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يقــدم حبيــب بنــك أي جــي زيوريــخ (ويشــار إليــه هنــا فيمــا يلــي ب «البنــك») حلــول الرهــن
العقــاري للمســتخدمين النهائييــن والمســتثمرين للعقــارات الســكنية والتجاريــة المشــتراة فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .يــزود بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا العميــل بمعلومــات مهمــة عــن
ميــزات المنتــج وأســعار الفائــدة والرســوم والمصروفــات والتفاصيــل األخــرى ذات الصلــة
بقــرض الرهــن العقــاري الخــاص بالعميــل.

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred as “The Bank”) offers mortgage solutions to
both end users and investors for residential and commercial properties purchased in the
UAE. This Key Facts Statement (KFS) provides the Customer with important information
on the product features, interest rates, fees, charges and other relevant details about
Customer’s mortgage loan.

1) Product Characteristics

)1خصائص المنتج
يتــم تقديــم قــروض الرهــن العقــاري الســكنية والتجاريــة لألفــراد المقيميــن وغيــر المقيميــن
للخيــارات التاليــة .الموافقــة علــى التســهيل تخضــع لمعاييــر قبــول االئتمــان خاصــة البنــك كالتالــي:

Residential and Commercial Mortgage Loans are offered to resident and non-resident individuals for the following options. The approval of the facility is subject to meeting the
bank’s credit acceptance criteria:

»شــراء عقــار جديــد  -تمويــل شــراء عقــار جاهــز مــن المالــك الحالــي أو الشــراء المباشــر مــن
المطــور.

» New Property Purchase: financing the purchase of a ready property from current
owner or a direct purchase from a developer.

»النقــل  -يتــم نقــل الرهــن الحالــي الخــاص بالعميــل من مؤسســة مالية أخرى إلــى البنك.

» Buyout: Transfer of the Customer’s existing mortgage from another financial institution
to the Bank.

»الترميــم -تمويــل كلفــة ترميــم العقار

» Renovation: financing the renovation costs of a property.

»البنــاء  -تمويــل تكلفــة بنــاء العقار.

)2المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات
»يتــم تقديــم التســهيل لألفــراد العامليــن برواتــب وأصحــاب األعمــال.
»عقــارات مكتملــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بســند ملكيــة مســجل.
»يجــب علــى المتقدميــن اســتيفاء الحــد األدنــى مــن الدخــل أو متطلبــات دورة األعمــال
التجاريــة أو مــدة األعمــال وتكــون خاضعــة لتقديــر البنــك وللتغييــر.
»يجــب أن يكــون لــدى العميــل تأميــن علــى العقــار وتأميــن علــى الحيــاة متنــازل عنــه لصالــح
البنــك.
»يجــب علــى العميــل المحافظــة علــى العقــارات فــي حالــة جيــدة فــي جميــع األوقــات مــع
ســداد الخدمــة فــي الوقــت المحــدد ودفــع رســوم الصيانــة وأي دفعــات تعاقديــة أخــرى.

» Construction: financing the costs of construction of a property

2) Key Requirements, Limitations and Obligations
» Offered to salaried individuals and business owners.
» Completed properties in United Arab Emirates (UAE) with a registered title deed.
» Applicants have to meet the minimum income, turnover or length of business requirements that are at bank’s discretion and subject to change.
» Customer should have a property and life insurance assigned to the Bank.
» The Customer should maintain the property in good condition at all times along with
timely payments of the service, maintenance charges and any other contractual payments.

)3الشروط المالية

3) Financial Terms

حتــى الدخــل الســنوي ل  7ســنوات * (الحــد األقصــى لمبلــغ
الحد األقصى لمبلغ القرض
التمويــل وفقًــا لتقديــر البنــك(
 20سنة
أقصى مدة
 65ســنة(  70ســنة بالنســبة األفــراد العامليــن لحســابهم الخــاص)
السن عند اإلستحقاق
 50%مــن إجمالــي الراتــب أو الدخــل المعتــاد ( 30%
معدل عبء الدين
للمتقا عد يــن )
تُدفــع األقســاط شــهريا ً وفقًــا لـــمعدل الفائــدة المطبــق .يبــدأ ســداد
سداد األقساط
أول قســط بعــد  30 -45يوم ـا ً مــن تاريــخ صــرف القــرض.
تعــرف نســبة القــرض إلــى القيمــة بأنــه  %نســبة مئويــة مــن
نسبة القرض إلى القيمة
مبلــغ القــرض /قيمــة العقــار .تحســب نســبة القــرض إلــى القيمــة
وفقًــا لتقديــر البنــك ولإلرشــادات التنظيميــة الســائدة.
عقــارات الملــك الحــر أو الحيــازة اإليجاريــة مالحظــة:
أنواع العقارات
بخصــوص الحيــازة اإليجاريــة يســتمر العميــل فــي ســداد
الدفعــات ودفــع الرســوم والمصاريــف األخــرى فــي حالــة انتهــاء
الفائــدة علــى العقــار أو إنهــاء عقــد اإليجــار ألي ســبب مــن
األســباب.
يتــم تســجيل الرهــن مــن الدرجــة األولــى علــى العقــار لــدى
الضمان اإلضافي
دائــرة األراضــي واألمــاك أو البلديــة باإلضافــة إلــى التنــازل
عــن عائــدات اإليجــار .قــد نطلــب منــك تقديــم شــيكات كضمــان
إضافــي بحــد أقصــى  120٪مــن قيمــة القــرض .يقــرر البنــك
وفقًــا لتقديــره المنفــرد والمطلــق مــا إذا كانــت الضمانــات
المقدمــة متوافقــة مــع السياســات الداخليــة للبنــك .يجــب علــى
العميــل االمتثــال لجميــع الشــروط الــواردة فــي خطــاب عــرض
التســهيالت واتخــاذ أي خطــوات مطلوبــة مــن قبــل البنــك
لتســجيل امتيــاز البنــك علــى الضمــان.
* ينطبق على الرهون العقارية السكنية فقط.
خيــار الشــرط :يقــدم البنــك للعميــل فتــرة خيــار الشــرط مدتهــا ( )5أيــام عمــل بعــد توقيــع االتفاقيــات
التعاقديــة ،وخــال هــذه الفتــرة يحــق للعميــل االنســحاب مــن طلــب المنتجــات دون أي عواقــب أو
ذكــر الســبب مهمــا كان .فــي حالــة إختيــار العميــل االســتفادة مــن خيــار الشــرط ،ال يواصــل البنــك
إعــداد وحجــز التســهيالت إال بعــد انتهــاء فتــرة خيــار الشــرط .للحصــول علــى معلومــات إضافيــة
يرجــى زيــارةwww.habibbank.com/uae/home/consumerProtection.html:

)4معدل الفائدة
يتــم تحديــد أســعار الفائــدة علــى أســاس مجموعــة مــن معــدل الفائــدة الثابتــة والمتغيرة حيث:
»معــدل الفائــدة الثابــت  -هــو معــدل الفائــدة المطبــق الــذي يظــل ثابتًــا لفتــرة الســداد
المحــددة المعتمــدة التــي تعــود إلــى متغيــر ســعر الفائــدة.
»معــدل الفائــدة المتغيــر  -هــو المعــدل المحســوب مــن مجمــوع الهامــش المصرفــي
الثابــت ومعــدل الفائــدة الســائد بيــن بنــوك اإلمــارات (ايبور)المطبــق والخاضــع ألدنــى
ســعر فائــدة محــدد فــي خطــاب عــرض التســهيالت .يتــم اعــداد ايبــور حســب مؤشــر
التكــرار المطبــق.
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Upto 7 years of annual income* (maximum finance amount
caps are at the Bank’s discretion).

Maximum Loan Amount

20 years

Maximum Tenor

)65 years (70 years for self-employed individuals

Age at Maturity

)50% of Gross Salary or Regular Income (30% for Pensioners

Debt Burden Ratio

The installment is payable on a monthly basis and will be
in accordance with the applicable interest rates. The first
installment repayment will begin 30-45 days after the disbursement of loan.

Installment Payments

LTV is defined a % of the Loan Amount / Property Value. The
LTV applicable will be at sole discretion of the Bank and in
accordance with prevailing regulatory guidelines.

)Loan to Value (LTV

Freehold or Leasehold properties. Note: for leasehold; the
Customer continue to make payments, pay other fees and
charges in the event that the interest in the property expires
or the lease is terminated for any reason.

Property Type

A first charge mortgage is registered on the property in the
lands department or municipality in addition to collection of
payment cheques not exceeding 120% of the loan amount.
The Bank at its sole and absolute discretion will decide if the
collateral being provided is in accordance with the internal
policies of the Bank. The Customer must comply with all the
conditions as per the Facility Offer Letter and take any steps
as required by the Bank to register the Bank’s lien on the
collateral.

Collateral

*applicable for residential mortgages only

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

4) Interest Rate
Interest Rates are offered on a combination of a fixed and variable interest rate term
where:
» Fixed Interest Rate - is the applicable interest rate that will remain constant for the
approved fixed tenor reverting to a Variable Interest Rate.
» Variable Interest Rate - is the rate calculated as the sum of the fixed bank margin and
applicable EIBOR (Emirates Interbank Offer Rate) index subject to a Minimum Interest
Rate defined in the Facility Offer Letter. The EIBOR reset is as per the applicable index
frequency.

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

مثال على السعر والقسط المطبق:

Example of the applicable rates and instalment:

للحصول على قرض عقاري بمبلغ  1,000,000درهم لمدة  180شهرًا (15سنة)
 2.99%في السنة
معدل الفائدة الثابت (السنة 1والسنة)2
 6,901درهم
القسط الشهري ألول سنتين
3أشهر إيبور *  % 3.75 ( 2.25% +حد أدنى)
معدل الفائدة المتغير (السنة  3وما بعدها)
7,226درهم
القسط الشهري * (السنة 3وما بعدها)
* على أساس الحد األدنى لسعر الفائدة يساوي 3.75%
»ســيناريو :1فــي حالــة إيبــور  3أشــهر  ،3.10% = 2.75% +% 0.35ثــم يطبــق الحــد
األدنــى للفائــدة  3.75%علــى القــرض مــن الســنة  3فصاعــ ًد ا.
»ســيناريو  :2فــي حالــة إيبــور  3أشــهر  ،4.16% =2,75% + 1.41%ثــم تطبــق الفائــدة
4,16%علــى القــرض مــن الســنة 3فصاعــ ًد ا
مالحظة:
»سعر الفائدة السائد بين بنوك اإلمارات العربية المتحدة (ايبور) متاح في الموقع أدناه:
https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices
»معــدل الفائــدة هــو معــدل الرصيــد المتناقــص المعبــر عنــه بمعــدل ســنوي ويتــم تطبيقــه علــى المبلــغ
األساســي المســتحق بقــرض العميــل .المعــدل المذكــور هنــا هــو لســهولة اإلســتدالل فقــط .مؤشــر وتكــرار
إيبــور والهامــش المصرفــي والحــد األدنــى لســعر الفائــدة يٌطبــق وف ًقــا لتقديــر البنــك ويٌذكــر فــي خطــاب
عــرض التســهيالت.

)5الرسوم والمصروفات
التفاصيل
رسوم اإلجراء(وقت تقديم الطلب)
رسوم السداد المتأخر (لكل حالة)
التأمين على الحياة(سنوياً)

رسوم
 1%مــن مبلــغ القــرض +ضريبــة القيمــة المضافــة يجــوز للبنــك
وفقـا ً لتقديــره منفــرداً تخفيــض او التنــازل عــن الرســوم.
 500درهــم  +ضريبــة القيمــة المضافــة فــي حالــة عــدم ســداد
القســط الشــهري كامــل فــي تاريــخ اإلســتحقاق.
»يطلــب البنــك بوليصــة تأميــن علــى الحيــاة متنــازل عنهــا
لصالــح البنــك لتغطيــة الرصيــد المتبقــي فــي حالــة الوفــاة أو
العجــز الدائــم للعميــل.
»يمكــن الحصــول علــى التأميــن علــى الحيــاة مــن مــزود مســجل
بموجــب خطةالتاميــن الجماعــي التــي يقدمهــا البنــك أو يختــار
العميــل تأميــن خارجــي ،فــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون
مــزود الخدمــة شــركة معتمــدة لــدى البنــك.

التأمين على العقار(سنوياً)

»فــي حالــة خطــة التأميــن الجماعــي توضــح األســعار والشــروط
فــي خطــاب عــرض التســهيل وقــد تختلــف حســب ســن العميــل
وحالتــه الصحيــة والعوامــل األخــرى.
»يطلــب البنــك بوليصــة تأميــن علــى العقــار متنــازل لصالــح
البنــك لتغطيــة تكلفــة االرجــاع فــي حالــة حــدوث أي ضــرر
عرضــي للعقــار.
»يمكــن الحصــول علــى التأميــن علــى العقــار مــن مــزود مســجل
بموجــب التاميــن الجماعــي الــذي يقدمــه البنــك أو يختــار العميل
تأميــن خارجــي ،فــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون مــزود
الخدمــة شــركة معتمــدة لــدى البنــك.

»فــي حالــة خطــة التأميــن الجماعــي توضــح األســعار والشــروط
فــي خطــاب عــرض التســهيل وقــد تختلــف حســب نــوع العقــار.
رســوم التســوية الجزئية(وقــت الرهــن الســكني :أقــل مــن 1%مــن مبلــغ الدفعــة الجزئيــة أو
 10,000درهــم  5% +ضريبــة القيمــة المضافــة
ا لتســو ية )
الرهــن التجــاري %1 :مــن مبلــغ الدفعــة الجزئيــة  %+5ضريبــة
القيمــة المضافــة.

التســوية
رســوم
الجزئية(وقــت

مالحظــة :ال يتــم فــرض أي رســوم علــى الســداد الجزئــي حتــى
 20٪مــن مبلــغ القــرض المســتحق مــرة واحــدة كل ســنة ميالديــة.
تخضــع هــذه الميــزة للمراجعــة وفقًــا لتقديــر البنــك.
المبكــرة /الرهن السكني:
التســوية) أقــل مــن 1%مــن مبلــغ القــرض غيــر المســدد أو  10,000درهــم
 5% +ضريبــة القيمــة المضافــة.
مثال:
المبلغ غير المسدد من القرض 1.750,000:درهم
رســوم التســوية المبكــرة :أقــل مــن  10,000درهــم أو
( )1% *1,750,00
ضريبة القيمة المضافة

 500=5%+*10,000درهم

إجمالي المصروفات

 10,500درهم

الرهن التجاري:

أخرى
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For a Mortgage Loan amount of AED 1,000,000 for 180 months (15 years):
2.99% per annum

)Fixed Interest Rate (Year 1 and 2

6,901

Monthly Instalment for first 2 years

)3m EIBOR* + 2.25% (Minimum 3.75 %

)Variable Interest Rate (year 3 onwards

AED 7,226

)Monthly Instalment*(year 3 onwards
*Based on Minimum Interest Rate of 3.75%

» Scenario 1: if EIBOR for 3 months (3m) is 0.35% + 2.75% = 3.10%, then the minimum
rate of 3.75% will be applicable on the loan from year 3 onwards
» Scenario 2: If EIBOR for 3 months (3m) is 1.41% + 2.75% = 4.16%, then Interest rate
of 4.16% will be applicable on the loan from year 3 onwards

Note:
» The prevailing EIBOR is available on https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices
» The interest rate is a reducing balance rate expressed as an annualized rate and applied
on the principal outstanding of the Customer’s loan. The rate quoted here is for reference only. The EIBOR index and frequency, the bank margin and the Minimum Interest
Rate applicable is at the Bank’s discretion and will be mentioned in the Facility Offer
Letter.

5) Fees and Charges
CHARGES

PARTICULARS

Processing Fees (at the 1% of loan amount + VAT
)time of application
The bank at its sole discretion may choose to reduce or waive
the fees.
Late Payment Fees (per AED 500 + VAT per month if the monthly repayment is not
)instance
fully paid by the due date.
» The Bank will request a life insurance policy to be assigned to the Bank to cover the outstanding balance in
case of death or permanent disability of the Customer.

)Life Insurance (annual

» Life insurance can be availed through a registered provider under the group scheme offered by HBZ or the Customer can choose to assign an external insurance to the Bank.
The insurance provider should be a regulated company
approved by the Bank.
» In case of the group scheme, the rates and terms will be
communicated on the Facility Offer Letter and can vary
depending on the Customer’s age, medical conditions and
other factors.
Property Insurance (an- » The Bank will require a property insurance policy to be
)nual
assigned to the Bank to cover the cost of reinstatement in
case of any accidental damage.
» Property insurance can be availed through a registered
provider under the group scheme offered by the Bank or
the Customer can choose to assign an external insurance
to the Bank. The insurance provider should be a regulated
company approved by the Bank.
» In case of the group scheme, the rates and terms will be
communicated on the Facility Offer Letter and can vary
depending on the property type.
Partial Settlement Fees Residential Mortgages: Lower of 1% of partial payment
(at time of settlement) amount or AED 10,000 + 5% VAT

Commercial Mortgages: 1% of partial payment amount +
5% VAT

Note: No fees are charged for partial payment of upto 20% of
the outstanding loan amount once every calendar year. This
benefit is subject to revision at the Bank’s discretion.
Early Settlement Fees (at Residential Mortgages:
)time of settlement
Lower of 1% of loan outstanding amount or AED 10,000 +
5% VAT.

Example:
Loan Outstanding Amount: AED 1,750,000
Early Settlement Fees: Lower of AED 10,000 or
)(1,750,000 * 1%
VAT: 10,000 * 5% = AED 500
Total Fees + VAT: AED 10,500

Commercial Mortgages:

 1%مــن مبلــغ القــرض غيــر المســدد  %+5ضريبــة القيمــة
المضافــة .
رســوم مــزود خدمــة طــرف ثالــث مثــل رســوم شــركة االتحــاد
للمعلومــات االئتمانيــة ،يتــم تحصيــل رســوم تقييــم العقــار كجــزء
مــن إجــراء الطلــب .تختلــف هــذه الرســوم حســب نــوع الطلــب
ويتــم اإلبــاغ بهــا حســب األصــول عنــد إجــراء الطلــب.

1% of loan outstanding amount + 5% VAT.
Other third party service provider charges such as Al Etihad
Credit Bureau fees, Property Valuation Fees will be additionally collected as part of the application process. These fees
vary depending on the type of request and will be duly communicated during the application process.

Others
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تحذيرات:
»يترتــب علــى عــدم ســداد المبالغ المســتحقة رســوم تأخير الســداد.

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

»فــي إمــكان البنــك مباشــرة إجــراءات قانونيــة بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المدنيــة و /أو
الجنائيــة والتعاقــد مــع جهــات خارجيــة لتحصيــل المبالــغ المســتحقة والفوائــد والتكاليــف
األخــرى المرتبطــة بهــا.

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

»يقــوم البنــك بحبــس العقــار المرهــون لتحصيــل الرســوم المســتحقة والفوائــد والتكاليــف
األخــرى ذات الصلــة.

» The Bank will initiate foreclosure of the mortgaged property to recover the
outstanding charges, interest and other associated costs

»إن الفشــــل فــــي الوفــــاء بااللتزامــات الماليــــة فــــي مواعيدهــــا المحــــددة قــــد يؤثــــر ســــلبًا
علــــى تصنيــف العميــل االئتمانــي ،وذلــــك ســــوف يحــــد مــــن قدرتــه فــــي الحصــــول علــــى
التمويــــل المصرفــــي فــــي المســــتقبل.

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

»يــؤدي عــدم دفــع مســاهمة التأميــن الســنوية إلى إنهــاء تغطيــة التأمين.
»المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط.
يجــب عــدم اإلعتمــاد علــى هــذه المعلومــات وحدهــا كأســاس التخــاذك أي قــرارات شــخصية
أو تجاريــة أو قانونيــة أو أي قــرارات أخــرى تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المطبقــة البنــك.
»يجــوز للبنــك مقاصــة أيــة أرصــدة دائنــة فــي حســابات العميــل األخــرى لــدى البنــك
الســترداد المســتحقات علــى تســهيالت العميــل.

)6المخاطر واإلفصاحات الرئيسية األخرى
»فــي حالــة معــدل الفائــدة المتغيــر ،قــد يــؤدي ارتفــاع ســعر الفائــدة بيــن البنــوك اإلماراتيــة (ايبــور) إلــى
دفــع أقســاط أعلــى بســبب زيــادة رســوم الفائــدة.

» Non-payment of the annual insurance contribution will result in termination
of the insurance coverage.
» 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.
» The Bank may offset any credit balances held in the Customer’s other accounts with the Bank to recover the dues on the Customer’s facilities.

6) Key Disclosures & Risks
» In case of a Variable Interest Rate, a rise in EIBOR may result in a higher instalment
payment due to increased interest charges.

»يجــوز للبنــك مراجعــة تاريــخ العميــل لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وأي رســوم مســتحقة يتــم
إحتســابها دينـاً علــى حســاب العميــل بطــرف البنــك.

» The Bank may review the Customer’s Al Etihad Credit Bureau (AECB) history and all
charges due will be debited to the Customer’s account with the Bank.

»للحصــول علــى جــدول الرســوم المفصــل الــذي يحــم التســهيل يمكــن للعميــل الرجــوع إلــى المعلومــات
علــى موقــع البنــك )www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html( .

» 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 facility.

مهم
يمكــن للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط الســارية للتســهيل أو جــدول الرســوم المذكــورة فــي
جــدول الرســوم بتقديــم إشــعار مدتــه  60يو ًمــا قبــل التعديــل وفقًــا لتقديــر البنــك ،يتــم تحديــث
أي تغييــر مطبــق فــي جــدول الرســوم والمصروفــات علــى موقــع البنــك علــى االنترنــت:
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

)7المعلومات 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

)8الشــكاوى والمالحظات

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 will be updated on www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.
html and mentioned in the Schedule of Charges with a 60-day notice prior
to amendment.

7) 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 re)quired 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

8) 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 فور يًــا وهــو المرجــع ألغــراض
المتابعــة وسيســعى البنــك جاهــد اً 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.

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.

فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــال اإلطــار
الزمنــي المحــدد يمكنــك تقديــم شــكوى إلــى منظــم المصــارف -البنــك المركــزي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( . )www.centralbank.ae

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).

)9الدعم المتعدد القنوات

9) Multi-Channel Support

في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خالل أي من القنوات التالية:
زيارة أي من فروعنا داخل إ.ع.م
إإلتصال على ) 800 HABIB (42242أو ( +971 (4) 419 5555من خارج إ.ع.م) او

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

البريد اإللكتروني ، csd@habibbank.com:أو زيارة موقعنا

Email: csd@habibbank.com

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

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

)10حقوق النشر

10) Copyright

محتويــات هــذه الوثيقــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الشــعار والصفحــات
والنصــوص والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد الــواردة فيهــا هــي ملــك لحبيــب بنــك اي
جــي زيوريــخ إ.ع.م ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر .ممنــوع منع ـا ً بات ـا ً أي اســتخدام غيــر مصــرح
بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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The contents of the document including, but not limited to the logo, pages, text,
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Zurich UAE and protected by copyright. Any unauthorized use, link, or reproduction of
information, material is strictly prohibited.
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