Key Facts Statement - Credit Card

بيان الحقائق الرئيسية  -بطاقة االئتمان
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Date: 1st January 2022

يق�دـ م حبي��ب بن��ك أ ي ج��ي ز يو ر ي�خـ ( و يشاــ ر إ ليـ�ه هن��ا فيم��ا يليــ ب “ ا لبن��ك ” ) بطا قــا ت
ا ال ئتمــا ن لأل فــر ا د ا لذ يــن يعملــو ن بر و ا تــب و ا لذ يــن يعملــو ن لحســا بهم ا لخــا ص فقــط .
يو فــر لــك بيــا ن ا لحقا ئــق ا لر ئيســية معلو مــا ت مهمــة حــو ل ميــز ا ت ا لمنتــج ا لتــي تشــمل
أ ســعا ر ا لفا ئــد ة ا لر ســو م و ا لمعلو مــا ت ا أل خــر ى ذ ا ت ا لصلــة با لمنتــج  .ال يو جــد عــر ض
إ ســا مي تحــت هــذ ا ا لنــو ع مــن ا لمنتجــا ت  .ا لر جــا ء ا ال حتفــا ظ بنســخة مــن طلــب بطا قــة
ا ال ئتمــا ن ا لخا صــة بــك للر جــو ع إ ليهــا مســتقبالً .

Habib Bank AG Zurich (hereafter referred to as ‘The Bank’) offers Credit Cards to Salaried
and Self-employed individuals only. This Key Facts Statement (KFS) provides the Customer
with important information about the product features which includes interest rates, fees,
charges and other relevant information about the product. There is no Islamic offering
under this product type. The Customer must retain a copy of a credit card application for
future reference.

)1خصائص المنتج

1) Product Characteristics

يتــم تقد يــم بطا قــا ت ا ال ئتمــا ن لأل فــر ا د ا لعا مليــن بر و ا تــب و ا لعا مليــن لحســا بهم ا لخــا ص
بغــر ض مســا عد ة ا لعمــا ء فــي تســهيل ســد ا د د فعــا ت مشــتر يا تهم إ لكتر و نيًــا و أ يضــا ً
لتو فيــر خيــا ر ا لســحب ا لنقــد ي  .تأ تــي بطا قــة ا ال ئتمــا ن مــع حــد ا ئتما نــي معتمــد مــن
ا لبنــك مــع مر ا عــا ة ا لشــر و ط ا لما ليــة للبنــك .

)2المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات
»تًقــدم لألفــراد الذيــن يعملــون براتــب شــهري قابــل للســحب بحــد أدنــى  5,000درهــم وأصحــاب األعمــال
الحــرة (مــاك شــركات لديهــم خدمــات مصرفيــة مــع حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ) ويحققــون أرباح ـاً
مــن دخــل األعمــال تبلــغ  60,000درهــم ســنويًا كحــد أدنــى (بالتناســب مــع حصصهــم)
»يتــم تقديــم بطاقــات االئتمــان أساسـاً للمقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتتــاح لهــم فرصــة االختيــار
مــن بيــن ( )5أنــواع مختلفــة مــن بطاقــات االئتمــان.
»يتــم ســداد المبلــغ المســتخدم مــن بطاقــة االئتمــان مــن الراتــب  /الدخــل التجــاري المكتســب ويخصــم مــن
الحســاب لــدى البنــك.
»يقــوم البنــك بمراجعــة حــد بطاقــة االئتمــان باســتمرار ويحتفــظ البنــك بحــق خفــض الحــد حســب تقديــره
الخــاص.

Credit Cards are offered to Salaried and Self-employed Individuals to help customers with
the convenience of making payments for their purchases electronically and offers the
option of cash withdrawals. The credit card comes with a credit limit approved by the Bank
subject to meeting the Bank’s financial terms.

2) Key Requirements, Limitations and Obligations
» Offered to salaried individuals drawing a minimum monthly salary of AED 5,000 and
Self-Employed (owners of companies which are banking with the Bank) and earning a
)minimum business income of AED 60,000 per annum (pro-rata to their shareholding
Credit Cards are primarily offered to residents of UAE and there is option available to
choose amongst 5 different credit card types

»

Repayment of the credit card utilized amount is through the salary/business income
earned and debit to the Bank account

»

The Bank reviews the credit card limit on an on-going basis and retains the right to
lower the limit at its sole discretion.

»

)3الشروط المالية

3) Financial Terms

الحــد األقصــى للبطاقــة * »العاملون برواتب 1.5X :الراتب كحد أقصى .
( للتوضيــح)
»أعمال خاصة :أقل من  0.5Xضعف الدخل أو  100ألف درهم
 5%مــن االســتخدام الشــهري يتــم ســداده بالحــد األدنــى  +الرســوم  ،إن
الحد األدنى للسداد
وجــدت
 30%( 50%للمتقاعدين)
نسبة عبْ الدين
يتــم دفــع المســتحقات علــى أســاس شــهري وحســب االســتخدام .للعمــاء خيــار
السداد
تحديــد طريقــة الســداد الشــهري.
شيك بمبلغ يعادل  110%من حد البطاقة االئتمانية
الضمان
يمكــن إصــدار بطاقتيــن إضافيتيــن عــن كل بطاقــة رئيســية كحــد أقصــى
البطاقات اإلضافية
للــزوج أو الوالــد أو األبنــاء.
 20%من حد البطاقة
حد السلفة النقدية

»
»

*Maximum Card Limit
)(indicative

5% of the monthly utilization to be repaid at the minimum +
charges, if applicable

Minimum Payment Due

)50% (30% for Pensioners

Debt Burden Ratio

The dues will be payable on a monthly basis and will be in
accordance with the usage. Customers will have the option to
define the monthly repayment option.

Repayment

Payment Cheque equivalent to 110% of the credit card limit

Security

Maximum of 2 supplementary cards can be issued to Spouse,
Parent or Children per principal card

Supplementary Cards

20% of card limit

Cash Advance Limit

Salaried: Maximum 1.5X of salary
Selff Employed: Lower of 0.5x of income or AED 100K

* مــا لــم يتــم تأ مينــه عــن طر يــق و د يعــة ثا بتــة محجــو ز ة للبنــك .

*unless secured by fixed deposit in lien to Bank

)4معدل النسبة المئوية السنوية

)4) Annualized Percentage Rate (APR

يختلــف معــد ل ا لفا ئــد ة ا لســنو ية ا لمقــد م علــى بطا قــة ا ال ئتمــا ن حســب نــو ع ا لبطا قــة .

The annualized interest rate offered on the Credit Card varies by card type.

ا أل ســعا ر ا لمطبقــة علــى أ نــو ا ع ا لبطا قــا ت ا لمختلفــة كا لتا لــي :
معدل الفائدة السنوي
18.00%
21.00%
23.88%
23.88%
23.88%

البطاقة االئتمانية
فيزا إنفينيت
البطاقة البالتينية
فيزا الكالسيكية
ماستر كارد الذهبية
ماستر كارد الفضية

المعدل في الشهر
1.50%
1.75%
1.99%
1.99%
1.99%

The applicable rates for the various card types is as below:

أيام بدون فائدة(أقصاها)
 44يومأ
 44يومأ
 44يومأ
 42يومأ
 42يومأ

معــد ل ا لفا ئــد ة ا لســنو ية علــى أ ســا س ا لر صيــد ا لمتنا قــص  ،و يشــمل معــد ل ا لفا ئــد ة
ا أل سا ســي للمنتــج معبــ ًر ا عنــه كمعــد ل ســنو ي  .تــم ا لتعبيــر عــن معــد ل ا لفا ئــد ة ا لســنو ية
ا لمحــد د هنــا لســهو لة ا ال ســتد ال ل فقــط  .يتــم تحد يــد معــد ل ا لنســبة ا لمئو يــة ا لســنو ية
ا لمطبــق علــى ا لعميــل بو ا ســطة ا لبنــك منفــر د اً و قــد يتغيــر مــن حيــن إ لــى آ خــر .

)5الرسوم

والمصاريف 			

البطاقة اإلئتمانية

الرسوم السنوية
(البطاقة
الرئيسية)
 1 , 0 0 0د ر هم

عدد البطاقات
اإلضافية التي
تصدر مجانا ً
2

2.5%

ا لبطا قــة
ا لبال تينيــة
فيــز ا
ا لكال ســيكية
ما ســتر كا ر د
ا لذ هبيــة
ما ســتر كا ر د
ا لفضيــة

 2 0 0د ر هم

2

2.5%

 1 0 0د ر هم

2

2.5%

 3 5 0د ر هم

2

2.5%

 2 0 0د ر هم

2

2.5%

فيــز ا إ نفينيــت
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رســوم معاملــة صادرة بالعملة
بعملــة أجنبيــة
ا لد ر هــم ا إل ما ر ا تــي
فقــط
ا لد ر هــم ا إل ما ر ا تــي
فقــط
ا لد ر هــم ا إل ما ر ا تــي
فقــط
ا لد ر هــم ا إل ما ر ا تــي
و ا لــد و ال ر ا أل مر يكــي
ا لد ر هــم ا إل ما ر ا تــي
و ا لــد و ال ر ا أل مر يكــي

)INTEREST FREE DAYS (MAX

RATE PER MONTH

APR

CREDIT CARD

44 days

1.50%

18.00%

Visa Infinite

44 days

1.75%

21.00%

Visa Platinum

44 days

1.99%

23.88%

Visa Classic

42 days

1.99%

23.88%

Mastercard Gold

42 days

1.99%

23.88%

Mastercard Silver

The APR is a reducing balance rate, which includes the basic interest rate of the product
expressed as an annualized rate. The APR quoted here is for reference only. The APR
applicable to a customer is solely determined by the Bank and may change from time
to time.

5) Fees and Charges
CREDIT CARD

CURRENCY
ISSUED IN

FOREIGN CURRENCY TRANSACTION
FEES

ANNUAL FEES
NO OF SUPPLE(PRIMARY CARD) MENTARY CARDS
ISSUED FREE

UAE Dirhams
(AED) only

2.5%

2

AED 1,000

Visa Infinite

UAE Dirhams
(AED) only

2.5%

2

AED 200

Visa Platinum

UAE Dirhams
(AED) only

2.5%

2

AED 100

Visa Classic

UAE Dirhams
(AED) & USD
)Dollar (USD

2.5%

2

AED 350

Mastercard
Gold

UAE Dirhams
(AED) & USD
)Dollar (USD

2.5%

2

AED 200

Mastercard
Silver

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

)6الرسوم القياسية لجميع أنواع البطاقات
»رسوم تأخير  230 :درهم
»رسوم تجاوز الحد  200 :درهم
»بيان مكرر

 45 :درهم

»رسوم السلفة النقدية  3% :من المبلغ المستخدم أو  50درهم أيهما أكثر
تحذيرات
»عــدم دفــع المبالــغ المســتحقة أو الســداد بعــد تاريــخ االســتحقاق يــؤدي إلــى تطبيــق فائــدة إضافيــة
علــى المبلــغ غيــر المســدد.
»يترتب على عدم ســداد المبالغ المســتحقة دفع رســوم تأخير.
»دفــع الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق ينتــج عنــه فائــدة إضافيــة بالســعر المطبــق .نوصــي بســداد
مبلــغ البطاقــة المســتحق بالكامــل شــهرياً.
»فــي إمــكان البنــك مباشــرة إجــراءات قانونيــة بمــا فــي ذلــك إجــراءات مدنيــة و /أو جنائيــة والتعاقــد
مــع جهــات خارجيــة الســترداد المبالــغ المســتحقة والفوائــد والتكاليــف األخــرى المرتبطــة بهــا.
»الفشــــل فــــي الوفــــاء بااللتزامــات الماليــــة فــــي مواعيدهــــا المحــــددة قــــد يؤثــــر ســــلبًا علــــى
تصنيــف العميــل االئتمانــي ،وذلــــك ســــوف يحــــد مــــن قدرتــه فــــي الحصــــول علــــى التمويــــل
المصرفــــي فــــي المســــتقبل.
»المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط.
يجــب عــدم اإلعتمــاد علــى هــذه المعلومــات كأســاس التخــاذ أي قــرارات شــخصية أو
تجاريــة أو قانونيــة أو أي قــرارات أخــرى تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المطبقــة مــع
حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ.

)7المخاطر واإلفصاحات الرئيسية األخرى
»يجــوز للبنــك مراجعــة تاريخــك لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وأي رســوم مســتحقة يتــم
إحتســابها دين ـاً علــى حســابك لــدى البنــك.
»يتــم إرســال كشــف الحســاب الشــهري لبطاقــة االئتمــان عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى عنــوان البريــد
اإللكترونــي المســجل لــدى البنــك .يرجــى الحــرص علــى تحديــث ســجالتك لــدى البنــك فــي جميــع
األوقــات.
»تخضــع أي معامــات متنــازع عليهــا و /أو غيــر مصــرح بهــا للقواعــد واإلرشــادات التــي تحددهــا
شــبكة (فيــزا /ماســتركارد) وطريقــة المعاملــة .تتــم مراجعــة طلــب االســترداد أو اإلســتعادة وفق ـاً لهــذه
اإلرشــادات وحســب القواعــد الداخليــة للبنــك.
»يمكــن للعميــل الرجــوع إلــى المعلومــات علــى موقــع حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ (www.
 )habibbank.com/uae/home/uaeHome.htmlللحصــول علــى الجــدول المفصــل للرســوم التــي
تحكــم المنتــج.
مهــم
يمكــن لـــحبيب بنــك آ ي جــي ز يو ر يــخ تعد يــل أ ي مــن ا لشــر و ط ا لســا ر ية للتســهيل أ و
جــد و ل ا لر ســو م ا لمذ كــو ر ة فــي جــد و ل ا لر ســو م و فقــا ً إل شــعا ر مد تــه  6 0يو ًمــا قبــل
ا لتعد يــل و فقًــا لتقد يــر ا لبنــك  ،يتــم تحد يــث أ ي تغييــر مطبــق فــي هيــكل ا لر ســو م
و ا لنفقــا ت علــى www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html
تذ كيــر
ا قتــر ض بمســؤ و لية و ا قتــر ض فقــط إ ذ ا كا ن بإ مكا نــك ا لســد ا د .

)8المعلومات الشخصية :جمع البيانات والخصوصية واالستخدام
يلتــزم البنــك بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل المعامــات .يتــم التأكــد مــن تطبيــق جميــع
الضوابــط المتعلقــة بخصوصيــة  /حمايــة البيانــات الشــخصية علــى النحــو المطلــوب فــي
التشــريعات واللوائــح والبنــود التعاقديــة ذات الصلــة (حســب االقتضــاء) .عــاوة علــى ذلــك،
يجــوز للبنــك وفقًــا لتقديــره الخــاص وألي غــرض كان (بمــا فــي ذلــك منــع االحتيــال والتدقيــق
وتحصيــل الديــون أو فــي حالــة طلــب أي هيئــة حكوميــة أو تنظيميــة مختصــة) مشــاركة أي
معلومــات أو تفاصيــل أو بيانــات تتعلــق بالعميــل و  /أو الحســابات و  /أو معامــات العمــاء
مــع المنظميــن ومقدمــي خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة .للمزيــد مــن التفاصيــل
الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع أدنــاه:
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

)9الشكاوى والمالحظات

WARNINGS
Non-payment of the amounts due or payment made after due date will result in
additional interest applied to the unpaid amount

»

Non-payment of the due amounts will result in late payment fees

»
»

The Bank can initiate legal action including civil and/or criminal, hiring of third party
agencies to recover the outstanding amount due, interest and other associated costs

»

Non-payment of the amounts due will impact the 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. You 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.

»

Payment of the minimum amount due will result in additional interest expense at the
rate applicable. We recommend that you settle card outstanding fully on a monthly
basis.

7) Other Key Disclosures & Risks
» The Bank may review your Al Etihad Credit Bureau (AECB) history and any charges due
will be debited to your account with the Bank.
The credit card monthly statement is sent via email to the registered email address.
Please ensure your records are updated with the Bank at all times.

»

Any disputed and or unauthorized transactions will be subject to the rules and guidelines defined by the network (Visa/MasterCard) and mode of transaction. The request
for refund and or reversal will be reviewed and processed in view of these guidelines
and the Bank’s internal guidelines.

»

Customer may refer to information on the Bank’s UAE website
(www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html) for the detailed Schedule
of Charges governing the product

»

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

8) 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

9) Complaints & Feedback

فــي حالــة أي تقصيــر أو تناقــض أو أي مســألة أخــرى يجــب علــى العميــل تســجيل شــكوى عبــر موقعنــا
االلكترونــي ،يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رق ًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك
جاهــداً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــال ( )10أيــام عمــل .كمــا يمكــن للعميــل زيــارة أي مــن فــروع البنــك
أو االتصــال علــى ) 800 HABIB (42242أو ( +971 (4) 419 5555مــن خــارج اإلمــارات العربيــة
المتحــدة) وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف.
فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد
يمكنــك تقديــم شــكوى إلــى منظــم المصــارف -البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(.)www.centralbank.ae

)10الدعم المتعدد القنوات
في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خالل أي من القنوات التالية:
زيارة أي من فروعنا داخل إ.ع.م
إإلتصال على ) 800 HABIB (42242أو ( +971 (4) 419 5555من خارج إ.ع.م) او
البريد اإللكتروني ، csd@habibbank.com:أو زيارة موقعنا
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html
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6) Standard fees for all card types
» Late Fees : AED 230
» Over Limit Fees : AED 200
» Duplicate Statement : AED 45
» Cash Advance Fees : 3% of amount utilized or AED 50 whichever is higher

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).

10) 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
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)11حقوق النشر

11) Copyright

محتويــات هــذه الوثيقــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الشــعار والصفحــات
والنصــوص والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد الــواردة فيهــا هــي ملــك لحبيــب بنــك اي
جــي زيوريــخ إ.ع.م ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر .ممنــوع منع ـا ً بات ـا ً أي اســتخدام غيــر مصــرح
بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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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.
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