Key Facts Statement - Property Insurance Under
HBZ Group Scheme

بيان الحقائق الرئيسية للتأمين على الممتلكات بموجب الخطة
الجماعية لمصرف حبيب بنك اي جي زيوريخ
يســر ي إ عتبــا ر اً مــن فبر ا يــر 2 0 2 2

With effect from 1 February 2022

يقــدم مصــرف حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ (الــذي يُشــار إليــه الحقًــا بلفــظ “البنــك”)
تغطيــة تأمينيــة علــى العقــار بالتعــاون مــع شــركة عُمــان للتأميــن (التــي يُشــار إليهــا
الحقًــا بلفــظ “ عُمــان للتأميــن”) بموجــب خطــة تأميــن جماعــي (التــي يُشــار إليهــا الحقًــا
بلفــظ “تأميــن الحمايــة للممتلــكات” لمنتجــات قــروض الرهــن العقــاري ال ُمقدمــة منــه).
يقــدم لــك بيــان الحقائــق الرئيســية معلومــات مهمــة حــول مزايــا المنتــج وشــروط التغطيــة
واالســتثناءات وأي أحــكام أخــرى معمــول بهــا تخــص التأميــن علــى الممتلــكات .يرجــى
االحتفــاظ بنســخة مــن بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل لالطــاع عليــه مســتقبالً .

)1التغطية التأمينية

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred as “The Bank”) offers property insurance cov)’erage in collaboration with Oman Insurance Company (hereinafter referred to as “OIC
”under a group insurance scheme (hereinafter referred to as “Property Shield Insurance
for its mortgage loan products). This document provides the Customer with important
information on the product benefits, coverage terms, exclusions and any other applicable
conditions of the property insurance. The Customer must retain a copy of this Key Facts
Statement for future reference.

1) Insurance Coverage

يوفــر تأميــن حمايــة الممتلــكات الخــاص بقــروض الرهــن العقــاري ال ُمقــدم مــن عُمــان للتأميــن
مــن خــال البنــك تغطيــة ضــد الحرائــق والمخاطــر المقترنــة بهــذه الممتلــكات ،بمــا فــي ذلــك
التلفيــات العرضيــة لممتلــكات المؤمــن عليــه .ونظــ ًر ا ألنهــا تغطيــة تأمينيــة لممتلــكات قيــد
الرهــن العقــاري ،فــإن التغطيــة التأمينيــة تظــل قائمــة مــع اســتمرار ســريان القــرض لــدى البنــك.

)2حدود التغطية التأمينية

The Property Shield Insurance for Mortgage loans availed from OIC through the Bank provides coverage against Fire and Allied Perils including Accidental Damage to the insured
property. Being a coverage on the mortgaged property, the coverage continues until such
time the loan is active with the Bank.

2) Insurance Cover Limits

»تُجــدد وثيقــة التأميــن تلقائيًــا ســنو يًا رهنــا بشــروط الوثيقــة وأحكامهــا و/أو حتــى يظــل
القــرض العقــاري ســار يًا لــدى البنــك.
»تنحصــر التغطيــة التأمينيــة فــي الممتلــكات المؤمــن عليهــا وتســتثني المحتويــات والمتعلقــات
الشــخصية داخــل الممتلــكات.

)3تغطية اإلقامة البديلة

» The policy is on an annual automatic renewal subject to the policy terms and conditions
and or until such time the mortgage loan is active with the Bank.
» Coverage is restricted to the insured property and excludes contents and personal
belongings within the property.

3) Alternate Accommodation Coverage

تُمنــح تغطيــة اإلقامــة البديلــة أو المؤقتــة مقابــل مبلــغ إجمالــي بحــد أقصــى يبلــغ  100/-درهــم
إمارتــي عــن كل يــوم لــكل مقــدم طلــب تأميــن ،رهنًــا بمبلــغ إجمالــي بحــد أقصــى 3,000/-
درهــم إماراتــي.
للتعــرف علــى التفاصيــل ،يرجــى االطــاع على شــروط وأحــكام الوثيقة.

Alternate or temporary accommodation coverage is provided for a maximum amount of
AED 100/- per day per Applicant, subject to a maximum of aggregate amount of AED
3,000/-.
For details, please refer to the policy terms and conditions.

4) Insurance Costs

)4تكاليف التأمين
»تُوضــح تكلفــة االشــتراك فــي تأميــن حمايــة الممتلــكات فــي خطــاب عــرض التســهيالت
ويشــمل العمولــة التــي يحصــل عليهــا البنــك.
»يبلــغ الســعر القياســي المفــروض مــن قبــل عُ مــان للتأميــن  5% + 0.0135%نســبة
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مبلــغ التأميــن علــى الممتلــكات .يفــرض البنــك عمولــة بنســبة
 5 % + 0.004%نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة ويحصــل علــى المبلــغ المجمــع.
»يخضــع الســعر للموافقــة وقــد يتغيــر بنــاء علــى نــوع الممتلــكات وقيمتها.

)5مبلغ التح ّمل الخاص بالمطالبات

»يمكــن تقديــم جميــع المطالبــات بإخطــار عُ مــان للتأميــن مباشــرة بإرســال بريــد إلكترونــي علــى العنــوان
 nmcoic@omaninsurance.aeأو االتصــال هاتف ًيــا علــى الرقــم .800 4746
»يُخصم مبلغ  1,000/-درهم إماراتي من كل مطالبة مستحقة السداد.

)6القيود واألحكام الرئيسية
تُفــرض قيــود محــددة علــى الفئــات وإشــغال الممتلــكات ضمــن التغطيــة بموجــب الخطــة
الجماعيــة كمــا هــو ُموضــح أدنــاه:
تُحظــر تما ًمــا فئات اإلشــغال اآلتية:

» The cost of enrolling in the Property Shield Insurance is explained in the Facility Offer
Letter and would be inclusive of the commission collected by the Bank.
» The standard rate charged by OIC would be 0.0135% + 5% Value Added Tax on the
property sum insured. HBZ would apply a commission of 0.004% + 5% Value Added
Tax and collect the combined amount.
» The rate is subject to approval and may change depending on the property type and
value.

5) Claims Deductible
@» All claims can be submitted by notifying OIC directly by sending an email on nmcoic
omaninsurance.ae or call them on 800 4746.
» An amount of AED 1,000/- would be deductible for each and every claim payable.

6) Key Limitations and Conditions
Certain restrictions on categories and property occupancy are restricted for coverage under
the group scheme as shown below:
Following occupancy categories are strictly restricted:

»األلعــاب الناريــة والمصانــع والفنــادق والمستشــفيات والصيدليــات ومــا يماثلهــا.
»المــواد المتفجــرة وأعــواد الثقــاب والمصانــع ومــا يماثلها.
»مصانــع قوالــب الفحــم والفحــم النباتــي والصــوف القطنــي والصــوف الخشــبي وقطــع القماش
»مصانــع الدهانــات ومــواد تخفيــف الدهانــات والمــواد الكيماويــة القابلــة لالشــتعال و/أو
منشــآت التخزيــن الخاصــة بهــا.
»مصانــع المــواد الكرتونيــة ومصانــع أدوات التغليــف والتعبئــة

» Fireworks, factories, hotels, hospitals, pharmacies and like.
» Explosives, matches, factories and like
» Briquetting, Charcoal, Cotton Wool, Wood Wool, Rag Factories
» Paints, Thinners, and inflammable chemical factories and or such warehousing storage
facilities
» Carton and packing material factories
)» Textile Mills (cotton batting, spinning and storage

»مصانــع النســيج (تجهيــز القطــن وغزلــه وتخزينــه)
»تخزيــن النفــط ومناطــق صهاريــج التخزيــن التــي تخــزن النفــط بخــاف محطــات البنزين
»المناجــم تحــت األرض والمغــارات والكهــوف واألنفــاق وأي ممتلــكات بداخلهــا.
»تصنيــع العــروق الخشــب والخشــب الرقائقــي واأللــواح الرقائقية
»تصنيــع الفــوم أو المــواد البالســتيكية المصنوعــة مــن الفــوم
»تصنيــع قطــع األثــاث بمــا في ذلــك أعمــال التنجيد

» Petrol storage, tank farms storing petrol other than petrol stations
» Underground mines, caverns, tunnels, and any property contained therein
» Timber and Plywood, Chipboard manufacturing and storage
» Foam or Foam plastics manufacturing
» Furniture manufacturing including upholstery works
Additional conditions are applicable for the following clauses.

تُطبــق الشــروط اإلضافيــة علــى البنــود التالية.

» Clauses applicable to Explosions, Drains, Malicious damage

»البنــود المطبقــة علــى االنفجــارات والبالوعــات واإلتــاف المتعمــد
»البنــود المُطبقــة علــى اإلضرابــات واالحتجاجــات واالضطرابــات المدنيــة
»البنــود المُطبقــة علــى تغييــر األقفــال والمفاتيــح
»البنــود المُطبقــة علــى التخلــص مــن الحطام
»البنــود المُطبقــة علــى التقاضــي وتشــغيل األيــدي العاملــة والعمال
»البنــود المطبقــة علــى تكاليــف دوريــة اإلطفــاء وتكاليــف إطفــاء الحرائق
»البنــود المُطبقــة علــى الســلطات العامــة
»بنــود متنوعــة أخرى
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» Clauses applicable to Strikes, Riots, Civil Commotions
» Clauses applicable to change of locks and keys
» Clauses applicable to removal of debris
» Clauses applicable to sue and labor, workmen’s clause
» Clauses applicable to Fire brigade and extinguishing expenses
» Clauses applicable to Public Authorities
» Other miscellaneous Clauses

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

For details on the conditions of all applicable clauses, please refer to the policy terms and
conditions.
WARNINGS
» Non-payment of the annual insurance contribution will result in issuance of a cancellation notice and subsequent cancellation of the policy from date of notification.
» Please ensure all conditions and exclusions are read and understood before agreeing
to enroll in this scheme.
» The material and information contained in this document is for general information
purposes only. Kindly review the detailed policy terms and conditions before proceeding with enrollment in the scheme.

 ير جــى ا ال طــا ع علــى، للتعــر ف علــى تفا صيــل خا صــة بجميــع ا أل حــكا م ا ل ُمطبقــة
. شــر و ط و أ حــكا م ا لو ثيقــة
تحذ يــر ا ت
»يترتــب علــى عــدم ســداد اشــتراك التأميــن الســنوي إصــدار إشــعار إلغــاء وإلغــاء وثيقــة
.التأميــن الحقًــا مــن تاريــخ اإلخطــار
»يرجــى التأكــد مــن قــراءة جميــع الشــروط واالســتثناءات واســتيعابها قبــل الموافقــة علــى
.االشــتراك بهــذه الخطــة
.»المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة مُخصصــة ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط
يرجــى مراجعــة شــروط الوثيقــة وأحكامهــا التفصيليــة قبــل المضــي قُدمًــا فــي االشــتراك فــي
.الخطــة

بيانات االتصا ل7)

7) Contact Information
For details on the policy terms and conditions, please visit the bank’s website:
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html.

:يمكنــك االطــاع علــى الشــروط واألحــكام التفصيليــة للوثيقــة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

Please contact your Relationship Manager for additional information on the policy
terms.

يرجــى االتصــال بمديــر عالقــات العمــاء الخــاص بــك للحصــول علــى معلومــات إضافيــة حــول
.شــروط الوثيقــة

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

 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

9) Complaints & Feedback

الشكاوى والمالحظات9)

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 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

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 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)

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

: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

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.

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

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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