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الرجــاء قــراءة هــذه الوثيقــة بعنايــة لفهــم بعــض الخدمــات الهامــة التــي يقدمهــا حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ
إ.ع.م (ويشــار إليــه هنــا فيمــا يلــي باســم «البنــك»).

Please read this document carefully for your understanding of some of the important services offered by Habib Bank AG Zurich UAE (hereinafter referred to as “The Bank”).

)1الكمبيالة تحت الطلب

1) Demand Drafts

»فــي إمــكان العميــل التقديــم إلصــدار كمبيالــة تحــت الطلــب مــن حســاب نشــط بطــرف حبيــب بنــك اي جــي
زيوريــخ (حســاب حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ) ،ويتــم إصــدار هــا بالعملــة األجنبيــة فقــط.

» Customer can apply for Demand Draft issuance from an active Habib Bank AG Zurich
account (HBZ account). These are issued in foreign currency only.

»يمكــن إصــدار كمبيالــة تحــت الطلــب مــن حســاب العملــة األجنبيــة وبنفــس عملــة طلــب إصــدار الكمبيالــة
أو مــن حســاب آخــر بالدرهــم /عمــات أخــرى بســعر الصــرف المكافــئ فــي تاريــخ التنفيــذ.

» Issuance of Demand Draft can be done from foreign currency account with same currency of the Draft request to be issued or from other AED/Currencies account with an
equivalent exchange rate applied as of date of execution.

»يتــم تقديــم طلبــات إصــدار الكمبيالــة تحــت الطلــب بتعبئــة نمــوذج وتوقيعــه بواســطة العميــل حســب
األصــول وتقديــم إثبــات هويــة ســاري أو خــال خدمــات البنــك المصرفيــة علــى اإلنترنــت عبــر الموقــع
( )HBZwebأو تطبيــق الهاتــف المحمــول (.)HBZapp
»الكمبيالة /الكمبياالت تحت الطلب سارية المفعول لمدة ( )6أشهر من تاريخ اإلصدار.
»التسعير:

» Demand Drafts requires a form to be duly filled and signed by the Customer and presenting a valid identity for identification or can be done via Bank’s Web banking (HBZweb) or Mobile application (HBZapp).
» Demand Draft/s are valid for 6 months from the issuing date.
» Pricing:

المصروفات
البيانات
طلــب إلكترونــي عبــر خدمــات البنــك  50/-درهــم زائــد رســوم البريــد الســريع (للتوصيــل)
 16/درهــما لمصر فيــة ( ( H B Z w e b
 75/درهمطلب تم تسليمه باليد بفرع البنك
 50/درهمطلب إلغاء كمبيالة تحت الطلب صادرة
»يتــم إرســال الكمبيالــة تحــت الطلــب بالبريــد إلــى عنوانــك علــى البريــد المســجل أو حســب طلبــك خــال
خدمــات البنــك المصرفيــة علــى اإلنترنــت عبــر الموقــع (.)HBZweb
تحذير:
»يجــب علــى العميــل التأكــد مــن توفــر أمــوال صافيــة وكافيــة للمعاملــة والرســوم فــي وقــت
طلــب الكمبيالــة تحــت الطلــب.
»إذا لــم يتــم تقديــم الكمبيالــة تحــت الطلــب خــال ( )6أشــهر مــن تاريــخ اإلصــدار تعتبــر
الكمبيالــة منتهيــة الصالحيــة.
»يتطلــب إلغــاء الكمبيالــة تحــت الطلــب تقديــم األصــل إلــى البنــك .عــدم وجــود أصــل ســند
الكمبيالــة يتطلــب وضــع عالمــة وقــف الدفــع ويكــون خاضعــاً للرســوم.
»يفهــم العميــل أن إصــدار كمبيالــة تحــت الطلــب يتــم فور يًــا ،بالتالــي يوافــق العميــل علــى
التنــازل عــن خيــار الشــرط إلتمــام المعاملــة.

CHARGES

)Electronic request placed via HBZweb AED 50/- plus courier charges (for delivery
banking
of AED 16/AED 75/-

Manual request submitted in the Branch

AED 50/-

Cancellation of Demand Draft issued

» The Demand Draft will be posted to your registered postal address or as per your request on the HBZweb.
WARNING
» The customer must ensure the availability of clear funds including for charges at the
time of request for Demand Draft.
» If Demand Draft is not presented within 6 months from the issue date, the Draft will
be become stale.
» Cancellation of Demand Draft requires the original instrument to be submitted to the
Bank. Absence of original instrument requires marking stop payment and it is subject
to charges.
» The customer understands that Demand Draft issuance requires immediate issuance
and hence the customer agrees to waive the Cooling-off option for the transaction
to be completed.

)2أوامر الدفع

2) Pay Orders

»يتقــدم العميــل بطلــب إصــدار أمــر الدفــع مــن حســاب نشــط بطــرف حبيــب بنــك اي جــي
زيوريــخ ،ويتــم إصــداره بالدرهــم اإلماراتــي فقــط.
»يمكــن إجــراء أمــر الدفــع مــن حســابك بالدرهــم اإلماراتــي /العملــة األخــرى بســعر الصــرف
المكافــئ فــي تاريــخ التنفيــذ.
»يتــم تقديــم طلــب أمــر دفــع بتعبئــة نمــوذج وتوقيعــه بواســطة العميــل حســب األصــول وتقديــم
إثبــات هويــة ســاري ،أو يمكــن تقديمــه مــن خــال خدمــات البنــك المصرفيــة علــى اإلنترنــت
عبــر الموقــع ( .)HBZweb
»أمر/أوامــر الدفــع ســارية المفعــول لمدة (  )6أشــهر مــن تاريخ اإلصدار.
»التســعير:
المصروفات
البيانات
طلــب إلكترونــي عبــر الخدمــات المصرفيــة للبنــك  50/-درهــم زائــد رســوم البريــد الســريع
(للتوصيــل)  16/-درهــم
HBZweb
 75/درهمطلب تم تسليمه باليد بفرع البنك
 50/درهمطلب إلغاء أمر دفع صادر
»يتــم إرســال أمــر الدفــع بالبريــد إلــى عنوانــك علــى البريــد المســجل أو حســب طلبــك علــى خدمــات البنــك
المصرفيــة علــى اإلنترنــت عبــر الموقــع ()HBZweb
تحذير:
»يجــب علــى العميــل التأكــد مــن توفــر أمــوال صافيــة شــاملة الرســوم فــي وقــت طلــب أمــر
الدفــع.
»إذا لــم يتــم تقديــم أمــر الدفــع خــال ( )6أشــهر مــن تاريــخ اإلصــدار يعتبــر أمــر الدفــع منتهــي
الصالحيــة.
»يتطلــب إلغــاء أمــر الدفع تقديم أصل الســند إلــى البنك.
»يفهــم العميــل أن أمــر الدفــع يتطلــب إصــدارً ا فور يًــا ،بالتالــي يوافــق العميــل علــى التنــازل
عــن خيــار الشــرط إلتمــام المعاملــة.
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PARTICULARS

» Customer can apply for Pay Order issuance from an active HBZ account. These are issued
in AED only.
» Issuance of Pay Order can be done from your AED/other currency account with equivalent exchange rate applied as of date of execution.
» Pay Order requires a form to be duly filled and signed by the Customer and presenting
a valid identity for identification or can be done via HBZweb banking.
» Pay Order/s are valid for 6 months from the issuing date.
» Pricing:
CHARGES

PARTICULARS

)Electronic request placed via HBZweb AED 50/- plus courier charges (for delivery
banking
of AED 16/Manual request submitted in the Branch AED 75/AED 50/-

Cancellation of Pay Order issued

» The Pay Order will be posted to your registered postal address or as per your request
on the HBZ web.
WARNING
» The customer must ensure the availability of clear funds including for charges at the
time of request for Pay Order.
» If Pay Order is not presented within 6 months from the issue date, the Pay Order will
be become stale.
» Cancellation of Pay Order requires the original instrument to be submitted to the
Bank.
» The customer understands that Pay Order request requires immediate issuance and
hence the customer agrees to waive the Cooling-off option for the transaction to be
completed.

حبيب بنك اي جي زيوريخ مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لممارسة األعمال المصرفية | Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business

)3التحويــات الصــادرة  -تحويــل األمــوال بالدرهــم اإلماراتــي خــال نظــام
تحويــل األمــوال ( ) FTS / IPI
»مــن حــق العميــل تقديــم طلــب تحويــل األمــوال خــال نظــام تحويــل األمــوال  /تعليمــات الدفــع الفــوري
( )FTS/IPIمــن حســابه النشــط بطــرف حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ إلــى أي طــرف ثالــث.
» يتــم تقديــم طلــب تحويــل األمــوال خــال نظــام تحويــل األمــوال /تعليمــات الدفــع الفــوري بتعبئــة
نمــوذج الطلــب وتوقيعــه حســب األصــول بواســطة العميــل وتقديــم إثبــات هويــة ســاري المفعــول ،أو
خــال خدمــات البنــك المصرفيــة علــى اإلنترنــت عبــر الموقــع (.)HBZweb
»يتطلــب تنفيــذ طلــب تحويــل األمــوال خــال نظــام تحويــل األمــوال ،الرصيــد الكافــي لمبلــغ التحويــل
والمصروفــات المطبقــة علــى الحســاب فــي تاريــخ التنفيــذ.
»يوجــد خياران داخــل نظام تحويل األموال:
»تعليمــات الدفــع الفــوري للمبالغ أقل من أو تســاوي  25,000درهم إماراتي؛
»تحويــل أمــوال عــادي لمبالــغ أكثــر مــن  25,000درهــم .فقــط أصحــاب الحســابات يمكنهــم إرســال
الدفعــات بخيــار الدفــع الفــوري الــذي يمكــن مــن وصــول األمــوال بشــكل أســرع للمســتفيد.
»يمكــن للعميــل تقديــم طلــب إلغــاء تحويــل النقــود خــال نظــام تحويــل األمــوال قبــل إجــراء المعاملــة
وتنفيذهــا وذلــك بزيــارة الفــرع شــخصيًا .وال يمكــن للبنــك تأكيــد طلــب اإللغــاء عنــد االســتالم ،يتــم
التعامــل مــع الطلــب علــى أســاس أفضــل المســاعي.
»يمكــن ســحب طلــب تحويــل األمــوال خــال نظــام تحويــل األمــوال بعــد التنفيــذ ولكــن يخضــع إســتالم
األمــوال المســتردة لموافقــة البنــك اآلخــر ولإلجــراءات الداخليــة.
»يمكــن تقديــم طلــب تحويــل األمــوال خــال نظــام تحويــل األمــوال مــن خــال القنــوات التاليــة- :
أفــرع البنــك ،أو خدمــات البنــك المصرفيــة علــى اإلنترنــت عبــر الموقــع ( ،)HBZwebأو تطبيــق
الهاتــف المحمــول (.)HBZapp
»التسعير:
المصروفات
 1/درهم 5/-درهم

البيانات
طلب إلكتروني عبر الخدمات المصرفية على اإلنترنت
تسليم طلب باليد بفرع البنك

تحذير:
»تتــم إضافــة التحويــات المحليــة إلــى حســاب المســتفيد علــى أســاس رقــم الحســاب المصرفــي
الدولــي المقــدم ( .)NABIلذلــك يرجــى التأكــد مــن صحــة رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي
المقــدم للبنــك .رمــز الغــرض هــو مطلــب إلزامــي ،للمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء زيــارة موقــع
البنــك علــى اإلنترنــت ( )bewZBHأو تطبيــق الهاتــف المحمــول (.)ppaZBH
»فــي بعــض الحــاالت ال يتــم إجــراء تحويــل األمــوال خــال النظــام إال بعــد تقديــم معلومــات إضافيــة
بنــا ًء علــى طلــب البنــك .كمــا يجــوز للبنــك فــي حــاالت إســتثنائية رفــض طلــب التحويــل دون
إبــداء أي أســباب.
»يفهــم العميــل أن طلــب تحويــل األمــوال خــال النظــام يتطلــب إجــراء فــوري وبالتالــي يوافــق
العميــل علــى التنــازل عــن خيــار الشــرط إلتمــام المعاملــة.

)4الحواالت الصادرة  -تحويل األموال بالعملة األجنبية

3) Outward Remittances - AED Funds Transfer Through Funds
)Transfer System (FTS/IPI
» Customer is eligible to apply for FTS/IPI from their active HBZ account to any 3rd party.
» FTS/IPI requires a form to be duly filled and signed by the Customer and presenting a
valid identification document; or can be done via HBZweb banking.
» The execution of the FTS requires enough funds for the transfer and applicable charges
in the account on the date of execution.
» There are 2 options within FTS:
;» Immediate Payment Instruction (IPI) for amounts less than or equal to AED 25,000
» Normal Funds Transfer for amounts greater than AED 25,000. Only account holders
can send payments under IPI option where beneficiary will have faster access to
funds.
» The customer can place FTS cancellation request, prior to transaction being processed
and executed by visiting the Branch in person. The Bank cannot confirm the cancellation
request upon receipt, the request shall be processed only on best endeavour basis.
» The FTS can be recalled after execution but receipt of funds back will be subject to other
Bank’s approval and internal processes.
» FTS request can be placed through the following channels - Branches and Bank’s Web
banking (HBZweb) or Mobile application (HBZapp).
» Pricing:
CHARGES

PARTICULARS

AED 1/-

Electronic request placed via HBZweb banking

AED 5/-

Manual request submitted in the Branch
WARNINGS

» Local Funds Transfer are credited to beneficiary account based on the IBAN provided. Please ensure that the IBAN provided is correct. The purpose code is a
mandatory requirement, please visit HBZweb or HBZapp for details.
» In some instances, FTS can be processed only after additional information is
provided as requested by the Bank. In exceptional cases, the Bank can deny
processing the Transfer request without providing any reason whatsoever.
» The customer understands that FTS requires immediate processing and hence
the customer agrees to waive the Cooling-off option for the transaction to be
completed.

4) Outward Remittance - Foreign Currency Funds Transfer

»يحــق للعميــل التقــدم بطلــب تحويــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة مــن حســابه النشــط لــدى
حبيــب بنــك آي زيوريــخ إلــى أي حســاب آخــر داخــل أو خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
»يتطلــب تحويــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة نموذجً ــا يتــم تعبئتــه وتوقيعــه حســب األصــول
بواســطة العميــل وتقديــم وثيقــة إثبــات هويــة؛ أو خــال الخدمــات المصرفيــة ( .)HBZweb

» Customer is eligible to apply for Foreign Currency Funds Transfer from their active HBZ
account to any other account within or outside UAE.
» The Foreign Currency Funds Transfer requires a form to be duly filled and signed by the
Customer and presenting a valid identification document; or can be done via HBZweb
banking.

ال كافيــة للتحويــل والرســوم المطبقــة
»يتطلــب تنفيــذ تحويــل األمــوال بالعملــة األجنبيــة أمــوا ً
فــي الحســاب فــي تاريــخ التنفيــذ.

» The execution of the Foreign Currency Funds Transfer requires enough fund for the
transfer and applicable charges in the account on the date of execution.

»يمكــن إجــراء تحويــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة مــن حســابك بالدرهــم اإلماراتــي  /حســابك
بعملــة أخــرى مــع تطبيــق ســعر الصــرف المكافــئ فــي تاريــخ التنفيــذ.

» Foreign Currency Funds Transfer can be done from your AED/other currency account
with equivalent exchange rate applied as of date of execution.

»يمكــن للعميــل تقديــم طلــب إلغــاء تحويــل أمــوال بالعملــة األجنبيــة قبــل إجــراء المعاملــة
وتنفيذهــا بزيــارة الفــرع شــخصيًا .ال يمكــن للبنــك تأكيــد طلــب اإللغــاء عنــد االســتالم ،وســيتم
إجــراء الطلــب فقــط علــى أســاس أفضــل المســاعي.

» The customer can place Foreign Currency Funds Transfer cancellation request, prior to
transaction being processed and executed by visiting the Branch in person. The Bank
cannot confirm the cancellation request upon receipt, the request shall be processed
only on best endeavour basis.

»يمكــن ســحب طلــب تحويــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة بعــد التنفيــذ ولكــن اســتالم األمــوال
المســتردة يخضــع لموافقــة البنــك اآلخــر واإلجــراءات الداخليــة.
»يمكــن تقديــم طلــب تحويــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة خــال القنــوات التاليــة  -فــروع البنــك
والخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت للبنــك ( )HBZwebأو تطبيــق الجــوال .))HBZapp
»يفهــم العميــل أن تحويــات العملــة األجنبيــة ،إذا أعيــدت ألي ســبب مــن األســباب ،قــد ينطــوي
ذلــك علــى كســب أو خســارة بســبب حركــة العملــة .يتــم قيــد األمــوال المعــادة حســب المعــدل
الســائد ،كمــا يتــم قيــد الكســب أو الخســارة فــي حســاب العميــل.
»التســعير

 » Foreign Currency Funds Transfer request can be placed through the following channelsBranches and Bank’s Web banking (HBZweb) or Mobile application (HBZapp).
» The customer understands that Foreign Currency transfers, if returned for any reason,
could involve loss or gain due to currency movement. Returned funds will be credited at
the prevailing rate. Any gain or loss shall be on the customer’s account.
» Pricing:

البيانات
تحويل نقود بالعملة أجنبية خالل موقع البنك للخدمات المصرفية
طلب تحويل نقود بالعملة األجنبية يٌسلم باليد

المصروفات
 30/درهم 75/-درهم

تحذير:
»تتــم إضافــة التحويــات المحليــة إلــى حســاب المســتفيد علــى أســاس رقــم الحســاب المصرفــي
الدولــي المقــدم ( .)NABIلذلــك يرجــى التأكــد مــن صحــة رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي
المقــدم للبنــك .رمــز الغــرض هــو مطلــب إلزامــي ،للمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء زيــارة موقــع
البنــك علــى اإلنترنــت ( )bewZBHأو تطبيــق الهاتــف المحمــول (.)ppaZBH
»نســب ًة لإلعتمــاد علــى شــبكة البنــك المراســل للبنــك فــي عمليــة تحويــل األمــوال بالعمــات
األجنبيــة فقــد يكــون هنــاك تأخيــر فــي إضافــة الرصيــد للمســتفيد النهائــي.
»فــي بعــض الحــاالت ،ال يمكــن إجــراء تحويــل األمــوال بالعملــة األجنبيــة إال بعــد تقديــم معلومــات
إضافيــة علــى النحــو المطلــوب مــن البنــك .كمــا يجــوز للبنــك فــي حــاالت اســتثنائية رفــض
طلــب تحويــل األمــوال بالعملــة األجنبيــة دون تقديــم أي ســبب.
»يفهــم العميــل أن تحويــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة يتطلــب إجــراء فــوري ،بالتالــي يوافــق
العميــل علــى التنــازل عــن خيــار الشــرط إلتمــام المعاملــة.
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» The Foreign Currency Funds Transfer can be recalled after execution but receipt of funds
back will be subject to other Bank’s approval and internal processes.

CHARGES

PARTICULARS

AED 30/-

Foreign Currency Funds Transfer initiated via HBZweb

AED 75/-

Foreign Currency Funds Transfer initiated manually
WARNINGS

» Foreign Currency Funds Transfer are credited to beneficiary account based on the
IBAN provided. Please ensure that the IBAN provided is correct. The purpose code is a
mandatory field, please visit HBZweb or HBZapp for details.
» There is reliance on the Bank’s Correspondent Bank network for the Foreign Currency
Funds Transfer process and there could be delays in credit to the final beneficiary.
» In some instances, Foreign Currency Funds Transfer can be processed only after additional information is provided as requested by the Bank. In exceptional cases, the
Bank can deny processing the Foreign Currency Funds Transfer request without providing any reason whatsoever.
» The customer understands that Foreign Currency Funds Transfer requires immediate
processing and hence the customer agrees to waive the Cooling-off option for the
transaction to be completed.

حبيب بنك اي جي زيوريخ مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لممارسة األعمال المصرفية | Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business

معامالت صرف العمالت األجنبية5)

5) Foreign Currency Exchange Transactions
Foreign Currency Exchange Transactions i.e. Buy or Sell of one currency against another is
based on an agreement to buy or sell and is executed immediately.

تتــم معامــات صــرف العمــات األجنبيــة أي شــراء أو بيــع عملــة مقابــل أخــرى إســتناد اً إلــى
.اتفاقيــة شــراء أو بيــع ويتــم تنفيذهــا علــى الفــور

» Customer transaction request for Buy or Sell of one currency vs. another will be processed based on rack rate or any other pre-agreed rate applicable for the transaction on
the date of the transaction.

»يتــم إجــراء طلــب معاملــة العميــل لشــراء أو بيــع عملــة مقابــل عملــة أخــرى بنــا ًء علــى الســعر
.الجــاري أو أي ســعر آخــر متفــق عليــه مســبقًا والمطبــق فــي تاريــخ المعاملــة

» Physical foreign currency deposit : This service is available only at Bank’s Deira branch.
Physical currency equivalent to USD 10,000 is the maximum deposit limit accepted per
customer per month. The customer is required to submit a form including providing
source of funds against the deposit. This is limited to USD, GBP and EUR currencies only.

 عملــة. ديــرة- هــذه الخدمــة متاحــة فقــط فــي فــرع البنــك:»اإليــداع النقــدي بالعملــة األجنبيــة
 دوالر أمريكــي هــو الحــد األقصــى لإليــداع المقبــول للعميــل10,000 نقديــة بمــا يعــادل
. يجــب علــى العميــل تقديــم نمــوذج يحــوي مصــدر األمــوال المطلــوب إيداعهــا.شــهر يًا
.يقتصــر هــذا علــى الــدوالر األمريكــي والجنيــه اإلســترليني واليــورو فقــط

» Physical foreign currency withdrawal : This service is available only at Bank’s Deira
branch. Physical currency equivalent to USD 10,000 per month is the maximum withdrawal limit accepted per customer per month. This is limited to USD, GBP and EUR
currencies only.

 عملــة. ديــرة فقــط- هــذه الخدمــة متاحــة فــي فــرع البنــك:»الســحب النقــدي بالعملــة األجنبيــة
 دوالر امريكــي شــهر يًا كحــد أقصــى للســحب المتــاح للعميــل10,000 نقديــة بمــا يعــادل
. يقتصــر هــذا علــى الــدوالر األمريكــي والجنيــه اإلســترليني واليــورو فقــط.شــهر يًا

» Pricing: Foreign Currency will be exchanged according to the rate of exchange prevailing
in the same day.

. يتــم صــرف العمــات األجنبيــة وف ًقــا لمعــدل الصرف الســائد فــي نفس اليوم:»التســعير

WARNINGS
» The customer must ensure the availability of adequate fund at the time of executing
the Foreign Currency Exchange Transactions.
» The Foreign Currency Exchange transaction once executed – is binding and there is no
option to cancel the transaction.
» The Customer understands and agrees that, for cross currency transaction, will apply
prevailing exchange rate at the time of processing transaction.
» The Customer understands that physical currency exchange rate may differ from Bank
exchange rack rate.
» This service may be affected by changes in foreign currency exchange rates, however,
the exchange rates once agreed upon between the customer and the Bank shall not
be changed.
» The customer understands that this transaction requires immediate execution and hence
the customer agrees to waive the Cooling-off option for the transaction to be completed.

:تحذير
»يجــب علــى العميــل التأكــد مــن توفــر األمــوال الكافيــة فــي الحســاب وقــت تنفيــذ معامــات
.صــرف العمــات األجنبيــة
»إن معاملــة صــرف العمــات األجنبيــة بمجــرد تنفيذهــا تصبــح ملزمــة وال يوجــد خيــار إللغــاء
.المعاملــة
»يفهــم العميــل ويوافــق علــى تطبيــق ســعر الصــرف الســائد وقــت المعاملــة علــى المعامــات
.التــي تتــم بيــن العمــات
النقــدي للعملــة قــد يختلــف عــن معــدل ســعر الصــرف/»يفهــم العميــل أن ســعر الصــرف الفعلي
.فــي البنــك
 إال أن أســعار،»قــد تتأثــر هــذه الخدمــة بالتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة
.الصــرف المتفــق عليهــا بيــن العميــل والبنــك ال يجــوز تغييرهــا
»يــدرك العميــل أن هــذه المعاملــة تتطلــب التنفيــذ الفــوري وبالتالــي يوافــق العميــل علــى
.التنــازل عــن خيــار الشــرط إلتمــام المعاملــة

معامالت الصراف6)

6) Teller Transactions
The Bank provides teller transaction services across its Branches during Branch operating
hours. The Branch operating hours are published on our website.
» Teller Transactions cover two basic services – Cash Deposit and Cash Withdrawal. The
customer should verify the amount being deposited or withdrawn and obtain a transaction receipt confirming the same.

يقــدم البنــك خدمــات معامــات الصــراف عبــر جميــع األفــرع خــال ســاعات العمــل المنشــورة
.علــى موقعنــا
 يجــب علــى. اإليــداع النقــدي والســحب النقــدي- »تغطــي معامــات الصــراف خدمتيــن أساســيتين
.العميــل التحقــق مــن المبلــغ المــودع أو المســحوب والحصــول علــى إيصــال يؤكــد ذلــك
: »ا لتسعير

» Pricing:
PARTICULARS

CHARGES

First 6 transactions per month per customer

Free

After 6th transaction / from 7th transaction onwards

AED 10/- per transaction

» The Bank will request presentation of valid identity documents at time of transaction.
Warning:
» Once a Teller transaction is completed, it is responsibility of the customer to ensure
the correct amount of funds have been transacted.

المصروفات
ً مجانا
 درهم لكل معاملة10/-

البيانات
) معامالت في الشهر6( أول
ً من السابعة فصاعدا/بعد المعاملة السادسة

.»يطلب البنك من العميل تقديم مستندات إثبات شخصية سارية المفعول وقت المعاملة
تحذير
. يتحمــل العميل مســؤولية التأكــد من صحة مبلــغ المعاملة،»بمجــرد إتمــام معاملــة الصــراف

» Teller Services have a token system and hence there could a waiting time before customer can approach the Teller counter. For added convenience, customer can transact
at our CDMs 24x7 at no additional cost.

»تٌنظــم خدمــات الصــراف بنظــام التذاكــر وبالتالــي يكــون هنــاك وقــت انتظــار قبــل أن يتمكــن
 للمزيــد مــن التيســير يمكــن للعميــل إســتخدام أجهــزة.العميــل مــن وصــول إلــى مكتــب الصــراف
.دون أي تكلفــة إضافيــة7 X42اإليــداع النقــدي علــى مــدار الســاعة وطــول أيــام األســبوع

» The customer understands that Teller Services requires immediate processing and hence
the customer agrees to waive the Cooling-off option for the transaction to be completed.

»يفهــم العميــل أن خدمــات الصــراف تتطلــب إجــراء فــوري بالتالــي يوافــق العميــل علــى التنــازل
.عــن خيــار الشــرط إلتمــام المعاملــة

7) Personal Information: Data Collection, Privacy and Usage
The Bank is committed to protect your account information and transaction details. It
is ensured that all controls relating to personal data privacy / protection as required
in relevant legislation, regulations and contractual clauses (as applicable) are in place.
Further, the Bank may at its discretion and for any purpose (including for the purpose
of fraud prevention, audit and debt collection, or if required by any competent government or regulatory body) share any information, details or data relating to the
Customer and/or the Accounts and/or the Customers transactions with the regulators,
Bank’s service providers, contractors and affiliates. for further details Kindly refer to:
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

: جمع وإستخدام البيانات والخصوصية:المعلومات الشخصية7)
يلتــزم البنــك بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل المعامــات وإتبــاع الضوابــط المتعلقــة
 حمايــة البيانــات الشــخصية كمــا هــو مطلــوب فــي التشــريعات واللوائــح والبنــود/ بخصوصيــة
 ويجــوز للبنــك وفقًــا لتقديــره الخــاص وألي غــرض.)التعاقديــة ذات الصلــة (حســب االقتضــاء
(بمــا فــي ذلــك اغــراض منــع االحتيــال والمراجعــة وتحصيــل الديــون أو فــي حالــة طلــب أي
هيئــة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة مختصــة) مشــاركة أي معلومــات أو تفاصيــل أو بيانــات متعلقــة
 أو معامــات العمــاء مــع الجهــات المنظمــة ومقدمــي خدمــات البنــك/ أو الحســابات و/بالعميــل و
: للمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع.والمقاوليــن والشــركات التابعــة
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

الشكاوى والمالحظات8)

8) Complaints & Feedback
The customer must log in a complaint for any deficiency or discrepancy or any other
matter through our website. The online complaint form generates an immediate reference number for tracking purposes and the Bank will endeavor to resolve the complaint
within 10 Business days. The customer can also walk-in to any of the bank branches or
call 800 HABIB (42242) or +971(4) 419 5555 (from outside UAE) and log a complaint in
person or via phone respectively.
If you are not satisfied with the resolution or the Bank does not resolve the matter within
the stipulated time, you may complain to the banking regulator-Central Bank of the UAE
(www.centralbank.ae).

فــي حالــة أي تقصيــر أو تناقــض أو أي مســألة أخــرى يجــب علــى العميــل تســجيل شــكوى عبــر موقعنــا
 يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رق ًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك،االلكترونــي
 كمــا يمكــن للعميــل زيــارة أي مــن فــروع البنــك.) أيــام عمــل10( جاهــداً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــال
 (مــن خــارج اإلمــارات العربيــة+971 (4) 419 5555  أو800 HABIB (42242) أو االتصــال علــى
.المتحــدة) وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف
فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد
 البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة-يمكنــك تقديــم شــكوى إلــى منظــم المصــارف

Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business | حبيب بنك اي جي زيوريخ مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لممارسة األعمال المصرفية

.)www.centralbank.ae(

KFS_AccountServices | Page 3/4

:قنوات الدعم المتعددة9)

9) Multi-Channel Support
The customer can get assistance or make a complaint using any of the below channels:
Visit any of our branches in the UAE
Call 800 HABIB (42242) or +971(4) 419 5555 (from outside UAE)
Email : csd@habibbank.com ,Visit
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

:في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خالل أي من القنوات التالية
م.ع.زيارة أي من فروعنا داخل إ
م) او.ع. (من خارج إ+971 (4) 419 5555  أو800 HABIB (42242) إإلتصال على
 أو زيارة موقعنا، csd@habibbank.com:البريد اإللكتروني
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

حقوق النشر10)

10) Copyright
The contents of the document including, but not limited to the logo, pages, text, graphics,
links, information and material therein are the property of Habib Bank AG Zurich UAE and
protected by copyright. Any unauthorized use, link, or reproduction of information, material is strictly prohibited.

 علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الشــعار والصفحــات والنــص،محتويــات هــذه الوثيقــة بمــا فــي ذلــك
والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد الــواردة فيــه هــي ملــك لشــركة حبيــب بنــك أي جــي
 يمنــع منعــا ً باتــا ً أي اســتخدام.زيوريــخ اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر
.غيــر مصــرح بــه أو ربــط أو استنســاخ للمعلومــات أو المــواد
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