Key Facts Statement - Personal Accounts

بيان الحقائق الرئيسية  -فتح الحساب الشخصي

التاريخ 1 :يناير2022

Date: 1st January 2022

قبــل فتــح الحســاب يجــب علــى العميــل قــراءة هــذه الوثيقــة بعنايــة لفهــم المنتجــات والخدمــات التــي
يقدمهــا حبيبــ بن��ك آي ج��ي زيوريخــ إ.ع.م (ويشاــر إليــه هنــا فيم��ا بع��د ب “البن��ك”) والبنــوك
األخــرى .المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة محدثــة ونافــذة فــي التاريــخ المذكــور أعــاه.

)1تفاصيل  /ميزات المنتج
يقــدم البنــك الحســابات التالــي ذكرهــا ويمكــن فتحهــا بعــدة عمــات مثــل الدرهــم اإلماراتــي والــدوالر
األمريكــي واليــورو والجنيــه اإلســترليني ونحوهــا.
ضــا باســم الحســاب الجــار وهــو حســاب معامــات يســتخدم لإليــداع
)1.1الحســاب الجــاري :يُعــرف أي ً
والســحب والدفــع بتســهيل دفتــر الشــيكات.
)1.2حســاب التوفيــر :هــو حســاب لكســب الفوائــد ،حيــث يمكــن للعميــل إيــداع النقــود ألغــراض
التوفيــر ولتلبيــة متطلبــات المعامــات اليوميــة الخاصــة بــه ولكــن بــدون تســهيالت دفتــر الشــيكات.
)1.3حســاب وديعــة تحــت اإلشــعار المســمى :هــو حســاب عــادةً لغيــر المقيميــن لالحتفــاظ بالودائــع
ولكــن بــدون تســهيالت دفتــر الشــيكات وليــس بــه الفائــدة التــي تحقــق مــن حســاب تحــت الطلــب.
)1.4حســاب الوديعــة ألجــل :يُعــرف أيضًــا باســم الوديعــة بأجــل أو الودائــع الثابتــة ،وهــو حســاب
يــدر فائــدة بســعر ثابــت وبتاريــخ اســتحقاق ثابــت .يجــب االحتفــاظ باألمــوال المودعــة فــي حســاب
الوديعــة ألجــل طــول المــدة لتلقــي الفائــدة كاملــة .ال يتــم إصــدار دفتــر شــيكات أو بطاقــة الخصــم لهــذا
النــوع مــن الحســابات ويكــون الحســاب مرتبطًــا دائ ًمــا بحســاب أصلــي ،مثــل الحســاب الجــاري أو
حســاب التوفيــر.
)1.5محفظــة الوديعــة تحــت الطلــب ( )PDDهــو حســاب فرعــي مرتبــط بحســاب رئيســي قائــم مثــل
الحســاب الجــاري أو حســاب التوفيــر أو تحــت الطلــب .يٌســهل حســاب محفظــة الوديعــة تحــت الطلــب
للعمــاء تنفيــذ المعامــات واســتثمار األمــوال فــي منتجــات اســتثمارية مثــل الدخــل الثابــت والودائــع
ثنائيــة العملــة وســوق األوراق الماليــة وتــداول العمــات األجنبيــة وغيرهــا .ال توجــد فائــدة مكتســبة
علــى حســاب محفظــة الوديعــة تحــت الطلــب كمــا ال يتــم إصــدار دفتــر شــيكات /وال بطاقــة خصــم لهــذا
الحســاب .يعــود تدفــق جميــع أمــوال االســتثمار وعمليــات االستحقاق/االســترداد ومــا إلــى ذلــك إلــى
حســاب محفظــة الوديعــة تحــت الطلــب حيــث يمكــن للعميــل نقــل األمــوال إلــى الحســاب الرئيســي،
حســب االقتضــاء .يتــم تقديــم جميــع الخدمــات المصرفيــة العاديــة عبــر الحســاب الرئيســي فقــط.
تحذير
عنــد الســحب المبكــر للوديعــة تُدفــع الفائــدة المســتحقة بالســعر األصلــي للوديعــة الثابتــة (أي
الس��عر المس��مى “معــدل الفائ��دة %س��نو يًا” الــوارد فــي تأكيــد الوديعــة الثابتــة الخــاص بــك) أقــل
مــن ( 1%نقطــة مئويــة واحــدة) ســنو يًا .بعــد طــرح ( 1%نقطــة مئويــة واحــدة)  ،إذا أصبــح
معــدل الفائــدة المســتحق يســاوي أو أقــل مــن  %0لــن يتــم دفــع أي فائــدة ويتــم إيــداع أصــل
المبلــغ فــي الحســاب الرئيســي.

)2الميزات الرئيسية

Prior to account opening, the Customer must read this document carefully for better understanding of the products and services offered by Habib Bank AG Zurich UAE (hereinafter
referred to as “The Bank”) and other banks. The information in this document are up-todate and effective from the date mentioned above.

1) Product Details / Features
The Bank offers following types of Accounts and these can be opened in multiple currencies such as AED, USD, EUR, GBP etc.
1.1) Current Account also known as Checking Account is a transactional account used for
deposits, withdrawals and payments with a Cheque Book facility.
1.2) Savings Account is an interest earning Account, where Customer can deposit cash
for saving purposes and meet their day-to-day transaction requirements but without a
Cheque Book facility.
1.3) Call Account is an Account typically for non-residents for holding deposits but without a Cheque Book facility. There is no interest earned on Call account.
1.4) Time Deposit Account also known as term or fixed deposit, is an interest-earning
account that earns interest at a fixed rate and has a fixed date of maturity. The money in
a time deposit must be held for the whole term to receive the interest in full. No Cheque
Book or Debit Card is issued for these type of Accounts and the account is always linked to
a parent account i.e. Current, Savings or Call.
1.5) Portfolio Demand Deposit (PDD) is a sub account which is linked to an existing
parent account i.e. Current, Saving or Call. The PDD account facilitates clients who wish
to execute transactions and invest monies in investments products such as fixed income,
dual currency deposits, stock market and FX trading etc. There is no interest earned on PDD
accounts and no Cheque Book/ Debit Card is issued from this account. All funds for investment flow through this account and maturities/redemptions etc. come back to this PDD
account from where the customer can move funds to the parent account, as applicable. All
regular banking services are provided via the parent account only.
WARNING
A premature term deposit withdrawal, the interest payable will be paid at the Original
Fixed Deposit Rate (i.e. the rate labelled “Interest Rate % p.a” on Customer Fixed Deposit
Confirmation) less 1% (one percentage point) per annum. If, after subtracting the 1%
(one percentage point), the interest rate payable is equal to or less than 0%, no interest
will be paid and only the principal will be credited to the parent account

2) Key Features

)2.1بطاقة الخصم
)2.1.1بعــد التنشــيط يمكــن اســتخدام بطاقــة الخصــم فــي اإليداعــات النقديــة  /الشــيكات فــي
معامــات التاجــر فــي أجهــزة اإليــداع النقــدي  /الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع ومعامــات
التجــارة اإللكترونيــة (عبــر اإلنترنــت).
)2.1.2تخضــع معامــات بطاقــة الخصــم لحــد يومــي محــدد بقيمــة  10,000درهــم إماراتــي ويمكــن
للعميــل تغييــر حــد الصــرف اليومــي خــال أجهــزة الصــراف اآللــي الســحب النقــدي ونقــاط البيــع
والتجــارة اإللكترونيــة خــال خدمــات البنــك المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.
)2.1.3فــي وقــت اإلصــدار يُســمح للعميــل باســتخدام بطاقــة الخصــم فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فقــط ويمكــن للعميــل إضافــة أقطــار أخــرى خــال خدمــات البنــك المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت باســتخدام خيــار “تعييــن الشــريط الممغنــط فــي البطاقــة”.
)2.1.4يقيــد إصــدار بطاقــة الخصــم بنــا ًء علــى مصفوفــة التوقيــع علــى الحســاب ،علــى ســبيل المثــال
فــي اإلمــكان إصــدار بطاقــة بــدون حــد أقصــى للحســابات بالتوقيــع المنفــرد.
)2.2دفتر الشيكات:
يتــم إصــدار دفتــر الشــيكات األول مجا نًــا و تًطبــق الرســوم مــن دفتــر الشــيكات الثانــي فصاعــدًا
وفقًــا لجــدول الرســوم .إصــدار دفتــر الشــيكات األول والالحــق يتــم وفقًــا للتنظيــم الســائد وســلوك
الحســاب وتقريــر مكتــب االئتمــان .يدفــع العميــل رســوم تقريــر مكتــب االئتمــان.
مهم
يتــم تســليم دفتــر الشــيكات األول والالحــق وبطاقــة الخصــم بواســطة مــزود خدمــة خارجــي
يعينــه البنــك عنــد تقديــم وثائــق هويــة ســارية المفعــول.
)2.3كشف الحساب
تــم توفيــر بيانــات المعامــات محميــة بكلمــة مــرور وغيرهــا مــن النصائــح مجانًــا علــى عنــوان بريــد العميــل
اإللكترونــي المســجل .كشــف الحســاب متوفــر بأربعــة فواصــل هــي شــهري وربــع ســنوي ونصــف ســنوي
ضــا اإلطــاع وتحميــل كشــوفات الحســاب مــن خــال خدمــات البنــك المصرفيــة
وســنوي .يمكــن للعميــل أي ً
عبــر اإلنترنــت )HBZ web( :وتطبيقــات الموبايــل (.)HBZ app
)2.4الحساب والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
عنــد فتــح الحســاب ،ســتتلقى خطــاب ترحيــب محميًــا بكلمــة مــرور علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي
المســجل لــدى البنــك يحــوي هــذا الخطــاب كافــة المعلومــات المتعلقــة بالحســاب بمــا فــي ذلــك ايبــان
(رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي) .كمــا يتــم تفعيــل تســجيل الدخــول إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت بإرســال الرابــط عبــر البريــد اإللكترونــي ويجــب تنشــيطه خــال  10أيــام تقويميــة .بمجــرد
تفعيــل الخدمــة تســتطيع إتمــام العديــد مــن الخدمــات المصرفيــة الروتينيــة مثــل طلــب دفتــر الشــيكات
والتحويــات وإصــدار الكمبيالــة تحــت الطلــب /إصــدار أمــر الدفــع خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت بــكل ســهولة ويســر.
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2.1) Debit Card
2.1.1) On activation, Debit card can be used for Cash/Cheque Deposits at CDM/ATM,
point-of-sale (POS) merchant transactions, e-commerce (online) transactions.
2.1.2) Debit card transactions are subject to daily limit set of AED 10,000 and the Customer can change the daily limits across ATM cash withdrawal, POS and e-commerce via
Bank’s online banking.
2.1.3) At the time of issuance, the debit card is permitted for use in UAE only and Customer can add additional countries of usage via the Bank’s online banking using “Set-card
parameter” option.
2.1.4) Debit Card issuance will get restricted based on the signature matrix on the account. For example, Accounts with sole signatory with no limits can be issued debit card.
2.2) Cheque Book
First Cheque Book issued free and charges will apply from second Cheque Book onwards as
per the Schedule of Charges. Issuance of first and subsequent Cheque Book will be in line
with prevailing regulation account conduct and credit bureau report. Customer will pay
the credit bureau report charges.
IMPORTANT
The first and subsequent Cheque Book and debit card will be delivered by a third party
service provider appointed by the Bank on presentation of valid Identification documents.
2.3) Statement of Account
Password protected transaction statements and other advices are provided free of
charge on Customer’s registered email address. Statement of account is available in
4-frequencies i.e. Monthly, Quarterly, Half-Yearly and Yearly. Customer can also view
and download the Account statements via Bank’s Web banking (HBZweb) or Mobile
application (HBZapp).
2.4) Account & Web-Banking
On opening of the account, the Customer will receive a password-protected welcome
letter on the registered email address, which will have all the relevant account related
information including IBAN (International Bank Account Number). The HBZweb/HBZapp
banking login activation link will also be sent via email, which needs to be activated within
10 calendar days. Once activated, several routine banking services such as Cheque Book
request, remittances, demand draft/pay order issuance can be done via web banking
providing convenience.
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)3الشروط واألحكام الرئيسية

3) Key Terms & Conditions

تحذير
»يجــوز للبنــك تجميــد أو تعليــق تشــغيل الحســاب ورفــض أي وجميــع معامــات اإليــداع
واالئتمــان والســحب فــي حالــة مخالفــة العميــل أ يًــا مــن الشــروط واألحــكام ذات الصلــة أو
( )iإعطــاء البنــك أي تعليمــات غامضــة أو متضاربــة أو غيــر مقبولــة للبنــك؛ (  )iiإشــتباه
البنــك بفعــل غيــر قانونــي أو أي احتيــال فــي أي معاملــة.
»حفــظ أدوات الوصــول إلــى حســاب العميــل مثــل بطاقــات الصــراف اآللــي ورقــم التعريــف
الشــخصي ودفتــر الشــيكات و إســم المســتخدم وكلمــة المــرور لخدمــة حبيــب بنــك آي جــي
زيوريــخ المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والمعلومــات الشــخصية األخــرى هــي مســؤولية
العميــل وحــده .ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خطــأ أمنــي  /خالفــه مــن جانــب العميــل.
يرجــى العلــم أن البنــك أو موظفيــه لــن يتصلــوا بــك مطلقًــا ويطلبــوا منــك تفاصيلــك
الشــخصية علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كلمــة المــرور ورقــم التعريــف الشــخصي
لبطاقــة االئتمــان و (كلمــة المــرور لمــرة واحــدة) ونحوهــا .يُرجــى توخــي الحــذر مــن
مثــل هــذا النــوع مــن الرســائل والمكالمــات ورســائل البريــد اإللكترونــي وغيرهــا وكذلــك
إبــاغ البنــك عــن أي حــادث مــن هــذا القبيــل شــخصيًا لــدى أي مــن فروعنــا.
»يحتفــظ البنــك حصري ـاً بحــق رفــض فتــح أو إغــاق أي حســاب ،و حــق تســوية أي مطالبــة
مســتحقة للبنــك مــن حســاب العميــل .يقــدم البنــك إشــعارً ا مدتــه  60يو مًــا إلبــداء ســبب
إغــاق الحســاب متــى مــا كان ذلــك ممكنــاً.
مهم
يتــم إبــاغ العميــل عــن كل الشــيكات المرتجعــة المســحوبة علــى حســابه وفقًــا للوائــح
المعمــول بهــا ،وقــد يؤثــر ذلــك علــى التصنيــف االئتمانــي للعميــل .فــي حالــة وجــود 4
شــيكات مرتجعــة أو أكثــر يجــوز للبنــك إغــاق الحســاب.
يحتفــظ ا لبنــك بحــق تغييــر ا لشــر و ط و ا أل حــكا م ا لتــي تحكــم ا لحســا ب  .فــي حا لــة إ جــر ا ء
أ ي تغييــر ا ت فــي ا لشــر و ط و ا أل حــكا م بمــا فــي ذ لــك جــد و ل ا لر ســو م يقــو م ا لبنــك بتقد يــم
إ خطــا ر للعميــل مد تــه  6 0يو ًمــا  .يتــم تحد يــث كل هــذ ه ا لتغييــر ا ت علــى مو قعنــا علــى
ا إل نتر نــت .

)4قواعد خمول الحساب

WARNINGS
» The Bank may freeze or suspend operation of the Account and to refuse any and all
deposits, credits and withdrawals if the Customer is in breach of any of the relevant
Terms and Conditions or if (i) any instructions given to the Bank are ambiguous, conflicting or not acceptable to the Bank; (ii) if the Bank suspects that there may be any
fraud or illegality in any transactions.
» Safe custody of access tools to Customer account like ATM cards, PINs, Cheque Book,
HBZweb / HBZapp banking username, password; other personal information, etc. is
solely Customer responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security/
other lapse at Customer’s end. Please note that the Bank or its Employees will never call Customer and ask for personal details including but not limited to Password,
Credit Card Pin, OTP (One Time Password) etc. Please exercise caution against such
kind of messages, calls, emails, etc. and report any such incident in person at any of
our Branches.
» The Bank reserves the exclusive right to refuse to open any Account or to close any
Account and make claim settlement of any balance due to the Bank from the Customer. The Bank will serve 60 days’ notice by providing a reason, wherever possible
for Account closure.
IMPORTANT
All returned cheques drawn on the Customer account will be reported as per the applicable regulations, which may impact customer’s credit rating. In case of 4 or more returned
cheques account may be closed by the Bank.
The Bank reserves the right to make changes in the Terms and Conditions governing the
account. In the event of any changes in the Terms and Conditions including Schedule of
Charges, the Bank will provide a notice period of 60 days. All such changes are updated
on our website.

4) Dormancy Rule

»يتــم وضــع حالــة حســاب خامــل علــى الحســاب /الحســابات و إغــاق العالقــة وفقًــا لتقديــر
البنــك فــي حالــة عــدم وجــود معامــات خارجيــة  /معامــات أجراهــا العميــل فــي الحســاب فــي
االثنــي عشــر (  )12شــهرً ا األخيــرة.
»يتــم تصنيــف الرصيــد المتوفــر فــي الحســاب علــى أنه أمــوال غيــر مطالب بها.

» Account(s) will be marked as Dormant and the relationship will be closed at the discretion of the Bank if there are no external transactions/customer initiated transactions in
the last twelve (12) months.
» Any available funds in the account will be classified as unclaimed.

»يتــم تحويــل جميــع األمــوال غيــر المطالــب بهــا إلــى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ومــن ثَــم تتــم تســوية المطالبــات وفقًــا لمــا هــو معمــول بــه و اإلطــار
التنظيمــي وسياســات  /إجــراءات البنــوك.

» All unclaimed funds will be transferred to the UAE Central Bank and claims will then
be settled in accordance with the applicable regulatory framework and Banks policies/
procedures.

»عنــد إعــادة تنشــيط الحســاب تظهــر المعاملــة الماليــة بدرهــم واحــد  1درهــم كرصيــد دائــن و
بدرهــم واحــد 1رصيــد مديــن فــي الحســاب.

» Financial transaction of AED 1 will be reflected as a debit and credit in the account on
Dormant reactivation.

تحذير
بمجــرد وضــع حالــة حســاب خامــل يتــم تقييــد خدماتــك المصرفيــة ورفــض المعامــات إلــى أن يتــم توفيــق
وضع الحســاب.

WARNING
Once the account is marked Dormant, Customer’s banking services will be restricted and
transactions will be rejected unless the account status is regularised.

5) Interest Rates

)5معدالت الفائدة
يتــم تحديــث أســعار الفائــدة المطبقــة علــى الحســاب الجــاري (إن وجــد) ،حســابات التوفيــر والودائــع الثابتــة
للعمــات الرئيســية علــى موقعنــا اإللكترونــي.

Applicable Interest rates for Current Account (if applicable), Savings Account and Fixed
Deposits for major currencies are updated on our website.

6) Key Risks

)6المخاطر الرئيسية
»قــد يتأثــر العميــل بالتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات ،ويجــوز أن تؤثــر تقلبــات أســعار
الصــرف ســلبًا عنــد تحويــل العمــات وحيــن ســداد المدفوعــات بعمــات مختلفــة.

» The Customer may be affected by changes in currency exchange rates. Fluctuations in
exchange rates may adversely impact when converting currencies and when making
payments in different currencies.

»قــد يتعــذر الوصــول إلــى األمــوال المتوفــرة فــي الحســاب بســبب انتهــاء صالحيــة مســتندات إثبــات
الشــخصية أو بســبب أي قيــود دوليــة أو محليــة تحكــم البنــك .لــن يتحمــل البنــك مســؤولية أي خســائر
قــد يتكبدهــا العميــل نتيجــة هــذه القيــود.

» Funds in the account may not be accessible due to expired identity documents or due
to any international or domestic restrictions that affect the Bank. The Bank shall not be
liable for any losses that the Customer may incur as a result of such restrictions.

ال هامًــا وجوهريــا مــن البنــك بســبب المعلومــات الشــخصية منتهيــة
»قــد يفــوت علــى العميــل اتصــا ً
الصالحيــة أو القديمــة لــدى البنــك .لذلــك احــرص دائ ًمــا علــى تحديــث ملــف التعريــف  /الســجالت
الخاصــة بــك مــع البنــك.

» Customer can miss important and significant communication from the Bank due to invalid or obsolete personal information with the Bank. Always keep Customer profile/
records updated with the Bank.

7) Limitations

)7الحدود
»ال يحــق للعميــل إجــراء ســحب علــى المكشــوف مــن أي حســاب دون الحصــول علــى موافقــة
خطيــة مســبقة مــن البنــك .فــي حالــة الســحب علــى المكشــوف يتــم فــرض فائــدة بواقــع 18%
مــن تاريــخ ســحب إجمالــي الرصيــد المســحوب علــى المكشــوف حتــى تاريــخ ســداده.
»يحــدد البنــك الحــد األقصــى للســحب اليومــي باســتخدام أي مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمة.

» The Customer is not entitled to overdraw any account without obtaining the Bank’s prior
written consent. In case overdrawn, interest will be charged 18% from the date total
balance is overdrawn till repaid.
» The Bank will determine a maximum value, which may be withdrawn in any one day
using any of the Banking Services provided.

»يحتفــظ البنــك بحــق الخصــم مــن حســاب العميــل (فــي حالــة عــدم وجــود رصيــد كاف فــي
الحســاب) وذلــك فــي حالــة إيــداع أي أمــوال فــي حســاب العميــل ســهو اً /نتيجــة خطــأ بشــري
أو خلــل فــي نظــام الكمبيوتــر أو عطــل فنــي او خطــأ فــي نظــام المقاصــة أو ألي ســبب آخــر،
دون أي مســؤولية و /أو مطالبــة تنشــأ ضــد البنــك.

» The Bank reserves the right to debit Customer account (in case of insufficient balance
to overdraw) with respect to any funds erroneously credited to the Customer account
due to a human error/oversight, computer system glitch, technical error, system malfunction, clearing system error or any other reason, without any liability and/or claim
arising against the Bank.

»تخضــع معامــا ت ا لبطاقــة ا لمتنــاز ع عليهــا  /غيــر ا لمصــر ح بهــا للقو ا عــد
واإلر شــا دا ت ا لمحــد د ة بو اســطة ا لنظــام  /ا لشــبكة (فيــز ا /ماســتر كار د ) وطريقــة
ا لمعاملــة .تتــم مر ا جعــة و إ جــر ا ء أ ي طلــب ا ســترد اد  /إ لغــاء بمو جــب هــذ ه ا إل ر شــاد ا ت
و سياســة ا لبنــك ا لد ا خليــة .

» Disputed/Unauthorized card transactions will be subject to the rules and guidelines defined by the scheme/network (Visa/MasterCard) and mode of transaction. Any request
for refund/reversal will be reviewed and processed in view of these guidelines and
Bank’s internal Policy.

»يتــم إصــدار أول دفتــر شــيكات لعمالء البنك الجــدد مكون من  10أوراق فقط.
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» New to Banking customer will be issued first Cheque Book of 10 leaves ONLY.
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)8التزامات العميل

8) Customer Obligations

»يجــب علــى العميــل إبــاغ البنــك فــور اً بــأي تغييــر يطــرأ فــي العنــوان او الوضــع القانونــي
أو التكويــن أو األنشــطة أو أي معلومــات أخــرى وتزويــد البنــك بشــكل دوري بنســخ مــن
المســتندات التــي يجــوز للبنــك طلبهــا مــن وقــت آلخــر بهــذا الخصــوص.
»يجــب علــى العميــل التحقــق بعنايــة مــن المعامــات (بمــا فــي ذلــك معامــات بطاقــة الخصــم)
فــي كشــف الحســاب وعنــد مالحظــة أي خطــأ أو تناقــض يجــب إخطــار البنــك خطيــاً خــال
(  )15خمســة عشــر يو مًــا مــن تاريــخ إرســال كشــف الحســاب إلــى العميــل وبعــد ذلــك يعتبــر
كشــف الحســاب صحيحً ــا وال يجــوز للعميــل االعتــراض عليــه.

)9جدول الرسوم (الجدول)
يعتبــر جــد و ل ا لر ســو م ا لتــي يتقا ضا هــا ا لبنــك جــز ًء ا ال يتجــز أ مــن بيــا ن ا لحقا ئــق
ا لر ئيســية هــذ ا  .ير جــى ز يــا ر ة مو قعنــا علــى ا إل نتر نــت للحصــو ل علــى جــد و ل
ا لر ســو م ا لمعمــو ل بــه و ا لــذ ي يحكــم ا لعال قــة  .فيمــا يلــي بعــض ا لر ســو م و ا لتكا ليــف
ا أل سا ســية :
التفاصيل
متطلبات الحد األدنى للرصيد
النزول عن الحد األدنى
بطاقة الخصم
رسوم صيانة الحساب

رسوم إرجاع شيك وارد
تحويل مالي إلى الخارج  /حوالة
تلغرافية

خدمات الصراف
رسوم إغالق الحساب

رسوم
 3,000لكل نوع حساب (جاري ،توفير ،تحت الطلب).
يتــم تحصيــل  25دره ًمــا عــن كل شــهر إذا انخفــض الرصيــد عــن
 3,000درهــم فــي أي وقــت خــال الشــهر (باســتثناء شــهر فتــح
الحســاب).
ال يوجد رسوم سنوية عند اإلصدار أو التجديد.
يتــم تحصيــل  10درهــم شــهريًا بفاصــل نصــف ســنوي ،فــي يونيــو
وديســمبر مــن كل عــام بغــض النظــر عــن وقــت فتــح الحســاب
(علــى ســبيل المثــال  60درهــم تخصــم فــي يونيــو 60درهــم تخصــم
فــي ديســمبر).
 100درهم
»تتــم يدويــا ( 5دراهــم للعملــة المحليــة و 75درهمًــا للعملــة
األجنبيــة).
»إلكترونيًــا عبــر موقــع البنــك اإللكترونــي أو تطبيــق البنــك
علــي الموبايــل (1درهــم للعملــة المحليــة و  50درهــم للعملــة
األجنبيــة).
»رســوم البنــوك األخــرى علــى حســاب مرســل التحويــات
الماليــة للخــارج ( 1درهــم للعملــة المحليــة و 100
درهــم للــدوالر األمريكــي و  150درهــم لجميــع العمــات
األجنبيــة األخــرى).
 6مــرات فــي الشــهر مجانأ ً (بعد ذلك  10دراهــم لكل معاملة).
 100درهم في حالة إغالق الحســاب خالل ســتة أشــهر.

)10المعلومات 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

)11الشكاوى والمالحظات

)» The Customer should carefully check the transactions (including Debit Card transactions
in the statement and any error or discrepancy must be notified in writing to the Bank
within (15) fifteen days from the date on which the statement is sent to the Customer.
The statement will be deemed to be correct and the Customer may not thereafter raise
any objection.

)9) Schedule of Charges (SOC
The SOC is an integral part of this Key Fact Statement. Please visit our website to
get the applicable SOC governing the relationship. Below are some of the key fees
and charges:
CHARGES

PARTICULARS

AED 3,000 per type of Account (i.e. Current, Savings,
Call).

Minimum Balance requirement

AED 25 is charged for every month if balance falls below AED 3,000 anytime during the month (excluding
the month of account opening).

Fall below Fee

No annual fee at issuance or renewal.

Debit Card

AED 10 per month levied semi-annually in June and December of each year irrespective of when the account
as opened (Example, AED 60 debited in June and AED
60 debited in December).

Account Maintenance Fee

Inward Cheque return charges AED 100.
» Manually Initiated (AED 5 for Local currency & AED 75
for Foreign currency).

Outward Remittance /
Telegraphic Transfer

» Electronically Initiated via HBZweb or HBZapp - the
Bank’s Mobile banking application (AED 1 for Local
currency & AED 50 for Foreign currency).
» Other bank’s charges on sender’s account for outward remittance (AED 1 for Local currency, AED 100
for USD and AED 150 for all other foreign currencies).
6 free per month (thereafter AED 10 per transaction).

Teller Services

AED 100, if account is closed within six months.

Account closure fee

10) 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

11) Complaints & Feedback

فــي حالــة أي تقصيــر أو تناقــض أو أي مســألة أخــرى يجــب علــى العميــل تســجيل شــكوى عبــر موقعنــا
االلكترونــي ،يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رق ًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك
جاهــداً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــال ( )10أيــام عمــل .كمــا يمكــن للعميــل زيــارة أي مــن فــروع البنــك
أو االتصــال علــى ) 800 HABIB (42242أو ( +971 (4) 419 5555مــن خــارج اإلمــارات العربيــة
المتحــدة) وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف.
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

)12الدعم 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 ) 800 HABIB (42242أو ( +971 (4) 419 5555من خارج إ.ع.م) او
البريد اإللكتروني ، csd@habibbank.com:أو زيارة موقعنا
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

)13حقوق النشر

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).

12) 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

13) 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 Customer shall advise the Bank immediately of any change in their address, legal
status, constitution and any other information relevant to their legal existence, status
and activities and periodically provide the Bank with copies of such documents the Bank
may request from time to time in this connection.

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.
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