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قــرض  لبنــك”(  ا “ ب  يلـــ  فيمــا  هنــا  ليــه  إ ر  ويشــا ( زيوريــخ  جـــ  ي  أ بنــك  حبيــب  م  يقــد
ت  ميــزا حــول  مهمــة  معلومــات  لرئيســية  ا ئــق  لحقا ا ن  بيــا لــك  فــر  يو  . مركبــة ء  شــرا
لصلــة  ا ت  ا ذ ألخــرى  ا ت  لمعلومــا ا و لرســوم  ا و ة  ئــد لفا ا معــدالت  تشــمل  لتـــ  ا لمنتــج  ا
فـــ  كمرجــع  بــك  لخــاص  ا لقــرض  ا طلــب  مــن  بنســخة  ظ  الحتفــا ا ء  لرجــا ا لمنتــج.  با

. لمســتقبل ا

خصائص المنتج(  
يتم تقديم القرض السيارة لألفراد لألغراض التالية: 

شراء مركبة جديدة -  لشراء سيارة جديدة مباشرًة من تاجر السيارات. 	
شراء مركبة مستعملة -  لشراء سيارة مستعملة من السوق الثانوية ودفع السعر للمالك الحالـ. 	

تختلــف شــروط الموافقــة علــى القــرض وأســعار الفائــدة لشــراء أي مــن فئتـــ المركبــات المذكــورة أعــاه 
ويتــم شــرحها بإيجــاز فـــ هــذه الوثيقــة.

المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات(  
يمنح القرض لألفراد المقيمين فـ اإلمارات العربية المتحدة. 	
ــة أو مــدة  	 يجــب علــى المتقدميــن إســتيفاء الحــد األدنــى مــن الدخــل أو متطلبــات دورة األعمــال التجاري

ــاً لتقديــر البنــك. األعمــال وتكــون خاضعــة للتغييــر وفق
ــك آي جـــ  	 ــب بن ــح حبي ــه لصال ــازل عن ــة متن ــى المركب ــن عل ــب تأمي ــدم الطل ــدى مق ــون ل يجــب أن يك

ــخ.  زيوري

الشروط المالية(  
ة مد قصــى  ة  	أ ــد ي لجد ا ــات  للمركب ــهر  ش  60

لمســتعملة  	 ا للمركبــات  شــهر   36
للقــرض األقصــى  لحــد  درهما  600,000

يــن لد ا ــن(نســبة عــبء  ي عد للمتقا   30% ( ــدر  لمق ا ــل  لدخ ا ــن  م  50%
دل ــا لمع ا لشــهري  ا لقســط  وفقًــا ا شــهري  ســاس  أ علــى  فــع  لد ا جبــة  وا لقــرض  ا ط  قســا أ

دل   معــا شــهري  قســط  ول  أ أ  يبــد لمطبــق.  ا ة  ئــد لفا ا لـــمعدل 
ــرض. لق ا ــرف  ــخ ص ري تا ــن  م ــاً  يوم  30 ــد  بع

لقيمــة  ا لــى  إ لقــرض  ا . 	نســبة  ــة للمركب لســوقية  ا لقيمــة  ا مــن   80% قصــى    أ حــد 

مــن  	 رة  مختــا لفئــات  علــى  أ لــى  و أ فعــة  د مطلــوب 
. ت ا ر لســيا ا

ريــخ  	 تا عنــد  ســنوات   8 لمركبــة  ا عمــر  وز  يتجــا ال 
لقــرض. ا ق  ســتحقا ا

د ا لسد لعميــل ا ا حســاب  علــى  يمة  مســتد تعليمــات  د  ا عــد بإ يتــم 
لبنــك. ا بطــرف 

فـــ اإلضا ن  لضمــا لبنــك. 	ا ا لــح  لصا األصــول  مركبــة مرهونــة حســب 

لقــرض. 	 ا مبلــغ  مــن   120% وز  يتجــا ال  بمبلــغ   شــيك 

	 . ــاً مطبق ــك  ل ذ ن  كا ا  ذ إ د  فرا أ شــركات/ ــة  ل كفا

خيــار الشــرط: يقــدم البنــك للعميــل فتــرة خيــار الشــرط مدتهــا )5( أيــام عمــل بعــد توقيــع االتفاقيــات 
ــب أو  ــات دون أي عواق ــب المنتج ــن طل ــحاب م ــل االنس ــق للعمي ــرة يح ــذه الفت ــال ه ــة، وخ التعاقدي
ــك  ــار الشــرط، ال يواصــل البن ــل االســتفادة مــن خي ــار العمي ــة إختي ـــ حال ــا كان. ف ذكــر الســبب مهم
ــة  ــات إضافي ــى معلوم ــرط. للحصــول عل ــار الش ــرة خي ــاء فت ــد انته ــهيات إال بع ــز التس ــداد وحج إع

www.habibbank.com/uae/home/consumerProtection.html:يرجــى زيــارة

معدل النسبة المئوية السنوية(  
إن معــدل الفائــدة المعــروض علــى قــرض الســيارة ثابــت طــول مــدة القــرض وأي تعديــات تكــون خاضعــة 
لموافقــة البنــك.  معــدالت الفائــدة المطبقــة متوفــرة لــدى فــرع العميــل أو مديــر العاقــات الخــاص بالعميــل 

وتخضــع للتغييــر وفقًــا لتقديــر البنــك. 

مثال على السعر والقسط المطبق:

سعر مركبة جديدة: 125,000  درهم  	
الدفعة األولى )بواسطة المقترض(:  25,000  درهم 	
قرض المركبة المطبق:  100,000  درهم  	

ماحظة: مبلغ القرض غير شامل رسوم إجراء القرض والتأمين وضريبة القيمة المضافة ونحوها.

60 شهر48 شهر36  شهر24 شهرمـدة القرض
%6.41%6.41%6.41%6.41معدل النسبة المئوية السنوية

%3.50%3.50%3.50%3.50الفائدة)سعر ثابت(
المعــادل( الشــهري  القســط 

بالدرهــم(
4,458.333,069.452,375.001,958.33

106,999.92110,500.20114,000.00117,500.00المبلغ اإلجمالـ الواجب الدفع

بيان الحقائق الرئيسية – قرض السيارة
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Habib Bank AG Zurich

Key Facts Statement - Auto Loan

Date: 1st January 2022

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as “The Bank”) offers an Auto Loan to pur-
chase a vehicle.  This Key Facts Statement (KFS) provides the Customer with important 
information on the product features, interest rates, fees, charges and other relevant in-
formation about an auto loan.  The Customer must retain a copy of a loan application for 
future reference.

 ) Product Characteristics 
Auto Loans are offered to Individuals for the following: 

 » New Vehicle Purchase - to purchase a new vehicle direct from the auto dealer.

 » Used Vehicle Purchase - to purchase a used vehicle from the secondary market and 
pay the current owner.

The loan approval conditions and interest rates  would differ for both categories of vehicle 
purchase and are briefly explained in this document.

 ) Key Requirements, Limitations and Obligations
 » Loan is offered to individuals who are residents of the UAE. 

 » Applicants have to meet the minimum income, turnover or length of business require-
ments that are at bank’s discretion and subject to change.

 » Applicant should have a vehicle insurance assigned in favor of the Bank.

 ) Financial Terms

Maximum Term  » 60 months for New Vehicles.

 » 36 months for Used Vehicles.

Maximum Loan Amount AED 600,000.

Debt Burden Ratio 50% of Assessed Income (30% for Pensioners).

Equated Monthly Installment (EMI) The loan installments are payable on a monthly 
basis and will be in accordance with the applicable 
interest rate. The first Equated Monthly Installment 
(EMI) repayment will begin 30 days after the dis-
bursement of loan.

Loan to Value (LTV)  » Maximum of 80% of the market value of the 
vehicle.

 » Higher down payment is required for selected 
vehicle categories.

 » Age of vehicle cannot cross 8 years at maturity 
of loan.

Repayment Standing instruction needs to be setup for the Cus-
tomer account with the Bank. 

Collateral  » Vehicle duly mortgaged in favor of the Bank.

 » Payment cheque not exceeding 120% of the 
loan amount.

 » Corporate/Personal Guarantee if applicable.

Cooling Off Period: The Bank will offer the Customer a Cooling Off Period of 5 Business 
Days after signing the contractual agreements during which time the Customer has the 
right to withdraw from the products without any penalty or prescribing any reason what-
soever. Should the Customer choose to avail the Cooling Off Period, the Bank will proceed 
with the set-up and booking of the facility only after the Cooling Off Period has expired. 
Please visit www.habibbank.com/uae/home/consumerProtection.html for additional in-
formation. 

 ) Annualized Percentage Rate (APR)
The interest rate offered on the auto loan is fixed for the term of the loan and any amend-
ments are subject to bank’s approval. The applicable Interest rates are available with Cus-
tomer’s Branch or Relationship Manager and are subject to change at the Bank’s discretion.

Example of the applicable rate and instalment:

 » New Car Price : AED 125,000.

 » Down Payment (by the Customer) : AED 25,000.

 » Auto Loan applied : AED 100,000.

Note: Loan amount will exclude processing fees, insurance, VAT etc.

LOAN TENOR 24 MONTH 36 MONTH 48 MONTH 60 MONTH

APR 6.41% 6.41% 6.41% 6.41%

Interest (Flat rate) 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

EMI (AED) 4,458.33 3,069.45 2,375.00 1,958.33

Total Amount payable 106,999.92 110,500.20 114,000.00 117,500.00



ــاس  ــى أس ــدة عل ــاب الفائ ــم احتس ــط. يت ــتدالل فق ــهولة االس ــو لس ــا ه ــور هن ــت المذك ــدة الثاب ــدل الفائ إن مع
الرصيــد المتناقــص والمعــدل المطبــق هــو معــدل النســبة المئويــة الســنوية المكافــئ الــذي يظــل دون تغييــر 
ــك  ــطة البن ــده بواس ــم تحدي ــل يت ــى العمي ــق عل ــنوية المطب ــة الس ــبة المئوي ــدل النس ــرض. مع ــدة الق ــول م ط

ــرداً. منف

الرسوم والمصروفات (  
رسومالتفاصيل

رســوم اإلجــراء )وقــت تقديــم 
الطلــب(

500 درهــم وحــد أقصــى  أدنــى  القــرض حــد  %1 مــن مبلــغ 
2,500 درهــم. يتــم خصــم الرســوم مــن الحســاب فـــ حيــازة 

لاســترداد. قابلــة  غيــر  وهـــ  البنــك 
رســوم الســداد المتأخــر )لــكل 

حالــة(
ــة عــدم ســداد القســط الشــهري  ـــ حال ـــ الشــهر، ف 200 درهــم ف

ــخ اإلســتحقاق. ـــ تاري ــل ف كام
الســداد المبكر/الســداد الجزئـــ ) 

وقــت التســوية(
%1  مــن المبلــغ المترصــد موضــوع التســوية.

مثال: 
المبلغ غير المسدد من القرض:120,000  درهم

رسوم التسوية المبكرة:  120,000 * 1% 
1,200 * %5  = 60 درهم ضريبة القيمة المضافة: 

1,260 درهم إجمالـ المصروفات: 
درهمرسوم إلغاء القرض  100

شــهادة عــدم ممانعــة/ فــك رهــن 
عبــر االنترنــت

ناً مجا

عبــر  الرهــن  فــك  أي  ممانعــة،  عــدم  شــهادة  البنــك  يصــدر 
ــدد  ــل المح ــب العمي ــى طل ــاًء عل ــرور بن ــى إدارة الم ــت إل اإلنترن

إضافيــة. رســوم  أي  دون   -
ــهًرا تأمين القرض ــر ش ــن شــامل يغطـــ ثاثــة عش ــر تأمي ــزم بتوفي العميــل مل

توفيــر  يمكــن  البوليصــة.  مــن  المســتفيد  بصفتــه  البنــك  إلــى 
هــذا التأميــن مــن أي شــركة تأميــن مســجلة بدولــة اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 
رســوم أخرى مثــل  األخــرى  لــث  ثا طــرف  خدمــة  مقــدم  رســوم 

رســوم  تحصيــل  يتــم  نيــة،  االئتما للمعلومــات  د  االتحــا شــركة 
لرســوم  ا لطلــب.  وتختلــف هــذه  ا لتقييــم كجــزء مــن إجــراء  ا
بواســطة  بهــا  لعميــل  ا بــاغ  إ ويتــم   لطلــب  ا نــوع  حســب 

لعاقــات. ا مديــر 

تحذيرات:
 يترتب على عدم سداد المبالغ المستحقة دفع رسوم تأخير السداد. 	
ــس  	 ــة وحب ــة و/ أو جنائي ــك إجــراءات مدني ـــ ذل ــا ف ــة بم ــك مباشــرة إجــراءات قانوني ــكان البن ـــ إم ف

األصــل المرهــون )أي الســيارة( الســترداد المبالــغ المســتحقة والفوائــد والتكاليــف األخــرى المرتبطــة 
بهــا.

يجــوز للبنــك مباشــرة إجــراءات قانونيــة بمــا فـــ ذلــك تعييــن طــرف ثالــث وكالــة لتحصيــل الدفعــات  	
المســتحقة غيــر المدفوعــة.

إن فشــــل  العميل فـــــ الوفــــاء بالتزاماته الماليــــة فـــــ مواعيدهــــا المحــــددة قــد يؤثــــر ســلًبا علــى  	
ــل  ــى التمويــ ــول علــ ـــ الحصــ ــه فــ ــن قدرت ــد مــ ــوف يحــ ــك ســ ــل االئتمانـــ، وذلــ تصنيــف العمي

المصرفـــــ فـــــ المســتقبل.
المــواد والمعلومــات الــواردة فـــ هــذه الوثيقــة هـــ ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط.  يجــب عــدم  	

اإلعتمــاد علــى هــذه المعلومــات كأســاس التخــاذك أي قــرارات شــخصية أو تجاريــة أو قانونيــة أو أي 
قــرارات أخــرى تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المطبقــة لــدى البنــك. 

المخاطر واإلفصاحات الرئيسية األخرى(  
يجــوز للبنــك مراجعــة تاريــخ العميــل لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وأي رســوم مســتحقة يتــم  	

إحتســابها دينــاً علــى حســاب العميــل بطــرف البنــك. 
إن جــدول ســداد القــرض )أصــل المبلــغ+ الفائــدة( متــاح فـــ موقــع البنــك علــى االنترنــت، بامكانــك طبعــه  	

واالحتفــاظ بــه كمرجــع فـ المســتقبل.
	 www.( م  . ع . إ  - لبنــك ا قــع  مو علــى  ت  مــا لمعلو ا لــى  إ ع  جــو لر ا للعميــل  يمكــن 

ـــ  ــى الجــدول المفصــل للرســوم الت habibbank.com/uae/home/uaeHome.html( للحصــول عل
تحكــم التســهيل.

ــد  	 ــل كح ــام عم ــون 01 أي ـــ غض ــرض ف ــدات الق ــة وصــرف عائ ــال معالج ــك إلكم ــعى البن سيس
ــك. ــل البن ــن قب ــوب م ــو مطل ــا ه ــة كم ــق واألوراق المالي ــتكمال الوثائ ــاً باس ــى رهن أقص

مهم
فـــ  المذكــورة  الرســوم  أو جــدول  للتســهيل  الســارية  الشــروط  تعديــل أي مــن  للبنــك  يمكــن 
ــث  ــم تحدي ــك،  يت ــر البن ــا لتقدي ــل وفقً ــل التعدي ــا قب 60 يوًم ــه  ــم إشــعار مدت جــدول الرســوم بتقدي
االنترنــت:  علــى  البنــك  موقــع  علــى  والمصروفــات  الرســوم  هيــكل  فـــ  مطبــق  تغييــر  أي 

www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

تذكير
اقترض بمسؤولية واقترض فقط إذا كان بإمكانك السداد.

المعلومات الشخصية: جمع البيانات والخصوصية واالستخدام(  
تطبيــق جميــع  مــن  التأكــد  يتــم  المعامــات.  بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل  البنــك  يلتــزم 
فـــ  المطلــوب  النحــو  علــى  الشــخصية  البيانــات  حمايــة   / بخصوصيــة  المتعلقــة  الضوابــط 
ذلــك،  علــى  االقتضــاء(. عــاوة  الصلــة )حســب  ذات  التعاقديــة  والبنــود  واللوائــح  التشــريعات 
ــق  ــال والتدقي ــع االحتي ــك من ـــ ذل ــا ف ــرض كان )بم ــاص وألي غ ــره الخ ــا لتقدي ــك وفقً ــوز للبن يج
أي  مشــاركة  مختصــة(  تنظيميــة  أو  حكوميــة  هيئــة  أي  طلــب  حالــة  فـــ  أو  الديــون  وتحصيــل 
العمــاء  معامــات  أو   / و  الحســابات  أو   / و  بالعميــل  تتعلــق  بيانــات  أو  تفاصيــل  أو  معلومــات 
مــع المنظميــن ومقدمـــ خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة. للمزيــد مــن التفاصيــل 

الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع أدنــاه:
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf
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The flat rate quoted here is for ease of reference only.  The interest charged is on the re-
ducing principal balance and the rate applied is the equivalent Annualized Percentage Rate 
that remains unchanged during the term of the loan.  The APR applicable to the Customer 
is solely determined by the Bank. 

 ) Fees and Charges 

PARTICULARS CHARGES

Processing Fees (at the 
time of application)

1% of the loan amount with min AED 500 and max AED 
2,500. The fee shall be deducted from the account held the 
Bank and is non-refundable.

Late Payment Fee (per 
instance)

AED 200 per month, if the monthly repayment amount is 
not fully paid on due date.

Early Settlement (at time 
of settlement)

1% of the outstanding amount being settled.

Example:

Loan Outstanding Amount: AED 120,000

Early Settlement Fees: 120,000 * 1% 

VAT: 1200 * 5% = AED 60

Total Fees + VAT: AED 1,260

Loan Cancellation Fees AED 100.

No Objection Certificate  
/ Online release of 
mortgage

Free.

Bank will issue a No Objection Certificate (NOC) i.e. online 
release of mortgage to the Traffic department at Customer’s 
specific request – without any additional charges. 

Loan Insurance The Bank mandates that a comprehensive thirteen months 
insurance coverage is provided as the beneficiary of the 
policy. The assignment can be provided from any UAE regis-
tered insurance provider. 

Others Other third party service provider charges such as Al Etihad 
Credit Bureau fees, vehicle valuation fees will be addition-
ally collected as part of the application process. These fees 
vary depending on the type of request and will be commu-
nicated by the Relationship Manager.

WARNINGS

 » Non-payment of the amounts due can result in late payment fees.

 » The Bank can initiate legal action, including civil and or criminal, or foreclosure of the 
mortgaged asset (i.e. car) to recover the outstanding amounts due, interest and other 
associated costs. 

 » The Bank can initiate legal action including hiring of third-party agencies for recovery 
of overdue payments. 

 » Non-payment of the amounts due will impact Customer’s credit rating which in turn 
may limit access to new financing in the future. 

 » The material and information contained in this document is for general information 
purposes only.   The Customer should not rely solely on this information as a basis for 
making any personal, business, legal or any other decisions related to the products 
and services applied for with the Bank.

 ) Other Key Disclosures & Risks
 » The Bank may review Customer’s Al Etihad Credit Bureau (AECB) history and any charges 

due will be debited to Customer account with the Bank. 

 » The loan repayment schedule (principal + interest) is available online and can be print-
ed for future reference.

 » The Customer  may refer  to  in format ion on the Bank’s  UAE webs i te 
(www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html) for the detailed Schedule of 
Charges governing the facility.

 » The Bank will endeavour to complete the processing and disbursal of the loan proceeds 
within a maximum of 10 working days subject to completion of the documentation and 
securities as required by the Bank.

IMPORTANT

The Bank can amend any of the applicable terms of the facility or the Schedule of 
Charges at the bank’s discretion. Any applicable change in the fees and charges structure 
will be updated on www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html and mentioned in 
the Schedule of Charges with a 60-day notice prior to amendment.

REMINDER

Borrow responsibly and Borrow only if one can repay.

 ) 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 rel-
evant 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 reg-
ulatory 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



الشكاوى والمالحظات(  
ــا  ــر موقعن ــل تســجيل شــكوى عب ــى العمي ــر أو تناقــض أو أي مســألة أخــرى يجــب عل ــة أي تقصي ـــ حال ف
االلكترونـــ، يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رقًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك 
جاهــداً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــال )10( أيــام عمــل. كمــا يمكــن للعميــل زيــارة أي مــن فــروع البنــك 
ــة  ــارات العربي ــارج اإلم ــن خ ــى HABIB (42242) 800 أو 5555 419 (4) 971+   )م ــال عل أو االتص

المتحــدة( وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف.

فـــ حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــال اإلطــار الزمنـــ المحــدد 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــارف- البن ــم المص ــى منظ ــكوى إل ــم ش ــك تقدي يمكن

.)www.centralbank.ae(

الدعم المتعدد القنوات(  
فـ إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خال أي من القنوات التالية: 

زيارة أي من فروعنا داخل إ.ع.م
إإلتصال على  HABIB (42242) 800  أو  5555 419 (4) 971+  )من خارج إ.ع.م(  او

البريد اإللكترونـ:csd@habibbank.com ، أو
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html  زيارة موقعنا

حقوق النشر (   
والصفحــات  الشــعار  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  فـــ  بمــا  الوثيقــة  هــذه  محتويــات 
ــواردة فيهــا هـــ ملــك لحبيــب بنــك اي  والنصــوص والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد ال
ــاً أي اســتخدام غيــر مصــرح  جـــ زيوريــخ إ.ع.م ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر. ممنــوع منعــاً بات

بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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 ) Complaints & Feedback 
The customer must log in a complaint for any deficiency or discrepancy or any other mat-
ter 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).

 ) 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 , or

Visit: www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

  ) 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, mate-
rial is strictly prohibited.


