
 Personal Loan Against Term Deposite

Terms and Conditionsالشروط واالحكام

Disbursement of Loan:

A- In case of Personal Loan (“Loan”) the principle Loan 

shall be disbursed to the account of the Borrower upon the 

completion of all the securities and documentations 

contained in Article (2) of the Agreement.

B- In case of a Loan being booked on or before the 15th of 

a particular month, then the first installment will be due 

from the 1st of the next month ( t+1)  If the Loan is 

booked after the 15th of the month, the first installment 

will be due from the 1st of the month after next ( t+2)

Securities:

As a guarantee and security to pay the Loan, interests, 

commissions, fees and any other amounts become due 

under this Agreement, the Borrower commits and

undertakes to pledge a term deposit in favor of Banque Misr 

(“Bank”) as a collateral against the Loan in accordance 

with the terms and conditions of the term deposit, letter of 

pledge and authorization of pledge.

 

Interests, Commissions and Fees:

A- The interest shall be calculated on the daily balance of 

the drawn and unpaid amounts of the Loan from the date of 

withdrawal based on actual number of days lapsed and a 

365 day year and to be added to the Loan balance and paid 

with the monthly installments.

B- The Bank will charge the commissions fees, and 

expenses incurred on the Loan as per the instructions of the 

Central Bank of the United Arab Emirates as may be 

amended from time to time. 

C- In the event of Loan postponement, there may be an 

accumulation of interest which could result in a higher 

estimated monthly installment due.

D- In the event of a partial settlement of the Loan, charges 

will be levied per the published charges schedule on 

www.banquemisr.ae Further, the pledged collateral will 

remain till full payment of the Loan i.e. partial withdrawal of 

any amount of the pledged collateral is not available till the 

Loan is fully settled and closed with relevant Bank 

clearances and approvals

سحب القرض: 
أ- في حالة القرض الشخصي ("القرض")، یتم صرف أصل القرض 
لحساب المقترض عند استكمال جمیع الضمانات والمستندات. الواردة 

في البند (2) من الشروط واألحكام.

ب- في حالة حجز القرض في الیوم الخامس عشر من شھر معین أو 
قبلھ ، فسیكون القسط األول مستحقًا اعتباًرا من األول من الشھر التالي 

(t + 1) إذا تم حجز القرض بعد الخامس عشر من الشھر ، فسیكون 
(t + 2) إستحقاق القسط األول من الیوم األول من الشھر التالي

 الضمانات:
ضماناً وتأمینا لسداد القرض والفوائد والعموالت والرسوم وایة مبالغ 
اخري قد تستحق بموجب طلب القرض یلتزم المقترض ویتعھد برھن 

ودیعة ثابتة لصالح بنك مصر "البنك" كضمانة مقابل القرض طبقاً 
لشروط وأحكام الودیعة الثابتة ،إقرار الرھن والتفویض بإشھار 

الرھن. 

الفوائد والعموالت والرسوم:
أ- تحتسب الفائدة على معدل الرصید الیومي للمبالغ المسحوبھ وغیر 
المسددة من القرض من تاریخ سحبھا على أساس عدد االیام الفعلیھ 

المنقضیة وعلى اساس ان السنة 365 یوما، وتضاف الي رصید 
القرض بحیث تسدد ضمن االقساط الشھریھ. 

ب- یستوفي البنك العموالت والرسوم المترتبھ على القرض حسب 
تعلیمات مصرف االمارات العربیة المتحدة المركزي التي یتم تعدیلھا 

من وقت آلخر. 
ت- في حالة تأجیل سداد القرض ، قد یكون ھناك تراكم في الفائدة مما 

قد یؤدي إلى استحقاق أقساط شھریة أعلى.
ث- في حالة السداد الجزئي للقرض ، سیتم فرض رسوم وفقًا لجدول 
الرسوم المنشور على www.banquemisr.ae عالوة على ذلك ، 

ستبقى الضمانات مرھونة حتى السداد الكامل للقرض. أي أن السحب 
الجزئي ألي مبلغ من الضمانات المرھونة غیر متاح حتى یتم تسویة 

القرض بالكامل وإغالقھ بموجب التصریحات والموافقات البنكیة ذات 
صلة.



Events of Default:
The Loan elapse and all the installments, interests and any 
other fees and expenses become due and payable 
immediately without having to give any notification or any 
court ruling and without prejudice to any other rights of the 
Bank according to this Agreement or in accordance with the 
law in the event of occurrence of any of the following events:
A- If the Borrower breached any of its undertakings or 
obligations arising from the Loan application along with its 
terms and conditions.
B- If the Borrower failed to pay three consecutive 
installments or six nonconsecutive installments of the 
monthly installments without the Bank approval.
C- If at any time, the information or documents submitted by 
the Borrower to the Bank are incorrect or any of 
acknowledgments or undertakings submitted by him provied 
for the Loan application are invalid.
D- If the Bank notices that there are grounds which could 
lead to the inability of the Borrower and /or any of his 
guarantors, as permissible under Central Bank's prevailing 
regulations, to fulfill his obligations towards the Bank.
E- The death of the Borrower or if he left the country 
permanently.

General Provisions:
A- If any amount falls due in a non-business day, the 
payment shall be made on the following business day. The 
Business day means any day in which banks operating in the 
United Arab Emirates are open for dealing.
B- The Bank books and records shall be final and conclusive 
evidence in all matters relating to the borrowers indebted-
ness unless proved otherwise according to the applicable 
laws.
C- Without prejudice to the applicable laws, the non-exercise 
of the Bank of any of its rights or delay in the exercise shall 
not detract it from these rights, nor considered as a waiver 
for realization of the terms and conditions.
D- The Bank shall have the right to delegate advocates and 
collection agents inside/outside the UAE, follow up the 
collection of any amounts due to the Bank from the 
Borrower. The Borrower authorizes the Bank to provide them 
with any information or documents relating to the accounts 
of the Borrower. The advocates and the collection agents 
shall have the right to take any appropriate action on behalf 
of Bank for the purpose of carrying out their mandate which 
includes contacting the Borrower.
E- In the event the Loan is granted to more than one 
Borrower, the Borrowers shall be jointly and severally liable 
for the payment of all obligations under the Loan. The Bank 
shall have the right, at its absolute discretion, to claim from 
any of them singly or jointly as it deems appropriate.
F- The Borrower may not assign or transfer to third parties 
any of his rights or obligations under this Agreement without 
obtaining the prior written consent of the Bank. The 
Borrower agrees that the Bank shall have the absolute right 
to assign or transfer any of its rights under this Agreement 
in addition to mortgages, guarantees, or any other securities 
to any authority without having to obtain the Borrower 
consent on such assignment or transfer.

حاالت اإلخالل:
یسقط أجل القرض وتصبح جمیع االقساط والفوائد وآیھ رسوم و 
مصروفات أخري مستحقھ و واجبھ السداد فوراً دون الحاجھ الي 
اعذار او أي حكم قضائي و دون االخالل بایھ حقوق اخري لبنك 
مصر وفقاً لطلب القرض أو وفقاً للقانون في حالھ وقوع اي من 

الحاالت التالیة: 
أ- إذا أخل المقترض بأي من تعھداتھ أو التزاماتھ الناشئھ عن طلب 

الحصول على القرض والشروط واألحكام الخاصھ بھ.
ب- إذا تخلف المقترض عن سداد ثالثھ أقساط متتالیة أو ستھ أقساط 

غیر متتالیة من االقساط الشھریھ بدون موافقھ البنك. 
 ت- إذا تبین في أي وقت من األوقات عدم صحة البیانات أو 

المستندات التي قدمھا المقترض الي البنك أو عدم صحة أي إقرار أو 
تعھد مقدم منھ أو منصوص علیھ في طلب القرض والشروط 

واألحكام. 
ث- إذا رأي بنك مصر أن ھناك من األسباب ما قد یؤدي الي عدم 

تمكن المقترض و/أو أي من كفالئھ (المعنیین وفق ما تسمح بھ 
تعلیمات مصرف االمارات العربیة المتحدة المركزي) من الوفاء 

بالتزاماتھ تجاه بنك مصر.
ج- وفاة المقترض أو مغادرتھ الدولھ بشكل نھائي.

أحكام عامة:
أ- إذا استحق أي مبلغ في یوم غیر أیام العمل الرسمیة یتم السداد في 

یوم العمل التالي. ویقصد بیوم العمل اي یوم تكون فیھ البنوك في 
دولھ االمارات العربیھ المتحدة مفتوحة للتعامل.

ب- تكون دفاتر البنك وسجالتھ حجھ نھائیھ وقاطعة في كل ما یتعلق 
بالتزامات المقترض ما لم یتم إثبات العكس وفقا للقوانین المطبقھ.

ت- مع مراعاة القوانین المطبقة، ال یؤدي عدم ممارسھ البنك ألي 
حق من حقوقھ او التأخر في ممارستھ الي االنتقاص من ھذا الحق 

وال یعد تنازال منھ عن أي من الشروط واألحكام الماثلة.
ث- یحق للبنك تفویض المحامین ووكالء التحصیل (سواء داخل او 
خارج الدولة) لمتابعھ تحصیل ایھ مبالغ مستحقھ للبنك في مواجھھ 

المقترض. ویفوض المقترض البنك بتزویدھم بأیھ معلومات او 
مستندات تتعلق بحسابات المقترض. ویحق للمحامین ووكالء 

التحصیل اتخاذ أیة إجراءات مناسبھ نیابھ عن البنك أثناء القیام 
بمھمتھم بما في ذلك االتصال بالمقترض.

ج - في حالة منح القرض ألكثر من مقترض، یكون المقترضون 
مسئولین بالتكافل والتضامن عن سداد جمیع االلتزامات المترتبھ على 

القرض. ویحق للبنك وحسب تقدیره المطلق مطالبھ اي منھم منفردا 
او مطالبتھم مجتمعین وفق ما یراه مناسبا.

ح- ال یحق للمقترض ان یتنازل أو یحیل للغیر أي من حقوقھ او 
التزاماتھ الناشئھ عن ھذا التعاقد دون الحصول على الموافقة الخطیة 
المسبقة من البنك. ویوافق المقترض على أن للبنك مطلق الحق في 
التنازل عن أو تحویل اي من حقوقھ الناشئة عن القرض باالضافھ 

الي الرھونات والكفاالت وایة تامینات اخري الي آیة جھھ دون 
الحاجة الى موافقة المقترض على التحویل أو التنازل.



Applicable law and Jurisdiction:
The Loan is subject to and shall be constructed pursuant to 
the applicable laws of the United Arab Emirates. In the 
event of any dispute arising in relation to the Loan, the 
courts of the United Arab Emirates shall have jurisdiction 
provided that the Bank may, if it deems appropriate, initiate 
the proceeding in any other jurisdiction, inside or outside 
the United Arab Emirates.

Notices and Correspondences:
All notices and correspondences pertaining to the Loan shall 
deem valid and binding when in writing and addressed to 
the address mentioned at the Loan application and by the 
registered mail or hand delivery with the acknowledgment 
of receipt or by the registered electronic email unless the 
Bank/ the Borrower notify the other in writing about the 
change of the address.

Validity of the Loan:
The Loan shall be valid, executed with all its terms and 
conditions, and binding among the borrower and their 
successors from the date of the Bank approval and remain 
valid till the payment of all the Borrower’s liabilities towards 
the Bank.

Early Settlement
The Borrower may apply for an early settlement of the Loan 
before the Loan maturity subject to the following terms: 
A- The Borrower shall pay the Bank the accrued interest due 
on the date of the early settlement in addition to the early 
settlement fees applied by the Bank on the date of settle-
ment. 
B- In partial settlements the amounts will be deducted in 
Inverse Order of the Loan installments. 

Consolidation and Set-off between Accounts:
The Borrower acknowledges that the Bank has the right to 
consolidate and set off between accounts. In addition, the 
Bank has the right without prior consent to liquidate 
deposits in order to settle its debts, interests and all other 
expenses as it sees appropriate. All accounts opened for the 
Borrower in the Bank are forming one integral account and 
all the credit accounts are considered as a guarantee for the 
accounts opened under the Borrower name with the Bank 
and related operations even if they were in different names 
and currencies, and in the event that the credit accounts 
funds are insufficient the Borrower authorize the Bank to 
increase the due debt, interests, and all Loan extensions on 
the Loan account and the Borrower shall pay delay interest 
as per the Bank applied rate of interest. Moreover, the 
Borrower authorize the bank without prior notice to transfer 
deposited amounts in their accounts with the Bank in 
foreign currencies to the Loan currency as per the exchange 
rates in the Bank on the transfer date and using the trans-
ferred money to pay the due debt, interests and other 
expenses to the Bank.

القانون الواجب التطبیق والمحاكم المختصة:
یخضع القرض ویفسر وفقا للقوانین الساریھ في دولھ االمارات 

العربیھ المتحدة ، و في حالة نشوء أي نزاع یتعلق بالقرض ،فان 
لمحاكم دولة اإلمارات العربیة المتحدة االختصاص القضائي للنظر 
في ذلك النزاع علي انھ یجوز لبنك مصر - اذا راي ذلك مناسبا-ان 
یقوم باتخاذ اجراءات قانونیھ امام اي محاكم آخري داخل او خارج 

دولة االمارات العربیة المتحدة.

اإلخطارات والمراسالت:
تكون كافة اإلخطارات والمراسالت بخصوص القرض صحیحة 

وملزمة متى وجھت إلى العناوین المبینة في طلب القرض أو 
بالتسلیم بالید مقابل التوقیع باالستالم او عبر اإلرسال بالبرید 

اإللكتروني المسجل لدي البنك ما لم یقم البنك/المقترض بإخطار 
الطرف اآلخر كتابة بتغییر عنوانھ.

سریان القرض:
یسري القرض وینفذ بكافة شروطھ ویكون ملزما للمقترض وخلفائھ 

اعتباراً من تاریخ موافقة البنك على المنح ویظل ساریاً حتى سداد 
كامل التزامات المقترض تجاه بنك مصر.

السداد المعجل:
یجوز للمقترض تعجیل سداد كل القرض وتصفیتھ قبل تاریخ 

استحقاقھ ألي سبب كان بالشروط اآلتیة:
أ- یسدد المقترض للبنك العوائد المستحقة على المبلغ المعجل سداده 

حتى تاریخ السداد المعجل باإلضافة لغرامة السداد المعجل على 
الرصید المسدد سدادا معجال.

ب- فى السداد الجزئي یتم خصم المبالغ المعجل سدادھا بالترتیب 
العكسي لسداد األقساط.

توحید وإدماج الحسابات وإجراء المقاصة:
یقر المقترض بأن للبنك الحق في توحید وإدماج الحسابات والحبس 
والمقاصة من كافة حساباتنا لدى البنك في أي فرع من فروعھ كما 

یفوض المقترض البنك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة 
مسبقة في كسر الودائع الستیفاء دیونھ أو استخدام كل أو جزء من 

حسابات المقترض لدى البنك الستیفاء الدین المستحق للبنك والعوائد 
وكافة المصروفات األخرى في الوقت الذي یراه مناسبا لذلك. وأن 

كافة الحسابات المفتوحة بأسم المقترض طرف البنك مكونة لحساب 
واحد غیر قابل للتجزئة وكافة حسابات المقترض الدائنة تعتبر 

ضمانا وتأمینا للحسابات المفتوحة باسم المقترض لدى بنك مصر 
والعملیات المقیدة بھ ولو كانت باسماء أو عمالت مختلفة، وإذا لم 

تكف أرصدة الحسابات الدائنة للخصم علیھا ،یفوض المقترض 
البنك في تعلیة الدین المستحق لھ والعائد وكافة ملحقات القرض 

على حساب القرض مع تحمیل المقترض بعائد تأخیر وفقا للسعر 
المعلن من البنك. كما یفوض المقترض البنك دون إخطار مسبق في 
تحویل المبالغ المودعة في حساباتھ طرف البنك بالعمالت الحرة إلى 
عملة القرض وذلك باألسعار المعلنة من بنك مصر في یوم التحویل 

واستخدام المتحصل نتیجة التحویل الستیفاء الدین المستحق للبنك 
والعوائد وكافة المصروفات األخرى.


