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بيان الحقائق الرئيسية  -اإلقتراض مقابل األوراق المالية
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يق�دـم حبي�بـ بن��ك أي ج�يـ زيوريــخ (ويش��ار إليهــ هن��ا فيم��ا يل�يـ ب “البنـ�ك”) اإلقتــراض مقابــل
األوراق الماليــة .يوفــر لــك بيــان الحقائــق األساســية معلومــات مهمــة حــول ميــزات المنتــج تشــمل
أســعار الفائــدة والرســوم والمصروفــات والمعلومــات األخــرى ذات الصلــة بالمنتــج.

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as “The Bank”) offers Lending against Securities. This KFS provides the Customer with important information on the product features,
interest rate, fees and other relevant details about the product.

)1وصف المنتج

1) Product Description

يهــدف برنامــج اإلقتــراض مقابــل األوراق الماليــة لإلقــراض مقابــل محفظــة أوراق ماليــة.
تســهيل اإلقتــراض مقابــل األوراق الماليــة متــاح فــي صــورة ســحب علــى المكشــوف بضمــان
أوراق ماليــة مقبولــة و /أو كرافعــة لالســتثمار فــي أوراق ماليــة مقبولــة .يعتمــد اإلقتــراض علــى
نســبة القــرض إلــى القيمــة بمــدة أقلهــا  12شــه ًر ا .يقــوم البنــك بتحديــد مبلــغ اإلقتــراض ونســبة
القــرض إلــى القيمــة واألوراق الماليــة المقبولــة ومــدة اإلقتــراض.

)2معدل النسبة المئوية السنوية

Lending Against Securities (LAS) program aims to lend against a portfolio of securities. The
LAS facility is available as an overdraft secured by acceptable securities and/or as leverage
)to invest in acceptable securities. The lending is based on an assigned Loan to Value (LTV
with minimum term of 12 months. The amount of lending, LTV, acceptable securities and
tenor will be determined by the Bank.

2) Annualized Interest Rate

»معــدالت الفائــدة المطبقــة مرتبطــة بـــ  3أشــهر إيبــور  +هامــش مصرفــي كمــا هــو يحــدده
الضمــان اإلضافــي ومبلــغ الرافعــة الماليــة  /القــرض.
»يتــم احتســاب الفائــدة علــى الســعر المطبــق لمبلــغ القــرض المحجــوز الــذي يتــم تجديــده ســنوياً
حتــى اســتحقاق القــرض أو الســداد المبكــر.
»قــد يتــم تقديــم الفائدة بفاصل شــهري  /ربع ســنوي  /نصف ســنوي.

» The applicable interest rates are linked to 3 month EIBOR + bank margin as determined
by the collateral and amount of leverage/loan.
» Interest will be calculated on the applicable rate for the loan amount booked and
renewed on an annual basis until maturity of the loan or if settled earlier.
» Interest servicing period can be Monthly/ Quarterly/ Semi Annually.

إ ر شــا د ا ت ا لتســعير – إ ســتثما ر أ مــو ا ل د ا خــل ا لبنــك
الهامش القياسي
مبلغ الرافعة
(درجة إستثمارية)
1.75%
250,000 - 1,999,999
1.00% 2,000,000 - 10,000,000
0.50%
+10,000,000

Pricing Guidelines – Funds Invested within the Bank

الهامش القياسي
(درجة غير إستثمارية)
3.00%
2.00%
1.25%

STANDARD MARGIN - NON IG

STANDARD MARGIN - IG

LEVERAGE AMOUNT

3.00%

1.75%

250,000 – 1,999,999

2.00%

1.00%

2,000,000 – 10,000,000

1.25%

0.50%

10,000,000+

)(Non IG: Non Investment Grade

إرشــادات التســعير  -أمــوال تغــادر البنك
الهامش القياسي
(درجة غير إستثمارية)
4.00%
2.50%
1.75%

مالحظــة :يتــم تحديــد فتــرة تقديــم الفائــدة ونســبة القــرض إلــى القيمــة ومبلــغ اإلقتــراض فــي خطــاب
عــرض التســهيالت ومســتندات ووثائــق اإلقتــراض مقابــل أوراق ماليــة.

STANDARD MARGIN - NON IG

STANDARD MARGIN - IG

LEVERAGE AMOUNT

4.00%

2.75%

250,000 – 1,999,999

2.50%

1.75%

2,000,000 – 10,000,000

1.75%

1.00%

10,000,000+

)(Non IG: Non Investment Grade

)(AED

)(IG: Investment Grade

Note: Interest servicing period, LTV and amount will be defined in the Facility Offer Letter
and LAS documentation.

)3) Portfolio Demand Deposit Account (PDD

)3محفظة حساب وديعة تحت الطلب
تســهيل اإلقتــراض مقابــل األوراق الماليــة مرتبــط بحســاب وديعــة عنــد الطلــب الــذي يســتخدم لوضــع
شــارة الرهــن علــى األوراق الماليــة كضمــان إضافــي.

The LAS facility will be linked to a PDD account, which will be used to mark lien on securities as collateral.

4) Eligible Collateral

)4الضمانات اإلضافية المناسبة
ا
»النقــود  -تكــون تحــت الحجــز .يتــم قبــول العمــات األساســية باســتثناء الدرهــم اإلماراتــي (مث ـ ً
الجنيــه اإلســترليني واليــورو والــدوالر األمريكــي) وفقًــا لتقديــر البنــك.
»األوراق الماليــة القابلــة للتــداول  -يتــم االحتفــاظ بهــا فــي حســاب وديعــة ألجــل لــدى البنــك وعليهــا
شــارة الحجــز ،و تشــمل:
»الســندات  /الصكــوك  -الســندات المقومــة بالــدوالر األمريكــي  /اليــورو باإلضافــة إلــى االســتثناءات
الممنوحــة مــن قبــل البنــك.
»مكونات ستاندارد آند بورز  500و ناسداك.
»الموافقــة علــى نســبة القــرض إلــى القيمــة – يحتفــظ البنــك بحــق تعييــن مســتويات القــرض إلــى
القيمــة النهائيــة ،يجــوز للبنــك قبــول مســتويات أدنــى أو أعلــى مــن نســبة القــرض إلــى القيمــة حســب
نــوع الضمــان اإلضافــي ،ويكــون محجــوزا لــدى البنــك .يتــم قبــول العمــات الرئيســية باســتثناء
الدرهــم اإلماراتــي (مثــال :الجنيــه اإلســترليني واليــورو والــدوالر األمريكــي) وفقــاً لتقديــر البنــك.

)5الرسوم والمصروفات
رسوم
» 1%إلعــداد التســهيالت(مرة واحدة ،ما لــم يتم االتفاق خالف ذلك)
»رســوم اإلحتفاظ حســب آخر جدول رسوم معتمد

)6االلتزامات والقيود والشروط الرئيسية
»يتــم إجــراء مراقبــة يوميــة علــى نســبة القــرض إلــى القيمــة لمراجعــة االنتهــاكات التــي إن وجــدت قــد
تــؤدي إلــى طلــب تغطيــة الهامــش.
»يقــوم البنــك بإصــدار إشــعار طلــب تغطيــة الهامــش عبــر البريــد اإللكترونــي والرســائل النصيــة
القصيــرة إلــى العميــل لمعالجــة نقــص الهامــش خــال ( )7أيــام تقويميــة.
»فــي حالــة مخالفــة القــرض إلــى القيمــة يجــوز للبنــك تســييل الضمــان اإلضافــي علــى الفــور مــع أو
بــدون طلــب تغطيــة الهامــش.
»يجــوز للبنــك وعلــى فواصــل زمنيــة منتظمــة مراجعــة شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة لمعرفــة
تاريــخ االئتمــان للعميــل ويتــم خصــم جميــع الرســوم المســتحقة مــن حســاب العميــل بطــرف البنــك وفقـاً
لجــدول رســوم مصــرف األمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
»يمكــن للعميــل الر جــو ع إ لــى ا لمعلو مــا ت ا لمو جــو د ة علــى موقــع ا لبنــك – إ .ع .م
( )www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.htmlللحصــول علــى الجــدول المفصــل مــن
الرســوم التــي تحكــم الحســاب.
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)(IG: Investment Grade

Pricing Guidelines – Funds leaving the Bank

الهامش القياسي
مبلغ الرافعة
(درجة إستثمارية)
2.75%
250,000 - 1,999,999
1.75% 2,000,000 - 10,000,000
1.00%
+10,000,000

التفاصيل
ر ســو م ا إل جر ا ء

)(AED

» Cash – will be under lien. Major currencies apart from AED (e.g. GBP, EUR, and USD) can
be accepted, at the discretion of the Bank.
» Marketable Securities – must be held through the Bank’s PDD account and lien
marked, which would include:
» Bonds/Sukuks – Bonds denominated in USD/EUR, as well as exceptions granted
by the Bank.
» Components of S&P 500 & Nasdaq.
» LTV approval - the Bank reserves its rights in ascertaining the final LTV levels. Bank
can accept higher or lower LTV’s, depending on the type of collateral. will be under
lien. Major currencies apart from AED (e.g. GBP, EUR, and USD) can be accepted, at the
discretion of the Bank.

5) Fees and Charges
CHARGES
» 1% for setting up the facility (one-time, unless otherwise agreed).

PARTICULARS
Processing Fees

» Custody charges as per latest approved Schedule of charges.

6) Key Obligations, Limitations and Conditions
» Daily Monitoring of LTV will be conducted to review breaches, if any, which may result
in margin call.
» A Margin Call Notice via email and SMS will be issued by the Bank to the Customer to
remedy the margin shortfall within 7 calendar days.
» In case of breach of LTV, the Bank can liquidate collateral immediately, with or without
a margin call.
» The Bank can, at regular intervals, review Al Etihad Credit Bureau (AECB) for credit
history and all due charges will be debited as per AECB schedule to customer account
with our Bank.
» 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 account.

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

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 and mentioned in the Schedule of Charges
with a 60-day notice prior to amendment.

مهــم
يجــوز للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط الســارية للتســهيل أو جــدول الرســوم المذكــورة فــي
 يتــم تحديــث، يو ًمــا قبــل التعديــل وفقًــا لتقديــر البنــك60 جــدول الرســوم وفق ـا ً إلشــعار مدتــه
:أي تغييــر مطبــق فــي هيــكل الرســوم والمصروفــات علــى موقــع البنــك علــى االنترنــت
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

معلومات إضافية7)

7) Additional Information
» This product is only suitable to customers with in-depth knowledge of financial markets and must be approached with caution. Leveraged portfolio carries additional level
of risks, which can potentially increase the cost of the Lombard Loan.
» The material and information contained in this document is for general information
purposes only. The Customer should not rely solely on this information as a basis for
making any personal, business, legal or any other decisions related to the products and
services applied for with the Bank.
» Interest will accrue on a daily basis. All interest calculations will be determined and
calculated by the Bank with reference to the number of days elapsed and the total
number of days in the year, and normally, the calculation will be based on a 360-day
year basis.
WARNINGS
» The borrower’s capital is at risk with lending against securities facility and hence
Bank strongly recommends having full understanding of the product before investing.
» If the securities held as collateral lose value – for instance, because of market volatility or exchange rate risk – the borrower must provide more collateral or accept the
possibility of a sale of their assets to reduce/settle the amount of the Loan.
REMINDER
Borrow responsibly and ensure that one understands the risk of investments in financial
instruments.

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

»هــذا المنتــج مناســب فقــط للعمــاء ذوي المعرفــة المتعمقــة باألســواق الماليــة ويجــب
 تحمــل المحفظــة ذات الرافعــة الماليــة مســتوى إضافيًــا مــن.التعامــل معــه بحــذر
.المخاطــر والتــي قــد تزيــد مــن تكلفــة قــرض لومبــارد
.»المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط
يجــب علــى العميــل عــدم اإلعتمــاد عليهــا وحدهــا كأســاس التخــاذ أي قــرارات شــخصية
أو تجاريــة أو قانونيــة أو أي قــرارات أخــرى تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المطبقــة
.لــدى البنــك
 يٌجــرى إحتســاب جميــع الفوائــد بواســطة البنــك،»تترتــب الفائــدة علــى أســاس يومــي
بالرجــوع إلــى عــدد األيــام المنقضيــة والعــدد اإلجمالــي لأليــام فــي الســنة وعــاد ًة يتــم
. يو مًــا فــي الســنة360 اإلحتســاب علــى أســاس
تحذ يــر ا ت
»فــي تســهيال ت ا إل قتــر ا ض مقا بــل ا أل و ر ا ق ا لما ليــة يتعــر ض ر أ ســما ل ا لمقتــر ض
 و با لتا لــي يو صــي ا لبنــك بشــد ة با لحصــو ل علــى ا لفهــم ا لكا مــل للمنتــج، للمخا طــر
. قبــل ا لشــر و ع فــي ا ال ســتثما ر
، »فــي حا لــة فقــد ا ن ا أل و ر ا ق ا لما ليــة ا لمحتفــظ بهــا لقيمتهــا كضما نــا ت إ ضا فيــة
 يجــب علــى ا لمقتــر ض- ا بســبب تقلــب ا لســو ق أ و مخا طــر ســعر ا لصــر ف
ً مثــ
تقد يــم ا لمز يــد مــن ا لضما نــا ت ا إل ضا فيــة أ و قبــو ل إ مكا نيــة بيــع أ صو لهــم
 تســو ية مبلــغ ا لقــر ض/ لتخفيــض
تذ كيــر
. ا قتــر ض بمســؤ و لية و تأ كــد مــن فهمــك لمخا طــر ا ال ســتثما ر ا ت فــي ا لســند ا ت ا لما ليــة

 جمع البيانات والخصوصية واالستخدام:المعلومات الشخصية8)

 يتــم التأكــد مــن تطبيــق جميــع.يلتــزم البنــك بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل المعامــات
 حمايــة البيانــات الشــخصية علــى النحــو المطلــوب فــي/ الضوابــط المتعلقــة بخصوصيــة
، عــاوة علــى ذلــك.)التشــريعات واللوائــح والبنــود التعاقديــة ذات الصلــة (حســب االقتضــاء
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
 أو معامــات العمــاء/  أو الحســابات و/ معلومــات أو تفاصيــل أو بيانــات تتعلــق بالعميــل و
 للمزيــد مــن التفاصيــل.مــع المنظميــن ومقدمــي خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة
:الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع أدنــاه
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

الشكاوى والمالحظات9)

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

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

11) 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.

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

الدعم المتعدد القنوات10)
: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 النشر11)
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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