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Personal Loan Terms and Conditions of Sultanate 

of Oman 

 سلطنة عمانفي خصي شلشروط واألحكام الخاصة بالقرض الا

  

 Important Information  :معلومات هامة 

• You need to read this document (Personal Loan 

Terms). It sets out the terms and conditions on 

which we agree to provide you with a personal 

loan (Loan) along with the application form for 

your Loan (Application Form) and Personal 

Banking General Terms and Conditions 

(General Terms) of HSBC Bank Oman SAOG 

(HSBC).  The Application Form, these Personal 

Loan Terms and the General Terms together 

make up your loan agreement with us (Loan 

Agreement). If there is any inconsistency 

between these Personal Loan Terms and the 

General Terms, these Personal Loan Terms shall 

prevail. The General Terms can be found online 

at www.hsbc.co.om  

 . هي تحدد الشروط(خصيششروط القرض ال)ينبغي قراءة هذه الوثيقة  •

ج ونموذ (القرض)خصيا حكام التي نوافق عليها لتقديم قرضا شواأل

ط شروال ليإافة باإلض (نموذج طلب القرض)بالقرض  صالطلب الخا

 (الشروط الاامة)خصية صرفية الشحكام الاامة للخدما  الماألو

 كليش. HSBC)الخاصة ببنك إتش إس بي سي عمان ش م ع ع )

خصي هذه والشروط الاامة، نموذج طلب القرض وشروط القرض الش

. إن كان ثمة أي (اتفاقية القرض)بك مانا  صاتفاقية القرض الخا

يتم سخصي هذه والشروط الاامة ،شتاارض بين شروط القرض ال

خصي هذه.  يمكن اإلطالع على الشروط شوط القرض التطبيق شر

 www.hsbc.co.om بكة اإلنترن  على شواألحكام الاامة عبر 

• It is really important that you read these Personal 

Loan Terms, along with the General Terms, in 

their entirety before you agree to them. When you 

agree to the Loan Agreement, it will create a 

legally binding agreement between you and us. 

You may take these Personal Loan Terms home 

to read (or, if you are applying online or over the 

telephone, you can take time to read it through in 

detail, either online or in printed form, together 

with the General Terms) before you agree to it. 

جانب الشروط  ليإخصي هذه شمن المهم للغاية قراءة شروط القرض ال •

واألحكام الاامة بمجملها قبل الموافقة عليها. عند قبول "اتفاقية القرض" 

مكنك قانون. يتباعا اتفاقية ملزمة لك ولنا بموجب الستصبح الماثلة ،

المنزل لتقرأها  ليإخصي هذه ماك شخة من شروط القرض السأخذ ن

تا أخذ وقنترن  أو عبر الهاتف، يمكنك أن تأو ،إذا كن  تقدم عبر اإل) 

انب ج ليإكل مطبوع ،شلقراءتها بالتفصيل ،إما عبر اإلنترن  أو في 

 قبل أن توافق عليها. (الشروط واألحكام الاامة

• You acknowledge that you have read, 

understood and agree to the Loan Agreement, 

and any changes to it, either by signing a paper 

application form or a personal loan 

acknowledgment form referring to these 

Personal Loan Terms or by using an electronic 

checkbox within your online application. You 

agree that this electronic method of acceptance 

shall constitute your acceptance of the Loan 

Agreement, and changes to it, as if you had 

accepted in writing and all relevant laws and 

regulations applicable to acceptance of contracts 

via electronic methods will apply. 

تقر بانك قد قرأ  وفهم  ووافق  على اتفاقية القرض وأية تغييرا   •

عليها ،إما من خالل التوقيع على نموذج الطلب الورقي أو نموذج 

شروط القرض  ليإير شخصي الذي يُ شبالقرض ال صاإلقرار الخا

ختيار اإللكتروني في نموذج تخدام مربع االسخصي هذه ،أو باشال

نترن . وتوافق على أن طريقة القبول بك على األ صالطلب الخا

طارئة لتفاقية القرض والتغييرا  اكل قبولك الشت والتي لكترونية هذهاال

نك قد وافق  عليها خطيا،  وتطبق كافة القوانين واللوائح أعليها، كما لو 

 ة.ائل اإللكترونيسعبر الوارية ذا  الصلة الخاصة بقبول الاقود سال

• If you change your mind about the Loan then you 

may cancel it within seven (7) days of the 

submission of your application and we will not 

charge you an Early Settlement Fee (detailed 

below). However, in order to cancel your Loan, 

you must return the Loan amount disbursed to 

you in full and you will still be charged the 

Arrangement Fee (detailed below). If you do not 

return the Loan amount to us in full, we will be 

unable to effect your cancellation instruction, will 

proceed to treat the Loan as if it had not been 

cancelled by you and these Personal Loan 

Terms will continue to apply to any amount of the 

Loan that remains outstanding.  

( 7اة )بس القرض،  فيجوز لك إلغائه خالل اذا قم  بتغيير رأيك بشأن •

أيام من تقديم استمارة طلبك، ولن نقوم بفرض أي رسوم تسوية مبكرة 

ليك )الواردة بالتفصيل أدناه(  ولكن إللغاء القرض الخاص بك،  ع

ك بالكامل؛ وسيفرض إليروف صينبغي عليك إعادة مبلغ القرض الم

حال  فيوعليك أيضا رسوم إجراءا  القرض )الواردة بالتفصيل أدناه( 

عدم إعادة مبلغ القرض لنا بالكامل، لن نتمكن من تنفيذ تاليما  اإللغاء 

وف نستكمل في مااملة القرض كما لو انه لم يُلغ من سو الخاصة بك،

 ريان علىسخصي هذه في الشتمر شروط القرض السوف تسقبلك و

 داده.ساي مبلغ من القرض لم يتم 

 



 

•

  

Missed or late payments on your Loan could lead 

to extra interest being payable which will mean 

that the debt will grow and you will have to pay 

extra charges. Persistent late or missed 

payments could affect your credit rating, which 

can make getting credit more difficult. In the worst 

case it may lead to legal action to recover the 

debt. 

ا قد يؤدي إلي فرض فائدة إضافية إن تفوي  سداد الدفاا  أو تأخره •

عليك، مما ياني زيادة الدين، وحينها ستضطر الي دفع رسوم إضافية. 

كما إن االستمرار في تأخير أو تفوي  الدفاا  من شأنه  أن ييؤثرعلى 

تقييمك االئتماني،  مما قد يؤدي إلي صاوبة حصولك على المزيد من 

اخير أوالتفوي  إلي اتخاذ االئتمان. وفي  أسوء الظروف قد يؤدي الت

 اإجراء قانوني السترداد الدين.

 

Glossary رد المصطلحاتسم 

 

This section sets out the meanings of some of the 

words and phrases we use in these Personal Loan 

Terms.  We may also use defined terms from our 

General Terms – there is a glossary in the General 

Terms that you can refer to if you are unsure about 

the meaning. 

 

روط تخدمها في شني باض الكلما  والابارا  التي نسم على مااسيحتوي هذا الق

تخدم المصطلحا  الُمارفة من أن نسا ضأيويمكن  الشخصية هذه.القرض 

رد مصطلحا  في الشروط الاامة يمكنك الرجوع سفهناك م -الشروط الاامة 

 من المانى.متأكد كن  غير  إذا إليه

Application Form: means any application form 

(either in paper form or online) you complete in order 

to apply for a Loan 

 إلكتروني عبرأوكل ورقي شفي إما  )نموذج طلب أيياني نموذج طلب: 

 التقدم بطلب للحصول على قرض. أجلتكماله من ستقوم با(أو الهاتف اإلنترن 

Arrangement Fee: means the fee we charge to 

arrange your Loan, as detailed on the Schedule of 

Services and Tariffs 

 القرضإلعداد اها منك ضوم التي نتقاستاني الر القرض إجراءات إعداد سومر

 وم الخدما  والتارفةسبر صبك، كما هي مفصلة في الجدول الخا صالخا

Buy out: means where you use your Loan (or part 

of it) to settle an existing loan you have with another 

lender  

 

– see clauses 41 to 43below for further details 

 ) أوبك ( صتخدام القرض الخاسياني ا: أخرىداد مديونيات تمويل لسإعادة 

  أخرمع بنك عليك  داد قرض قائم (لسجزء منه

 

 للحصول على مزيد من التفاصيلأدناه  43-41راجع البنود  -

 

Early Settlement Fee: means the fee we charge if 

you decide to settle your Loan before the end of its 

period, as detailed on the Schedule of Services and 

Tariffs 

قرض وية الإذا قرر  تساها تاني الرسوم التي نتقاض وية المبكرة:رسوم التس

 وم الخدما  والتارفةسرب صمفصل في الجدول الخا هو قبل نهاية مدته،  كما

General Terms: means the Personal Banking 

General Terms and Conditions (Oman), as 

amended from time to time (available at 

www.hsbc.co.om) 

ة خصيشرفية الصتاني الشروط واألحكام الاامة للخدما  الم الشروط العامة:

فرة على الرابط متو(المادلة من حين آلخر(،  بصيغتها بسلطنة عمان)

(www.hsbc.co.om 

Instalments: means the periodic instalment payments 
you must make in order to repay your  
Loan 

داد سأجل ط الدورية التي يتوجب عليك دفاها من تاني دفاا  األقساط: سااألق

 بك صالقرض الخا

Loan Agreement means (together) these Personal  

Loan Terms, the General Terms, the Application 

Form and any other terms we notify to you from time 

to time that govern your Loan 

هذه، والشروط الاامة،  ونموذج  الشخصيتاني شروط القرض اتفاقية القرض: 

شروط أخرى نبلغك بها من وق  آلخر وتحكم ة أيو (مجتماين)طلب القرض 

 بك صالقرض الخا

Loan Details: means the information about your 

Loan (for example, the period of the Loan and 

amount of the Instalments), which is either set out in 

a schedule to your Application Form or is available 

to print as part of your online application process 

، )علي سبيل المثالبك  صي المالوما  عن القرض الخاتان تفاصيل القرض:

 وأعليها في ملحق بطلبكم  صهي منصوإما ، التي (اطمدة القرض ومبلغ األقس

 تقديم الطلب عبر اإلنترن .جراءا  إمتاحة للطباعة كجزء من 

Loan Schedule: means the schedule you may 

request from us at any time that shows the amount 

and frequency of repayments you must make over 

the period of the Loan and what proportion of those 

repayments comprise interest and capital 

وق  ويبين مقدار وعدد  أيمنا في ياني الجدول الذي قد تطلبه  جدول القرض:

تدفاها خالل مدة القرض وما هي النصبة من تلك أن الدفاا  التي يجب 

 ورأس المال. مل الفائدة شديدا  التي تسالت

Personal Loan Terms: means the terms and 

conditions in this document, as amended and 

renamed from time to time 

تاني األحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة، كما  خصي:شالقرض الشروط 

 ميتها من حين آلخرستوأعادة يتم تاديلها 



 

Payment Account: has the meaning given to it in 

clause 1 below 

 أدناه 1يكون له المانى المبين له في الفقرة   اب الدفعات:حس

Reducing Balance Method: means the way your 

interest rate is calculated, which is on a monthly 

basis on the remaining capital amount – - see 

clause 9 for more details 

تاني الطريقة التي يتم بها احتساب مادل الفائدة  طريقة الرصيد المتناقض:

 -المال المتبقي رأس  هري على مبلغ أساس شبك، والذي يكون على  الخاص

 لمزيد من التفاصيل 9انظر البند 

Salary Account: has the meaning given to it in clause 

1 below 

 أدناه 1يكون له المانى المبين في الفقرة  اب الراتب:حس

Salary Transfer Loan: has the meaning given to it in 

clause 1 below 

 أدناه .   1يكون له المانى المبين في الفقرة  الراتب:قرض مع تحويل 

Schedule of Services and Tariffs: means the 

latest schedule of services and tariffs showing our 

fees and charges applicable at any given time, 

available at www.hsbc.co.om and at HSBC Oman 

branches.  

جـدول ياني أحداث  ـوم الـخـدمـات والتعرفة:الـجـدول الـخـاص بـرس
وق   يأوم والمصاريف المطبقة لدينا في سلـلـخـدمـا  والـتارفة الذي يبين الر

، وفي أي فرع  www.hsbc.co.omمن األوقا ، وهي متاحة على الرابط 
 .عمان من فروع إتش أس بي سي

Top Up means where you apply to “top up” your 

existing Loan with an additional borrowing amount 

(i.e. in addition to your existing outstanding loan 

amount) – see clauses 42 to 45 below for more 

details  

ن بك ع الخاصحالي  القرض ال " زيادة قيمة"ياني عند طلبك زيادة القيمة: 

 - ي(الحالتحق ضافة مبلغ القرض المسباإل أي) إضافيطريق اقتراض مبلغ ا

 أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل 54-42راجع البنود 

HSBC, Us, Our or We means HSBC Bank Oman 

SAOG.   

  إتش إس بي سي عمان ش م ع ع. ياني بنك :"لنا"أو " لدينا ،نحن"

 

Working Day means any day when the banks in the 

Sultanate of Oman are open for business (usually 

Sunday to Thursday, excluding public holidays) 

عادة )مفتوحة للامل  سلطنة عمان يوم تكون فيه البنوك في أيياني يوم عمل: 

 ( ميةام الاطل الرسأيتثناء الي  الخميس، باسب  سمن ال

Eid Deferral: The Bank may from time to time defer the 

repayment of your monthly instalment amount for the 

Eid occasion at your request.  

In the situation where you agree to the Eid Deferral 

option in your personal loan application, your 

repayment period shall be increased accordingly to 

ensure the repayment of the full outstanding 

balance. The Eid Deferral option will not constitute 

as a waiver of the instalment amount for that month, 

but the Bank shall have the right to claim this amount 

at a later stage.  

شهرية بناء ال دفع القروضتأجيل بسبب الايد: يجوز للبنك من وق  آلخر تأجيل 

 على طلبك بسبب مناسبة الايد.

 

ففي حالة موافقتك على تأخير دفع القرض بمناسبة الايد في الطلب، سيتم زيادة 

فترة السداد وذلك لضمان دفع كافة المبالغ المستحقة للبنك. و ال تاد الموافقة 

البة الشهرية، ولكن يحق للبنك المط االقساط والفوائدعلى التاجيل تنازل عن دفع 

 بالمبالغ في فترة الحقة.

 

Loan Description وصف القرض 

1. Your Loan is a Variable Rate Loan with monthly 

instalments (Instalments) comprising capital 

and interest as detailed below.  

 ( تشمل لرأس)أقساطهرية ش وبأقساط متغير فائدةقرض بمعدل ك ضقر .1 

 إما :ك ضوقد يكون قرأدناه. المال ومادل فائدة على النحو المفصل 

(i) A Salary Transfer Loan, which means that your 

Loan will be paid from the HSBC account that 

your salary is transferred to (Salary Account)  

and you will provide us with a salary transfer 

letter from your employer in the format that we 

require; or  

 HSBCاب بنك سك من حضديد قرسيتم تأنه س أي، قرض مع تحويل راتب  أ .

تزودنا جهة عملك سو ("اب الراتبحس)" إليهالذي يتم تحويل راتبك 

 أوبخطاب تحويل الراتب بالصيغة التي نطلبها؛ 

(A Non-Salary Transfer Loan, which means that 

your Loan will be paid from an account which we 

will agree with you (Payment Account) and we 

may insist that you open an HSBC account for 

this purpose. 

ك من ضقرديد سـيــتـم تـس أنه يأقــرض بــدون تــحـويــل راتــب،  ب. 

ر على قيامك بفتح صوقد ن "حساب الدفاا "((نتفق عليه ماك سالحساب الذي 

 لهذا الغرض. HSBCاب لدى بنك سح

 



 

 

HSBC Oman Personal loans are Variable rate loans. 
We may, at our absolute discretion, alter your 
variable Personal Loan Rate at any time. We will 
inform you of the change either by email, SMS or by 
post within 60 days of the change. 
 
I understand the advantages and disadvantages of 

variable rate loans and I hereby give my consent to 

the Bank to charge a variable  

 

هي قروض ذا  مادل فائدة متغيرة.   HSBC Oman القروض الشخصية من
يحق لنا، وفقا لتقديرنا المطلق تغيير مادل فائدة القرض الشخصي المتغير الخاص 

أُدرك المزايا والمخاطر التي تتضمنها القروض ذا  مادل فائدة  بك في اي وق .
 اوافق على احتساب مادل الفائدة المتغير لقرضي الشخصي.متغير، وبهذا 

 

وأنا أدرك المزايا والمخاطر التي تتضمنها القروض البنكية ذا  المادال  

ع لدف على إحتساب المادال  المتغيرة المتغيرة، وأنا أمنح موافقتي للبنك

 القروض المتغيرة.

 

 

You agree that we may debit the Instalments, the 

Arrangement Fee and any other applicable fees and 

charges from your Salary Account or Payment 

Account.  You also irrevocably agree that the 

deduction of monthly instalment shall be on the day 

of your salary credit in your HSBC account.  

 

ان  توافق على أننا قد نخصم األقساط والرسوم وأي مصروفا  أخرى من 

 . حساب راتبك أو من حساب الدفاا  الخاص بك

وأن  توافق دون إعتراض بأن خصم القسط الشهري سوف يكون في يوم إيداع 

 أو تحويل راتبك لدى حسابك في بنك إتش إس بي سي عمان.

 

 

 

 

 

 Payment  المدفوعات 

2. When we have received, processed and approved 

your Loan application then; 

تمارة طلب القرض الخاصة بك والنظر فيها والموافقة ستالم اسعند ا

 عليها، عندها:

.2 

(i) If the Loan is a salary transfer loan, we will pay the 

Loan funds into your Salary Account; 

كان القرض هو قرض مع تحويل الراتب،  نقوم بدفع مبالغ القرض  إذا

 بك؛ صاب الراتب الخاسفي ح

  .أ

(ii) If the Loan is a non-salary transfer loan, we will pay 

the Loan funds into your Payment Account.  

كان القرض هو قرض بدون تحويل الراتب ، نقوم بدفع مبالغ القرض  أذا

 بك. صاب الدفاا  الخاسفي ح

 .ب

3. In return, you must pay us:  3 ن تدفع لنا:أوفي المقابل، ينبغي عليك.  

 

a. the Arrangement Fee (detailed above); and  أ ؛ وأعاله(المفصلة )ترتيب القرض  إعداد ومسر. 

b. the Instalments in full and cleared funds; and  ب وتخدامها؛ سحبها واالمحددة بمبالغ كاملة يمكن ساط ساألق.  

c. any other sums payable under these Personal 

Loan Terms detailed on our Schedule of 

Services and Tariffs (as amended from time to 

time), which can be found at your local branch, 

customer service unit or online at 

www.hsbc.co.om. 

 الشخصيتحقة األداء بموجب شروط القرض سم أخرىمبالغ  أي

يغته بص)وم الخدما  والتارفة سبر صهذه المفصلة في الجدول الخا

والتي يمكن الطالع عليها من خالل فرعك  (الُمادلة من حين آلخر

مركز خدمة الامالء أو عبر اإلنترن   أوالمحلي ،

www.hsbc.co.om. 

  .ج

4. The Loan Details sets out what you will need to 

pay during the period of your Loan. However, if 

at any time during the period of the Loan you 

wish to confirm any of the details in relation to 

your payments and charges then you can 

contact our call centre (number available at 

www.hsbc.co.om),check your online statement 

in your personal internet banking or come into a 

branch or customer service unit. If you request, 

we can provide you with a Loan Schedule which 

will confirm the amount of your Instalments and 

will show you how the Loan (both the interest 

and the capital) is paid during the period. The 

Loan Schedule may change during the period of 

the Loan if there are any changes made to your 

Loan, for example, if you default on your 

Instalment repayments or if you top up your Loan 

or if you avail instalment deferrals on 

Eid/otherwise – it is your responsibility to request 

ك، ضتدفاه خالل مدة قر أنتفاصيل القرض على ما ينبغي  صتن
 أيكد من أوق  خالل مدة القرض،بالت أيرغب ، في  إذاومع ذلك ،

ال تصالمصاريف ،فيمكنك عندئذ األأوتفاصيل خاصة بالدفاا  
، (www.hsbc.co.omالرقم متاح على )تصال لدينا بمركز األ

ابك عبر اإلنترن  من خالل منصة الخدما  سف حشوالتحقق من ك
 وأل بزيارة الفرع ضالتف أورفية عبر اإلنترن  الخاصة بك صالم

جدول "وعند الطلب، يمكننا أن نزودك بـ  وحدة خدمة الامالء .
يؤكد مبالغ األقساط وبيان كيفية دفع القرض )كل من الفائدة " قرض

ورأس المال( طوال مدة القرض. وقد يتغير هذا الجدول خالل مدة 
القرض في حالة إجراء أي تغييرا  على قرضك، مثال، في حال 

أو  رض أو في حالة زيادة القرضالتخلف عن تسديد دفاا  الق
ع ويق - حصولك على تأجيل أقساطك الشهرية في األعياد أو غيرها

على عاتقك مسؤولية طلب جدول قرض جديد اإذا أدخل  تغييرا  
 على القرض الخاص بك.

 

.4 



 

a new Loan Schedule if there are changes made 

to your Loan.  

5. Your final Instalment may be different, and 

significantly higher or lower than the other 

Instalments payable during your Loan, and we 

would therefore encourage you to request a 

Loan Schedule from us (as detailed above) or to 

contact us closer to the end of the period of the 

Loan so that we can advise you of the details.  

ير من قل بكثأو أ علىأط األخير من القرض وقد يكون سقد يختلف الق

بك، لذلك فإننا  صتحقة خالل القرض الخاساط األخرى المساألق

 (على النحو المفصل أعاله)" جدول القرض"ننصح بالحصول على 

 أقرب موعد لنهاية مدة القرض إلبالغك بالتفاصيل.نا بتصال بأو األ

.5 

6. You agree and acknowledge that the payment of 

the Loan into your Salary Account or Payment 

Account shall be at our sole discretion and is 

subject to: 

لدفاا  اب اساب الراتب أو حسح ليإأن دفع مبالغ القرض توافق وتقر ب

 ع إلى:ضويخ صع لتقديرنا الخاضبك يخ صالخا

6.  

• Satisfactory verification by us of the information 

and documentation that you have provided to us, 

including your personal and employer address 

and contact details; 

ي من المالوما  والبيانا  التي زودتنا بها ،بما في ذلك ضالتحقق المر

 تصال الخاصة بك؛وعنوان جهة الامل وبيانا  األ الشخصيعنوانك 

• 

• Satisfactory verification by us of your home country 

contact details where applicable; 

  • األم؛تصال الخاصة بك في بلدك ي من بيانا  األضالتحقق المر

• Satisfactory verification by us that you are a 

resident/citizen of the Sultanate of Oman and 

hold a valid residency visa/ national ID; 

ارية سيرة إقامة شوتحمل تأ سلطنة عمان ي من أنك مقيم فيضالتحقق المر

 المفاول.

•  

• No change in your circumstances or the 

information that you have provided to us from the 

date of your application until the time of payment 

of the Loan funds into your Salary Account or 

Payment Account.  For example, you must tell 

us the full details of any other liabilities you have, 

as we need this information in order to comply 

with applicable regulations; 

عدم تغيير ظروفك أو المالوما  والبيانا  التي زودتنا بها اعتبارا من 

اب ستاريخ طلب القرض األصلي حتى وق  دفع مبالغ القرًض في ح

ك بيل المثال، ينبغي عليسبك .على  صاب الدفاا  الخاسالراتب أو ح

 ليإالتزاما  أخرى مترتبة عليك، اذ نحتاج  أيإبالغنا بكافة تفاصيل 

 ارية المفاول؛سأحكام األنظمة إطار تقيدنا بمن ضهذه المالوما  

• 

• Us being satisfied that the use of the Loan funds 

will not breach any applicable laws or 

regulations or international financial sanctions 

obligations; and 

 قوانين أو أنظمة مرعية أيتخدام مبالغ القرض لن يخالف سأن ااقتناعنا ب

 ة.اليعقوبا  دولية م أيجراء أو اال

• 

• Us being satisfied with the outcome of any credit 

bureau check we may conduct as part of your 

application. 

اقتناعنا بنتائج تحقيق مكتب مالوما  ائتمانية نجريه كجزء من الطلب 

 بك. صالخا

 • 



 

7. You agree to notify us if any of the information that 

you have given us in respect of your Loan 

application changes during the period of the 

Loan and to provide us with any additional or 

updated information that we may require, which 

may include evidence to support your proposed 

purpose for or use of the Loan funds. 

من المالوما  والبيانا  التي  أيتوافق على إعالمنا في حال تغيير 

بك خالل مدة القرض، وكذلك  صزودتنا بها في طلب القرض الخا

من ضافية أو محدثة قد نطلبها، والتي قد تتضمالوما  إ أيتزويدنا ب

 ك المقترح من مبالغ القرض.ضإثبا  يدعم غر
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 Interest  الفائدة 

8. We will apply an annual rate (on a 365 /366 day 

basis) of interest on a monthly basis to your 

outstanding Loan balance.  This is known as a 

Reducing Balance Method.  We apply the 

interest rate to your Loan balance as it reduces 

each month (i.e. as you pay each scheduled 

Instalment). This means that the amount of 

interest that you pay, as a proportion of your 

monthly Instalment, will decrease over the 

period of the Loan as the Loan balance reduces.  

على  (يوم 366/ 365كل  ساسعلى أ)نوي سنطبق مادل فائدة س

ً فيما اليدد حسهري على رصيد القرض غير المش ساسأ يُارف ا

بطريقة الرصيد المتناقض. ويتم تطبيق مادل الفائدة المتناقصة على 

يد كل دسعند قيامك بت أي)هر شك الذي ينخفض في كل ضرصيد قر

دده كجزء من سأن مبلغ الفائدة الذي توذلك ياني ب. (ط مجدولسق

يتناقض طوال مدة القرض بانخفاض رصيد سهري شط السالق

 القرض.

 .8 

9. At the beginning of the Loan we work out the total 

interest amount you will pay over the whole 

period of your Loan using the Reducing Balance 

Method, and we then add this to your capital 

Loan amount in order to calculate your monthly 

Instalments so that we can make your 

Instalments equal during the period of the Loan.  

دفاها خالل تسة التي الياب الفائدة اإلجمسنقوم باحتسفي بداية القرض 

هذه  يفضتخدام طريقة الرصيد المتناقض ثم نسكامل مدة القرض با

 هريةشاطك الساب اأقسمال مبلغ القرض من أجل حس رأ ليإالفائدة 

 اوية خالل مدة القرض.سك متضاط قرسجال اأق لنتمكن من

.9 

10. The total amount of the Loan(capital and 

interest), calculated in accordance with clause 

10 above, is calculated on the assumption that 

all payments of Instalments are made on time 

and that the Loan Agreement is not ended early 

(i.e you don’t settle the Loan in full before the 

end of the period of the Loan). The amount of 

interest will change in case you avail instalment 

deferrals on Eid or otherwise during the life of 

your loan.  

بند وب وفقا للسالمح (مال والفائدة سالرأ)مبلغ القرض اليب إجمسيُح

أعاله، بفرض أداء كافة الدفاا  في موعدها وعدم انهاء اتفاقية  10

وية القرض بالكامل قبل نهاية مدة ستقوم بتاأنك ل أي)القرض مبكًرا 

 تأجيلك لألقساط خالل في حالسوف تتأثر قيمة الفائدة    .(القرض

 الخاص بك.فترة القرض  الايد أو غير ذلك خالل

10 

It is expressly agreed that the rate or rates of interest 

specified in the Application may be varied by the Bank 

at any time (subject to Central Bank of Oman interest 

rate ceiling) and that any such variation shall be 

effective from the date of notice thereof to the 

Borrower or announcement thereof in a local 

newspaper or at the Bank’s premises, whichever shall 

be earlier. Any such variation in the rate of interest 

shall vary the number of repayment instalments to be 

paid by the Borrower (settlement period will increase) 

with no changes to be made to the monthly 

instalments payable. 

 

من المتفق عليه وبوضوح أن مادل أو مادال  الفائدة المحددة في 

)مع مراعاة مادال    الطلب قد تتغير عن طريق البنك في أي وق

ون كالاماني وأن أي تغيير قد يحدث سي المركزي للبنكالفائدة المحددة 

ساري المفاول من التاريخ الذي سيتم فيه إشاار المقترض، أو اإلعالن 

 عنه في صحيفة أو في مقر البنك، أيهما يكون في إشاار مبكر.

 عدد أقساط سداد المستحقا في ئدة أي تغيير في مادل الفاسيأثر و

وبدون إجراء أي تغييرا   )ستزيد مدة السداد( والتي سيدفاها المقترض

 المستحقة الدفع.على األقساط الشهرية 

 

 Default          التقصيرو التعثر تحاال



 

11. If you are late paying any amount due under the 

Loan Agreement or you miss any payments, we 

will continue to charge you interest on the 

overdue capital amount at the interest rate 

specified in your Loan Details or Tariff of 

Schedule & Charges on our website 

(www.hsbc.co.om) from when the payment was 

due until payment is received in full. This means 

that you will pay more interest over the period of 

the Loan than if you had made the payments on 

time as agreed in accordance with the Loan 

Agreement.  

تحق األداء بموجب اتفاقية سمبلغ م أيداد سأخرك عن في حال ت

المبلغ  تمر بتطبيق الفائدة علىسنسدفاا ، ف أيداد سالقرض أو تفوي  

في  , المحدد في تفاصيل القرضتحق وفق مادل الفائدة سي الملاألصا

من وق  حلول موعد  الجدول الخاص برسوم الخدما  والتارفة

د فائدة دستسأنك وذلك ياني بتالمها كاملةً. ستحقاق الدفاة وحتى اسا

فق اط على النحو المتسداد األقسدده فيما لو قم  بستسأكثر مما كن  

 تفاقية القرض.عليه وفقاً إل

11 

12. You must also pay our reasonable costs and 

expenses if we have to enforce these Personal 

Loan Terms against you. This includes fees and 

charges of lawyers and collection agencies.  

ً أن تضأييجب عليك   ف والمصاريف الماقولة فيالينا التكإليدد سا

دك. ضهذه  الشخصيتنفيذ شروط القرض  ليإطرارنا ضحالة ا

 ال  التحصيل.اف المحامين ووكاليمل ذلك أتااب وتكشوي

12.  

13. We have the right to appoint collection agents 

and other third parties (inside the Sultanate of 

Oman or abroad) to take action to collect any 

amounts due to us from you. You agree that we 

may provide them with any information or 

documents relating your accounts and products 

held with us (either in your sole name or held 

jointly). The collection agents and other third 

parties shall have the right to take any 

appropriate action on our behalf in order to 

recover any outstanding amounts and this may 

include contacting you.  

 سلطنة عمان داخل)يحق لنا تايين وكالء تحصيل أو أطراف أخرى

نا عليك. إليتحقة األداء سمبالغ م أيلمتاباة تحصيل  (أو خارجها

ا  ابسمالوما  أو وثائق ذا  صلة بالح أيوتوافق على تزويدنا ب

.  (تراك مع غيركشأو باألمك وحدك سواء با)سوالممتلكا  لدينا 

ب سإجراء منا أيويحق لوكالء التحصيل واألطراف األخرى اتخاذ 

ال صتمل ذلك االشي ددة،  وقدسترداد هذه المبالغ غير المسبالنيابة عنا ل

 بك.

13.  

14. If:  :14 في حال.  

• You fail to pay the Instalments or any other 

amounts payable under this Loan Agreement as 

they fall due; or  

ة تحقة األداء وفقاً لتفاقيسمبالغ أخرى م أياط أو سداد األقسأْخفَْق  في 

 القرض في موعد آدائها؛ أو

 • 

• You stop having your salary transferred to us to 

the Salary Account (if you have salary transfer 

loan); or 

  ضإذا اقتر)اب الراتب سنا عبر حإليتوقف تحويل راتبك 

 ؛ أو(ا مع تحويل الراتبضقر

 • 

• You have left the Sultanate of Oman and/or no 

longer have a valid and up to date passport, 

Oman residency visa or Omani  ID card; or  

اري سفر سو /أو لم ياد لديك جواز  سلطنة عمان غادر 

 أو بطاقة هوية سلطنة عمان يرة إقامة فيشومحدث ،أو تأ

 ارية ومحدثة؛ أوس عمانية

 • 

 •   In case of death Or  حالة الوفاة أوفي  • 

•  Announce your bankruptcy Or any similar actions 

to be taken against you Or 

 •  دك؛ أوضإجراءا  مماثلة أو اتخاذ  سهار اإلفالشإ

• You fail to repay money due or otherwise break 

any term of any other agreement between you 

and HSBC or any other member of the HSBC 

Group; or  

 حكم ألي أيتحقة أو خالف  سمبالغ م أيداد سأْخفَْق  في 

و آخر ضع أي،أو  HSBCاتفاقية أخرى بينك وبين بنك 

 ؛ أو(HSBC)في مجموعة 

 • 

• We find that any fact or information which you 

provided to us, or representation made to us by 

you, or on your behalf, was materially incorrect 

or misleading; or 

ار اقر أيحقائق أو مالوما  زودتنا بها ،أو  أيتبين لنا بأن 

 لل؛ أوضقدمته لنا أو قُدم بالنيابة عنك، غير صحيح أو م

 • 

• We reasonably believe you are no longer using 

the Loan for the purpose you advised us of in 

your Application Form; or 

ض تخدم القرض للغرسأنك لم تاد تاقتناعنا اقتناعا مبررا ب

 تمارة طلب القرض؛ أوسالذي أوردته في ا

 • 



 

• You send or attempt to send the Loan funds to 

or use the Loan funds in a country subject to 

international financial sanctions, or for criminal 

activity (including financial crime), fraudulent 

activity or money laundering; or  

تخدم  سال مبالغ القرض أو اسل  أو حاول  إرسأرإذا 

اط شة دولية أو ناليع لاقوبا  مضمبالغ القرض في بلد خا

و أ الياط احتيشو نأ، (ةاليبما في ذلك الجرائم الم)إجرامي 

 يل أموال؛ أوسغ

 • 

• You fail to settle your existing loan using your 

Loan funds (in the case of a Buy Out) – see 

clause 52 below for further details 

م مبالغ تخداسبك با صالخا اليوية القرض الحسأْخفَْق  في ت

داد مديونيا  سفي حالة إعادة تمويل ل)بك  صالقرض الخا

أدناه للحصول على مزيد من  52انظر البند  - (أخرى

 التفاصيل

 • 

Then:   :إذن 

• these will all be considered an event of default 

and we will make a formal demand for payment 

from you in writing;  

داد سالمياً بسنطالبك رسبق حالة تقصير وسيتم اعتبار ما س

 خطياً:

 • 

• we will have the right to demand immediate 

payment of the entire unpaid balance of the total 

amount of the Loan or in the event of your death 

we may file a claim against your heirs for 

recovery of the entire unpaid balance and/or 

apply our right of set-off (see the General Terms 

for more information); and  

ة من تحقسديد الفوري ألي أرصدة مسيحق لنا المطالبة بالت

تحق األداء ،أو في حالة وفاتك؛ سللقرض م اليالمبلغ اإلجم

ترداد الرصيد سورثتك من أجل ا اليقد نقدم مطالبة ا

اجع ر)دد و/أو تطبيق حقنا في المقاصة ستحق غير المسالم

 ؛ و(الشروط الاامة لمزيد من المالوما 

 • 

15. If we reasonably suspect that the Loan funds 

and/or any other facility or account you have with 

us is/are being used in relation to fraud, money 

laundering, violation of international sanctions or 

any other criminal activity (including financial 

crime), we will have the right to demand the 

immediate payment of the entire unpaid balance 

of the total amount of the Loan. 

رى هيال  أخست أيكل ماقول بأن مبالغ القرض و /أو شك بشاورنا السإذا . 15

ل يسحتيال ،أو غتخدامهم ألغراض متالقة باألساب لدينا يتم اسأو ح

بما )اط إجرامي أخر شن أيعقوبا  دولية أو  أياألموال ،أو انتهاك 

ل داد الفوري لكامسحق لنا المطالبة بالسي،ف (ةاليفي ذلك الجرائم الم

 مبلغ القرض. اليدد من إجمستحق غير المسالرصيد الم

16. You agree that we may disclose information 

about you or your conduct in respect of the Loan 

to licensed credit reference agencies, if full 

repayment or proposals for repayment 

satisfactory to us (at our discretion) are not 

received at the time of our making demand for 

full repayment.  

للقرض  ييركستوافق أن نقوم باإلفصاح عن المالوما  المتالقة بك أو بت. 16

  الئتمان المرجاية المرخصة ،وذلك في حال عدم القيام وكاال ليإ

درينا ية (في تقضداد مرستالم مقترحا  سداد التام أو في حالة عدم اسبال

 التام. دادسفي وق  مطالبتنا بال ص(الخا

 Early Settlement وية المبكرةسالت 

17 . You are entitled to repay amounts due under the 

Loan Agreement partially or in full at any time by 

giving us at least 3 working days’ notice. You can 

give us notice in writing or by calling our call 

centre (number available on 

www.hsbc.co.om). You will need to pay all 

amounts owed to us under the Loan Agreement 

if you wish to terminate the Loan Agreement. 

You may request a revised Loan Schedule from 

us to understand the impact of the early payment 

on your Loan. You agree that we are entitled to 

charge you the relevant charges for early 

settlement and partial payment which are set out 

in the Schedule of Services and Tariffs available 

at www.hsbc.co.om. These charges may 

change from time to time, so please consult the 

       latest schedule. 

 

ئي أو بشكل جز القرض تحقة بموجب اتفاقية سداد المبالغ المسلك يحق  .17

 3من خالل تزويدنا بإشاار بذلك ال تقل مدته من  كلي، في أي وق 

أيام عمل. ويمكنك إشاارنا أما بشكل خطي أو باألتصال علي رقم مركز 

وسيتاين عليك دفع   www.hsbc.co.om األتصال لدينا المتاح علي

كافة المبالغ المستحقه بموجب اتفاقيه القرض . ويمكنك طلب جدول 

قرض منقح منا لفهم تاثير السداد المبكر علي القرض الخاص بك . كما 

توافق علي أنه يحق لنا فرض المصاريف ذا  الصلة عليك الخاصة 

جدول رسوم الخدما  بالتسوية المبكرة والسداد الجزئي المحددة في 

والتي قد تتغير من وق    www.hsbc.co.omوالتارفة المتاح علي 

 ألخر، لذا يرجي مراجاة أخر جدول.

 Relaxing the Terms of the Loan Agreement  تخفيف شروط اتفاقية القرض 

http://www.hsbc.co.om/


 

18. If at any time we choose not to apply the strict 

terms of the Loan Agreement, this shall not be a 

waiver or amendment of the terms and we shall 

not be prevented from applying the strict terms 

of the Loan Agreement at a later date.  

إن تفاقية القرض، فألحكام ال ، قرارا بادم تطبيق اوق أيإذا اتخذنا، في . 18

حكام ،ولن يتم منانا من تطبيق األحكام أو تاديالً لأليُاد تنازًل  ذلك الً 

 حق.تفاقية القرض في وق  الال

 Changing the Instalment Dates  اطستغيير مواعيد األق  

19. We may change your Instalment payment dates 

where we reasonably consider that it is 

necessary to do so (e.g. if it is better to align your 

Instalment payment date to your salary payment 

date).  We will inform you within 30 days of 

change.  

أن  كل ماقولشاط الخاصة بك عندما نرى بسبتغيير مواعيد األققد نقوم . 19

مواءمة  لضبيل المثال إذا كان من األفس على) مصلحتكالقيام بذلك في 

ك ل لسنرس. و(بك  صط مع تاريخ دفع الراتب الخاستاريخ دفع الق

 يوماً على األقل قبل القيام بذلك. (30)ااراً مدته ثالثين شإ

 

 

 

 

Failure to Pay Instalments  اطسداد األقسعدم  

20. If you fail to pay your Instalments then we may    add 

those outstanding sums, including any additional 

interest, fees and charges, onto your final Instalment 

at the end of your Loan. This could mean that you pay 

a significantly larger payment than your usual 

monthly Instalment at the end of your Loan. If you are 

having difficulty paying your Instalments due under 

the Loan 

 

      Agreement then you should contact us by calling our 

customer call centre or coming into a branch. 

 

إذا اخفق  في سداد أقساطك ، فقد نقوم عندئذ بإضافة هذه 

المبالغ غير المسددة ، بما في ذلك أي فوائد إضافيه ورسوم 

القسط النهائي في نهاية القرض الخاص  ليإومصاريف 

من  ربك . وقد ياني ذلك بأنك ستقوم بسداد دفاه أكبر بكثي

القسط الشهري الماتاد في نهاية القرض الخاص بك . اذا 

كن  تواجه أي صاوبه في سداد االقساط المستحقه الخاصه 

اقيه القرض" فاليك عندئذ االتصال بنا عن بك طبقا " التف

طريق االتصال بمركزخدمة الامالء أو التفضل بزيارة 

 الفرع.

20.  

     Set Off (using money in one account to meet debt on another account)  المقا صة )استخدام مال في حساب مصرفي لتغطية دين

 اب مصرفي أخر(سعلى ح

 

21. If you have money in a Sole Account or Joint Account 

with us; and owe us money on your Loan that is due 

and payable but remains unpaid, we can use all the 

money you have with us to reduce or repay the 

amount or debt you owe us. This is our right of “set-

off”.  

ترك شخصي منفرد أو مشاب سإذا كان لديك أموال في ح

بح ك الذي أصضلدينا،  وتدين لنا بمبلغ من المال على قر

ننا ديده باد، فإنه يمكستحق األداء والدفع ولكن لم يتم تسم

تخدام األموال التي تملكها والموجودة لدينا لتخفيض أو سا

ل حقنا بق يمثسديد المبلغ أو الدين الذي تدين لنا به. ما ست

 ."ةصالمقا"في 

 21.  

22. We will not normally tell you before we apply our right 

of set off but we will tell you as soon as reasonably 

practical after we have done so.  

ً قبل قيامنا بتطبيق حقنا سنحن عادةً لن نخبرك م بقا

نخبرك  في أقرب وق  ممكن عملياً سبالمقاصة،  ولكننا 

 ورة ماقولة باد قيامنا بذلك.صوب

 22.  

23. Please refer to the General Terms for more information 

in relation to our right of setoff.  

يرجى مراجاة الشروط واألحكام الاامة للمزيد من 

 ة.صالمالوما  حول حقنا بالمقا

 23.  

24. You authorise us to apply any salary payment or 

other payment credited to your Salary Account or 

Payment Account towards your Instalments when 

they are due and payable.  

دفاة أخرى يتم  أيدفاة راتب أو  أيتخدام سنا باضتفو

بك  صاب الدفاا  الخاساب الراتب أو حسداعها في حأي

 تحقاقها.ساط القرض عند استجاه اأق

 24.  

 Assignment / Transfer of Rights التنازل عن الحقوق وتحويلها 

25. You cannot assign or transfer any of your rights or 

obligations in relation to the Loan Agreement to 

anyone else.  

يمكنك التنازل عن أو تحويل حقوقك أو التزاماتك المتالقة باتفاقية  ال . 25

 خر. أ صخش أي ليإالقرض 



 

26. You agree that we can assign or transfer all of our 

rights or obligations in relation to the Loan 

Agreement to another authority, bank or financial 

institution without having to obtain your further 

consent for such assignment or transfer. You agree 

to sign any documentation upon our request to give 

effect to any such transfer or assignment and 

consent to us sharing information in respect of your 

Loan Agreement with any potential transferee or 

assignee. 

. توافق وتقبل أن نقوم بالتنازل عن أو تحويل كافة حقوقنا والتزاماتنا فيما  26

ن ة أخرى دوالية مسسؤأو مهيئة أو بنك  ليإيتالق باتفاقية القرض 

الحصول على موافقة أخرى منك على هذا التنازل أو التحويل. كما 

وثائق عند الطلب إلنفاذ هذا التحويل أو التنازل  أيتوافق على توقيع 

اركة المالوما  المتالقة باتفاقية القرض الخاصة شوتوافق على قيامنا بم

 ل.ه محتمإليمتنازل  أيبك مع 

 Your Information  المعلومات الخاصة بك 

27. In addition to the General Terms, which details how we 

will deal with your information: 

 ح بالتفصيل كيفيةضالشروط واألحكام الاامة التي تو ليإافة ضباإل. 27

 تااملنا مع بياناتك:

(i) You agree that we may disclose your information to 

any third party in order to verify the information that 

you have provided to us, including contacting your 

employer to verify your employment status and any 

other information in connection with your 

employment; 

طرف آخر من أجل التحقق  أي ليإصح عن بياناتك توافق على أننا قد نف أ .

تصال بجهة عملك من المالوما  التي زودتنا بها،  بما في ذلك اإل

 مالوما  أخرى تتالق باملك. أياك الوظيفي وضللتحقق من و

The Borrower agrees to provide full details of the 

Borrower’s employer to the Bank immediately upon 

the request of the Bank. The Borrower irrevocably 

authorises the Bank to contact such employer to 

notify the employer of the details of the Borrower’s 

facility with the Bank and to request that all sums 

owning to the Borrower (by the employer) be paid 

directly to the Borrower’s account with the Bank. The 

Borrower further irrevocably authorises the Bank to 

request and receive notice from the employer of any 

termination of the Borrower’s employment 

 بعلى توفير تفاصيل شاملة للبنك عن صاحوبشكل قطاي يوافق المقترض 

الامل عند طلبها من قبل البنك. ويسمح المقترض للبنك بالتواصل مع 

وطلب تحويل جميع المبالغ  القرضصاحب الامل إلخطاره عن تفاصيل 

التي يملكها المقترض )عن طريق صاحب الامل( مباشرة إلى حساب 

لغاء البنك وبشكل غير قابل لإليخول المقترض المقترض في البنك. كما 

 إخطار من صاحب الامل في حال إنهاء عمل المقترض.لطلب وتلقي 

(ii) You agree that we can share information with credit 

reference agencies/bureaus and use information 

available from public sources to verify your identity 

and suitability for a Loan; 

ئتمان  / مكاتب اإلارك المالوما  مع الوكاالشتوافق على أننا قد ن ب .

تخدام المالوما  المتاحة من المصادر الاامة للتحقق من سالمرجاية وا

 هويتك ومدى مالئمتك للحصول على القرض.

(iii) You agree that when you apply for a Loan (or any 

other credit facility with us) then as part of your 

application and during the period of the Loan, we 

may, on an ongoing basis, request reports from 

credit reference agencies/bureaus to assess your 

ability to meet your financial commitments without 

further consent from you; 

ال  هيتس أيأو )ل على القرض توافق على أنه عند تقديم طلبك للحصوج. 

؛ فاندئذ،  وكجزء من طلبك وخالل مدة القرض، (ائتمانية أخرى لدينا

 ئتمان / مكاتب اإلتمر، بطلب تقارير من وكاالسكل مشقد نقوم، ب

ة دون طلب اليالمرجاية لتقييم قدرتك على الوفاء بالتزاماتك الم

 موافقتك.

 End of Service Benefits  الخدمة آت نهايةمكاف  

28. You unconditionally and irrevocably assign any end 

of service gratuity entitlement, final salary payment, 

pay in lieu of notice, pay in lieu of accrued but 

unused leave, redundancy or severance payment 

and any other amounts which become due to you as 

a result of the termination of your employment for 

any reason, whether under statute, contract or 

otherwise, (collectively your “End of Service 

Benefits”) to us as continuing security for the 

balance owed to us in respect of the Loan.  

 غير قابل للرجوع عن كلشأو شرط بدون قيد  ناإليتتنازل 

آ  نهاية الخدمة الخاصة بك أو دفاة أخر حقك في مكاف

نوية سراتب أو دفاة بدل إنذار أو  دفاة بدل اإلجازا  ال

تخدمة ،أو تاويض الامالة الزائدة أو انهاء الخدمة سغير الم

تحقة لك نتيجة إنهاء عملك ألي سة مبالغ أخرى تصبح مأيو

واء بموجب القانون أو عقد أو غير سباب ،ساأل بب منس

 ("أة نهاية الخدمةمكاف"م سهم مجتماين باإليار شويُ )ذلك، 

لق تحق لنا فيما يتاستمر للرصيد المسمان مضباعتبارها 

 بالقرض.

28.  



 

29. Your End of Service Benefits must be free from any 

security interest (other than the interest granted to 

us). You must not create or permit anyone to create 

a security interest over your End of Service Benefits. 

ة من الييجب أن تكون مكافآ  نهاية الخدمة الخاصة بك خ

ينبغي  .  وال(بخالف الفائدة الممنوحة لنا)مان ضحق  أي

مان على ضاء حق شإنص بخشماح ألي سأو الإنشاء عليك 

 مكافآ  نهاية الخدمة الخاصة بك.

29.  

30. You must notify your employer that you have 

assigned your End of Service Benefits to us and 

authorise your employer in writing to deal with them 

in accordance with our instructions (these points will 

be included in the salary transfer letter signed by 

your employer). You must not give instructions to the 

contrary to your employer. You agree to do all things 

necessary to complete (or perfect) the assignment of 

your End of Service Benefits.  

 نا عنإليينبغي عليك إعالم جهة عملك بأنك قد تنازل  

مكافآ  نهاية الخدمة وبأنك تفوض جهة الامل خطيا للتاامل 

ل مل خطاب تحويشيسو)مانا بخصوصهم وفقاً لتاليماتنا 

 ينبغي . وال(الراتب الموقع من قبل جهة الامل هذه النقاط

ة لجهة الامل. وتوافق على القيام ضعليك منح تاليما  ماار

نازلك عن مكافآ  رورية إلتمام أو اكمال تضبكافة األمور ال

 نهاية الخدمة الخاصة بك.

30.  

31. If you request in writing, we will reassign your End of 

Service Benefits back to you if there is no balance 

owed to us in respect of the Loan.  

سنقوم بإعادة التنازل عن في حال تقديمك طلب خطي،  ف

 أيك اإذا لم يكن هناك ليإآ  نهاية الخدمة الخاصة بك مكاف

 تحق لنا على القرض.سرصيد م

31.  

32. You agree that we have the right to set off your End 

of Service Benefits or any other security provided by 

you against the balance owed to us in respect of the 

Loan. 

 آ  نهاية الخدمةستخدام مكافإمكاننا إجراء المقاصة باأنه بتوافق على  .32

تحق لنا سمان آخر قدمته مقابل الرصيد المض أيالخاصة بك أو 

 بموجب القرض.

 

 Complaints    كاوىشال  

33 . If we do not deliver the standard of service you 

expect, or if you think we have made a mistake, 

please let us know. We will then investigate the 

situation and if necessary, set about putting matters 

right as quickly as possible. In addition, we will take 

steps, where appropriate, to prevent a recurrence. 

أننا إذا اعتقد  بتتوقاه أوتوى الذي سإذا لم نقدم خدماتنا بالم

أ مايناً،  فنرجو منك إعالمنا بذلك .وعندها قد ارتكبنا خط

نقوم بالتحقيق من الحالة المبلغ عنها، وإذا دع  الحاجة س

رعة الممكنة ع األمور في نصابها بالسضنقوم بوس،

ند بة، عسنتخذ اإلجراءا  المناسإننا ذلك، ف ليإافة ض.وباإل

 حدوث ذلك.اللزوم، لمنع تكرار 

.33 

 Death or permanent and total disability    الوفاة  

34. In the event of your death or permanent and total   

disability: 

 

 You or your heirs or legal representative 
(hereinafter called “You/your”) shall notify the 
bank about your death or Disability (hereinafter 
called “Events”). 

 

 In case that you maintain a life insurance 
coverage by any insurance company, then you will 
be able to make a claim with the relevant insurer 
to settle the Loan. The bank may guide and 
cooperate accordingly but will not be held 
responsible with regards to your claim. 

 

 In case there is no insurance coverage, you shall 
provide the bank with all documents which confirm 
the event as required by the bank and applicable 
law in order to settle the Loan. This can include 
but is not limited to Death Certificate & Disability 
Certificate. 

 

 Your permanent and total disability shall be 100 % 
disability certified by the authorised disability 
committee in the given jurisdiction. 

 

 أو في حالة اإلعاقة الكاملة والدائمة: (قدر هللا ال). في حالة وفاتك 34

  )"تقوم أن  أو ورثتك أو ممثلك القانوني )المشار إليهم كــ "أن /هم

 )المشار إليها كــ " الدائمة بإخطار البنك في حالة الوفاة أو اإلعاقة

 "(.حاال 

  الحياة من أي شركة تأمين، عندها في حالة احتفاظك بتأمين على

ستتمكن من مطالبة شركة التأمين ذا  الصلة لتسوية القرض. وقد 

يسهم البنك في توجيهك والتااون ماك وفقا لذلك ولكن لن يكون 

 مسؤوال عن أي أمر يتالق بمطالبتك.

  توفير كافة المستندا  التي تثب تأمين، يجب عليك في حالة عدم وجود 

لقانون المامول به لتسوية تباا لو حسب طلب البنك الحالة للبنك

على سبيل وهي القرض. وقد يشمل هذا شهادة الوفاة وتقرير اإلعاقة 

 المثال ال الحصر.

  ذلك  ، ويكون%100يجب أن يكون مستوى الاجز كامل أو دائم بنسبة

ي بتقدير نسبة الاجز فالمختصة الرسمية من قبل اللجنة  ةماتمد يشهادة

 .الدولة

  سوف تقتصر المطالبة على الرصيد الموجود وفقا إلتفاقية القرض

وجدول األقساط المتفق عليه. وال يتحمل البنك مسؤولية أية إلتزاما  

إضافية غير مسددة والتي قد ترتفع من وق  آلخر نتيجة التخلف عن 

 .الحالة السداد قبل وقوع

 

 

 

 



 

 The coverage of the claim submitted shall be 
limited to the outstanding balance in accordance 
with the loan agreement and agreed instalments 
schedule. Any additional outstanding liabilities 
which may rise from time to time due to defaults 
which have occurred prior to the Event shall be 
excluded from our liability.  

 
Certain claims shall be excluded from the insurance 

coverage as applied in accordance with common 

insurance practice and Law in the Sultanate of Oman. In 

such cases you shall be held liable to settle the loan 

قة للماايير التأمينية المشتركة والمطبسيتم استبااد أية مطالبا  من التأمين وفقا 

ستكون مسؤوال الحاال  قانون سلطنة عمان. وفي مثل هذه و شركا  التأمين  في

 عن تسديد القرض.

53 . If we do agree that you may have a Top Up, the 

interest rate, charges, fees and terms of borrowing 

may be different and we will inform you of any such 

changes if this is the case – this may mean that you 

pay more interest than on your original Loan and we 

may ask you to enter into a new Loan Agreement 

with us or to agree some additional terms and 

conditions. Other than the changes we inform you of, 

you will continue to be bound by the terms and 

conditions of the Loan Agreement of your original 

Loan. You may contact us to request a new Loan 

Schedule after the Top Up has been effected. 

لفائدة ،والمصاريف، ك، فإن مادل اضفي حال وافقنا على زيادة قيمة قر. 35

يرا  تغي أينبلغك بسقتراض قد تختلف ووم، وشروط وأحكام األسوالر

وقد ياني ذلك بأنك قد تدفع فائدة أكبر  –أنها اذا كان هذا هو الحالشب

ي ،وقد نطلب منك توقيع اتفاقية قرض جديدة مانا ساسمن القرض األ

التغييرا   افية أخرى. وفيما عداض،أو الموافقة على شروط وأحكام إ

 تمر باللتزام بشروط وأحكام اتفاقية القرض الخاصةستسالتي نبلغك بها ،

ض جدول القر"تصال بنا للحصول على ي.  ويمكنك اإلساسك األضبقر

 باد شريان زيادة قيمة القرض." الجديد

Disputes  النزاعات 

63 . The laws of Sultanate of Oman will apply to this Loan 

Agreement and in the event of a dispute between us 

we both agree to settle our dispute in Courts of the 

Sultanate of Oman.  

وء شعلى اتفاقية القرض الماثلة، وفي حال ن سلطنة عمان تنطبق قوانين. 36

ي ف وية هذا النزاع لدى المحاكمسنوافق على تنا إننزاع فيما بيننا، ف أي

 .سلطنة عمان

The Language اللغة 

37. These Personal Loan Terms are in English and 

Arabic and the Arabic will prevail in the event of a 

conflict. 

هذه باللغتين اإلنجليزية والاربية، وفي  الشخصيتحرر  شروط القرض . 37

 ود.ف، فإن اللغة الاربية هي التي تسخال أيوء شحال ن

38. We will usually try and communicate with you in both 

English and Arabic but occasionally it may not be 

possible to communicate in Arabic and in that 

eventuality we will send our communications in 

English only.  

 ،نحن عادةً ما نقوم بمحاولة التواصل ماك باللغتين الاربية واإلنجليزية. 38

باض األحيان ،أن نتواصل ماك  ، فيقد يكون من غير الممكن ولكن

 قط.ك باللغة اإلنجليزية فإليسل مخاطباتنا نرسباللغة الاربية، وعندها 

HSBC Employee Loans   قروض الموظفين لدىHSBC 

39. This section only applies to you if you are an HSBC 

employee in Sultanate of Oman and have a Loan on 

applicable staff terms (as amended and 

communicated to you at our discretion from time to 

time) because you are an HSBC employee.  

لطنة س عليك فقط في حال كن  أحد الموظفين لدينا فيتنطبق هذا الفقرة . 39

تها بصيغ)اريةسشروط الموظفين ال ساساً على أضوتم منحك قر  عمان

ظفاً لكونك مو( من وق  آلخر صلة لك وفقا لتقديرنا الخاسالمادلة والمر

 HSBC.لدى 

 



 

40. In the event that during the period of your Loan you 

cease being an HSBC Oman  employee  then we will 

change the terms (including the interest rate, fees 

and charges) of your Loan and continue to provide 

you with the Loan on standard (i.e. nonstaff) terms 

and at the prevailing rate of interest, fees and 

charges from the date that you formally cease to be 

an employee.  You should ensure that when you take 

out a Loan on applicable staff terms you can also 

afford the repayments in the event you cease being 

an employee and your terms change to non-staff 

terms. 

، خالل مدة القرض سلطنة عمان في  HSBCوفي حال لم تاد موظفاً لدى . 40

بك، فإنه يجوز لنا عندئذ تغيير الشروط واألحكام الخاصة  صالخا

مرار تسمع اال (وم والمصاريفسار الفائدة والرسبما في ذلك )ك ضبقر

ة غير المخصص)الشروط واألحكام الاادية  ساسعلى أبتقديم القرض لك 

ائدة اعتبارا من سوم والمصاريف السوبمادل الفائدة والر (للموظفين

مي. ويجب عليك اًلتأكد عند سكل رشتاريخ تركك للامل لدى البنك ب

 اضأيأنه يمكنك  ارية منسالحصول على قرض بشروط الموظفين ال

 ظفا بالبنك وتتغير الشروط الخاصةداد القرض في حال لم تاد موستحمل 

 شروط لغير الموظفين. ليإك ضبقر

 Refinancing of an Existing Personal Loan (Buy Out)   إعادة تمويل القروض الشخصية الحالية )إعادة 

  (داد مديونيات أخرىسلتمويل  

41. If you are using your Loan to pay off an existing loan 

with another financial institution then, rather than pay 

the Loan funds directly into your Salary Account or 

Payment Account, we may pay the Loan funds 

directly to your existing lender to the extent of the 

amount required to settle your existing loan and you 

authorise us to contact your existing lender to 

confirm your outstanding liabilities with it.  This 

process is known as a Buy Out. 

ة سسؤستحق لدى مداد قرض مستخدم القرض لسإذا كن  ت

كل مباشر،  وبدًل من شة أخرى،  فقد نقوم عندئذ،  وبيلام

اب الدفاا  سالراتب أو حاب سدفع مبالغ القرض في ح

حد  ليإة اليجهة اإلقراض الح ليإداد سبك،  بال صالخا

لك بموافقتك،  وبذ اليوية القرض الحسالمبلغ المطلوب لت

ة بك ة الخاصاليتصال بجهة اإلقراض الحنا باالضإنك تفوف

دة إعاسمى بددة لديهم. وهذا ما يسمان التزاماتك غير المضل

 ى.داد مديونيا  أخرستمويل ل

.41 

42. When we agree to effect a Buy Out with your Loan 

funds, regardless of whether we transfer the Loan 

funds directly to your Salary Account or your 

Payment Account with us or to your account with 

your existing lender, you agree that you will settle 

your existing loan immediately with those funds. 

Failure to do so is a breach of the Loan Agreement 

which would allow us to demand immediate 

repayment of the entire balance of your Loan in 

accordance with clause 15 above.  

داد ستخدام مبالغ القرض في إعادة تمويل سإذا وافقنا على ا

النظر عما إذا قمنا بتحويل مبالغ  غضأخرى، وبمديونيا  

اب الدفاا  ساب الراتب أو حسالقرض مباشرة على ح

اب جهة اإلقراض الخاصة بك سبك لدينا ،أو لدى ح صالخا

هذه بك ب صالخا اليوية القرض الحس،فإنك توافق على ت

تفاقية المبالغ على الفور. وإن اخفاقك في ذلك ياد مخالفة أل

داد كامل رصيد القرض سالقرض، مما يجيز لنا المطالبة ب

 أعاله. 15فورا وفقاً للمادة 

 42.  

43. We may place a hold on the Loan funds in your 

Salary Account or Payment Account if we have paid 

the Loan funds to you, or to your existing lender, until 

we have confirmation that your existing loan has 

been settled. If you have applied for a salary transfer 

loan with us, you will need to obtain a letter of no 

objection from your existing lender that your salary 

will now be transferred to your Salary Account with 

us and any security your existing lender has over 

your End of Service Benefit has been released, in 

accordance with the terms above relating to salary 

transfer. Once we have a salary transfer letter from 

your employer in our favour, we will release the hold 

on your Loan funds in your Salary Account.  

 

 

 

 

 

 

 

 

اب تحويل سيجوز لنا الحجز على مبالغ القرض في ح

بك في حال قمنا بدفع  صاب الدفاا  الخاسأو حالراتب 

 ليإجهة اإلقراض الخاصة بك  ليإك ،أو إليمبالغ القرض 

ل بالفال.  وفي حا اليك الحضوية قرسكد تماًما من تأاأن نت

تقدم  بطلب للحصول على قرض مع تحويل الراتب 

من  " خطاب عدم مماناة"يتاين عليك الحصول على س،

ل يتم تحويسة الخاصة بك يفيد باأنه اليجهة اإلقراض الح

اب تحويل الراتب لدينا، وباإلفراج عن سح ليإراتبك اآلن 

ة الخاصة بك على يلامان يكون لجهة اإلقراض الحض أي

ً للشروط فمكا أة نهاية الخدمة الخاصة بك، وذلك وفقا

حة أعاله الخاصة بتحويل الراتب.  وبمجرد ضواألحكام المو

تالمنا لخطاب تحويل الراتب من جهة عملك لمصلحتنا، سا

ب اب الراتسنقوم برفع الحجز عن مبالغ القرض في حسف

 الخاض بك.

 

 43.  

Variation of the Loan Agreement  تغييرات في اتفاقية القرض  
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،السيب، سلطنة 111، البريد المركزي: 1727صدر عن بنك إنش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع،ص.ب:

  عمان

. جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من 2020بنك إتش إس بي سي ُعمان ش.م.ع.ع 

هذا المنشور أو تخزينه في أية أجهزة أو نظم لخزن المالوما  أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة كان  

سواء إلكترونيا،مكيانيا، فوتوغرافيا، أو تسجيليا أو خالف ذلك ، دون الحصول على إذن خطي مسبق 

.ع.ع من بنك أتش إس بي سي ُعمان ش.م  

 

 
 

44. We may at our absolute discretion vary any of the 

terms and conditions of the Loan Agreement without 

seeking your prior consent at any time by giving you 

0 days’ prior notice based on HSBC discretion. We 

may give notice of variation of the Loan Agreement 

by any means available, including but not limited to 

email, electronic message through personal internet 

banking and by publication on our website 

(www.hsbc.co.om). 

ً لتقديرنا الخا أييجوز لنا،  في  ،  وبدون موافقتك صوق ،  ووفقا

واألحكام الخاصة باتفاقية القرض بمنحك بقة، تغيير الشروط سالمُ 

ً  60الى  30بق مدته سااراً مشإ ويجوز لنا . HSBCتباا لتقدير  يوما

ي ذلك، يلة متاحة، بما فسو أياار بتغيير اتفاقية القرض عبر شال إسإر

 ائلسر، البريد اإللكتروني وخدمة الرصالح بيل المثال السعلى 

ية على صخشرفية الصالماإللكترونية من خالل بوابة الخدما  

 (www.hsbc.co.om)نترن  ومن خالل النشر على موقانا األ

44.  

45. Continued use by you of any product offered to you 

under this Loan Agreement after the date upon 

which any amendment to the Loan Agreement 

comes into effect (as specified by us) will constitute 

acceptance without reservation by you of such 

amendment. 

ك بموجب اتفاقية القرض هذه إليمنتج مقدم  أيتخدام ستمرارك باسن اإ

على )تاديل على اتفاقية القرض نافذا  أيباد التاريخ الذي يصبح فيه 

 تحفظ. أيكل قبولك للتاديل بدون شيس )النحو الذي حددنا

45.  


