)Key Facts Statement - Overdraft Facility (secured by Time Deposit
بيان الحقائق الرئيسية – تسهيالت السحب على المكشوف (بضمان وديعة ألجل)

التاريخ 1 :يناير2022

Date: 1st January 2022

يق��دم حبي��ب بن��ك أي ج��ي زيوريخــ (ويشـ�ار إلي�هـ هن��ا فيم��ا يليــ ب “البنـ�ك”) تســهيالت الســحب
علــى المكشــوف بضمــان الوديعــة ألجــل .يوفــر لــك بيــان الحقائــق الرئيســية معلومــات مهمــة
حــول ميــزات المنتــج تشــمل أســعار الفائــدة والرســوم والمصروفــات والمعلومــات األخــرى ذات
الصلــة بالمنتــج.

)1وصف المنتج
يتــم تقديــم تســهيالت الســحب علــى المكشــوف بمبلــغ أقصــاه مبلــغ الوديعــة ألجــل بطــرف حبيــب بنــك آي
جــي زيوريــخ ولمــدة أقلهــا  12شــهرًا.

)2معدل النسبة المئوية السنوية

مالحظة :يتم تحديد هامش البنك في خطاب عرض التسهيالت.

)3معدل فائدة تجاوز حد السحب على المكشوف
يتــم خصــم الفائــدة إذا تجــاوز االســتخدام حــد الســحب علــى المكشــوف .ويحــدد معــدل الزيــادة هــذا فــي
خطــاب عــرض التســهيالت.

)4معدل الوديعة ألجل
ألغــراض تســهيالت الســحب علــى المكشــوف يتــم قبــول الودائــع ألجــل بالدرهــم اإلماراتــي أو الــدوالر
األمريكــي فقــط .أســعار ومعــدالت الودائــع ألجــل الخاصــة بنــا منشــورة علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت :
()www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

)5الحساب الجاري
تسهيالت السحب على المكشوف مرتبطة بالحساب الجاري.
ملحوظة :ال يمكن حجز تسهيالت السحب على المكشوف باستخدام حساب التوفير  /تحت الطلب.

)6تسهيالت دفتر الشيكات
يتــم توفيــر خدمــة دفتــر الشــيكات مــع تســهيالت الســحب علــى المكشــوف .ويتــم إصــدار دفتــر الشــيكات يتــم
وفقـا ً للنظــم المعمــول بهــا وتقريــر مكتــب االئتمــان وســلوك الحســاب.

)7الرسوم والمصروفات

التحذيرات
»يترتــب علــى عــدم ســداد مبلــغ تســهيل الســحب علــى المكشــوف فوائــد إضافيــة أو تســييل الوديعــة
ألجــل وإنهــاء التســهيالت.
»يؤدي التسييل المبكر للوديعة ألجل إلى خسارة الفائدة المكتسبة.
»الفشــــل فــــي الوفــــاء باإللتزامات الماليــــة فــــي مواعيدهــا المحــددة قــد يؤثــــر ســلبًا علــى تصنيف
العميل االئتماني ،وذلــــك ســــوف يحــــد مــــن قدرته فــي الحصــول علــــى التمويــل المصرفــي فــي
المســتقبل.
»المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط .ويجــب عــدم
اإلعتمــاد علــى هــذه المعلومــات وحدهــا كأســاس التخــاذك أي قــرارات شــخصية أو تجاريــة أو قانونيــة
أو أي قــرارات أخــرى تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المطبقــة لــدى حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ.

The overdraft facility is offered for up to a maximum amount equivalent to the funds
placed under a Time Deposit with HBZ for a minimum term of 12 months.

» When secured by AED or USD Time Deposit, the annualized interest rate is - Time Deposit Rate + Bank Margin (fixed for the term of the time deposit).
» Interest is charged on the amount utilized from the overdraft limit and charged to the
current account.
» Interest on overdraft usage will be recovered from the Current Account on a monthly
basis.
Note: The Bank Margin will be defined in the Facility Offer Letter.

3) Annualized Overdraft Excess Interest Rate
Interest charges would apply if usage is over the Overdraft limit. This excess rate will be
defined in the Facility Offer Letter.

4) Time Deposit Rate
Time Deposits are accepted in AED or USD only for such Overdraft facilities. Our Time Deposit rates are published on our website (www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html).

5) Current Account
The Overdraft facility is linked to a Current Account.
Note : Overdraft facility cannot be booked with a Saving / Call Account.

6) Cheque Book facility
Cheque book facility will be available with the Overdraft facility. Issuance of cheque book
will be in line with prevailing regulation, account conduct and credit bureau report.

)8االلتزامات والحدود والشروط الرئيسية

CHARGES

PARTICULARS

AED 250 for setting up the facility

Processing Fees
WARNINGS

» Non-payment of the overdraft facility may result in additional interest charges or
liquidation of the time deposit and cancellation of the facility.
» Early liquidation of the time deposit can result in loss of the earned interest.
» Non-payment of the amounts due will impact the Consumer’s credit rating which in
turn may limit access to new financing in the future.
» The material and information contained in this document is for general information
purposes only. 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 HBZ

8) Key Obligations, Limitations and Conditions

»الشــيكات الصــادرة أو تعليمــات الدفــع يتــم إجرائهــا حســب توفــر مبالــغ صافيــة وأمــوال كافيــة للرســوم
وحــد الســحب علــى المكشــوف المنصــوص عليــه.
»يجــوز للبنــك مراجعــة تاريــخ العميــل لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وأي رســوم مســتحقة
يتــم إحتســابها دينـاً علــى حســاب العميــل بطــرف البنــك.
»يمكــن للعميــل الرجــوع إلــى المعلومــات علــى موقــع حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ
( )www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.htmlللحصــول علــى الجــدول المفصــل
للرســوم التــي تحكــم الحســاب.
مهم
يمكــن لـــحبيب بنــك آي جــي زيوريــخ تعديــل أي مــن الشــروط الســارية للتســهيل أو جــدول الرســوم
المذكــورة فــي جــدول الرســوم وفقــا ً إلشــعار مدتــه  60يو ًمــا قبــل التعديــل وفقًــا لتقديــر البنــك ،يتــم
تحديــث أي تغييــر مطبــق فــي هيــكل الرســوم والمصروفــات علــى موقــع البنــك علــى االنترنــت:
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html
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1) Product Description

7) Fees and Charges

رسوم
 250درهم إلعداد التسهيالت

تذكير
اقترض بمسؤولية واقترض فقط إذا كان بإمكانك السداد.

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as “The Bank”) offers an overdraft facility
collateralized by a time deposit. This Key Facts Statement (KFS) provides the Customer
with important information about on the product features, interest rate, fees and charges
and other relevant details about the product.

)2) Annualized Percentage Rate (APR

»فــي حالــة ضمــان التســهيالت بوديعــة ألجــل بالدرهــم اإلماراتــي أو الــدوالر األمريكــي يكــون معــدل
الفائــدة الســنوي هــو  -معــدل الوديعــة ألجــل  +الهامــش المصرفــي (ثابــت لمــدة الوديعــة ألجــل).
»يتم إحتساب فائدة إستخدام السحب على المكشوف شهرياً من الحساب الجاري.
»يتم تحصيل فائدة السحب على المكشوف من حسابك على أساس شهري.

التفاصيل
رسوم اإلجراء

Habib Bank AG Zurich

» Cheques issued or payment instructions given will be processed subject to availability
of clear funds and amounts including charges being within the prescribed overdraft
limit.
» The Bank may review Customer’s Al Etihad Credit Bureau (AECB) history and any
charges due will be debited to Customer account with the Bank.
» Customer may refer to information on HBZ UAE website (www.habibbank.com/uae/
home/uaeHome.html) for the detailed Schedule of Charges governing the account.
IMPORTANT
HBZ can amend any of the applicable terms of the facility or the Schedule of Charges
at the bank’s discretion. Any applicable change in the fees and charges structure will
be updated on www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html and mentioned in the
Schedule of Charges with a 60-day notice prior to amendment.

REMINDER
Borrow responsibly and Borrow only if one can repay.
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9) 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

 جمع البيانات والخصوصية واالستخدام:المعلومات الشخصية9)
 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 والمالحظات10)

10) 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).

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 القنوات11)

11) 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 النشر12)

12) 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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