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Between: (1) HSBC Bank Middle East Limited (referred to as 
“we” “our” or “us” in these Overdraft Terms and Conditions); 
and

بين كل من: )1( بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود )ويشار 

أو  بلفظ »نحن«  املاثلة  السحب على املكشوف  إليه يف شروط وأحكام 

»ضمير امللكية للجمع« أو »ضمير اخملاطبة للجمع«(؛ و

(2) the Customer (referred to as “you” or “Customer” in these 
Overdraft Terms and Conditions).

 )2( العميل )ويشار إليه يف شروط وأحكام السحب على املكشوف املاثلة 

بلفظ  »أنت« أو »العميل«(. 

These Overdraft Terms and Conditions is supplemental to all other 
agreements between us and the Customer, including the HSBC 
Personal Banking General Terms and Conditions made available to 
you via our Website (“General Terms”) and the Application Form. 
In the event of a conflict or inconsistency between any terms, 
these Overdraft Terms and Conditions will take precedence over 
any other terms between us and you in relation to your Overdraft.  
If we use a capitalised word in these Overdraft Terms and 
Conditions which has not been defined herein, then that word 
shall have the meaning given to it in the General Terms or the 
Application Form. 

جلميع  مكملة  هي  املاثلة  املكشوف  على  السحب  وأحكام  شروط 

االتفاقيات احملررة بيننا وبين العميل، بما يف ذلك الشروط واألحكام 

سي،  بي  إس  إتش  لبنك  الشخصية  البنكية  للتعامالت  العامة 

املتاحة على موقعنا اإللكتروين )»الشروط العامة«( وطلب السحب علي 

املكشوف. يف حالة وجود تعارض أو عدم توافق بين أي شروط، تسري 

أخرى  شروط  أي  على  املاثلة  املكشوف  على  السحب  وأحكام  شروط 

الذي قمت به.  سارية بيننا وبينك فيما يتعلق بالسحب على املكشوف 

حتمل الكلمات احملددة يف هذه الشروط واألحكام، التي مل يرد تعريفًا 

لها فيها، املعنى احملدد لها يف الشروط العامة أو الطلب.

Joint Account holders  أصحاب احلسابات املشتركة

1. Where an Overdraft is provided in respect of a Joint Account, 
each Joint Account holder is jointly and severally liable to us 
for repaying the amount due to us in respect of the Joint 
Account.  Each Joint Account holder is liable to repay the 
entire balance of the Overdraft and any associated Overdraft 
Interest, fees and charges, regardless of who caused the 
Account to be overdrawn. 

مشترك، . 1 حساب  إىل  املكشوف  على  السحب  تسهيل  تقديم  تم  إذا 

ومنفردين  جمتمعين  املسؤولية  احلساب  أصحاب  جميع  يتحمل 

يتحمل  كما  املشترك؛  احلساب  هذا  على  املستحق  املبلغ  رد  عن 

جميع أصحاب احلساب املسؤولية عن رد كامل رصيد السحب على 

املكشوف وأي فائدة سحب على املكشوف متصلة به، مع الرسوم، 

بغض النظر عن الطرف الذي تسبب يف كشف احلساب.  

Repayment and amendments  السداد والتعديالت

2. The Overdraft is a short term way to borrow money. You are 
expected to make regular payments into the Account and to 
tell us straightaway if you are unable to do so.

السحب على املكشوف عبارة عن وسيلة قصيرة األجل القتراض . 2

احلساب،  إىل  دوري  بشكل  الدفعات  سداد  منك  ويتوقع  األموال؛ 

وإخطارنا فوراً يف حالة عجزك عن القيام بذلك.

3. The Overdraft, plus all Overdraft Interest, expenses and other 
fees and charges payable in connection with the Overdraft 
(referred to as “Outstandings” in these  Overdraft Terms and 
Conditions), shall be repayable by the Customer on demand 
by us. We may demand repayment of all or part of such 
Outstandings, at any time.

يتعين على العميل سداد مبلغ السحب على املكشوف، باإلضافة إىل . 	

بشأنه  املستحقة  والرسوم  واملصروفات  عليه،  املفروضة  الفائدة 

احلالية  املكشوف  على  السحب  وأحكام  شروط  يف  إليها  )ويشار 

جميع  سداد  نطلب  وقد  طلبنا.  عند  املستحقة«(  »املبالغ  بلفظ 

هذه املبالغ املستحقة أو أي جزء منها يف أي وقت. 

4. We will not vary the terms and conditions for granting the 
Overdraft without your written consent.

5. Notwithstanding anything else in this agreement, we may 
cancel the Overdraft or decrease your Overdraft limit by giving 
you written notice in accordance with the General Terms. 

6. You agree that any electronic method of acceptance shall 
constitute your acceptance of our terms, and changes to our 
terms, as if you had accepted in writing. 

على . 	 السحب  تسهيالت  ملنح  واألحكام  الشروط  بتغيير  نقوم  لن 

املكشوف دون احلصول على موافقتك اخلطية.

بصرف النظر عن أي شيء آخر وارد يف هذه االتفاقية، يجوز لنا . 	

على  السحب  حد  تقليل  أو  املكشوف  على  السحب  تسهيالت  إلغاء 

املكشوف اخلاص بك عن طريق إرسال إشعار خطي لك بذلك وفقًا 

للشروط العامة.

إلكترونية للقبول ستشكل موافقتك على . 6 توافق على أن أي طريقة 

شروطنا، وعلى التغييرات التي أجريناها على ىلشروطنا، كما لو 

أنك قد قبلتها بشكل خطي.

7. If any Customer intends to, or does, leave the UAE, the 
Customer undertakes to inform us in advance and to repay 
all Outstandings before departure from the UAE.  If you do 
not do so, we may apply our right of set off and appoint 
debt collection agencies in the country you move to and will 
share information about your Accounts with them. You will be 
responsible for our costs in such circumstances.

أو . 	 املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مغادرة  يف  العميل  رغب  إذا   

جميع  وسداد  مقدمًا  بإخطارنا  العميل  يتعهد  بالفعل،  غادرها 

التزامكم  عدم  حالة  ويف  املغادرة.  قبل  املستحقة  املبالغ 

وكاالت  وتعيين  املقاصة،  يف  حقنا  نستخدم  أن  لنا  يجوز  بذلك، 

معلومات  ومشاركة  إليها،  انتقلت  التي  الدولة  يف  ديون  حتصيل 

بشأن حسابك معهم. وسوف تتحمل املسؤولية عن التكاليف التي 

نتحملها يف مثل هذه الظروف. 
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Interest, fees and costs الفائدة والرسوم والتكاليف

8. We may charge Overdraft Interest whenever you have an 
overdrawn balance on your Account in line with our Schedule 
of Services and Tariffs. 

رصيد . 	 وجد  متى  املكشوف،  على  سحب  فائدة  خصم  لنا  يجوز   

سحب على املكشوف يف حسابك، وفق ملحق اخلدمات والتعريفات. 

9. Overdraft Interest shall be deducted from your Account 
monthly or at such intervals as we may agree with you. 

 تخصم فائدة السحب على املكشوف من حسابك على أساس شهري . 	

أو على الفترات الزمنية التي يمكن أن نتفق عليها معك. 

10. We may debit to your Account any costs, expenses or charges 
due or incurred in respect of the Overdraft.  These costs, 
expenses and charges will be as specified in the Schedule of 
Services and Tariffs.

 وقد نخصم من حسابك أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم مستحقة . 	1

أو متكبدة فيما يتعلق بالسحب على املكشوف. حتدد هذه التكاليف 

واملصروفات والرسوم وفقًا جلدول اخلدمات والتعريفات. 

11. All amounts debited to the Account pursuant to this Overdraft 
Terms and Conditions shall become part of the Outstandings 
and if the debiting of such amounts to the Account causes the 
limit (as initially specified in the Overdraft Application Form or 
as subsequently amended from time to time) to be exceeded, 
the Customer undertakes to repay the excess immediately. 

تــصـــبـح جـــمـــيــع الـــمــبــالـــغ الــمــخــصــومــة من احلساب وفقًا لشروط . 11

وأحــكــام الــسحب على املكشوف جزءاً من املبالغ املستحقة، وإذا 

)احملدد  احلد  جتاوز  احلساب  من  املبالغ  هذه  خصم  عن  نـــتـــج 

بشكل مبدئي يف طلب السحب على املكشوف أو أي تعديل الحق 

يجرى عليه من وقت آلخر(، يتعهد العميل بسداد الزيادة فوراً. 

12. No Overdraft Interest shall be due to the Customer in 
respect of any credit balances on any Account, unless agreed 
otherwise by us.

أرصدة . 12 أي  بخصوص  املكشوف  على  سحب  فائدة  حتتسب  ال   

دائنة يف أي حساب، ما مل نوافق على خالف ذلك. 

Limits on payments from the Account حدود الدفع من احلساب

13. We may refuse to honour any drawing which would cause 
an Account(s) to become overdrawn or exceed the authorized 
Overdraft limit. We have no obligation to inform the Customer 
that any such drawing has been refused. Where an Account 
becomes overdrawn without an authorized Overdraft or 
exceeds the authorized limit, the Customer may be required 
to pay such fees, costs, charges and interest as are set out 
in this Overdraft Terms and Conditions, the General Terms, 
the Overdraft Application Form, the Schedule of Services and 
Tariffs or any other agreement between the Customer and us.

كشف . 	1 عنه  ينتج  قد  سحب  عملية  بأي  الوفاء  رفض  لنا  يجوز 

احلساب أو جتاوز حد السحب على املكشوف املصرح به.  كما أنه 

ليس لدينا أي التزام بشأن إخطار العميل برفض أي عملية سحب. 

املكشوف  على  سحب  وجود  دون  مكشوفًا  احلساب  أصبح  إذا 

العميل  فقد يطلب من  به،  احلد املصرح  إذا جتاوز  أو  به  مصرح 

سداد الرسوم التكاليف واملصاريف، والفائدة احملددة يف شروط 

وأحكام السحب على املكشوف احلايل، والشروط العامة، وجدول 

اخلدمات والتعريفات أو أي اتفاق بيننا وبين العميل. 

14. Any fund to be credited to the Account, including any item 
drawn payable, is subject to clearance according to our usual 
practice. Until any such item is cleared, we may exclude 
the value of those items for the purposes of calculating the 
overdrawn balance on the Account.

يخضع أي مبلغ سوف يتم قيده على احلساب، بما يف ذلك أي بند . 	1

مسحوب مستحق الدفع، للتحصيل وفقًا لإلجراءات املعتادة. وإىل 

أن تتم مقاصة أي من هذه البنود، يجوز لنا خصم قيمة هذه البنود 

ألغراض احتساب رصيد السحب على املكشوف يف احلساب. 

Notices اإلخطارات

15. Any claim, summons, advice, notice or demand relating to 
the Account or any Overdraft shall be treated  in accordance 
with the General Terms.

يجب التعامل مع أي مطالبة، أو استدعاءات، أو إشعار، أو إخطار، . 	1

أو طلب متعلق باحلساب أو السحب على املكشوف وفقًا للشروط 

العامة. 

16. Notwithstanding anything else in this agreement, you agree 
that we may, at our discretion and for any reason, change 
(a) interest rates subject to us providing you with 30 days’ 
advance notice and/or (b) fees and charges described in the 
Schedule of Services and Tariffs subject to us providing you 
with 60 days’ advance notice.

17. If we are reducing the Overdraft Interest rate, we will tell 
you as soon as is reasonably practicable. If we are increasing 
the Overdraft Interest rate we will give you at least 30 days’ 
notice in advance. We will always contact you using methods 
we think are appropriate, which might include a notification 
online via our Website, email, courier, messages through 
Personal Internet Banking and Mobile Banking or via SMS 
alerts etc 

 بصرف النظر عن أي شيء آخر وارد يف هذه االتفاقية، فإنك توافق . 16

تغيير  األسباب،  من  سبب  وألي  لتقديرنا  وفقًا  لنا،  يجوز  أنه  على 

يومًا   		 قبل  مسبقًا  بذلك  إخطارك  مراعاة  مع  الفائدة  أسعار  )أ( 

اخلدمات  رسوم  جدول  يف  املوضحة  والتكاليف  الرسوم  )ب(  و/أو 

والتعرفات مع مراعاة قيامنا بإخطارك بذلك مسبقًا قبل 	6 يومًا.

وإذا قمنا بخفض سعر الفائدة على تسهيالت السحب على املكشوف، . 	1

فسنقوم بإبالغك بذلك يف أقرب وقت ممكن عمليًا. وإذا قمنا بزيادة 

سعر الفائدة على تسهيالت السحب على املكشوف، فسنرسل لك إشعاراً 

مسبقًا بذلك قبل 	6 يومًا على األقل. وسنتصل بك دائمًا باستخدام 

الطرق التي نعتقد أنها مناسبة، والتي قد تتضمن اإلشعار عن طريق 

السريع  والبريد  اإللكتروين  والبريد  اإللكتروين  موقعنا  عبر  اإلنترنت 

اإلنترنت  عبر  الشخصية  املصرفية  اخلدمات  خالل  من  والرسائل 

واخلدمات املصرفية عبر الهاتف املتحرك أو عبر تنبيهات الرسائل 

النصية القصيرة وما إىل ذلك.
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Books and accounts  الدفاتر واحلسابات

18. The Customer hereby acknowledges and agrees that our books 
and accounts shall be sole evidence of the sum due from the 
Customer in respect of the Overdraft, save to the extent that 
the content of any statement of account issued by us to the 
Customer is queried by the Customer in accordance with the 
General Terms, and waives any right to argue to the contrary.  

واحلسابات . 	1 الدفاتر  تعد  أن  على  ويوافق  بموجبه  العميل  يقر 

فيما  العميل  على  املستحق  للمبلغ  الوحيد  اإلثبات  بنا،  اخلاصة 

يتعلق بالسحب على املكشوف، ما مل يعترض العميل على حمتوى 

للشروط  وفقًا  العميل  إىل  جانبنا  من  صادر  حساب  كشف  أي 

العامة، ويتنازل عن أي حق يف التنازع بخالف ذلك.  

Set off املقاصة

19. The Customer agrees and acknowledges that our right of 
set off as referred to in Section 11 of the General Terms shall 
apply to any Account and any Overdraft.

املقاصة، . 	1 إجراء  يف  حقنا  تطبيق  يجوز  بأن  ويقر  العميل  يوافق 

وفقًا للمشار إليه يف البند 11 من الشروط العامة، على أي حساب 

أو سحب على املكشوف. 

Law and jurisdiction القانون واالختصاص القضائي

20. These Overdraft Terms and Conditions shall be construed 
and take effect in accordance with the laws of the UAE and 
any applicable local Emirate laws and proceedings shall be 
brought in the non-DIFC courts of the UAE provided always 
that we may if it so desires take proceedings in the courts 
of any other country or jurisdiction if it thinks fit in which 
event the laws applicable to such courts shall apply and the 
Customer agrees to submit to such other courts and such 
other laws.

وفقًا . 	2 وتسري  املكشوف  على  السحب  وأحكام  شروط  تفسر   

لقوانين اإلمارات العربية املتحدة، وأي قوانين حملية مطبقة يف 

اإلمارة. ويتعين اتخاذ أي إجراءات أمام حماكم اإلمارات العربية 

أنه، يجوز  العاملي، على  التي ال تتبع مركز دبي املايل  املتحدة 

لنا دائمًا، حسب رغبتنا، اتخاذ اإلجراءات يف حماكم أي دولة أو 

اختصاص قضائي، حسبما يكون مناسبًا، ويف هذه احلالة تسري 

قوانين تلك احملاكم، ويوافق العميل على اخلضوع لتلك احملاكم 

والقوانين األخرى. 
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