Key Facts Statement - Personal Loan

 القرض الشخصي- بيان الحقائق الرئيسية

Habib Bank AG Zurich

2022 يناير1 :التاريخ

Date: 1st January 2022
Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as “The Bank”) offers a Personal Loan to
Salaried Individuals only. This Key Facts Statement (KFS) provides the Customer with important information about the product features, Interest, fees, charges and other relevant
information about a personal loan. The Customer must retain a copy of a loan application
for future reference.

يق��د م حبي��ب بنــك ا ي جــي ز يو ر يـ�خ ( و يش��ا ر إ لي�هـ هن��ا فيمــا يليــ ب “ ا لبن��ك ” ) قــر ض
 يو فــر لــك بيــا ن ا لحقا ئــق ا لر ئيســية معلو مــا ت. شــخصي لأل فــر ا د ا لعا مليــن بر و ا تــب
مهمــة حــو ل ميــز ا ت ا لمنتــج ا لتــي تشــمل أ ســعا ر ا لفا ئــد ة و ا لر ســو م و ا لمعلو مــا ت
 ا لر جــا ء ا ال حتفــا ظ بنســخة مــن طلــب. ا أل خــر ى ذ ا ت ا لصلــة با لقــر ض ا لشــخصي
. ا لقــر ض ا لشــخصي ا لخــا ص بــك للر جــو ع إ ليهــا فــي ا لمســتقبل

خصائص المنتج1)

1) Product Characteristics
The Personal Loan is offered to Salaried Individuals to provide financial support for their
personal needs. The loan is offered for a maximum term of 4 years subject to meeting the
bank’s financial terms.

يتــم تقد يــم ا لقــر ض ا لشــخصي لأل فــر ا د ا لعا مليــن بر و ا تــب لمســا عد ة ا لعمــا ء لتلبيــة
 ســنو ا ت خا ضعــة4  يتــم تقد يــم ا لقــر ض لمــد ة أ قصا هــا. إ حتيا جا تهــم ا لشــخصية
: للشــر و ط ا لما ليــة للبنــك

المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات2)

2) Key Requirements, Limitations and Obligations
» Minimum salary - AED 5,000.

 درهم5,000 - »الحــد األدنــى للراتب
.»يقــدم القــرض للعامليــن برواتــب المقيمين في اإلمــارات العربية المتحدة
.»يتــم ســداد القرض بتحويل الراتب إلى حســاب البنك

» Loan is offered to salaried individuals who are residents of the UAE.
» Repayment of the loan is through the salary transfer to the Bank account.

الشروط المالية3)

3) Financial Terms
Maximum Term

48 months.

Maximum Loan Amount

Lower of AED 250,000 or 20X of income multiples.

Debt Burden Ratio

50% of Gross Salary (30% for Pensioners).

Equated Monthly Install- The loan installments are payable on a monthly basis and will
ment (EMI)
be in accordance with the applicable interest rate. The first
Equated Monthly Installment (EMI) repayment will begin 30
days after the disbursement of loan.
Collateral

Payment cheque not exceeding 120% of the loan amount.

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.

ً شهرا48
. ضعفًا من الدخل20  درهم إماراتي أو250,000 أقل من
) للمتقاعدين30%(  من إجمالي الراتب50%
تُدفــع أقســاط القــر ض علــى أ ســا س شــهر ي وفقًــا لـــمعد ل
3 0  يبــد أ أ و ل قســط شــهر ي معــا د ل بعــد. ا لفا ئــد ة المطبــق
. يو مــا ً مــن تار يــخ صــرف القــر ض
.  مــن مبلــغ ا لقــر ض1 2 0 ٪ شــيك بمبلــغ ال يتجــا و ز

معدل النسبة المئوية السنوية4)

The annualized interest rate is fixed for the term of the loan and can change if the loan is
restructured or a top up loan is availed before the maturity.

معــد ل ا لفا ئــد ة ا لســنو ي ثا بــت طــو ل مــد ة ا لقــر ض و يمكــن أ ن يتغيــر إ ذ ا تمــت إ عــا د ة
. هيكلــة ا لقــر ض أ و ا لحصــو ل علــى إ ضا فــة إ لــى ا لقــر ض قبــل ا إل ســتحقا ق
: مثــا ل علــى ا لســعر و ا لقســط ا لمطبــق

Example of the applicable rate and instalment:

.  د ر هــم1 0 0 , 0 0 0 للحصــو ل علــى قــر ض شــخصي بقيمــة

For a Personal Loan amount of AED 100,000.
LOAN TENOR

12 MONTH

24 MONTH

48 MONTH

APR

14.00%

14.00%

14.00%

EMI (AED)

8,979

4,801

2,733

Total Amount payable

107,745

115,224

131,168

The APR is a reducing balance rate, which includes the basic interest rate of the product expressed as an annualized rate. The APR quoted here is for reference only. The
APR applicable to the Customer is solely determined by the Bank and may change
from time to time.

 شهر48
14.00%
2,733
131,168

 شهر24
14.00%
4,801
115,224

مـدة القرض
معدل النسبة المئوية السنوية
)القسط الشهري المعادل(درهم
المبلغ اإلجمالي الواجب الدفع

الرسوم والمصروفات5)

CHARGES

Processing Fees (at the 1% of the loan amount with a minimum of AED 500 and
time of application)
a max of AED 2,500. The fee shall be deducted from the
salary account.
AED 200, if the monthly repayment amount is not fully paid
on due date.

Early Settlement / Par- 1% of the principal amount with max. of AED 10,000.
tial Payment (at the
Example:
time of settlement)
Loan Outstanding Amount: AED 120,000
Early Settlement Fees: Lower of AED 10,000 or (120,000
* 1%)
VAT: 1200 * 5% = AED 60
Total Fees + VAT: AED 1,260
Loan Cancellation Fees

 شهر12
14.00%
8,979
107,745

يكــو ن معــد ل ا لفا ئــد ة ا لســنو ية علــى أ ســا س ا لر صيــد ا لمتنا قــص ا لــذ ي يشــمل معــد ل
 معــد ل ا لفا ئــد ة ا لســنو ية. ا لفا ئــد ة ا أل سا ســي للمنتــج معبــ ًر ا عنــه با لمعــد ل ا لســنو ي
 يتــم تحد يــد معــد ل ا لنســبة ا لمئو يــة ا لســنو ية ا لمطبــق. ا لمحــد د هنــا لال ســتد ال ل فقــط
. علــى ا لعميــل بو ا ســطة ا لبنــك منفــر د اً و قــد يتغيــر مــن حيــن إ لــى آ خــر

5) Fees and Charges

Late Payment Fee (per
instance)

ا لضمــا ن ا إل ضا فــي

) أيــام عمــل بعــد توقيــع االتفاقيــات5(  يقــدم البنــك للعميــل فتــرة خيــار الشــرط مدتهــا:خيــار الشــرط
 وخــال هــذه الفتــرة يحــق للعميــل االنســحاب مــن طلــب المنتجــات دون أي عواقــب أو،التعاقديــة
 ال يواصــل البنــك، فــي حالــة إختيــار العميــل االســتفادة مــن خيــار الشــرط.ذكــر الســبب مهمــا كان
 للحصــول علــى معلومــات إضافيــة.إعــداد وحجــز التســهيالت إال بعــد انتهــاء فتــرة خيــار الشــرط
:يرجــى زيــارة
www.habibbank.com/uae/home/consumerProtection.html

4) Annualized Percentage Rate (APR)

PARTICULARS

أقصى مدة
الحد األقصى لمبلغ القرض
نسبة عبء الدين
القسط الشهري المعادل

AED 100.

رسوم
التفاصيل
2,500  درهــم و حــد أقصــى500  حــد أدنــى، مــن مبلــغ القــرض1% رســوم اإلجراء (وقت تقديم
. تســتقطع الرســوم مــن حســاب الراتــب، درهــم
)الطلب
 درهــم فــي حالــة عــدم ســداد القســط الشــهري كامــل فــي تاريــخ200 رسوم الســداد المتأخر (لكل
اإلســتحقاق
)حالة
. درهم10,000  مــن أصــل المبلــغ حد أقصى1% السداد الجزئي/الســداد المبكر
)( وقت التســوية
:مثال
 درهم120,000:المبلغ غير المسدد من القرض
 درهــم أو10,000  أقــل مــن:رســوم التســوية المبكــرة
)1 % *1 2 0 , 0 0 0 (
 درهم60 = 5% * 1,200 :ضريبة القيمة المضافة
 درهم1,260 :إجمالي المصروفات
 درهم100
رســوم إلغاء القرض

Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business | حبيب بنك اي جي زيوريخ مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لممارسة األعمال المصرفية
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تحذ يــر ا ت
»يترتــب علــى عــدم ســداد المبالغ المســتحقة دفع رســوم تأخير الســداد.
»فــي إمــكان البنــك مباشــرة إجــراءات قانونيــة بمــا فــي ذلــك إجــراءات مدنيــة و /أو جنائيــة
والتعاقــد مــع جهــات خارجيــة الســترداد المبالــغ المســتحقة والفوائــد والتكاليــف األخــرى
المرتبطــة بهــا.
»الفشــــل فــــي الوفــــاء باإللتزامــات الماليــــة فــــي مواعيدهــــا المحــــددة قــــد يؤثــــر ســــلبًا
علــــى تصنيــف العميــل االئتمانــي ،وبالتالــي يحــــد مــــن قدرتــه فــــي الحصــــول علــــى
التمويــــل المصرفــــي فــــي المســــتقبل.
»المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط.
يجــب عــدم اإلعتمــاد علــى هــذا المعلومــات كأســاس التخــاذك أي قــرارات شــخصية
أو تجاريــة أو قانونيــة أو أي قــرارات أخــرى تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المطبقــة
لــدى البنــك.

)6اإلفصاحات والمخاطر الرئيسية األخرى
»يجــوز للبنــك مراجعــة تاريــخ العميــل لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وأي
رســوم مســتحقة يتــم إحتســابها دينــاً علــى حســاب العميــل بطــرف البنــك.
»إن جــدول ســداد القــرض (أصــل المبلــغ +الفائــدة) متــاح فــي موقعنــا علــى االنترنــت،
بامكانــك طبــع نســخة منــه لســجالتك الخاصــة.
»يمكــن للعميــل الرجــوع إلــى المعلومــات علــى موقــع البنــك إ.ع.م علــى اإلنترنــت.
( )www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.htmlللحصــول علــى الجــدول
المفصــل للرســوم التــي تحكــم التســهيل.
»سيســعى البنــك إلكمــال معالجــة وصــرف عائــدات القــرض فــي غضــون  01أيــام عمــل كحــد
أقصــى رهنــاً باســتكمال الوثائــق واألوراق الماليــة كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل البنــك.
مهــم
يمكــن للبنــك تعديــل أي مــن الشــروط الســارية للتســهيل أو جــدول الرســوم المذكــورة فــي
جــدول الرســوم بتقديــم إشــعار مدتــه  60يو ًمــا قبــل التعديــل وذلــك وفقًــا لتقديــر البنــك،
يتــم تحديــث أي تغييــر مطبــق فــي هيــكل الرســوم والمصروفــات علــى موقــع البنــك علــى
االنترنــتw w w . h a b i b b a n k . c o m / u a e / h o m e / u a e H o m e . h t m l :
تذ كيــر
إ قتــر ض بمســؤ و لية و ا قتــر ض فقــط إ ذ ا كا ن بإ مكا نــك ا لســد ا د .

)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

)8الشكاوى والمالحظات

» Non-payment of the amounts due can result in late payment fees.
» 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.
» Non-payment of the amounts due will impact Customer’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 the Bank.

6) Other Key Disclosures & Risks
» 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.
» The loan repayment schedule (principal + interest) is available online and Customer can
print a copy for record purposes.
» 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.
» The Bank will endeavour to complete the processing and disbursal of the loan proceeds
within a maximum of 10 working days subject to completion of the documentation and
securities as required by the Bank.
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/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.

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 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

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 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

)9الدعم المتعدد القنوات

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).

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
البريد اإللكتروني ، csd@habibbank.com:أو زيارة موقعنا
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

)10حقوق النشر

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

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 منعــا ً باتــا ً أي اســتخدام غيــر
مصــرح بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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WARNINGS

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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