
HSBC Bank Middle East Limited 

Personal Loan Terms and Conditions: Summary of Changes

We have updated the Personal Loan Terms and Conditions. A summary of the main changes is below and will be 
effective from 12 August 2022. We recommend that you read the updated Personal Loan 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 Personal Loans Terms and Conditions. If you have any questions on these Terms, please 
contact us.  

Section Clause Summary of the change

Glossary

(We have 
either 
amended or 
introduced 
new 
definitions 
for these 
terms)

Authorities

has 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).

Working Day We have replaced the existing definition of Working Day with the following: -

Working Day means any day on which banks are generally open for business in the 
UAE, excluding any day which the UAE Central Bank declares is a bank holiday, unless 
otherwise stipulated in these Terms

Interest 10 Clause 10 describes the methodology we use to calculate interest. We have clarified 
that we may vary this methodology by providing you with 60 days’ advance notice. 

We have added a clause to clarify that we will not charge interest on accrued interest. 
Failure to Pay 
Instalments

22 This clause explains that if you fail to pay your Loan Instalments we may add those 
outstanding sums, including any additional interest, fees and charges, onto your 
final Instalment at the end of your Loan and this could mean you pay a significantly 
larger payment than your usual monthly Instalment at the end of your Loan term. We 
understand that for some customers an unexpectedly large final payment in such 
circumstances could cause difficulties and for this reason we encourage you to contact 
us immediately if you are struggling to pay your Instalments. This would also apply to 
you if you are receiving pension income and we have changed the clause to clarify this.

Your 
Information

29 We have made some improvements to this clause which concerns how we deal with 
your information. 

We have clarified that your agreement to our sharing information with credit reference 
agencies/bureaus applies where we are under a legal, regulatory or government 
requirement to share such information. 

And we have added guidance that you should let us know if you believe any information 
we have reported to the credit reference agencies/bureaus is incorrect and we will 
acknowledge your request, verify it and where required, correct our error.
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Section Clause Summary of the change

Variation 
of the Loan 
Agreement

54 We have made some changes to the way that we may change the Personal Loan Terms 
and Conditions in the future. We have added a clause that allows us to make changes 
to the terms and conditions immediately to reflect any changes required under Laws or 
applicable regulation. We will let you know as soon as is reasonably practicable after 
any such change has occurred.

We have clarified that our right to vary the fees and charges in the Schedule of Services 
and Tariffs includes introducing new, or removing existing, fees and charges, and 
changing the method we use to calculate those fees and charges. We will provide you 
with 60 days’ notice of any such change. 

We have added a clause that allows us to make changes to the terms and conditions 
to make them clearer to you, or where the change is for your benefit, by providing you 
with 60 days’ notice.

We have added a new clause which states that where we have provided you with 
notice of a change, your non-objection or continued use of the Loan during the notice 
period, will be considered as your acceptance of the change. You are free to object to 
the change but if you do this may impact our ability to continue to provide you with the 
Loan. We explain, however, that at any time during your Loan, if you are unhappy with 
any changes made by us you have the option to end the Loan Agreement and close 
your Loan in accordance with the early settlement terms in clause 19.

The new clause explains that 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.
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أغسطس   ١٢ من  اعتبارًا  الرئيسية وستكون سارية  بالتغييرات  ملخصًا  أدناه  تجدون  الشخصي.  القرض  وأحكام  على شروط  تحديثًا  أجرينا  لقد 
٢٠٢٢. نوصي بقراءة الشروط واألحكام المحدثة للقرض الشخصي )وهي متوفرة أيضًا على موقعنا اإللكتروني( لفهم هذه التغييرات. تحمل 
المصطلحات المحددة المستخدمة في هذا الملخص نفس المعنى المنصوص عليه في شروط وأحكام القروض الشخصية. إذا كانت لديكم أية 

أسئلة حول هذه الشروط فيرجى االتصال بنا.

ملخص التغييراتالبندالفقرة
قائمة المصطلحات 

)لقد قمنا إما 
بتعديل التعريفات 

الموجودة أو 
تقديم تعريفات 

جديدة لهذه 
المصطلحات(

المصرفية السلطات للخدمات  العامة  واألحكام  الشروط  في  المحدد  التعريف  نفس  لها  سيكون 
الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.

HSBC المصرفية مجموعة للخدمات  العامة  واألحكام  الشروط  في  المحدد  التعريف  نفس  لها  سيكون 
الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.

المصرفية القوانين للخدمات  العامة  واألحكام  الشروط  في  المحدد  التعريف  نفس  لها  سيكون 
الشخصية )اإلمارات العربية المتحدة(.

استبدلنا التعريف الحالي ليوم العمل بما يلي: يوم العمل

اإلمارات  دولة  للعمل في  عام  بشكل  البنوك مفتوحة  فيه  تكون  يوم  أي  العمل هو  يوم 
أنه  المركزي  المتحدة  العربية  باستثناء أي يوم يعلن فيه مصرف اإلمارات  المتحدة،  العربية 

عطلة مصرفية، ما لم تنص هذه الشروط على خالف ذلك.
يحدد البند 10 المنهجية التي نستخدمها الحتساب الفائدة. وأوضحنا أنه في حالة تغيير هذه 10الفائدة

المنهجية، فسنقدم لك إشعارًا مسبقًا بذلك قبل 6٠ يومًا.

كما قمنا بإضافة بند لتوضيح أننا لن نقوم بفرض أي فائدة على الفائدة المترتبة.
عدم االلتزام بسداد 

األقساط
يوضح هذا البند أنه إذا لم تلتزم بسداد أقساط القرض الخاصة بك، فقد نقوم بإضافة تلك 22

المبالغ المستحقة، بما في ذلك أي فوائد ورسوم ومصاريف إضافية، إلى قسطك النهائي 
في نهاية القرض الخاص بك، وهذا قد يعني أنك تدفع مبلغًا أكبر بكثير من مبلغ القسط 
الشهري المعتاد في نهاية مدة القرض. كما نتفهم أنه بالنسبة لبعض العمالء، فإن سداد 
دفعة نهائية كبيرة بشكل غير متوقع قد يتسبب في مثل هذه الظروف بحدوث صعوبات، 
ولهذا السبب نشجعك على االتصال بنا على الفور إذا كنت تواجه أي صعوبات في سداد 

أقساطك أو إذا مصدر دخلك من المعاش التقاعدي.
أدخلنا بعض التحسينات على هذا البند المتعلق بكيفية تعاملنا مع معلوماتكم.29معلوماتك 

االئتمانية  المراجع  مكاتب  وكاالت/  مع  للمعلومات  مشاركتنا  على  موافقتك  أن  وأوضحنا 
تنطبق عندما نكون مطالبين بمشاركة هذه المعلومات بموجب أي شرط قانوني أو تنظيمي 

أو حكومي.

كما أضفنا إرشادات مفادها أنه يجب عليك إعالمنا إذا كنت تعتقد أن أية معلومات أبلغنا بها 
وكاالت/ مكاتب المراجع االئتمانية هي معلومات غير صحيحة، وفي تلك الحالة سنقّر باستالم 

طلبك ونتحقق منه ونصحح خطأنا عند االقتضاء.

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

شروط وأحكام القرض الشخصي: ملخص التغييرات
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© بنك HSBC الشرق األوسط المحدود ٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي جهاز لتخزين 
المعلومات أو تحويله، في أي شكل أو وسيلة إلكترونية، آلية، أو تصويره، أو تسجيله، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من 

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود. 
لقوانين  يخضع  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دبي،   ،66 المتحدة، ص.ب:  العربية  اإلمـارات  فـرع  الـمـحـدود،  األوسـط  الـشـرق   HSBC عـن  صـدر 
سريان  تاريخ   .CRN: TC032122 المالية.  للخدمات  دبي  للوائح سلطة  أساسي  بشكل  ويخضع  المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف 

المفعول: 7 يونيو ٢٠٢٢.

ملخص التغييراتالبندالفقرة
اتفاقية  تعديل 

القرض
أجرينا بعض التغييرات على الطريقة التي قد نغير بها شروط وأحكام القرض الشخصي في 54

المستقبل.

تغييرات  أي  لتعكس  الفور  على  واألحكام  الشروط  على  تغييرات  إجراء  لنا  يتيح  بندًا  أضفنا 
وقت  أقرب  في  وسنخبرك  بها،  المعمول  التنظيمية  اللوائح  أو  القوانين  بموجب  مطلوبة 

ممكن عمليًا بعد حدوث أي تغيير من هذا القبيل.

والتعِرفات  الخدمات  رسوم  جدول  والمصاريف في  الرسوم  تغيير  في  حقنا  أن  أوضحنا  كما 
يشمل إضافة رسوم ومصاريف جديدة أو إلغاء رسوم ومصاريف حالية وتغيير الطريقة التي 
نستخدمها الحتساب تلك الرسوم والمصاريف. وسنزودك بإشعار قبل 6٠ يومًا من أي تغيير 

من هذا القبيل.

وأضفنا بندًا يتيح لنا إجراء تغييرات على الشروط واألحكام لجعلها أكثر وضوحًا لك أو عندما 
يكون التغيير لصالحك، وذلك من خالل تزويدك بإشعار بذلك قبل 6٠ يومًا.

وأضفنا بندًا جديدًا مفاده أننا عندما نقدم  لك إشعارًا بالتغيير فسيتم اعتبار عدم اعتراضك 
عليه أو استمرارك باستخدام لقرض خالل فترة اإلشعار بمثابة موافقة منك على التغيير ولك 
مطلق الحرية في االعتراض على التغيير، ولكن إذا فعلت ذلك فقد يؤثر على قدرتنا على 
االستمرار في تزويدك بالقرض. ومع ذلك نوضح أنه إذا لم تكن راضيًا عن أية تغييرات أجريناها 
في أي وقت خالل فترة القرض فسيكون لديك الخيار بإنهاء اتفاقية القرض وإغالق القرض 

وفقًا لشروط التسوية المبكرة الواردة في البند ١9.

ويوضح البند الجديد أننا سنتصل بك دائمًا باستخدام الطرق التي نعتقد أنها مناسبة، والتي 
السريع  والبريد  اإللكتروني  والبريد  اإللكتروني  موقعنا  عبر  اإلنترنت  عبر  إشعارًا  تتضمن  قد 
عبر  المصرفية  والخدمات  اإلنترنت  عبر  الشخصية  المصرفية  الخدمات  خالل  من  والرسائل 

الهاتف المتحرك أو من خالل تنبيهات الرسائل النصية القصيرة وما إلى ذلك.


