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ــدم  ــل ع ــى العمي ــب عل ــة. يج ــتقات مالي ــم مش ــكل يض ــج ذو هي ــو منت ــل ه ــة ب ــت وديع ــذه ليس ه
المخاطــر  لتحمــل  مســتعداً  ويكــن  التــام  الفهــم  يفهمــه  لــم  إذا  المنتــج  هــذا  فــي  اإلســتثمار 
ينبغــي  عليــه  تنطــوي  التــي  المخاطــر  بشــأن  شــك  أي  العميــل  لــدى  كان  إذا  بــه.  المرتبطــة 

مســتقلة. مهنيــة  إستشــارة  علــى  الحصــول  عليــه 

قــرار  أي  اتخــاذ  عنــد  الحــذر  بتوخــي  ويًنصــح  منفــرداً  للعميــل  االســتثمار  قــرار  يعــود 
ــي  ــبة للوضــع المال ــي بالنس ــتثمار األول ــارة االس ــل لخس ــرض العمي ــدى تع ــم م ــل فه ــتثمار مث إس
لبعــض  موجــز  ملخــص  علــى  الوثيقــة  هــذه  تحتــوي  للعميــل.  االســتثمار  وغايــات  والخبــرة 
أن  بهــا  يُقصــد  وال  اإلفصاحــات  وكذلــك  ومخاطــره  وميزاتــه  المنتــج  شــروط  كل(  )وليــس 
ــب  ــله حبي ــذي يرس ــد ال ــد التأكي ــا بع ــعار م ــي إش ــروط ف ــد الش ــم تحدي . يت ــامالً ــا ش ــون ملخًص تك
تتــم مراجعــة محتويــات  لــم  للعميــل.  المتحــدة  العربيــة  بنــك آي جــي زيوريــخ – اإلمــارات 

تنظيميــة.                                                                          ســلطة  أي  بواســطة  الوثيقــة  هــذه 

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

ــي جيرســي. ــا ف ــن خــالل فرعه سويســرا م

المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات (  
يتــم  	 بموجبــه  لــذي  وا للخطــر  معرضــة  رئيســية  بعملــة  مرتبــط  بهيــكل  ســتثمار  ا كل 

و األساســيتين؛  لعملتيــن  ا صــرف  ســعر  لــى  إ اً  د ســتنا إ ئــدات  لعا ا يــد  تحد
لــث  	 لثا ا لطــرف  ا يمنــح  لســارية(  ا لظــروف  ا )حســب  لــذي  وا لعملــة،  ا ر  خيــا يتضمــن   

االســتحقاق  عنــد  لعميــل  با لخــاص  ا األساســي  االســتثمار  مبلــغ  د  ا ســد حــق  للبنــك 
مخاطــر  علــى  االســتثمار  ا  هــذ ينطــوي  يلــة.  لبد ا لعملــة  با و  أ األساســية  لعملــة  با

يلــة.  لبد ا لعملــة  با االســتحقاق  عنــد  لتســوية  ا
لــك  	 لذ نتيجــة  لخيــار.  ا عــالوة  االســتثمار  علــى  لمكتســبة  ا لقســيمة  ا كل  و  أ جــزء  يمثــل 

لبنكيــة  ا لوديعــة  ا ئــد  عا مــن  علــى  أ ئــد  عا كســب  فرصــة  للعميــل  ر  االســتثما ا  هــذ يوفــر 
. يــة لتقليد ا

لكنــدي  	 ا لــدوالر  وا لي  األســترا لــدوالر  ا اآلتيــة:  لعمــالت  با متــاح  االســتثمار  ا  هــذ
ليــن  وا كونــج  هونــج  ودوالر  اإلســترليني  لجنيــه  وا ليــورو  وا لسويســري  ا لفرنــك  وا
نــد  لرا وا فورة  ســنغا ودوالر  لنرويجيــة  ا لكرونــة  ا و  لنيوزيلنــدي  ا لــدوالر  وا نــي  با ليا ا
لمنتــج  ا ا  هــذ يتوفــر  للســلع  لنســبة  با مــا  أ األمريكــي،  لــدوالر  وا فريقــي  أ لجنــوب  ا

.  )XAG لفضــة) وا  )XAU ( لذهــب  با
لبنــك  	 ا لعميــل/  ا بواســطة  لمحــدد  ا االســتحقاق  تاريــخ  قبــل  االســتثمار  ء  نهــا إ لــة  حا فــي 

بــه  لبنــك )مســموح  ا بواســطة  و  أ لمــزود(  ا لــث  لثا ا ذا ســمح طرفنــا  إ يلــي:  لمــا  )يخضــع 
األخــذ  للبنــك  حــق  مــن  معينــة(،  ظــروف  فــي   ) ه نــا د أ نظــر  )ا لمنتــج  ا ئــق  وثا بموجــب 
ليــف  لتكا وا لصلــة  ا ذات  لتمويــل  وا لتحــوط  ا ترتيبــات  ء  نهــا إ ليــف  تكا االعتبــار  فــي 
فــع  لد ا لمســتحق  ا لمبكــر  ا ء  اإلنهــا مبلــغ  يــد  تحد عنــد  باالســتثمار  لمتعلقــة  ا األخــرى 
مبلــغ  مــن  بكثيــر  قــل  أ مبكــر  ء  نهــا إ مبلــغ  لــى  إ لــك  ذ يــؤدي  قــد   - لعميــل  ا لــح  لصا
مخاطــر  لــى  إ لرجــوع  ا يرجــى  لمعلومــات  ا مــن  للمزيــد  للعميــل.  األساســي  االســتثمار 
لبنــك(  ا ( بواســطة  لمبكــر  ا ء  اإلنهــا ومخاطــر  لمســتثمر(  ا )بواســطة  لمبكــر  ا ء  اإلنهــا

. ه نــا د أ لرئيســية”  ا لمخاطــر  “ا قســم  فــي 
وباألخــص  	 تــه.  متطلبا وحســب  للعميــل  خصيًصــا  ســتثمار  ا أي  تصميــم  يتــم  قــد 

-  : بينهــا مــن  ســتثمار،  ا لــكل  لمتغيــرة  ا لمكونــات  ا

مــدة الســداد )التــي تتــراوح من أســبوع واحد على األقل إلى ســنة واحــدة كحد أقصى(؛( 	
العملة األساســية؛( 	
العملــة البديلــة، و( 	
معــدل التنفيــذ المطبــق )معــدل التحويــل المســتهدف( بيــن العملتيــن المعنيتيــن.( 	

دفعات القسيمة - بافتراض: 	

عــدم حــدوث اإلنهــاء المبكر خــالل مدة االســتثمار ذي الصلة؛ و( 	
إحتفــاظ العميــل باالســتثمار حتــى تاريــخ االســتحقاق، فــإن هــذا االســتثمار منظــم لدفــع ( 	

مبلــغ القســيمة لــك عنــد االســتحقاق.

ــدد  ــا أو )ب( ح ــل تقلبً ــيتين أق ــن أساس ــل عملتي ــار العمي ــل، إذا )أ( إخت ــق أق ــيمة المطب ــعر القس ــون س يك
ــي  ــوري األول ــن ســعر الصــرف الف ــر م ــل بشــكل كبي ــى أو أق ــتهدف( أعل ــل المس ــدل التحوي ــل )مع العمي

ــة. ــن ذات الصل ــى العملتي ــاري عل الس

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

المحــدد. االســتحقاق 
مبلــغ  	 مــن  يتكــون  للعميــل  نقــدي  مبلــغ  دفــع  لثالــث  ا طرفــه  أو  و/  لبنــك  ا علــى  يكــون 

مقــوم  )كل  مدفوعــة  وغيــر  مترتبــة  للقســيمة  لــغ  مبا وأي  األساســي  العميــل  اســتثمار 
ليــة: لتا ا الظــروف  فــي  لبديلــة(  ا بالعملــة 

بيان الحقائق الرئيسية - اإلستثمار ثنائي العملة
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Key Facts Statement - Dual Currency/Currency Linked Investment

Date: 1st January 2022

This is not a Deposit. This is a structured product which involves derivatives.  The Cus-
tomer 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 expo-
sure to loss of initial investment with regards to the financial situation, investment expe-
rience 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.

 ) 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. 

 ) 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 under-
lying 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), Sin-
gapore Dollars (SGD), South African Rand (ZAR) and United States Dollars (USD). For 
commodities, the product is available in Gold (XAU) and Silver (XAG).

 » 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 termi-
nation amount, that is substantially lower than the amount of the Customer’s initial in-
vestment 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.

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

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

	) base currency;

	) alternate currency; and 

	) the applicable strike rate (target conversion rate) between the two relevant currencies.

 » Coupon Payments - assuming that: 

	) an early termination event does not occur during the tenor of the relevant In-
vestment; and 

	) 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.

 » 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. 

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



ــن كوحــدة واحــدة مــن ( 	 ــن المعنيتي ــر عــن اصطــالح التســعير الخــاص بالعملتي ــم التعبي ــث يت حي
العملــة األساســية تســاوي )X( مــن 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 
حيــث يتــم التعبيــر عــن اصطــالح التســعير الخــاص بالعملتيــن المعنيتيــن ذي الصلــة كوحــدات ( 	

)X( مــن 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  	
العملــة  إلــى  تحويلــه  تــم  )إذا  المبلــغ  هــذا  يكــون  قــد  البديلــة،  بالعملــة  مقــوم  نقــدي  مبلــغ 
أقــل مــن مبلــغ اإلســتثمار األساســي  الوقــت(  الســائد فــي ذلــك  األساســية بســعر الصــرف 
العميــل  ســيتكبد   الظــروف  هــذه  مثــل  فــي  األساســية(.  بالعملــة  )المقيٌــم  بالعميــل  الخــاص 

اإلســتثمار. خســارة 

تحليل الســيناريو  

100,000 دوالر أمريكيمبلغ  اإلستثمار االساسي 
الســعر الفــوري األولــي للــدوالر األمريكــي الدوالر األمريكيالعملة األساسية

 X أنــه  عنــه  )يعبــر  الكنــدي  والــدوالر 
وحــدات مــن العملــة األساســية تســاوي 

ــة( ــة البديل ــن العمل ــدة م ــدة  واح وح

1.2359

1.2390سعر التنفيذ )معدل التحويل المستهدف(الدوالر الكنديالعملة البديلة
شهر واحد)1(المدة

%8  في السنةمعدل القسيمة

الســعر الفــوري للــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي فــي تاريــخ التقييــم ذي الصلــة يحــدد هــل يتلقــى  	
العميــل مبلــغ تســوية نقديــة فــي تاريــخ االســتحقاق )١( بالعملــة األساســية )أي مبلــغ االســتثمار 
ــد  ــي زائ ــغ االســتثمار األول ــة )أي مبل ــة البديل ــغ القســيمة( أو ، )٢( بالعمل ــه مبل ــا إلي األساســي مضافً
ــة  ــيناريوهات المختلف ــي الس ــتهدف( ف ــل المس ــدل التحوي ــذ )مع ــعر التنفي ــول بس ــيمة، المح ــغ القس مبل

ــاه.  ــة أدن الموضح

مثــال1: الســعر الفــوري النهائــي للــدوالر األمريكــي والــدوالر الكنــدي أكبــر مــن معــدل التنفيــذ )معــدل 
ــل المســتهدف( التحوي

الصــرف  ســعر  أن  بحيــث  الكنــدي  الــدوالر  مقابــل  يــزداد  األمريكــي  الــدوالر  أن  إفتــرض 
ــدل  ــة )“المع ــم ذي الصل ــخ التقيي ــي تاري ــدي ف ــدوالر الكن ــل ال ــي مقاب ــدوالر األمريك ــوري لل الف
نظــًرا  الكندي”(يكــون1.2550،  الــدوالر  مقابــل  األمريكــي  للــدوالر  النهائــي  الفــوري 
يكــون  المســتهدف(  التحويــل  التنفيذ)معــدل  معــدل  مــن  أكبــر  النهائــي  الفــوري  الســعر  ألن 
مطلوبــاً 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 

التالــي:  النحــو  علــى  النقــدي  المبلــغ  هــذا  حســاب  يتــم  البديلــة.   بالعملــة  القســيمة  مبلــغ 

د.أ ×  	  100,667 أمريكــي( =    100,000 دوالر   × 8%  ×1/2( أمريكــي +  100,000 دوالر 
تقريًبــا. 124,726 دوالر كنــدي   = 1.2390

ــو  ــخ االســتحقاق ه ــي تاري ــدي ف ــدوالر الكن ــل ال ــي مقاب ــدوالر األمريك ــوري  لل ــراض أن الســعر الف بافت
1.2550 ، فــإن 124.726 دوالر كنــدي  يســاوي تقريبـًـا 99,383 دوالًرا أمريكــي، وهــذا يعنــي أن العميــل 

ســيتكبد خســارة قدرهــا 616 دوالًرا أمريكيًــا فــي هــذا المثــال.

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

ــوري  ــعر الف ــون الس ــث يك ــدي بحي ــدوالر الكن ــل ال ــف مقاب ــي يضع ــدوالر األمريك ــرض أن ال إفت
ــوري  ــعر الف ــة )»الس ــم ذي الصل ــخ التقيي ــي تاري ــدي ف ــدوالر الكن ــل ال ــي مقاب ــدوالر األمريك لل
الســعر  ألن  نظــًرا   .1.2050 هــو  الكنــدي«(  الــدوالر  مقابــل  األمريكــي  الــدوالر  النهائــي 
 / و  البنــك  فــإن   ، المســتهدف(  التحويــل  )معــدل  التنفيــذ  معــدل  مــن  أقــل  النهائــي  الفــوري 
األساســية   بالعملــة  نقــدي  مبلــغ  للعميــل  يدفــع  أن  مطلوبــاً  يكــون  الثالــث  الطــرف  مــزوده  أو 
ــيمة  ــغ القس ــى مبل ــة إل ــي باإلضاف ــتثمار األول ــغ االس ــن مبل ــون م ــذي يتك ــتحقاق ، وال ــد االس عن

بالــدوالر األمريكــي. يتــم حســاب هــذا المبلــغ النقــدي علــى النحــو التالــي:

أمريكــي( = 100،667 دوالر  	 100,000 دوالر  أمريكــي + )12/1 × 8٪ ×  100,000 دوالر 
ــاً. ــي تقريب أمريك

هــذا يعني ســيحقق العميــل ربًحا قدره 667 دوالر أمريكي في هذا المثال.

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

إفتــرض أن الــدوالر األمريكــي يــزداد مقابــل الــدوالر الكنــدي بحيــث يكــون ســعر الصــرف 
الفــوري للــدوالر األمريكــي مقابــل الــدوالر الكنــدي هــو 1.2390. حيــث أن ســعر الصــرف 
ــك و  ــل المســتهدف(، ســيُطلب مــن البن ــلدوالر االمريكــي متســاوي مــع )معــدل التحوي ــوري لـ الف
ــون  ــتحقاق يتك ــد االس ــل عن ــة للعمي ــة البديل ــدي بالعمل ــغ نق ــع مبل ــث دف ــرف الثال ــزوده الط / أو م
الــدوالر  مــن  منهمــا  كل  تحويــل  )يتــم  القســيمة  مبلــغ   + زائــد  األولــي  االســتثمار  مبلــغ  مــن 
ــذا  ــاب ه ــم حس ــتهدف(. يت ــل المس ــدل التحوي ــذ )مع ــدل التنفي ــدي مع ــدوالر الكن ــى ال ــي إل األمريك

المبلــغ النقــدي علــى النحــو التالــي: 

100,000 دوالر أمريكي + )1/12 × ٪8 × 100,000د.أ( = 100,667 × 1.2390 = 124,726  	
دوالر كنــدي تقريًبــا

ــدوالر الكنــدي فــي تاريــخ االســتحقاق هــو  ــدوالر األمريكــي مقابــل ال  بافتــراض أن الســعر الفــوري لل
ــي أن  ــا ، وهــو يعن ــي تقريبً ــدي يســاوي 100,667 دوالًرا أمريك ــإن 124.726 دوالر كن 1.2390 ، ف

ــا قــدره 667 دوالر أمريكــي فــي هــذا المثــال. العميــل ســيحقق ربًح

رسوم ومصروفات التداول ثنائي العملة  (  
مصروفــات  التــداول ثنائــي للعملــة  %50 مــن عائــد التــداول ثنائــي العملــة أو 300نقطــة أســاس للمبلــغ 

االفتراضــي، أيهمــا أقــل.
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	) 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 

	) 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 pay-
ing 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

Base Currency USD Initial USDCAD spot rate (quoted as 
X units of the Base Currency equal to 
one unit of the Alternate Currency)

1.2359

Alternate currency CAD Strike Price (Target Conversion Rate) 1.2390

Tenor 1 month

Coupon Rate 8% per annum

 » The USDCAD spot rate on the relevant valuation date will determine whether at ma-
turity, 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 in-
vestment amount plus the coupon amount, converted at the Strike Rate (Target Con-
version Rate)) in the various scenarios set out below.

EXAMPLE  : Fin	l USDCAD Spot R	te is gre	ter th	n the Strike R	te )T	rget Con-
version R	te)

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: 

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

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

Ex	mple  : Fin	l USDCAD Spot R	te is lower th	n the Strike R	te )T	rget Con-
version R	te)

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 USD-
CAD 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 invest-
ment amount in USD plus a coupon amount in USD. Such cash amount shall be 
calculated as follows: 

 » 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.

Ex	mple  : Fin	l USDCAD Spot R	te is equ	l to the Strike R	te )T	rget Conversion 
R	te)

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 Con-
version 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 con-
verted from USD to CAD at the Strike Rate (Target Conversion Rate)). Such cash 
amount shall be calculated as follows:

 » 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.

 ) 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.



مثــال مصروفات التداول ثنائي العملة

يأمــر العميــل بوضــع 200.000 دوالر أمريكــي بواقــع %10 مــن إجمالــي العائــد لمــدة أســبوع واحــد  	
)7 أيــام( مقابــل اليــورو بســعر تنفيــذ 1.1820.

عنــد االســترداد  يتلقــى البنــك مــن الطــرف الثالــث  المــزود مبلــغ 388.88 دوالًرا أمريكــي كعــالوة  	
باإلضافــة إلــى مبلــغ االســتثمار األصلــي )إذا لــم يتــم الوصــول لســعر التنفيــذ(

بمــا أن %5 )%50 مــن إجمالــي عائــد التــداول ثنائــي العملــة )%10( أعلــى مــن 300 نقطــة أســاس  	
للمبلــغ النظــري(. ســيتم فــرض رســوم علــى العميــل علــى النحــو التالــي:

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

المنتج: إحتماالت األرباح والخسائر   (  
يتوقــع المســتثمرون فــي هــذا المنتــج أن يتــداول المســتثمرون بشــكل إيجابــي توقعات السوق

يتوقــع   ، فــي كل األحــوال  التنفيــذ(.  / ســلبي )اعتمــاًدا علــى تحديــد مســتوى 
التنفيــذ  أنــه لــن يتــم اإلغــالق األساســي عنــد أو فــوق مســتوى  المســتثمرون 

عنــد االنتهــاء.
فــي أقصى عائد ربــح  أقصــى  تحقيــق  يتــم  القســيمة.  مبلــغ  فــي  المحتمــل  الربــح  ينحصــر 

التنفيــذ. مســتوى  مــن  أقــل  القيمــة  انتهــاء صالحيــة  حالــة 
عملــة أقصى خسارة بــل  مقا يلــة  لبد ا لعملــة  ا قيمــة  نخفــاض  ا ضــد  يــة  حما توجــد  ال 

ســوأ  أ فــي   . لصالحيــة ا ء  نتهــا ا عنــد  لتنفيــذ  ا مســتوى  فــوق  ر  اإلســتثما
كل  رة  ــا ــى خس ل إ ــك  ل ذ ــؤدي  ي ــد  ق و ــة  لقيم ا ــم  ي عد ــج  لمنت ا ــح  يصب ل  ــوا االح
يتلقــى  لمســتثمر  ا ن  أ لحقيقــة  ا  نظــًر  ، لــك  ذ ومــع  لمســتثمر.  ا ل  مــا رأس 
 ، يلــة(  لبد ا لعملــة  ا لــى  إ يلــه  تحو يمكــن  لــذي  ا و ( بــت  لثا ا لقســيمة  ا مبلــغ 
ر  باالســتثما رنــة  مقا قــل  أ د  ا االســترد ا  هــذ مثــل  فــي  لمحتملــة  ا رة  لخســا ا

األســاس. فــي  شــر  لمبا ا

المخاطر الرئيسية (  
ن  أ لعلــم  ا لعميــل  ا علــى  ويجــب  لرئيســية،  ا طــر  لمخا ا ه  نــا د أ لمدرجــة  ا طــر  لمخا ا تمثــل 
لمتعلقــة  ا لمحتملــة  ا طــر  لمخا ا جميــع  تكشــف  ال  لمنتــج  ا مســتندات  فــة  وكا لوثيقــة  ا ه  هــذ

لمنتــج. ا ا  بهــذ

المحتملة اســتثماراتهم الخسارة  كل  أو  بعــض  المســتثمرون  خســارة  إحتمــال 
البديلــة  العملــة  قيمــة  إلنخفــاض  تمامــاً  معرضــون   ألنهــم 
انتهــاء  عنــد  التنفيــذ  مســتوى  فــوق  االســتثمار  عملــة  مقابــل 

. حيــة لصال ا
دفعــة رأس المال في خطر مــن  يســتفيدون  المســتثمرين  أن  مــن  الرغــم  أجــل، علــى 

ــتعداد  ــى اس ــوا عل ــم يجــب أن يكون ــبقًا إال أنه القســيمة المحــددة مس
البديلــة  العملــة  قيمــة  لنقــص  بالكامــل  باســتثمار معــرض  للقيــام 
انتهــاء  عنــد  التنفيــذ  مســتوى  فــوق  االســتثمار  عملــة  مقابــل 

الصالحيــة.
احتمــال المخاطرة بالمقارنة مع 
االســتثمار المباشر في األساس

احتمالية المخاطرة مشــابهة لالســتثمار المباشــر في األســاس.

ال يوجد جهــة إصدار حق التغطية
ال يوجدوقف الخسارة

األساســية  	 لعملــة  ا قيمــة  تغييــرات  مــن  لمنتــج  ا قيمــة  تحديــد  يتــم  ال   - الســوق  مخاطــر 
ا  ــًر ــوق. نظ ــعار الس ــى أس ــر عل ــي تؤث لت ا ــرى  ــل األخ لعوام ا ــالل  ــن خ ــا م ــن أيض ــط ولك فق
ــة  ــرات فوري ثي تأ ــا  له ــون  ــد يك ق ــوق  ــعر الس ــى س ــر عل ــي تؤث لت ا ــل  لعوام ا ــن  ــد م لعدي ا ألن 
ــي  ــدة ف لعدي ا ــرة  لمؤث ا ــل  لعوام ا ــؤدي  ت ــن.  ــل معي ــر عام ثي تأ ــع  ــن توق ــال يمك ــج ف لمنت ا ــى  عل
ــور  ــن أم بي ــن  ــل م لعوام ا ــذه  ــمل ه ــع. تش لمتوق ا ــر  ــر غي ثي لتأ ا ــم  ق تفا ــى  ــوق عل ــعار الس أس
األســعار  تذبذبــات  وشــدة  لتكــرار  وا لمنتــج  ا صالحيــة  النتهــاء  لمتبقــي  ا لوقــت  ا أخــرى 
قيمــة  فــي  انخفــاض  يحــدث  قــد  ئد.  لســا ا ئــدة  لفا ا ســعر  وكذلــك  األساســية  لتقلبــات(  )ا

األساســي. تناقــص مســتوى  او  ثبــات  لــة  فــي حا لمنتــج  ا

للُمصــدر  	 أحــكام وشــروط تســمح  لمنتــج علــى  ا يحتــوي   - لعــادي  ا اإلنهــاء غيــر  مخاطــر 
ــاء  ــذا اإلنه ــل ه ــدوث مث ــة ح ل ــي حا ــترداد. ف ــخ االس ــل تاري ــج قب لمنت ا د  ــتردا ــاء واس باإلنه
لعــادي  ا لــكل مســتثمر مبلــغ اإلنهــاء غيــر  لعــادي، يجــب علــى المصــدر أن يدفــع  ا غيــر 
الســوقية  لقيمــة  ا يعــادل  مــا  دًة  عــا لــذي  وا الحســاب  وكيــل  حــدده  لــذي  ا لنحــو  ا علــى 
قــد  لعــادي  ا غيــر  اإلنهــاء  مبلــغ  أن  لعلــم  ا المحتمليــن  المســتثمرين  علــى  يجــب  للمنتــج. 
ئيــة  لنها ا د  االســتردا ألحــكام  وفًقــا  لدفــع  ا المســتحق  لمبلــغ  ا بكثيــر  قــل  أ ويكــون  ينحــرف 
ــد  ــج بع لمنت ا ــى  ــرى عل ــات أخ ــب أي دفع ــتثمرين طل ــق للمس ــترداد. ال يح ــخ االس ــي تاري ف

تاريــخ اإلنهــاء.

اســتبعاد  	 يجــوز  ال  نــه  أ إدراك  المحتمليــن  المســتثمرين  علــى  يجــب    – لتعديــل  ا مخاطــر 
أطــراف  قبــل  )مــن  اتخــذت  لتــي  ا اإلجــراءات  بعــض  وقــوع  أو  معينــة  أحــداث  وقــوع 
ــي  ــرات ف ــى تغيي ل إ ــؤدي  ت ــن أن  ــي يمك لت ــاس وا ــق باألس ــا يتعل ــدر( فيم ــر المص ــرى غي أخ
ــدر  للُمص ــق  ــراءات، يح ــداث أو اإلج ــذه األح ــل ه ــوع مث ــد وق ــم. عن لمفاهي ــي أو/وا األساس
يكــون  قــد  لعامــة.  ا واألحــكام  للشــروط  وفًقــا  لتعديــالت  ا تنفيــذ  الحســاب  وكيــل  أو   / و 

لمنتــج. ا قيمــة  علــى  ســلبي  ثيــر  تأ لتعديــالت  ا هــذه  لمثــل 

يــر  	 لمد ا و  أ ر  اإلصــدا جهــة  تعتــزم   - نويــة  لثا ا لســوق  ا فــي  لســيولة  ا نخفــاض  إ مخاطــر 
ا  لهــذ مناقصــة  ســعار  أ يــم  تقد ملــة  لمعا ا وحجــم  لفعليــة  ا لســوق  ا ظــروف  تقتضــي  حســبما 
أي  يقــدم  ال  لحــال  ا مقتضــى  حســب  يــر  لمد ا و  أ لُمصــدر  ا ن  إ إال  لطلــب.  ا عنــد  لمنتــج  ا
نونــي  قا م  لتــزا ا أي  عليــه  وليــس  لمنتــج  ا ا  لهــذ مناقصــة  ســعار  أ يــم  بتقد قاطــع  م  لتــزا ا
لمســتثمرون  ا علــى  يجــب  لــك  لذ ر.  األســعا هــذه  يــد  تحد و  أ بمســتوى  يتعلــق  فيمــا 
بســعر  و  أ وقــت محــدد  فــي  لمنتــج  ا ا  هــذ بيــع  نيــة  مكا إ د علــى  اإلعتمــا لمحتملــون عــدم  ا
قــد  لــي  لتا وبا ســعار  أ فــروق  تتضمــن  مــا  دة  عــا لمعروضــة  ا األســعار  وأن  محــدد. 
بكثيــر  قــل  أ بســعر  لمســتثمرون  ا يبيــع  قــد  لــك  لذ للمنتــج.  لســوقية  ا لقيمــة  ا عــن  تنحــرف 
لعلــم  ا لمحتمليــن  ا لمســتثمرين  ا علــى  يجــب  بيعــه.  وقــت  للمنتــج  لفعلــي  ا لســعر  ا مــن 
ليــس  نــوي  ثا ســوق  ظهــور  لــة  حا وفــي  للمنتــج  نــوي  ثا ســوق  يوجــد  ال  عمومــاً  نــه  أ
يتلقــى  قــد  نويــة  لثا ا لســوق  ا فــي  لمنتــج  ا بيــع  لــة  حا فــي  ر.  لالســتمرا ضمــان  هنــاك 
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Ex	mple of DCT 	h	rges

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

 » 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)

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

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

 ) Product: Prospects of Profits and Losses

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.

Maximum Return 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 Loss 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 Curren-
cy), the potential loss in such a redemption scenario might be 
lower compared to a direct investment in the Underlying

 ) 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.

Loss Potential 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.

Capital at Risk Yes, although investors benefit from a predefined 
coupon payment, they must be willing to make an 
investment that is fully exposed to the deprecia-
tion of the Alternative Currency versus the Invest-
ment Currency above the Strike Level at Expiry.

Risk Potential in comparison to a 
direct investment in the Underlying

The risk potential is similar to a direct investment 
in the Underlying.

Issuer Call right None

Stop Loss Event None

 » M	rket 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 mar-
ket price influencing factors may have a compounding effect which may not be pre-
dictable. These factors include, inter alia, the remaining time to expiration of the Prod-
uct, 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.

 » Extr	or	in	ry termin	tion 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 extraor-
dinary 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. 

 » A	justment 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.

 » Illiqui	ity risk in se	on		ry m	rket - The Issuer or the Lead Manager, as ap-
plicable, 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 sec-
ondary market for the Product and in case a secondary market develops there is 



نويــة  ثا ســوق  ملــة  معا وجــود  لــة  حا وفــي  لمســتثمر  ا لمــال  ا رأس  مــن  قــل  أ لمســتثمر  ا
لتــي  ا لمســتثمرين  با و  أ لمنتــج  با لمتعلقــة  ا ئــب  الضرا ليــف  لتكا ا تشــمل  أن  لمحتمــل  ا مــن 

. يفرضهــا ولــم  لمصــدر  ا يدفعهــا  لــم 

ــل أحــداث اضطــراب  	 مخاطــر االضطــراب - يتعــرض المســتثمرون ألحــداث اضطــراب )مث
ــي(  ــرف األجنب ــراب الص ــداث اضط ــوية أو أح ــراب التس ــداث اضط ــعار وأح ــدر األس مص
أو  لقيمــة  ا تغييــر  أو  الســداد  تأخيــر  خــالل  مــن  االســترداد  مبلــغ  علــى  ًتؤثــر  قــد  لتــي  ا

المنتــج. تــداول  تعليــق 

نــواع  	 أ عــدة  تظهــر  بيعــه،  أو  المنتــج  إصــدار  عنــد   - المنتــج  وإدارة  الهيكلــة  تأثيــرات 
شــراء  ســعر  فــي  واألربــاح  العمــوالت  تضميــن  يتــم  العرضيــة  والرســوم  لتكاليــف  ا مــن 
ــداول  ــدار وت ــف اإلص ١(  تكالي ــة:  ) ــوم العرضي ــف والرس لتكالي ــذه ا ــمل ه ــد تش ــج. ق المنت
لتــي يتكبدهــا الُمصــدر بخصــوص  ليــف التحــوط وأتعــاب الوســاطة ا ٢(  تكا الســندات؛   )
  )٤ ( اإلصــدار؛   جهــة  لــح  لصا اإلصــدار  بســعر  مقيــم  ربــح    )٣ ( المنتــج؛   إصــدار 
للُمصــدر؛   المبيعــات(  إدارة  )مثــل  أخــرى  لــى  إ إدارة  مــن  داخليًــا  المدفوعــة  العمــوالت 
  )٦ ( لييــن؛   لما ا والمستشــارين  اآلخريــن  الموزعيــن  أو  للوســطاء  التوزيــع  رســوم     )٥ (
ــال  لمث ــبيل ا ــى س ــج )عل ــدار المنت ــوص إص ــدر بخص ــا الُمص ــي تكبده لت ــرى ا ــف األخ لتكالي ا
تقلــل  الخارجيــة(.  والضريبــة  لقانونيــة  ا اإلستشــارة  علــى  الحصــول  تكاليــف  الحصــر،  ال 
تلــك  شــامل  غيــر  المحتمــل  الشــراء  ســعر  أن  بمعنــى  المنتــج  قيمــة  مــن  لتكاليــف  ا هــذه 
عــرض  ســعر  أو  إصــدار  ســعر  مــن  أقــل  تكــون  أن  المحتمــل  مــن  لــي  لتا وبا لتكاليــف  ا

. للمنتــج

أن  	 إدراك  المســتثمرون  علــى  يجــب   - األجنبيــة  بالعمــات  بالدفعــات  المتعلقــة  المخاطــر 
ليــة  ما عواقــب  أو  تيــة  موا غيــر  ضرائــب  عنهــا  ينتــج  قــد  األجنبيــة  بالعمــالت  لدفعــات  ا
فــي  مقيديــن  أو  محظوريــن  معينيــن  مســتثمرين  يوجــد  قــد  ذلــك  علــى  عــالوة  أخــرى. 
وفًقــا  دفعهــا  الواجــب  األجنبيــة  العمــالت  مــن  ألي  المباشــر  لبيــع  ا أو  و/  ب  االحتفــاظ 
أو  توقــع  أو  قبــة  مرا مســؤولية  اخــر  وكيــل  أي  المصــدر وال  يتحمــل  المنتــج. ال  لشــروط 
ــة  ــالت األجنبي ــن العم ــع أي م ــاظ وب / أو بي ــي اإلحتف ــن ف ــتثمر معي ــة مس ــي أحقي ــم ف التحك
تحــدث  قــد  خســائر  أي  مســؤولة  يتحملــوا  وال  المنتــج  لشــروط  وفًقــا  لدفــع  ا المســتحقة 
ــع أي  ــم دف ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــالت األجنبي ــذه العم ــن ه ــع أي م ــوزة أو بي ــبب ح بس
لذيــن لديهــم حســاب  عمــالت أجنبيــة للمســتثمرين بموجــب هــذا المنتــج فقــط للمســتثمرين ا
علــى  يكــون  فلــن  الحســاب  بذلــك  المعنــي  المســتثمر  يحتفــظ  لــم  إذا  األجنبيــة.  بالعملــة 
ــل  ــغ بدي ــة أو تســليم أي مبل ــغ نقدي ل ــع أي مبا ــزام بدف لت ا ــع أي  لدف ــل ا ــة اإلصــدار أو وكي جه
للعمــالت  لمــادي  ا لتســليم  ا أن  حيــث  األجنبيــة.  العمــالت  هــذه  مــن  بــداًل  المســتثمر  لهــذا 
ســيتعرض  الصلــة،  ذي  األجنبيــة  العملــة  حســاب  فــي  اإليــداع  بقيــود  يتأثــر  األجنبيــة 
لــذي  لــى االئتمــان والمخاطــر األخــرى المتعلقــة بـــالكيان ذي الصلــة ا المســتثمر المعنــي إ

بطرفــه. الحســاب  بهــذا  يحتفــظ 

دفعــة  	 أي  أن  لعلــم  ا المنتــج  هــذا  فــي  المســتثمرين  علــى  يجــب   - االســتقطاع  ضريبــة 
ــتقطاع  ــة االس ــل ضريب ــتقطاع )مث ــة االس ــاز ضريب ــع الحتج ــد تخض ــج ق ــذا المنت ــب ه بموج
الخارجيــة  للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  بقانــون  المرتبــط  االســتقطاع  و/أو  السويســرية 
هــذا  تحــت  مســتحقة  مدفوعــات  أي  األمريكــي(.  ئــب  الضرا قانــون  مــن  )م(   871 أو 
واألحــكام  الشــروط  لــى  إ الرجــوع  يرجــى  الضريبــة.  هــذه  مــن  صافيــة  تكــون  المنتــج 
مبلــغ  أي  لحجــز  مطلوبــا  المصــدر  كان  إذا  مفصلــة.  معلومــات  علــى  للحصــول  العامــة 
قانــون  مــن  الخارجيــة  للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  قانــون  أو  871)م(  للقســم  وفًقــا 
لمبلــغ  ا بخصــوص  إضافيــة  لــغ  مبا دفــع  الُمصــدر  مــن  يُطلــب  فلــن  األمريكــي  ئــب  الضرا

النحــو. هــذا  علــى  المحجــوز 

فيمــا  	 الســوق  مخاطــر  لــى  إ باإلضافــة   - الُمصــدرة  بالجهــة  المتعلقــة  المخاطــرة  عوامــل 
فــي  المتمثلــة  العامــة  المخاطــر  المســتثمر  يتحمــل  األساســية،  العناصــر  بتطويــر  يتعلــق 
غيــر  مباشــرة  لتزامــات  إ المنتجــات  تشــكل  للُمصــدر.  لــي  لما ا الوضــع  تدهــور  إحتمــال 
ــة  ــي مرتب ــي ف ــالس المصــدر، وه ــة إف ل ــي حا ــة للمصــدر، باألخــص ف ــر تابع ــة وغي مضمون
ــة  لتابع ــر ا ــة وغي ــر المضمون ــتقبلية غي ــة والمس لي ــات الحا ــع االلتزام ــع كل وجمي ــاوية م متس
قــد  اإللزاميــة.  لقانونيــة  ا األحــكام  بســبب  األولويــة  لديهــا  لتــي  ا تلــك  باســتثناء  للُمصــدر 
هــذا  يعتمــد  المنتجــات.  قيمــة  علــى  للُمصــدر  االئتمانيــة  للجــدارة  لعــام  ا لتقييــم  ا يؤثــر 
لتابعــة  ا الشــركات  أو  للُمصــدر  المخصصــة  التصنيفــات  بينهــا  مــن  عوامــل  علــى  لتقييــم  ا
تعكــس  بــورز.  نــد  آ وســتاندرد  وفيتــش  موديــز  مثــل  التصنيــف  وكاالت  قبــل  مــن  لــه 
الخاضعــة  اإلصــدار  وقــت  الوضــع  الوثيقــة  هــذه  فــي  ليهــا  إ لُمشــار  ا الُمصــدر  تصنيفــات 
لفعليــة علــى موقــع الُمصــدر علــى  لــى تصنيفــات الُمصــدر ا للتغييــرات. يمكــن الوصــول إ

ومســتثمرون”. “محللــون  عنــوان  تحــت   )www.ubs.com ( اإلنترنــت 

المعلومات الشخصية: جمع البيانات والخصوصية واالستخدام(  
تطبيــق جميــع  مــن  التأكــد  يتــم  المعامــالت.  بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل  البنــك  يلتــزم 
فــي  المطلــوب  النحــو  علــى  الشــخصية  البيانــات  حمايــة   / بخصوصيــة  المتعلقــة  الضوابــط 
ذلــك،  علــى  االقتضــاء(. عــالوة  الصلــة )حســب  ذات  التعاقديــة  والبنــود  واللوائــح  التشــريعات 
ــق  ــال والتدقي ــع االحتي ــك من ــي 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  فــي  أو  الديــون  وتحصيــل 
العمــالء  معامــالت  أو   / و  الحســابات  أو   / و  بالعميــل  تتعلــق  بيانــات  أو  تفاصيــل  أو  معلومــات 
مــع المنظميــن ومقدمــي خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة. للمزيــد مــن التفاصيــل 

الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع أدنــاه:
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

الشكاوى والماحظات(  
ــا  ــر موقعن ــل تســجيل شــكوى عب ــى العمي ــر أو تناقــض أو أي مســألة أخــرى يجــب عل ــة أي تقصي ــي حال ف
االلكترونــي، يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رقًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك 
جاهــداً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــالل )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.
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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 con-
nection 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. 

 » Effe	ts of stru	turing 	n	 pro	u	t m	n	gement - When the Product is issued 
or sold, several types of incidental costs, fees, commissions and profits are in-
cluded 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.

 » Risks rel	te	 to p	yments in foreign 	urren	ies - Investors should be aware 
that payments in foreign currencies may have unfavorable tax or other finan-
cial 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 curren-
cies. 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.

 » Withhol	ing t	x - 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.

 » Risk F		tors rel	ting to the Issuer - In addition to the market risk with re-
gard 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”.

 ) 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

 ) 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.



فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــالل اإلطــار الزمنــي 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(  
في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خالل 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 اإللكتروني:csd@habibbank.com ، أو زيارة موقعنا
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

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

بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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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).

 ) 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

 ) 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.


