات الداخلية؛ )4( التغييرات 

لصالحكم؛ أو )5( لتوضيح الشروط و األحكام لكم.

قمنا بتوضيح صياغة هذا البند من خالل توضيح أنه في حالة قيامنا بإلغاء السحب على المكشوف 5
أو تقليل حد السحب على المكشوف الخاص بكم، فسوف نرسل إليكم إشعارًا بذلك في أقرب 

وقت ممكن.

الفوائد 
والرسوم 
والتكاليف

ويتضمن هذا البند اآلن المحتوى الذي تم تضمينه سابقًا في الفقرتين 8 و9، باإلضافة إلى أن البند 9
األن يتضمن محتوى جديدًا ومتغيرًا كما هو موضح أدناه.

لقد غّيرنا الطريقة التي نخطركم بها بتغييرات أسعار الفائدة )التي سبق تناولها في البند 17(؛ 
ونقدم لكم اآلن فترة إخطار أطول مدتها 60 يومًا وهذا ينطبق على تخفيضات أسعار الفائدة 

باإلضافة إلى زيادات األسعار.
أوضحنا أن حقنا في تغيير أسعار الفائدة يشمل الحق في تغيير المنهجية التي نستخدمها إلحتساب 

الفائدة.
أوضحنا أن حقنا في تغيير الرسوم والمصاريف الخاصة بنا يشمل إدخال رسوم ومصاريف جديدة أو 

إزالة الرسوم والمصاريف الحالية.
أوضحنا أننا لن نفرض فائدة على الفائدة المترتبة.

لقد أوضحنا عندما نجري تغييرات على اتفاقية السحب على المكشوف ونبلغكم بها، فكيف نفسر 16 اإلخطارات 
موافقتكم على هذه التغييرات، وما يمكنكم فعله إذا لم تكونوا راضين عن أي من التغييرات التي 

نجريها.
يوضح البند أنه عندما نخطركم بالتغيير، فإن عدم اعتراضكم أو استمرار استخدامكم للسحب 

على المكشوف خالل فترة اإلخطار، سيعتبر بمثابة موافقتكم على التغيير. وفي حال أخطرتمونا 
باعتراضكم، فقد يؤثر ذلك على قدرتنا على االستمرار في تزويدكم بالسحب على المكشوف. وفي 
أي وقت أثناء السحب على المكشوف، إذا لم تكونوا راضين عن أي تغيير، فإننا نتيح لكم خيار إنهاء 

اتفاقية السحب على المكشوف عن طريق سداد المبالغ المستحقة بموجب شروط وأحكام السحب 
على المكشوف بالكامل وفقًا ألحكام اإلنهاء الواردة في المادة 21 من الشروط واألحكام العامة 

للخدمات المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة( التي ستجدها على موقعنا على اإلنترنت، 
بشرط أن تدفعوا لنا أي رسوم مفروضة كما هو مذكور في جدول الخدمات والتعرفات، المتاح أيضًا 

على موقعنا اإللكتروني.
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شروط وأحكام السحب على المكشوف المضمون: ملخص التغييرات
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قائمة 
المصطلحات
)لقد أدخلنا 

تعريفات 
جديدة لهذه 
المصطلحات(

الصالحيات: سيكون للصالحيات نفس التعريف على النحو المبين في الشروط واألحكام العامة 20
للخدمات المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.

مجموعة أتش اس بي سي: يكون لها نفس التعريف على النحو المبين في الشروط واألحكام 
العامة للخدمات المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.

القوانين: يكون لها نفس التعريف على النحو المبين في الشروط واألحكام العامة للخدمات 
المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.

الخدمات: يكون لها نفس التعريف على النحو المبين في الشروط واألحكام العامة للخدمات 
المصرفية الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.
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