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This is not a Deposit. This is a structured product which involves derivatives. The Customer should not invest in this product unless fully understands it and willing to assume
the risks associated with it. In case of any doubt about the risks involved, the Customer
should obtain independent professional advice.
The investment decision is Customer’s solely and therefore advised to exercise caution in
making any investment decision, including understanding the extent of Customer exposure to loss of initial investment with regards to the financial situation, investment experience and investment objectives. This document contains a brief summary of some (and
NOT ALL) of the product terms, features and risk disclosures and is not meant to be an
exhaustive summary. The terms of any transaction will be set out in a post-confirmation
notice that Habib Bank AG Zurich UAE (HBZ UAE) sends to the Customer. The contents of
this document have not been reviewed by any regulatory authority.

1) Product Characteristics
Habib Bank AG Zurich UAE (HBZ UAE) only offers third party products and do not involve or
participate in structuring any product. This product is issued by UBS AG, Zurich and Basel,
Switzerland, acting through its Jersey Branch.

2) Key Requirements, Limitations and Obligations
» Each Investment is a principal-at-risk currency-linked structured investment, under
which the returns are determined with reference to the exchange rate of the underlying currency pair; and
» Involves a currency option, which (depending on the applicable circumstances) confers
on the bank’s third party the right to repay Customer’s initial investment amount at
maturity in either the base or alternate currency. In this regard, the Investment entails
the risk of settlement at maturity in the alternate currency.
» Part or the entire coupon earned on the Investment represents the premium on the
option. As a result, the Investment gives the Customer an opportunity to earn a return
that is higher than that which would be payable under a traditional bank deposit.
» The Investment is available in these currencies: Australian Dollars (AUD), Canadian
Dollars (CAD), Swiss Franc (CHF), Euro (EUR), British Pound (GBP), Hong Kong Dollars
(HKD), Japan Yen (JPY), New Zealand Dollars (NZD), Norwegian Kroner (NOK), Singapore Dollars (SGD), South African Rand (ZAR) and United States Dollars (USD). For
commodities, the product is available in Gold (XAU) and Silver (XAG).

 يجــب علــى العميــل عــدم.هــذه ليســت وديعــة بــل هــو منتــج ذو هيــكل يضــم مشــتقات ماليــة
اإلســتثمار فــي هــذا المنتــج إذا لــم يفهمــه الفهــم التــام ويكــن مســتعد اً لتحمــل المخاطــر
 إذا كان لــدى العميــل أي شــك بشــأن المخاطــر التــي تنطــوي عليــه ينبغــي.المرتبطــة بــه
.عليــه الحصــول علــى إستشــارة مهنيــة مســتقلة
يعــود قــرار االســتثمار للعميــل منفــرد اً و يًنصــح بتوخــي الحــذر عنــد اتخــاذ أي قــرار
إســتثمار مثــل فهــم مــدى تعــرض العميــل لخســارة االســتثمار األولــي بالنســبة للوضــع المالــي
 تحتــوي هــذه الوثيقــة علــى ملخــص موجــز لبعــض.والخبــرة وغايــات االســتثمار للعميــل
(وليــس كل) شــروط المنتــج وميزاتــه ومخاطــره وكذلــك اإلفصاحــات وال يُقصــد بهــا أن
 يتــم تحديــد الشــروط فــي إشــعار مــا بعــد التأكيــد الــذي يرســله حبيــب. ًتكــون ملخصًــا شــامال
 لــم تتــم مراجعــة محتويــات.بنــك آي جــي زيوريــخ – اإلمــارات العربيــة المتحــدة للعميــل
.هــذه الوثيقــة بواســطة أي ســلطة تنظيميــة

خصائص المنتج1)
م بعــرض منتجــات طــرف ثالــث فقــط وال يتدخــل أو.ع. إ-يقــوم حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ
، زيوريــخ وبــازل، تــم إصــدار المنتــج مــن قبــل يــو بــي اس آي جــي.يشــارك فــي هيكلــة أي منتــج
.سويســرا مــن خــال فرعهــا فــي جيرســي

المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات2)
»كل اســتثمار بهيــكل مرتبــط بعملــة رئيســية معرضــة للخطــر والــذي بموجبــه يتــم
تحديــد العائــدات إســتناد اً إلــى ســعر صــرف العملتيــن األساســيتين؛ و
 والــذي (حســب الظــروف الســارية) يمنــح الطــرف الثالــث،» يتضمــن خيــار العملــة
للبنــك حــق ســداد مبلــغ االســتثمار األساســي الخــاص بالعميــل عنــد االســتحقاق
 ينطــوي هــذا االســتثمار علــى مخاطــر.بالعملــة األساســية أو بالعملــة البديلــة
.التســوية عنــد االســتحقاق بالعملــة البديلــة
 نتيجــة لذلــك.»يمثــل جــزء أو كل القســيمة المكتســبة علــى االســتثمار عــاوة الخيــار
يوفــر هــذا االســتثمار للعميــل فرصــة كســب عائــد أعلــى مــن عائــد الوديعــة البنكيــة
. ا لتقليد يــة
 الــدوالر األســترالي والــدوالر الكنــدي:»هــذا االســتثمار متــاح بالعمــات اآلتيــة
والفرنــك السويســري واليــورو والجنيــه اإلســترليني ودوالر هونــج كونــج واليــن
اليابانــي والــدوالر النيوزيلنــدي و الكرونــة النرويجيــة ودوالر ســنغافورة والرانــد
 أمــا بالنســبة للســلع يتوفــر هــذا المنتــج،الجنــوب أفريقــي والــدوالر األمريكــي
. )XAG () والفضــةXAU ( بالذهــب

» In the event that the Investment is terminated prior to its stated maturity date by the
Customer / Bank ( Subject to: if allowed by our third party provider) or by the Bank
(allowed under the Product Documentation (see below) in certain circumstances), the
Bank is entitled to factor in the costs of terminating the related hedging and funding
arrangements and other costs relating to the Investment when determining the early
termination amount that is payable to the Customer - this may result in an early termination amount, that is substantially lower than the amount of the Customer’s initial investment amount. Please refer to “Early Termination Risk (by the investor)” and “Early
Termination Risk (by the Bank)” in the “Key Risks” section below for more information.

 البنــك/»فــي حالــة إنهــاء االســتثمار قبــل تاريــخ االســتحقاق المحــدد بواســطة العميــل
 إذا ســمح طرفنــا الثالــث المــزود) أو بواســطة البنــك (مســموح بــه:(يخضــع لمــا يلــي
 مــن حــق للبنــك األخــذ،)بموجــب وثائــق المنتــج (انظــر أدنــاه) فــي ظــروف معينــة
فــي االعتبــار تكاليــف إنهــاء ترتيبــات التحــوط والتمويــل ذات الصلــة والتكاليــف
األخــرى المتعلقــة باالســتثمار عنــد تحديــد مبلــغ اإلنهــاء المبكــر المســتحق الدفــع
 قــد يــؤدي ذلــك إلــى مبلــغ إنهــاء مبكــر أقــل بكثيــر مــن مبلــغ- لصالــح العميــل
 للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع إلــى مخاطــر.االســتثمار األساســي للعميــل
)اإلنهــاء المبكــر (بواســطة المســتثمر) ومخاطــر اإلنهــاء المبكــر بواســطة (البنــك
.ف��ي قسـ�م “المخاطــر الرئيسـ�ية” أدنــاه

» Each Investment may be specifically tailored to the Customer requirements. In particular, the variable components of each Investment include, amongst others;

 وباألخــص.خصيصــا للعميــل وحســب متطلباتــه
ً
»قــد يتــم تصميــم أي اســتثمار
- : مــن بينهــا،المكونــات المتغيــرة لــكل اســتثمار

a) tenor (which ranges from a minimum of 1 week to a maximum of 1 year);
b) base currency;

مــدة الســداد (التــي تتــراوح من أســبوع واحد على األقل إلى ســنة واحــدة كحد أقصى)؛a)
العملة األساســية؛b)

c) alternate currency; and
d) the applicable strike rate (target conversion rate) between the two relevant currencies.
» Coupon Payments - assuming that:
a) an early termination event does not occur during the tenor of the relevant Investment; and
b) Customer maintain the Investment to maturity, such Investment is structured to
pay a coupon amount to the Customer upon its maturity.
The applicable coupon rate will be lower, if (a) Customer selects an underlying currency
pair that is less volatile or (b) Customer specifies a strike rate (target conversion rate) that
is substantially higher or lower than the initial spot rate of exchange that is applicable to
the relevant currency pair.

 و،العملــة البديلــةc)
.معــدل التنفيــذ المطبــق (معــدل التحويــل المســتهدف) بيــن العملتيــن المعنيتيــنd)
: بافتراض- »دفعات القسيمة
عــدم حــدوث اإلنهــاء المبكر خــال مدة االســتثمار ذي الصلة؛ وa)
 فــإن هــذا االســتثمار منظــم لدفــع،إحتفــاظ العميــل باالســتثمار حتــى تاريــخ االســتحقاقb)
.مبلــغ القســيمة لــك عنــد االســتحقاق
 إذا (أ) إختــار العميــل عملتيــن أساســيتين أقــل تقلبًــا أو (ب) حــدد،يكــون ســعر القســيمة المطبــق أقــل
العميــل (معــدل التحويــل المســتهدف) أعلــى أو أقــل بشــكل كبيــر مــن ســعر الصــرف الفــوري األولــي
.الســاري علــى العملتيــن ذات الصلــة

» Settlement at Maturity - Assuming that (i) an early termination event does not occur
during the tenor of the relevant Investment and (ii) Customer maintain the Investment
to maturity, the Bank will be required to settle such Investment on the stated maturity
date.

 علــى افتــراض أن (أ) عــدم حــدوث اإلنهــاء المبكــر خــال- »التســوية عنــد االســتحقاق
،مــدة االســتثمار ذي الصلــة و (ب) احتفــاظ العميــل باالســتثمار حتــى تاريــخ االســتحقاق
فــي هــذه الحــاالت يكــون مطلــوب مــن البنــك تســوية هــذا االســتثمار فــي تاريــخ
.االســتحقاق المحــدد

» The Bank and/or its third party will be required to pay a cash amount, which is comprised of Customer’s initial investment amount and any accrued and unpaid coupon
amount (each denominated in the alternate currency), to the Customer in the following circumstances:

 أو طرفــه الثالــث دفــع مبلــغ نقــدي للعميــل يتكــون مــن مبلــغ/»يكــون علــى البنــك و
اســتثمار العميــل األساســي وأي مبالــغ للقســيمة مترتبــة وغيــر مدفوعــة (كل مقــوم
:بالعملــة البديلــة) فــي الظــروف التاليــة
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)aحيــث يتــم التعبيــر عــن اصطــاح التســعير الخــاص بالعملتيــن المعنيتيــن كوحــدة واحــدة مــن
العملــة األساســية تســاوي ( )Xمــن وحــدات العملــة البديلــة ،إذا كان الســعر الفــوري للعملتيــن
األساســيتين فــي تاريــخ التقييــم ذي الصلــة («الســعر الفــوري النهائــي») يســاوي أو يزيــد عــن
معــدل التنفيــذ المعمــول بــه (معــدل التحويــل المســتهدف)؛ أو
)bحيــث يتــم التعبيــر عــن اصطــاح التســعير الخــاص بالعملتيــن المعنيتيــن ذي الصلــة كوحــدات
( )Xمــن العملــة األساســية تســاوي وحــدة واحــدة مــن العملــة البديلــة ،إذا كان الســعر الفــوري
النهائــي يســاوي أو أقــل مــن معــدل التنفيــذ المعمــول بــه (معــدل التحويــل المســتهدف).
»علــى العميــل العلــم أنــه إذا كان اســترداد االســتثمار مطلوبــاً مــن البنــك عــن طريــق دفــع
مبلــغ نقــدي مقــوم بالعملــة البديلــة ،قــد يكــون هــذا المبلــغ (إذا تــم تحويلــه إلــى العملــة
األساســية بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك الوقــت) أقــل مــن مبلــغ اإلســتثمار األساســي
الخــاص بالعميــل (المقيٌــم بالعملــة األساســية) .فــي مثــل هــذه الظــروف ســيتكبد العميــل
خســارة اإلســتثمار.
تحليل الســيناريو
مبلغ اإلستثمار االساسي  100,000دوالر أمريكي
الدوالر األمريكي الســعر الفــوري األولــي للــدوالر األمريكــي 1.2359
العملة األساسية
والــدوالر الكنــدي (يعبــر عنــه أنــه X
وحــدات مــن العملــة األساســية تســاوي
وحــدة واحــدة مــن العملــة البديلــة)
1.2390
سعر التنفيذ (معدل التحويل المستهدف)
الدوالر الكندي
العملة البديلة
شهر واحد()1
المدة
 8%في السنة
معدل القسيمة
»الســعر الفــوري للــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي فــي تاريــخ التقييــم ذي الصلــة يحــدد هــل يتلقــى
العميــل مبلــغ تســوية نقديــة فــي تاريــخ االســتحقاق ( )١بالعملــة األساســية (أي مبلــغ االســتثمار
األساســي مضافًــا إليــه مبلــغ القســيمة) أو  )٢( ،بالعملــة البديلــة (أي مبلــغ االســتثمار األولــي زائــد
مبلــغ القســيمة ،المحــول بســعر التنفيــذ (معــدل التحويــل المســتهدف) فــي الســيناريوهات المختلفــة
الموضحــة أدنــاه.

a) where the quoting convention of the relevant currency pair is expressed as one
unit of the base currency equals to X units of the alternate currency, if the spot
rate of the underlying currency pair at the relevant valuation time on the relevant
valuation date (“Final Spot Rate”) is equal to or greater than the applicable strike
rate (target conversion rate); or
b) where the quoting convention of the relevant currency pair is expressed as X units
of the base currency equal to one unit of the alternate currency, if the Final Spot
Rate is equal to or lower than the applicable strike rate (target conversion rate).
» Customer should note that if the Bank is required to redeem the Investment by paying a cash amount that is denominated in the alternate currency to the Customer,
such amount may (if converted to the base currency at the then prevailing rate of
exchange) be less than Customer’s initial investment amount (which is denominated
in the base currency). In such circumstances, the Customer will suffer a loss on the
investment.

SCENARIO ANALYSIS
Initial Investment Amoun USD 100,000
Initial USDCAD spot rate (quoted as 1.2359
X units of the Base Currency equal to
)one unit of the Alternate Currency

USD

Base Currency

)Strike Price (Target Conversion Rate

CAD

Alternate currency

1 month

Tenor

8% per annum

Coupon Rate

1.2390

» The USDCAD spot rate on the relevant valuation date will determine whether at maturity, Customer receive a cash settlement amount in the (i) Base Currency (i.e. initial
investment amount plus the coupon amount) or (ii) Alternate Currency (i.e. initial investment amount plus the coupon amount, converted at the Strike Rate (Target Conversion Rate)) in the various scenarios set out below.

مثــال :1الســعر الفــوري النهائــي للــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي أكبــر مــن معــدل التنفيــذ (معــدل
التحويــل المســتهدف)

EXAMPLE 1: Final USDCAD Spot Rate is greater than the Strike Rate (Target Con)version Rate

إفتــرض أن الــدوالر األمريكــي يــزداد مقابــل الــدوالر الكنــدي بحيــث أن ســعر الصــرف
الف��وري لل��دوالر األمريك��ي مقاب��ل الدــوالر الكن��دي ف��ي تاريــخ التقييمــ ذي الصلــة (“المعــدل
الف��وري النهائ��ي لل��دوالر األمريكــي مقاب��ل ال��دوالر الكندي”)يكــون  ،1.2550نظــ ًر ا
ألن الســعر الفــوري النهائــي أكبــر مــن معــدل التنفيذ(معــدل التحويــل المســتهدف) يكــون
مطلوبــا ً مــن البنــك و  /أو طرفــه الثالــث المــزود دفــع مبلــغ نقــدي بالعملــة البديلــة للعميــل
عنــد االســتحقاق يتكــون مــن مبلــغ االســتثمار األساســي (تــم تحويــل كل منهــا مــن الــدوالر
األمريكــي إلــى الــدوالر الكنــدي بمعــدل التنفيــذ (معــدل التحويــل المســتهدف) باإلضافــة إلــى
مبلــغ القســيمة بالعملــة البديلــة .يتــم حســاب هــذا المبلــغ النقــدي علــى النحــو التالــي:

Assume that USD strengthens against CAD such that the USDCAD spot rate on the
relevant valuation date (“Final USDCAD Spot Rate”) is 1.2550. As the Final USDCAD
Spot Rate is greater than the Strike Rate (Target Conversion Rate), the Bank &/
or its third party provider will be required to pay a cash amount in the Alternate
currency to the Customer at maturity, which is comprised of the initial investment
amount (each converted from USD to CAD at the Strike Rate (Target Conversion
Rate)) plus a coupon amount in alternate currency. Such cash amount shall be
calculated as follows:

» 100,000دوالر أمريكــي  100,000 × 8% ×1/2( +دوالر أمريكــي) =
 124,726 = 1.2390دوالر كنــدي تقريبًــا.

 100,667د.أ ×

» USD 100,000 + (1/12 x 8% x USD100,000) = USD 100,667 x 1.2390 = CAD 124,726
approximately

بافتــراض أن الســعر الفــوري للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي فــي تاريــخ االســتحقاق هــو
 ، 1.2550فــإن  124.726دوالر كنــدي يســاوي تقريبًــا  99,383دوالرًا أمريكــي ،وهــذا يعنــي أن العميــل
ســيتكبد خســارة قدرهــا  616دوالرًا أمريكيًــا فــي هــذا المثــال.

Assuming that the USDCAD spot rate on the maturity date is 1.2550, CAD 124,726 approximately equal to USD 99,383, which means that the Customer will suffer a loss of
USD 616 in this example.

مثــال  :2ســعر الصــرف الفــوري النهائــي للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي أقــل مــن ( معــدل
التحويــل المســتهدف)

Example 2: Final USDCAD Spot Rate is lower than the Strike Rate (Target Con)version Rate

إفتــرض أن الــدوالر األمريكــي يضعــف مقابــل الــدوالر الكنــدي بحيــث يكــون الســعر الفــوري
للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي فــي تاريــخ التقييــم ذي الصلــة («الســعر الفــوري
النهائــي الــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي») هــو  .1.2050نظــ ًر ا ألن الســعر
الفــوري النهائــي أقــل مــن معــدل التنفيــذ (معــدل التحويــل المســتهدف)  ،فــإن البنــك و /
أو مــزوده الطــرف الثالــث يكــون مطلوبــا ً أن يدفــع للعميــل مبلــغ نقــدي بالعملــة األساســية
عنــد االســتحقاق  ،والــذي يتكــون مــن مبلــغ االســتثمار األولــي باإلضافــة إلــى مبلــغ القســيمة
بالــدوالر األمريكــي .يتــم حســاب هــذا المبلــغ النقــدي علــى النحــو التالــي:

Assume that USD weakens against CAD such that the USDCAD spot rate on the
relevant valuation date (“Final USDCAD Spot Rate”) is 1.2050. As the Final USDCAD Spot Rate is lower than the Strike Rate (Target Conversion Rate), the Bank
&/or its third party provider will be required to pay a cash amount in the Base
Currency to the Customer at maturity, which is comprised of the initial investment amount in USD plus a coupon amount in USD. Such cash amount shall be
calculated as follows:

» 100,000دوالر أمريكــي  100,000 × 8٪ × 12/1( +دوالر أمريكــي) =  100،667دوالر
أمريكــي تقريبــاً.
هــذا يعني ســيحقق العميــل ربحًا قدره  667دوالر أمريكي في هذا المثال.

» USD 100,000 + (1/12 x 8% x USD 100,000) = Approximately USD 100,667.
This means that the Customer will make a profit of USD667 in this example.

مثــال  :3ســعر الصــرف الفــوري للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي يســاوي (معــدل التحويــل
المســتهدف)

Example 3: Final USDCAD Spot Rate is equal to the Strike Rate (Target Conversion
)Rate

إفتــرض أن الــدوالر األمريكــي يــزداد مقابــل الــدوالر الكنــدي بحيــث يكــون ســعر الصــرف
الفــوري للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي هــو  .1.2390حيــث أن ســعر الصــرف
الفــوري لـــلدوالر االمريكــي متســاوي مــع (معــدل التحويــل المســتهدف) ،س ـيُطلب مــن البنــك و
 /أو مــزوده الطــرف الثالــث دفــع مبلــغ نقــدي بالعملــة البديلــة للعميــل عنــد االســتحقاق يتكــون
مــن مبلــغ االســتثمار األولــي زائــد  +مبلــغ القســيمة (يتــم تحويــل كل منهمــا مــن الــدوالر
األمريكــي إلــى الــدوالر الكنــدي معــدل التنفيــذ (معــدل التحويــل المســتهدف) .يتــم حســاب هــذا
المبلــغ النقــدي علــى النحــو التالــي:

Assume that USD strengthens against CAD such that the final USDCAD Spot Rate
is 1.2390. As the Final USCAD Spot Rate is equal to the Strike Rate (Target Conversion Rate), The Bank and/or its third party provider will be required to pay
a cash amount in the Alternate Currency to the Customer at maturity, which is
comprised of the initial investment amount plus a coupon amount (each converted from USD to CAD at the Strike Rate (Target Conversion Rate)). Such cash
amount shall be calculated as follows:

» 100,000دوالر أمريكي 100,000 × 8٪ × 1/12( +د.أ) = 124,726 = 1.2390 × 100,667
دوالر كنــدي تقري ًبــا
بافتــراض أن الســعر الفــوري للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي فــي تاريــخ االســتحقاق هــو
 ، 1.2390فــإن  124.726دوالر كنــدي يســاوي  100,667دوال ًرا أمريكــي تقريبًــا  ،وهــو يعنــي أن
العميــل ســيحقق رب ًحــا قــدره  667دوالر أمريكــي فــي هــذا المثــال.

)3رسوم ومصروفات التداول ثنائي العملة
مصروفــات التــداول ثنائــي للعملــة  50%مــن عائــد التــداول ثنائــي العملــة أو 300نقطــة أســاس للمبلــغ
االفتراضــي ،أيهمــا أقــل.

KFS_DCL_Investment | Page 2/5

» USD 100,000 + (1/12 x 8% x USD 100,000) = USD100,667 x 1.2390 = CAD 124,726
approximately
Assuming that the USDCAD spot rate on the maturity date is 1.2390, CAD 124,726 is
approximately equal to USD 100,667, which means that the Customer will make a profit
of USD 667 in this example.

)3) Fees & Charges for Dual Currency Trade (DCT
Dual Currency Trade Charged as 50% of Gross DCT yield or 300 bps of notional amount,
whichever is lower.

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

مثــال مصروفات التداول ثنائي العملة

Example of DCT charges

»يأمــر العميــل بوضــع  200.000دوالر أمريكــي بواقــع  10%مــن إجمالــي العائــد لمــدة أســبوع واحــد
( 7أيــام) مقابــل اليــورو بســعر تنفيــذ .1.1820
»عنــد االســترداد يتلقــى البنــك مــن الطــرف الثالــث المــزود مبلــغ  388.88دوالرً ا أمريكــي كعــاوة
باإلضافــة إلــى مبلــغ االســتثمار األصلــي (إذا لــم يتــم الوصــول لســعر التنفيــذ)
»بمــا أن  50%( 5%مــن إجمالــي عائــد التــداول ثنائــي العملــة ( )10%أعلــى مــن  300نقطــة أســاس
للمبلــغ النظــري) .ســيتم فــرض رســوم علــى العميــل علــى النحــو التالــي:
USD (200,000 x 3%) x (7/360) = USD 116.66

أقصى عائد
أقصى خسارة

)5المخاطر الرئيسية
تمثــل ا لمخاطــر ا لمدرجــة أ د نــا ه ا لمخاطــر الر ئيســية ،و يجــب علــى ا لعميــل ا لعلــم أن
هــذ ه ا لوثيقــة و كافــة مســتند ا ت ا لمنتــج ال تكشــف جميــع ا لمخاطــر ا لمحتملــة ا لمتعلقــة
بهــذ ا ا لمنتــج.

رأس المال في خطر

احتمــال المخاطرة بالمقارنة مع
االســتثمار المباشر في األساس
جهــة إصدار حق التغطية
وقف الخسارة

» Since 5% (50% of Gross DCT yield (10%) is higher than 300bps of notional amount).
The Client will be charged as follows:

4) Product: Prospects of Profits and Losses

يتوقــع المســتثمرون فــي هــذا المنتــج أن يتــداول المســتثمرون بشــكل إيجابــي
 /ســلبي (اعتمــا دًا علــى تحديــد مســتوى التنفيــذ) .فــي كل األحــوال  ،يتوقــع
المســتثمرون أنــه لــن يتــم اإلغــاق األساســي عنــد أو فــوق مســتوى التنفيــذ
عنــد االنتهــاء.
ينحصــر الربــح المحتمــل فــي مبلــغ القســيمة .يتــم تحقيــق أقصــى ربــح فــي
حالــة انتهــاء صالحيــة القيمــة أقــل مــن مســتوى التنفيــذ.
ال تو جــد حما يــة ضــد انخفــا ض قيمــة ا لعملــة ا لبد يلــة مقا بــل عملــة
اإل ســتثمار فــوق مســتو ى ا لتنفيــذ عنــد ا نتهــاء الصال حيــة  .فــي أ ســو أ
اال حــو ا ل يصبــح ا لمنتــج عد يــم ا لقيمــة و قــد يــؤد ي ذ لــك إ لــى خســا ر ة كل
رأ س مــا ل ا لمســتثمر  .و مــع ذ لــك  ،نظــ ًر ا لحقيقــة أن ا لمســتثمر يتلقــى
مبلــغ القســيمة ا لثا بــت ( و ا لــذ ي يمكــن تحو يلــه إ لــى ا لعملــة ا لبد يلــة ) ،
ا لخســار ة ا لمحتملــة فــي مثــل هــذ ا االســتر د ا د أ قــل مقار نــة باال ســتثمار
ا لمباشــر فــي ا أل ســا س .

الخسارة المحتملة

» On redemption, the bank will receive from the third party provider USD 388.88 as
)premium plus original investment amount (if strike price is not hit

» USD (200,000 x 3%) x (7/360) = USD 116.66

)4المنتج :إحتماالت األرباح والخسائر
توقعات السوق

» Client instructs to place USD 200,000 at 10% gross yield for 1 week (7 days) against
EUR with strike price of 1.1820.

إحتمــال خســارة المســتثمرون بعــض أو كل اســتثماراتهم
ألنهــم معرضــون تمامــا ً إلنخفــاض قيمــة العملــة البديلــة
مقابــل عملــة االســتثمار فــوق مســتوى التنفيــذ عنــد انتهــاء
ا لصال حيــة .
أجــل ،علــى الرغــم مــن أن المســتثمرين يســتفيدون مــن دفعــة
القســيمة المحــددة مســبقًا إال أنهــم يجــب أن يكونــوا علــى اســتعداد
للقيــام باســتثمار معــرض بالكامــل لنقــص قيمــة العملــة البديلــة
مقابــل عملــة االســتثمار فــوق مســتوى التنفيــذ عنــد انتهــاء
الصالحيــة.
احتمالية المخاطرة مشــابهة لالســتثمار المباشــر في األســاس.
ال يوجد
ال يوجد

Market Expectation Investors in this Product expect the Underlying to trade sideways
to slightly positive / negative (depending on where the Strike
Level is set). In any case, Investors expect that the Underlying will
not close at or above the Strike Level at Expiry.
The profit potential is limited to the Coupon Amount. A maximum
profit will be achieved if the Expiration Value is below the Strike
Level.

Maximum Return

There is no protection against the depreciation of the Alternative
Currency versus the Investment Currency above the Strike Level
at Expiry. In a worst case scenario, the Product becomes worthless
and the Investor will lose all of the invested capital. However,
due to the fact that the Investor receives a fixed Coupon Amount
(which may, however be converted into the Alternative Currency), the potential loss in such a redemption scenario might be
lower compared to a direct investment in the Underlying

Maximum Loss

5) Key Risks
The risks listed below are representative of the key risks, although the Customer should
note that this document and the Product Documentation cannot disclose all possible risks
relating to such instruments.
Investors may lose some or all of their investment
as they are fully exposed to the depreciation of
the Alternative Currency versus the Investment
Currency above the Strike Level at Expiry.

Loss Potential

Yes, although investors benefit from a predefined
coupon payment, they must be willing to make an
investment that is fully exposed to the depreciation of the Alternative Currency versus the Investment Currency above the Strike Level at Expiry.

Capital at Risk

Risk Potential in comparison to a
The risk potential is similar to a direct investment
direct investment in the Underlying in the Underlying.
None

Issuer Call right

None

Stop Loss Event

»مخاطــر الســوق  -ال يتــم تحديــد قيمــة المنتــج مــن تغييــرات قيمــة العملــة األساســية
فقــط ولكــن أيضــا مــن خــال العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى أســعار الســوق .نظــرً ا
ألن العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى ســعر الســوق قــد يكــون لهــا تأثيــرات فوريــة
علــى المنتــج فــا يمكــن توقــع تأثيــر عامــل معيــن .تــؤدي العوامــل المؤثــرة العديــدة فــي
أســعار الســوق علــى تفاقــم التأثيــر غيــر المتوقــع .تشــمل هــذه العوامــل مــن بيــن أمــور
أخــرى الوقــت المتبقــي النتهــاء صالحيــة المنتــج والتكــرار وشــدة تذبذبــات األســعار
(التقلبــات) األساســية وكذلــك ســعر الفائــدة الســائد .قــد يحــدث انخفــاض فــي قيمــة
المنتــج فــي حالــة ثبــات او تناقــص مســتوى األساســي.

» Market risks - The value of a Product is determined not only by changes in the value
of the Underlying(s), but also by a number of other market price influencing factors.
Since several market price influencing factors may have simultaneous effects on the
Product, the effect of a particular factor cannot be predicted. In addition, several market price influencing factors may have a compounding effect which may not be predictable. These factors include, inter alia, the remaining time to expiration of the Product, the frequency and intensity of price fluctuations (volatility) of the Underlying(s), as
well as the prevailing interest rate. A decline in the value of the Product may therefore
occur even if the level of the Underlying remains constant or decreases.

»مخاطــر اإلنهــاء غيــر العــادي  -يحتــوي المنتــج علــى أحــكام وشــروط تســمح للمُصــدر
باإلنهــاء واســترداد المنتــج قبــل تاريــخ االســترداد .فــي حالــة حــدوث مثــل هــذا اإلنهــاء
غيــر العــادي ،يجــب علــى المصــدر أن يدفــع لــكل مســتثمر مبلــغ اإلنهــاء غيــر العــادي
علــى النحــو الــذي حــدده وكيــل الحســاب والــذي عــاد ًة مــا يعــادل القيمــة الســوقية
للمنتــج .يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن العلــم أن مبلــغ اإلنهــاء غيــر العــادي قــد
ينحــرف ويكــون أقــل بكثيــر المبلــغ المســتحق الدفــع وفقًــا ألحــكام االســترداد النهائيــة
فــي تاريــخ االســترداد .ال يحــق للمســتثمرين طلــب أي دفعــات أخــرى علــى المنتــج بعــد
تاريــخ اإلنهــاء.

» Extraordinary termination risk - The Product contains terms and conditions that
allow the Issuer to terminate and redeem the Product prior to the Redemption Date. In
case of such extraordinary termination, the Issuer shall pay to each Investor an extraordinary termination amount as determined by the Calculation Agent which is usually
equivalent to the market value of the Product. Potential Investors should note that the
extraordinary termination amount may deviate from and may be considerably below
the amount which would be payable pursuant to the final redemption provisions on
the Redemption Date. Investors are not entitled to request any further payments on
the Product after the termination date.

»مخاطــر التعديــل – يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن إدراك أنــه ال يجــوز اســتبعاد
وقــوع أحــداث معينــة أو وقــوع بعــض اإلجــراءات التــي اتخــذت (مــن قبــل أطــراف
أخــرى غيــر المصــدر) فيمــا يتعلــق باألســاس والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تغييــرات فــي
األساســي أو/والمفاهيــم .عنــد وقــوع مثــل هــذه األحــداث أو اإلجــراءات ،يحــق للمُصــدر
و  /أو وكيــل الحســاب تنفيــذ التعديــات وفقًــا للشــروط واألحــكام العامــة .قــد يكــون
لمثــل هــذه التعديــات تأثيــر ســلبي علــى قيمــة المنتــج.

» Adjustment risk - Potential Investors should be aware that it cannot be excluded
that certain events occur or certain measures are taken (by parties other than the
)Issuer) in relation to the Underlying(s) which can lead to changes to the Underlying(s
or its/their concept. In the case of the occurrence of such events or measures, the
Issuer and/or the Calculation Agent are entitled to effect adjustments according to the
General Terms and Conditions. Such adjustments might have a negative impact on the
value of the Product.

»مخاطــر إنخفــاض الســيولة فــي الســوق الثانويــة  -تعتــزم جهــة اإلصــدار أو المديــر
حســبما تقتضــي ظــروف الســوق الفعليــة وحجــم المعاملــة تقديــم أســعار مناقصــة لهــذا
المنتــج عنــد الطلــب .إال إن المُصــدر أو المديــر حســب مقتضــى الحــال ال يقــدم أي
التــزام قاطــع بتقديــم أســعار مناقصــة لهــذا المنتــج وليــس عليــه أي التــزام قانونــي
فيمــا يتعلــق بمســتوى أو تحديــد هــذه األســعار .لذلــك يجــب علــى المســتثمرون
المحتملــون عــدم اإلعتمــاد علــى إمكانيــة بيــع هــذا المنتــج فــي وقــت محــدد أو بســعر
محــدد .وأن األســعار المعروضــة عــادة مــا تتضمــن فــروق أســعار وبالتالــي قــد
تنحــرف عــن القيمــة الســوقية للمنتــج .لذلــك قــد يبيــع المســتثمرون بســعر أقــل بكثيــر
مــن الســعر الفعلــي للمنتــج وقــت بيعــه .يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن العلــم
أنــه عمومــاً ال يوجــد ســوق ثانــوي للمنتــج وفــي حالــة ظهــور ســوق ثانــوي ليــس
هنــاك ضمــان لالســتمرار .فــي حالــة بيــع المنتــج فــي الســوق الثانويــة قــد يتلقــى

» Illiquidity risk in secondary market - The Issuer or the Lead Manager, as applicable, intends, subject to actual market conditions and the transaction size, to
provide bid prices for this Product upon request. However, the Issuer or the Lead
Manager, as applicable, makes no firm commitment to provide bid prices for this
Product, and assumes no legal obligation to quote any such prices or with respect
to the level or determination of such prices. Potential Investors therefore should
not rely on the ability to sell this Product at a specific time or at a specific price.
Potential Investors should note that prices quoted typically include a spread and
therefore may deviate from the market value of the Product. Hence, Investors
might sell at a price considerably lower than the actual price of the Product at
the time of its sale. Potential Investors should note that there is generally no secondary market for the Product and in case a secondary market develops there is
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المســتثمر أقــل مــن رأس المــال المســتثمر وفــي حالــة وجــود معاملــة ســوق ثانويــة
مــن المحتمــل أن تشــمل التكاليــف الضرائــب المتعلقــة بالمنتــج أو بالمســتثمرين التــي
لــم يدفعهــا المصــدر ولــم يفرضهــا.
»مخاطــر االضطــراب  -يتعــرض المســتثمرون ألحــداث اضطــراب (مثــل أحــداث اضطــراب
مصــدر األســعار وأحــداث اضطــراب التســوية أو أحــداث اضطــراب الصــرف األجنبــي)
التــي قــد تًؤثــر علــى مبلــغ االســترداد مــن خــال تأخيــر الســداد أو تغييــر القيمــة أو
تعليــق تــداول المنتــج.

no assurance that it will continue. By selling the Product in the secondary market
Investors may receive less than the capital invested. In case of a secondary market
transaction, there is a possibility that costs, including taxes, related to or in connection with the Product may arise for Investors that are not paid by the Issuer or
imposed by the Issuer.
» Disruption risk - Investors are exposed to disruption events (such as price source
disruption events, settlement disruption events or FX disruption events) which
could have an impact on the redemption amount through delay in payment,
change in value or suspension of trading in the Product.

»تأثيــرات الهيكلــة وإدارة المنتــج  -عنــد إصــدار المنتــج أو بيعــه ،تظهــر عــدة أنــواع
مــن التكاليــف والرســوم العرضيــة يتــم تضميــن العمــوالت واألربــاح فــي ســعر شــراء
المنتــج .قــد تشــمل هــذه التكاليــف والرســوم العرضيــة )١ ( :تكاليــف اإلصــدار وتــداول
الســندات؛ (  )٢تكاليــف التحــوط وأتعــاب الوســاطة التــي يتكبدهــا ال ُمصــدر بخصــوص
إصــدار المنتــج؛ (  )٣ربــح مقيــم بســعر اإلصــدار لصالــح جهــة اإلصــدار؛ ( )٤
العمــوالت المدفوعــة داخليًــا مــن إدارة إلــى أخــرى (مثــل إدارة المبيعــات) لل ُمصــدر؛
(  )٥رســوم التوزيــع للوســطاء أو الموزعيــن اآلخريــن والمستشــارين المالييــن؛ ( )٦
التكاليــف األخــرى التــي تكبدهــا ال ُمصــدر بخصــوص إصــدار المنتــج (علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر ،تكاليــف الحصــول علــى اإلستشــارة القانونيــة والضريبــة الخارجيــة) .تقلــل
هــذه التكاليــف مــن قيمــة المنتــج بمعنــى أن ســعر الشــراء المحتمــل غيــر شــامل تلــك
التكاليــف وبالتالــي مــن المحتمــل أن تكــون أقــل مــن ســعر إصــدار أو ســعر عــرض
للمنتــج .

» Effects of structuring and product management - When the Product is issued
or sold, several types of incidental costs, fees, commissions and profits are included in the purchase price of the Product. Such incidental costs and fees may
include (i) issuance and securitization costs; (ii) hedging costs and brokerage fees
incurred by the Issuer in connection with the issuance of the Product; (iii) a profit
priced into the Issue Price for the benefit of the Issuer; (iv) commissions paid
)internally from one department to another department (e.g. sales department
of the Issuer; (v) distribution fees to intermediaries, brokers or other distributors
and financial advisors; (vi) other costs incurred by the Issuer in connection with
the issuance of the Product (including, without limitation, costs for external legal
and tax advice). Such costs reduce the value of the Product in the sense that a
potential bid price will exclude such costs and therefore is likely to be lower than
the Issue Price or offer price of the Product.

»المخاطــر المتعلقــة بالدفعــات بالعمــات األجنبيــة  -يجــب علــى المســتثمرون إدراك أن
الدفعــات بالعمــات األجنبيــة قــد ينتــج عنهــا ضرائــب غيــر مواتيــة أو عواقــب ماليــة
أخــرى .عــاوة علــى ذلــك قــد يوجــد مســتثمرين معينيــن محظوريــن أو مقيديــن فــي
االحتفــاظ ب و /أو البيــع المباشــر ألي مــن العمــات األجنبيــة الواجــب دفعهــا وفقًــا
لشــروط المنتــج .ال يتحمــل المصــدر وال أي وكيــل اخــر مســؤولية مراقبــة أو توقــع أو
التحكــم فــي أحقيــة مســتثمر معيــن فــي اإلحتفــاظ وب  /أو بيــع أي مــن العمــات األجنبيــة
المســتحقة الدفــع وفقًــا لشــروط المنتــج وال يتحملــوا مســؤولة أي خســائر قــد تحــدث
بســبب حــوزة أو بيــع أي مــن هــذه العمــات األجنبيــة .عــاوة علــى ذلــك ،يتــم دفــع أي
عمــات أجنبيــة للمســتثمرين بموجــب هــذا المنتــج فقــط للمســتثمرين الذيــن لديهــم حســاب
بالعملــة األجنبيــة .إذا لــم يحتفــظ المســتثمر المعنــي بذلــك الحســاب فلــن يكــون علــى
جهــة اإلصــدار أو وكيــل الدفــع أي التــزام بدفــع أي مبالــغ نقديــة أو تســليم أي مبلــغ بديــل
ال مــن هــذه العمــات األجنبيــة .حيــث أن التســليم المــادي للعمــات
لهــذا المســتثمر بــد ً
األجنبيــة يتأثــر بقيــود اإليــداع فــي حســاب العملــة األجنبيــة ذي الصلــة ،ســيتعرض
المســتثمر المعنــي إلــى االئتمــان والمخاطــر األخــرى المتعلقــة بـــالكيان ذي الصلــة الــذي
يحتفــظ بهــذا الحســاب بطرفــه.

» Risks related to payments in foreign currencies - Investors should be aware
that payments in foreign currencies may have unfavorable tax or other financial consequences. Furthermore, it may be prohibited or restricted for certain
Investors to directly hold and/or sell any of the foreign currencies to be paid
according to the terms of the Product. Neither the Issuer nor any other Agent
assumes any responsibility to monitor, anticipate or control whether a specific
Investor is entitled to hold and/or sell any of the foreign currencies to be paid
according to the terms of the Product and shall not be liable for any damages
that may occur due to the holding or on-selling of any of such foreign currencies. Furthermore, any foreign currencies to be paid to the Investors under the
Product will only be paid to Investors that maintain a foreign currency account.
Should the relevant Investor not maintain such account, neither the Issuer nor
the Paying Agent will have any obligation to pay any cash amounts or deliver
any substitute amount to such Investor in lieu of such foreign currencies. As
the physical delivery of the foreign currencies will be effected by way of credit
entry to the relevant foreign currency account, the respective Investor will
be exposed to the credit and further risks relating to the relevant entity such
account is held with.

»ضريبــة االســتقطاع  -يجــب علــى المســتثمرين فــي هــذا المنتــج العلــم أن أي دفعــة
بموجــب هــذا المنتــج قــد تخضــع الحتجــاز ضريبــة االســتقطاع (مثــل ضريبــة االســتقطاع
السويســرية و/أو االســتقطاع المرتبــط بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة
أو ( 871م) مــن قانــون الضرائــب األمريكــي) .أي مدفوعــات مســتحقة تحــت هــذا
المنتــج تكــون صافيــة مــن هــذه الضريبــة .يرجــى الرجــوع إلــى الشــروط واألحــكام
العامــة للحصــول علــى معلومــات مفصلــة .إذا كان المصــدر مطلوبــا لحجــز أي مبلــغ
وفقًــا للقســم (871م) أو قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة مــن قانــون
الضرائــب األمريكــي فلــن يُطلــب مــن المُصــدر دفــع مبالــغ إضافيــة بخصــوص المبلــغ
المحجــوز علــى هــذا النحــو.
»عوامــل المخاطــرة المتعلقــة بالجهــة المُصــدرة  -باإلضافــة إلــى مخاطــر الســوق فيمــا
يتعلــق بتطويــر العناصــر األساســية ،يتحمــل المســتثمر المخاطــر العامــة المتمثلــة فــي
إحتمــال تدهــور الوضــع المالــي للمُصــدر .تشــكل المنتجــات إلتزامــات مباشــرة غيــر
مضمونــة وغيــر تابعــة للمصــدر ،باألخــص فــي حالــة إفــاس المصــدر ،وهــي فــي مرتبــة
متســاوية مــع كل وجميــع االلتزامــات الحاليــة والمســتقبلية غيــر المضمونــة وغيــر التابعــة
للمُصــدر باســتثناء تلــك التــي لديهــا األولويــة بســبب األحــكام القانونيــة اإللزاميــة .قــد
يؤثــر التقييــم العــام للجــدارة االئتمانيــة للمُصــدر علــى قيمــة المنتجــات .يعتمــد هــذا
التقييــم علــى عوامــل مــن بينهــا التصنيفــات المخصصــة للمُصــدر أو الشــركات التابعــة
لــه مــن قبــل وكاالت التصنيــف مثــل موديــز وفيتــش وســتاندرد آنــد بــورز .تعكــس
تصنيفــات المُصــدر المُشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة الوضــع وقــت اإلصــدار الخاضعــة
للتغييــرات .يمكــن الوصــول إلــى تصنيفــات المُصــدر الفعليــة علــى موقــع المُصــدر علــى
اإلنترنــت (  )www.ubs.comتح�تـ عن��وان “محلل��ون ومس��تثمرون”.

)6المعلومات 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

)7الشكاوى والمالحظات

» Risk Factors relating to the Issuer - In addition to the market risk with regard to the development of the Underlying(s), each Investor bears the general
risk that the financial situation of the Issuer could deteriorate. The Products
constitute immediate, unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer,
which, particularly in case of insolvency of the Issuer, rank pari passu with each
and all other current and future unsecured and unsubordinated obligations of
the Issuer, with the exception of those that have priority due to mandatory
statutory provisions. The general assessment of the Issuer’s creditworthiness
may affect the value of the Products. This assessment inter alia depends on
the ratings assigned to the Issuer or its affiliated companies by rating agencies
such as Moody’s, Fitch and Standard & Poor’s. The Issuer Ratings indicated in
this document reflect the situation at the time of issuance and may be subject
to changes. The actual Issuer Ratings can be accessed on the Issuer’s website
(www.ubs.com) under “Analysts & Investors”.

6) 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

7) 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.
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» Withholding tax - Investors in this Product should note that any payment
under this Product may be subject to withholding tax (such as, inter alia, Swiss
Withholding Tax, and/or withholding related to FATCA or 871(m) of the US Tax
Code). Any payments due under this Product are net of such tax. Please refer
to the General Terms and Conditions for detailed information. If the Issuer is
required to withhold any amount pursuant to Section 871(m) or FATCA of the
U.S. Tax Code, the Issuer will not be required to pay additional amounts with
respect to the amount so withheld.

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.
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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 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

.)www.centralbank.ae(

الدعم المتعدد القنوات8)

8) 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 النشر9)

9) 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.

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
 ممنــوع منع ـا ً بات ـا ً أي اســتخدام غيــر مصــرح.م ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر.ع.جــي زيوريــخ إ
.بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد
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