Terms & Conditions for the use of website

الشروط واألحكام الخاصة باستخدام الموقع الكتروني

Habib Bank AG Zurich

شــروط واحــكام االســتخدام الموضحــه ادنــاه للتحكــم باســتخدامك للموقــع اإللكترونــي لحبيــب
بنــك إيــه جــي زيوريــخ .www.habibbank.com ،يرجــى قراءتهــا بعنايــة.

These website terms and conditions of use govern your use of HBZ’s website,
www.habibbank.com. Please read them carefully.

أنــت مطالــب بااللتــزام بشــروط حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ للوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي
الخــاص بالبنــك  . www.habibbank.comيحتــوي هــذا الموقــع علــى روابــط وصفحــات
وبيانــات ومعلومــات لمواقــع وصفحــات خاصــة ببلــدان أخــرى مملوكــة ومــدارة مــن قبــل حبيــب
بنــك اي جــي زيوريــخ (تأسســت فــي سويســرا) والشــركات التابعــة لهــا .مــن خــال الوصــول
إلــى هــذا الموقــع والخدمــات عبــر اإلنترنــت وأي صفحــات منــه ،فإنــك توافــق علــى االلتــزام
واإلشــارة إلــى إقــرارك وقبولــك بهــذه الشــروط واألحــكام.

You are required to abide by HBZ’s terms to access it’s website www.habibbank.
com. This site contains links, pages, data and information of other country specific websites and pages owned and operated by HBZ (incorporated in Switzerland),
its subsidiaries and affiliates. By accessing this site and online services and any
pages thereof, you agree to be bound and indicate your acknowledgment and
acceptance of these terms and conditions.

إذا كنــت ال توافــق علــى البنــود والشــروط الــواردة أدنــاه أو تقبلهــا ،فــا تدخــل إلــى الموقــع
اإللكترونــي هــذا وأي خدمــات وصفحــات أخــرى ذات صلــة عبــر اإلنترنــت.

If you do not agree or accept the terms and conditions below, do not access this
web site and any other related online services and pages.

)1الوصول واالستخدام والزوار المؤهلون
علــى الرغــم مــن أن اآلخريــن يمكنهــم الوصــول إلــى هــذا الموقــع ،إال أنــه ليــس موجهًــا أو
مخصصًــا للتوزيــع أو االســتخدام مــن قبــل أي شــخص أو كيان/هيئــة فــي أي بلــد أو واليــة
قضائيــة حيــث قــد يخالــف الوصــول أو االســتخدام أو النشــر أو التوزيــع أي قانــون أو الئحــة
محليــة .إذا اختــرت الوصــول إلــى المعلومــات الموجــودة علــى هــذا الموقــع ،فمــن مســؤوليتك
االمتثــال للقوانيــن المحليــة والوطنيــة والدوليــة المعمــول بهــا وأي اســتخدام لهــذا الموقــع يكــون
علــى مســؤوليتك الخاصــة بالكامــل .للحصــول علــى إرشــادات تتعلــق بوضعــك المحــدد ،يجــب
عليــك طلــب مشــورة قانونيــة مســتقلة .مــن وقــت آلخــر ،يجــوز لـــ حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ
تقييــد الوصــول إلــى بعــض أجــزاء الموقــع اإللكترونــي ،أو الموقــع اإللكترونــي بالكامــل،
للمســتخدمين الذيــن قامــوا بالتســجيل بــه.
يحتفــظ حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ بالحــق فــي ســحب أو تعديــل المنتجــات أو الخدمــات التــي
يقدمهــا علــى موقعــه علــى اإلنترنــت دون إشــعار .بينمــا يبــذل حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ
قصــارى جهــده لضمــان توفــر الموقــع اإللكترونــي فــي جميــع األوقــات ،نظ ـ ًر ا لطبيعــة اإلنترنــت،
ال يمكــن ضمــان أن يكــون هــذا هــو الحــال دائ ًمــا أو أن الوقــع اإللكترونــي ســيكون خاليًــا مــن
األخطــاء.
أنــت مســؤول عــن اتخــاذ جميــع الترتيبــات الالزمــة لتتمكــن مــن الوصــول إلــى هــذا الموقــع.
وعليــك التأكــد مــن أن جميــع األشــخاص الذيــن يصلــون إلــى هــذا الموقــع مــن خــال اتصالــك
باإلنترنــت وتفاصيــل تســجيل الدخــول علــى درايــة بشــروط وأحــكام اســتخدام هــذا الموقــع
اإللكترونــي ،وأنهــم يمتثلــون لهــا.
ال يجــوز لــك اســتخدام الموقــع إال بطريقــة قانونيــة .ال يجــوز لــك اســتخدام الموقــع أو محتوياته:
»بــأي طريقــة تنتهــك أي قانــون أو الئحــة محليــة أو وطنيــة أو دوليــة معمــول بهــا أو تكــون غيــر قانونيــة
أو احتياليــة؛ أو
»إلرســال أو شــراء أي مــواد إعالنيــة أو ترويجيــة غيــر مرغــوب فيهــا أو غيــر مصــرح بهــا أو أي شــكل
آخــر مــن أشــكال االلتمــاس المماثــل (البريــد العشــوائي).
ضــا علــى عــدم الوصــول دون إذن أو التدخل أو اإلضــرار أو تعطيل:
أنــت توافــق أي ً
»أي جزء من الموقع ؛
»أي معدات أو شبكة يتم تخزين الموقع عليها ؛ أو
»أي برامج مستخدمة في توفير الموقع.

Although others may be able to access this website, it is not directed to or
intended for distribution or use by any person or entity in any country or jurisdiction where its access, use, publication, or distribution may breach any local
law or regulation. If you choose to access information on this website, it is your
responsibility to comply with applicable local, national and international laws
and any use of this website is entirely at your own risk. For guidance relating to
your specific situation, you should seek independent legal advice. From time to
time, HBZ may restrict access to some parts of the website, or its entire Website,
to users who have registered with it.
HBZ reserves the right to withdraw or amend the products or services it provides
on its website without notice. Whilst HBZ makes every effort to ensure that the
website is available at all times, given the nature of the internet, it cannot guarantee this will always be the case or that the website will be fault or error-free.
You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to this website. You are also responsible for ensuring that all persons who
access this website through your Internet connection and login details are aware
of these website terms and conditions of use, and that they comply with them.
You may use the website only for lawful purposes. You may not use the website
or its contents:
» in any way that breaches any applicable local, national or international law or regulation or that is unlawful or fraudulent; or
» to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorised advertising or
promotional material or any other form of similar solicitation (spam).
You also agree not to access without authority, interfere with, damage or disrupt:
;» any part of the website
» any equipment or network on which the website is stored; or
» any software used in the provision of the website.

إذا الحــظ البنــك أنــك تقــوم ،أو مــن المحتمــل أن تفعــل ،أي شــيء يــؤدي إلــى انتهــاك لشــروط
وأحــكام اســتخدام هــذا الموقــع أو يؤثــر ســلبًا علــى هــذا الموقــع ،فيجــوز لــه علــى الفــور تعليــق
اســتخدامك للموقــع و  /أو أي خدمــات تســتخدمها.

)2المسؤولية
ال يســتبعد حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ أو يقيــد ،وال ينبغــي قــراءة أو تفســير أي شــيء فــي
شــروط وأحــكام اســتخدام الموقــع علــى أنــه يســتثني أو يقيــد أي واجــب أو مســؤولية بموجــب
قواعــد ولوائــح هيئــة اإلشــراف علــى الســوق الماليــة السويســرية أو أي هيئــة تنظيميــة أخــرى
التــي بموجبهــا يعمــل حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ والشــركات التابعــة لــه ويديــرون األعمــال
بموجبــه.
يتــم توفيــر المعلومــات الــواردة فــي هــذا الموقــع ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط  -وليــس
المقصــود منهــا وال تشــكل استشــارات ماليــة أو محاســبية أو ضريبيــة أو قانونيــة أو اســتثمارية
أو استشــارية أو أي مشــورة أو خدمــات مهنيــة أخــرى .قبــل اتخــاذ أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء
قــد يؤثــر عليــك أو علــى عملــك  ،يجــب عليــك أن تأخــذ النصيحــة المناســبة مــن شــخص مؤهــل
بشــكل مناســب .يتنصــل حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ مــن جميــع الضمانــات ،بمــا فــي ذلــك علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر ،توقيــت ودقــة و  /أو اكتمــال المعلومــات المقدمــة ،ومــدى مالءمتهــا
لهــدف محــدد.
باســتثناء مــا يقتضيــه القانــون ،فــإن حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ غيــر مســؤول عــن أي ضــرر
أو خســارة مــن أي نــوع ،ســواء فــي العقــد أو المســؤولية التقصيريــة (بمــا فــي ذلــك اإلهمــال)
أو الناشــئة عــن اســتخدامك أو عــدم قدرتــك علــى الوصــول إلــى الموقــع ،أو عــن أي انقطــاع أو
تأخيــر فــي الوصــول إلــى الموقــع ألي ســبب كان .ال يضمــن حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ أن
هــذا الموقــع ســيعمل خاليًــا مــن األخطــاء أو أنــه خالــي مــن فيروســات الكمبيوتــر أو أي برنامــج
كمبيوتــر ملــوث آخــر.

)3ال يوجد ضمان
المعلومــات الــواردة فــي هــذا الموقــع بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر النــص
والرســومات والروابــط واألصــوات والصــور وأي معلومــات أخــرى تــم الحصــول عليهــا
وتحليلهــا بعنايــة مــن قبــل حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ .يســعى حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ
تقديــم أفضــل المعلومــات المتاحــة والدقيقــة والمحدثــة علــى الموقــع .ومــع ذلــك ،ال يقــدم حبيــب
بنــك أيــه جــي زيوريــخ أي ضمانــات (بمــا فــي ذلــك االلتزامــات تجــاه األطــراف الثالثــة) فيمــا
يتعلــق بصحــة أو تحديــث أو اكتمــال أي مــن المعلومــات أو جميعهــا .يتــم توفيــر المعلومــات
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1) Access, Use And Eligible Visitors

If the Bank considers that you are doing, or likely to do, anything which amounts
to a breach of these website terms and conditions of use or otherwise adversely
affects this website, it may immediately suspend your use of the website and/or
any services which you use.

2) Liability
HBZ does not exclude or restrict, and nothing in these website terms and conditions of use should be read or construed as excluding or restricting, any duty
or liability under the rules and regulations of FINMA or any other regulatory
body under which HBZ, its subsidiaries or affiliates operate and conduct business
thereunder.
The information on this website is provided purely for general information purposes - it is not intended to and does not constitute financial, accounting, tax, legal, investment, consulting or other professional advice or services. Before making any decision or taking any action which might affect you or your business, you
should take appropriate advice from a suitably qualified person. HBZ disclaims
all warranties, including but not limited to the timeliness, accuracy and/or completeness of the information provided, and its suitability for a specific objective.
Except as required by law, HBZ is not liable for any damage or loss whatsoever,
whether in contract, tort (including negligence) or otherwise arising from your
use of or inability to access the website, or from any interruption or delay in
access to the website for whatever reason. HBZ does not guarantee that this
website will operate free of error or that it is free from computer viruses or any
other contaminating computer program.

3) No Guarantee
The information contained in this web site including but not limited to the text,
graphics, links, sounds, pictures and any other information has been carefully obtained and analyzed by HBZ. HBZ has tried to provide the best available, accurate
and up to date information on the site. However HBZ does not furnish any guar)antee and does not offer any warranty (including liabilities towards third parties
in respect of correctness, updating, completeness, of any or all information. The
information on this website is provided for general information only and should
not be used as a basis for concluding opinions and business decisions. HBZ does
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الــواردة فــي هــذا الموقــع للحصــول علــى معلومــات عامــة فقــط وال ينبغــي اســتخدامها كأســاس
الســتنتاج اآلراء وقــرارات التجاريــة .ال يضمــن حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ بــأي شــكل مــن
األشــكال أن الوظائــف /المهــام الموجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه لــن يتــم قطعهــا
أو خلوهــا مــن األخطــاء أو تصحيــح األخطــاء أو خلــو الموقــع أو الخــادم المعنــي مــن الفيروســات
أو أي عناصــر ضــارة أخــرى.
ال يتحمــل حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ أي مســؤولية ولــن يكــون مســؤو الً عــن أي خســارة
أو ضــرر ينشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن اســتخدام هــذا الموقــع .قــد تتغيــر البيانــات
والمعامــات والوظائــف المتاحــة مــن خــال هــذا الموقــع مــن وقــت آلخــر أو قــد يتــم إلغاؤهــا
دون أي إشــعار مســبق.
حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ ليــس ملزمــا ً بتقديــم نصــوص وبيانــات وخدمــة (خدمــات) علــى
الموقــع اإللكترونــي أو أي جــزء منــه فــي جميــع األوقــات أو خــال ســاعات معينــة .يجــوز لـــ
حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ ســحب الخدمــة أو تعليقهــا أو إلغاؤهــا أو إلغاؤهــا أو تقييدهــا وفقًــا
لتقديــره الخــاص.

)4مواقع الطرف الثالث
قــد يحتــوي الموقــع علــى روابــط لمواقــع أخــرى ال تخضــع لتحكــم مباشــر مــن البنــك .ال يتحمــل
البنــك أي مســؤولية أو التــزام تجــاه تمكينــك مــن االرتبــاط بــأي موقــع إلكترونــي آخــر ،أو
محتويــات أي موقــع آخــر (أو محتــوى مشــار إليــه أو مرتبــط بهــذه المواقــع) ،مــن أجــل حمايــة
أي موقــع إلكترونــي آخــر ،أو ألي نتيجــة لتصرفــك علــى محتويــات هــذا الموقــع .يجــب أال
يتــم تأطيــر هــذا الموقــع علــى أي موقــع إلكترونــي آخــر؛ وال يُســمح ألي طــرف ثالــث بربــط
أي موقــع إلكترونــي آخــر بهــذا الموقــع دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.
أي روابــط تشــعبية داخــل هــذا الموقــع هــي لغــرض المعلومــات فقــط وأي رأي صريــح أو ضمنــي
فــي األخبــار مــن خــال الصحــف والمجــات والدوريــات وروابــط الطــرف الثالــث ومــا إلــى ذلــك
هــي فقــط آراء المؤلــف ،وال تمثــل بالضــرورة حبيــب إيــه جــي زيوريــخ.

)5المناطق الجغرافية
ال تتوفــر جميــع المنتجــات والخدمــات فــي جميــع المناطــق الجغرافيــة .قــد ال تكــون مؤهــاً
لطلــب جميــع المنتجــات والوظائــف والخدمــات الموضحــة فــي هــذا الموقــع والمشــاركة فيهــا
واســتخدامها.
تخضــع أهليتــك لمنتج/منتجــات معينــة ووظيفة/وظائــف وخدمة/خدمــات للمناطــق الجغرافيــة
للقبــول والموافقــة النهائيــة مــن حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ.

)6ال يوجد عرض
ال شــيء فــي هــذا الموقــع يجــب أن يؤخــذ علــى أنــه عــرض مــن حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ.
تخضــع جميــع المنتجــات والخدمــات للشــروط واألحــكام ذات الصلــة وإكمــال نمــاذج الطلــب ذات
الصلــة وغيرهــا مــن الوثائــق .يحتفــظ حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ بالحــق فــي رفــض أي طلــب
للحصــول علــى خدمــات و  /أو منتجــات واردة فــي هــذا الموقــع.

)7حقوق النشر
محتويــات موقــع (مواقــع) الويــب تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،الشــعار والصفحــات
والنــص والرســومات والروابــط والصــور واألصــوات والمعلومــات والمــواد الــواردة فيــه هــي
ملــك لشــركة حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر .يُحظــر تما ًمــا
أي اســتخدام أو ارتبــاط أو نســخ غيــر مصــرح بــه لمعلومــات أومــواد أو برامــج مملوكــة لـــ
 hPLUS. www.habibbank.comمملــوك لحبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ.

)8الملكية الفكرية
حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ هــو المالــك أو المرخــص لــه لجميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة
بالموقــع اإللكترونــي والمــواد المنشــورة عليــه .تحمــي قوانيــن ومعاهــدات الملكيــة الفكريــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم هــذه األعمــال .يمثــل نمــط الخطــاب والتمثيــل وشــعار األســد والســيف
وتمثيــل الخــط العربــي عالمــات تجاريــة مســجلة .يخضــع المحتــوى الكامــل لهــذا الموقــع (بمــا
فــي ذلــك جميــع النصــوص والمعلومــات والرســومات والرســوم المتحركــة والصــور) لحقــوق
النشــر ،مــع جميــع الحقــوق محفوظــة .يحظــر أي انتهــاك لهــذه الحقــوق .يمكنــك تنزيــل المــواد
مــن هــذا الموقــع الســتخدامك الشــخصي ؛ يُحظــر أي اســتخدام ألي أغــراض أخــرى ،أو أي
تعديــل أو نقــل أو بيــع أو توزيــع أو إعــادة إنتــاج المعلومــات أو المنشــورات أو البيانــات ،بغــض
النظــر عــن الشــكل أو الوســائل التــي يتــم بهــا توفيــر هــذه المعلومــات علــى الموقــع اإللكترونــي.

)9استخدام المعلومات والمواد والخدمات
تخضــع أي أو كل المعلومــات والمــواد الــواردة فــي هــذه النصــوص والرســومات والروابــط
والصــور والصفحــات للتغييــر دون أي إخطــار مســبق .تعتبــر أي معلومــات أو طلــب أو بريــد
آمــن يتــم تقديمــه إلــى حبيــب بنــك إيــه جــي زيــورخ مــن خــال هــذا الموقــع مل ـ ًكا لشــركة حبيــب
بنــك إيــه جــي زيــورخ .المعلومــات واآلراء التــي يتــم الكشــف عنهــا علــى الموقــع اإللكترونــي
ليســت دعــوة وال عر ضًــا للشــراء أو االســتثمار أو إلجــراء صفقــة.

)10التنازل

HBZ does not accept any liability and will not be liable for any loss or damage
arising directly or indirectly from the use of this web site. The data, transactions
and functions made available through this web site may change from time to
time or may be cancelled without any prior notice.
HBZ is not under any obligation to provide text, data and service(s) on the web
site or any part of it at all times or during particular hours. HBZ may withdraw,
suspend, cancel, revoke or restrict the service at its sole discretion.

4) Third Party Websites
The website may contain links to other websites which are not under the Bank’s
direct control. The Bank does not accept any responsibility or liability for enabling you to link to any other website, for the contents of any other website
(or content referred to in or linked to such websites), for the security of any
other website, or for any consequence of your acting upon the contents of such
website. This Website must not be framed on any other website; nor is any third
party permitted to link any other website to this Website without obtaining the
Bank’s prior written consent.
Any hyper links within this site are for information purpose only and any opinion,
explicit or implied in news items through newspapers, magazines, periodicals,
third party links, etc. are solely those of the author, and do not necessarily represent those of HBZ.

5) Geographical Areas
Not all products and services are available in all geographical areas. You may not
be eligible to request, participate and use all products, functions and services
described on this website.
Your eligibility to a particular product(s), function(s) and service(s) is subject to
geographical areas and to final acceptance and approval of HBZ.

6) No Offer
Nothing on this website should be taken as an offer by HBZ. All products and
services are subject to the relevant terms and conditions and to completion of
the relevant application forms and other documentation. HBZ reserves the right
to reject any application for services and/or products contained in this website.

7) Copyright
The contents of the web site(s) including, but not limited to it’s logo, pages,
text, graphics, links, pictures, sounds, information and material therein are the
property of HBZ and protected by copyright. Any unauthorized use or link or
reproduction of information, material and hPLUS proprietary software is strictly
prohibited. www.habibbank.com is owned by Habib Bank AG Zurich.

8) Intellectual Property
HBZ is the owner or the licensee of all intellectual property rights relating to
the Website and in the material published on it. These works are protected by
intellectual property laws and treaties around the world. The letter style and
representation, the Lion & Sword logo and the Arabic calligraphic representation
are registered trademarks. The full content of this website (including all text, information, graphics, animation and images) is subject to copyright, with all rights
reserved. Any infringement of these rights is prohibited. You may only download
material from this website for your own personal use; any use for any other
purposes, or any alteration, transfer, sale, distribution or reproduction of the
information, publications or data is prohibited, regardless of the form in which or
the means by which these are made available on the website.

9) Use Of Information, Material And Services
Any or all information and material contained in these text, graphics, links, pictures, and pages are subject to change without any prior notification. Any information or request or secure mail submitted to HBZ through this site is deemed
to be the property of HBZ. The information and opinion disclosed on the web site
is neither an invitation nor an offer to purchase or invest nor an invitation or an
offer to perform a transaction.

10) Waiver

إذا انتهكــت شــروط وأحــكام اســتخدام الموقــع اإللكترونــي ولــم يتخــذ حبيــب بنــك إيــه جــي
زيوريــخ أي إجــراء ،فســيكون لحبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ الحــق فــي اســتخدام حقوقــه وســبل
االنتصــاف فــي المواقــف األخــرى التــي تنتهــك فيهــا.

)11االختالفات

If you breach these website terms and conditions of use and HBZ takes no action,
HBZ will still be entitled to use its rights and remedies in other situations where
you are in breach.

11) Variations

قــد يقــوم حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ بمراجعــة شــروط وأحــكام اســتخدام الموقــع اإللكترونــي
فــي أي وقــت عــن طريــق تعديــل هــذه الصفحــة .مــن المتوقــع أن تتحقــق مــن هــذه الصفحــة
مــن وقــت آلخــر لتالحــظ أي تغييــرات يجريهــا حبيــب بنــك إيــه جــي زيوريــخ ،ألنهــا ملزمــة
لــك .قــد يتــم أيضًــا اســتبدال بعــض األحــكام الــواردة فــي شــروط وأحــكام اســتخدام هــذا الموقــع
اإللكترونــي بأحــكام أو إشــعارات منشــورة فــي مــكان آخــر علــى الموقــع.

)12كامل االتفاق

HBZ may revise these website terms and conditions of use at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take
notice of any changes HBZ makes, as they are binding on you. Some of the
provisions contained in these website terms and conditions of use may also be
superseded by provisions or notices published elsewhere on the website.

12) Entire Agreement

يحتــوي شــروط وأحــكام اســتخدام الموقــع علــى االتفاقيــة الكاملــة بينــك وبيــن حبيــب بنــك إيــه
جــي زيوريــخ فيمــا يتعلــق باســتخدامك لهــذا الموقــع.
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not guarantee in any way that the functions on its web site will not be interrupted or that they are free of errors, that errors are rectified or that the site or the
respective server is free of viruses or any other detrimental elements.

These website terms and conditions of use contain the entire agreement between
you and HBZ relating to your use of this Website.
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)13اللغات

13) Languages

تتوفــر الشــروط واألحــكام المتعلقــة بهــذا الموقــع وجميــع الخدمــات المقدمــة مــن خاللــه باللغــة
اإلنجليزيــة فقــط ،وســيتواصل معــك البنــك باللغــة اإلنجليزيــة فقــط.

)14الشركة والمعلومات التنظيمية
يقــع المقــر الرئيســي لحبيــب بنــك ايــه جــي زيوريــخ فــي زيــورخ فــي واينبيرجســتراس ، 59
 8006زيــورخ ،سويســرا ،بتنظيــم مــن قبــل هيئــة اإلشــراف علــى الســوق الماليــة السويســرية
(  ، )FINMAأينشتاينشتراســه  3003 ، 2بــرن ،سويســرا.

مال حظة :

14) Company And Regulatory Information
Habib Bank AG Zurich’s registered head office is at Weinbergstrasse 59, 8006
Zurich, Switzerland, and it is regulated by the Swiss Financial Market Supervisory
Authority (FINMA), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, Switzerland.

NOTE:

للمزيــد مــن المعلومــات حــول موقــع حبيــب بنــك ايــه جــي زيوريــخ ،يرجــى مراجعــة قســم
«النصائــح األمنيــة» فــي صفحــة تســجيل الدخــول عبــر اإلنترنــت.
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The terms and conditions relating to this website and to all services provided
through it are only available in English, and the Bank shall only communicate
with you in English.

To find about HBZweb security, refer to he”security advisory” section on the
online login page.
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