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“البنــك”(  يلــي ب  فيمــا  هنــا  ليــه  إ )ويشــار  – صــراط  زيوريــخ  جــي  آي  بنــك  حبيــب  يقــدم 
ــر  ــدة. يوف لمتح ا ــة  لعربي ا ــارات  ــل اإلم ــيارة داخ ــراء س ــاء لش للعم ــيارات  لس ا ــة  ــل مرابح تموي
أســعار  تشــمل  لتــي  ا لمنتــج  ا ميــزات  حــول  مهمــة  معلومــات  الرئيســية  ئــق  الحقا بيــان  لــك 
يجــب  لســيارات.  ا مرابحــة  بتمويــل  الصلــة  ذات  األخــرى  لمعلومــات  وا والرســوم  األربــاح 

المســتقبل. فــي  كمرجــع  بــه  الخــاص  لتمويــل  ا طلــب  مــن  بنســخة  االحتفــاظ  لعميــل  ا علــى 

خصائص المنتج(  
يتــم تقديــم تمويل المرابحة لألفــراد لألغراض التالية: 

شــراء مركبة جديدة -  لشــراء ســيارة جديدة من تاجر الســيارات. 	
شــراء مركبــة مســتعملة -  لشــراء ســيارة مســتعملة مــن الســوق الثانويــة ودفــع الســعر للمالــك  	

الحالــي.

ــكل مــن فئتــي شــراء الســيارات  ــاح ل ــل المرابحــة ومعــدالت األرب ــى تموي تختلــف شــروط الموافقــة عل
أعــاه ويتــم شــرحها بإيجــاز فــي هــذه الوثيقــة.

المفهوم الشرعي والهيكل (  
إن تمويــل مرابحــة الســيارات هــو شــكل مــن أشــكال بيــوع األمانــة الــذي يهــدف إلــى الحصــول علــى 
تمويــل مركبــات علــى أســاس قصيــر أو طويــل األجــل. بموجــب معاملــة المرابحــة يقــوم البائــع )حبيــب 
ــى  ــا إل ــم بيعه ــن ث ــع وم ــر / البائ ــن التاج ــة م ــة معين ــراء مركب ــراط( بش ــخ - ص ــي زيوري ــك آي ج بن
ــح  ــد الرب ــة زائ ــاس التكلف ــى أس ــة عل ــا صراح ــراد بيعه ــة الم ــة للمركب ــة الفعلي ــر التكلف ــع ذك ــل م العمي
ــأ  ــي تنش ــه وبالتال ــزم بطبيعت ــع وشــراء مل ــد بي ــو عق ــة ه ــل المرابح ــع المؤجــل. إن تموي وبموجــب الدف

بموجبــه حقــوق ومســؤوليات لألطــراف ال يمكــن إبطالهــا مــن جانــب واحــد. 

مهم
هــذا المنتــج معتمــد بواســطة لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لحبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ - صــراط، 
ــكام  ــيارات ألح ــة الس ــل مرابح ــة تموي ــول مطابق ــات ح ــن المعلوم ــد م ــى أي مزي ــة إل ــت بحاج إذا كن
الشــريعة اإلســامية يمكنــك الوصــول إلــى قســم الرقابــة الشــرعية الداخليــة للبنــك عبــر الموقــع:   

csd@habibbank.com

 : قعنــا مو ة  ر يــا بز للمنتــج  لمفصــل  ا  ) عي لشــر ا ي  أ لــر ا ( ى  لفتــو ا تحميــل  يمكنــك 
  www.habibbank.com/uae/home/uaeSirat.html

المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات(  
يمنح التمويل لألفراد المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة. 	
يجــب علــى المتقدميــن إســتيفاء الحــد األدنــى مــن الدخــل أو متطلبــات دورة األعمــال التجاريــة أو مــدة  	

األعمــال وتكــون خاضعــة للتغييــر وفقــاً لتقديــر البنــك.
ــة  	 ــل المرابح ــرة تموي ــي كل فت ــة يغط ــى المركب ــل عل ــن تكاف ــب تأمي ــدم الطل ــدى مق ــون ل ــب أن يك يج

ــراط.  ــخ- ص ــي زيوري ــك آي ج ــب بن ــح حبي ــه لصال ــازل عن ــون متن ويك

الشروط المالية(  
مدة 60   شــهر للمركبــات الجديــدة 	أقصى 

36  شــهر للمركبــات المســتعملة   	
600,000  درهمالحــد األقصــى التمويل

%30  للمتقاعديــن(نســبة عبء الدين %50 مــن الدخــل المقــدر )
ــد القســط الشــهري المعادل ــا لعق ــاس شــهري وفقً ــى أس ــع عل ــة الدف ــة واجب ــاط المرابح أقس

ــاً  30 يوم ــد  ــادل  بع ــهري مع ــط ش ــدأ أول قس ــة. يب ــع المرابح بي
ــة. ــة المركب ــد مرابح ــع عق ــخ توقي ــن تاري م

حــد أقصــى   %80 مــن القيمــة الســوقية للمركبــة. 	نســبة التمويــل إلــى القيمة 
مطلــوب دفعــة أولــى أعلــى لفئــات مختارة مــن المركبات. 	
ــتحقاق  	 ــخ اس ــد تاري ــنوات عن ــة 8 س ــر المركب ــاوز عم ال يتج

التمويــل.
د لسدا بطــرف ا العميــل  حســاب  علــى  مســتديمة  تعليمــات  بإعــداد  يتــم 

. البنــك 
مركبــة مرهونــة حســب األصول لصالــح البنك. 	الضمــان اإلضافي

شــيك بمبلــغ  ال يتجــاوز ٪120 مــن مبلــغ التمويــل. 	
	 . كفالــة شــركات/أفراد إذا كان ذلــك مطبقــاً

فترة خيـار الشـرط: 

ــة،  ــات التعاقدي ــع االتفاقي ــد توقي ــل بع ــام عم 5( أي ــا ) ــرط مدته ــار الش ــرة خي ــل فت ــك للعمي ــدم البن يق
ذكــر  أو  المنتجــات دون أي عواقــب  مــن طلــب  االنســحاب  للعميــل  يحــق  الفتــرة  وخــال هــذه 
الســبب مهمــا كان. فــي حالــة اختيــار العميــل االســتفادة مــن خيــار الشــرط، ال يواصــل البنــك 
ــة  ــى معلومــات إضافي ــار الشــرط، للحصــول عل ــرة خي إعــداد وحجــز التســهيات إال بعــد انتهــاء فت

ــارة:  يرجــى زي

https://www.habibbank.com/uae/home/uaeSiratConsumerProtection.html

بيان الحقائق الرئيسية – تمويل مرابحة السيارات
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Habib Bank AG Zurich

Key Facts Statement - Auto Murabaha Finance

Date: 1st January 2022

Habib Bank AG Zurich UAE - SIRAT (hereinafter referred as “the Bank”) offers an Auto Mu-
rabaha Finance to customers for purchase a vehicle in the UAE.  This Key Facts Statement 
(KFS) provides the Customer with important information on the product features, profit 
rates, fees, charges and other relevant information about an auto Murabaha finance. The 
Customer must retain a copy of a finance application for future reference. 

 ) Product Characteristics 
Auto Murabaha Finance is offered to Individuals for the following:

 » New Vehicle Purchase: to purchase a new vehicle from the auto dealer.

 » Used Vehicle Purchase: to purchase a used vehicle from the secondary market and 
pay the current owner.

The Murabaha Finance approval conditions and profit rates would differ for both categories 
of vehicle purchase and are briefly explained in this document.

 ) Shariah Concept and Structure
Auto Murabaha Finance is a form of trust-sale that aims to finance acquisition of vehicle on 
short or long term basis. Under Auto Murabaha transaction, the seller (HBZ-SIRAT) purchas-
es an identified vehicle from the vendor/seller and sells the same to the customer while 
expressly mentioning the actual cost of the vehicle to be sold, and sells it to the customer 
on a cost-plus profit basis on deferred payment basis. Murabaha is a sale and purchase 
contract, which is binding in nature and therefore established rights and responsibilities of 
the parties cannot be revoked unilaterally. 

IMPORTANT

This product is approved by the Internal Shariah Supervision Committee (ISSC) of the 
HBZ-SIRAT. In case you need any further information about the Shariah compliance of 
Auto Murabaha Finance you can reach to Internal Shariah function of the Bank through 
email csd@habibbank.com.  

You can download detailed product Fatwa (Shari’ah Pronouncement) by visiting 
www.habibbank.com/uae/home/uaeSirat.html

 ) Key Requirements, Limitations and Obligations  

 » Finance is offered to individuals who are residents of the UAE.

 » Applicants have to meet the minimum income, turnover or length of business require-
ments that are at bank’s discretion and subject to change.

 » Applicant should have a vehicle takaful assigned in favor of HBZ-SIRAT for the entire 
term of the Murabaha finance.

 ) Financial Terms

Maximum Term  » 60 months for New Vehicles
 » 36 months for Used Vehicles

Maximum Finance Amount AED 600,000

Debt Burden Ratio 50% of Assessed Income (30% for Pensioners)

Equated Monthly 
Installment (EMI)

The Murabaha installments are payable on a monthly basis and 
will be in accordance with the Murabaha Sale Contract. The first 
Equated Monthly Installment (EMI) payment will begin 30 days 
after the execution of Murabaha contract for the Vehicle.

Finance to Value (FTV)  » Maximum of 80% of the market value of the vehicle.

 » Higher down payment is required for selected vehicle 
categories.

 » Age of vehicle cannot cross 8 years at maturity of finance.

Payment Standing instruction to be set up from the Customer’s 
account with the Bank.

Collateral  » Vehicle duly mortgaged in favor of the Bank. 

 » Payment cheque not exceeding 120% of the finance 
amount.

 » Corporate/Personal Guarantee, if applicable.

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. For additional 
information, please visit: 

https://www.habibbank.com/uae/home/uaeSiratConsumerProtection.html



معدل النسبة المئوية السنوية(  
ــح  ــدالت الرب ــل. مع ــدة التموي ــت طــول م ــيارات ثاب ــة الس ــل مرابح ــى تموي ــروض عل ــح المع ــدل الرب مع
ــع  ــل توقي ــر )قب ــة للتغيي ــون خاضع ــك وتك ــاص ب ــات الخ ــر العاق ــك أو مدي ــد ى فرع ــرة ل ــة متوف المطبق

ــك.  ــر البن ــاً لتقدي ــل( وفق ــهيات التموي تس

مثال على الســعر والقسط المطبق:

: 125,000  درهم  	 قيمة المركبة / تكلفة المرابحة 
: 25,000 درهم 	 الدفعة المقدمة  )إيداع من العميل(   
: 100,000  درهم  	 مبلغ تمويل مرابحة السيارة   

ماحظة: مبلغ التمويل ال يشمل رسوم اإلجراء ومصروفات تكافل وضريبة القيمة المضافة ونحوها.

60 شهر48 شهر36  شهر24 شهرمـدة التمويل 
%6.41%6.41%6.41%6.41معدل النسبة المئوية السنوية
%3.50%3.50%3.50%3.50 الربح السنوي)سعر ثابت(

4,458.333,069.452,375.001,958.33القسط الشهري المعادل(بالدرهم(
6,999.9210,500.2014,000.0017,500.00مبلغ الربح 

سعر البيع/ المبلغ اإلجمالي الواجب 
الدفع من العميل )شامل إيداع العميل(

131,999.92135,500.20139,000.00142,500.00

الربــح  احتســاب  يتــم  فقــط.  االســتدالل  لســهولة  هــو  هنــا  المذكــور  الثابــت  الربــح  معــدل  إن 
الشــهري علــى أســاس رصيــد تكلفــة المرابحــة المتناقــص والمعــدل المطبــق هــو معــدل النســبة 
يتغيــر تخصيــص  بــه،  المعمــول  المئويــة  النســبة  إلــى معــدل  المكافئ،اســتناداًً  الســنوي  المئويــة 
المئويــة  النســبة  معــدل  تحديــد  يتــم  المرابحــة،  وتكلفــة  الربــح  بيــن  بــك  الخــاص  الســداد  قســط 
يتغيــر  المرابحــة ال  عقــد  توقيــع  بمجــرد  فقــط.  البنــك  بواســطة  العميــل  علــى  المطبــق  الســنوية 

الربــح. إجمالــي 

الرسوم والمصروفات(  
رسومالتفاصيل

رســوم اإلجــراء )وقــت 
ــم الطلــب( تقدي

قصــى  أ حــد  و هــم  ر د  5 0 0 نــى  د أ حــد  يــل  لتمو ا مبلــغ  مــن   1 %
ى  لــد ب  لحســا ا مــن  م  ســو لر ا خصــم  يتــم   . هــم ر د  2 , 5 0 0

. د ا د ســتر لا بلــة  قا غيــر  هــي  و لبنــك  ا
رســوم الســداد المتأخــر- 
)تٌدفــع  حالــة  لــكل 

الخيريــة( لألعمــال 

ــي  ــل ف ــداد القســط الشــهري كام ــدم س ــة ع ــي حال ــي الشــهر، ف ــم ف 200 دره
ــتحقاق. ــخ اإلس تاري

المبكــر  الســداد  رســوم 
ــح  ــي( - رب ــل/ جزئ )كام

غيــر متنــازل عنــه 

%1  من مبلغ تكلفة المرابحة موضوع التسوية

مثال: 

: 120,000 درهم إماراتي مبلغ تكلفة مرابحة السيارات المتبقي 

 1,200 = 1٪ × 120,000 : رسوم السداد المبكر  
)ربح غير متنازل عنه(

: 1,200 * ٪5 = 60 درهًما إماراتيًا ضريبة القيمة المضافة  

: 1,260 درهم إماراتي الربح غير المتنازل عنه  
 + ضريبة القيمة المضافة

* ســيتم التنــازل عــن األربــاح غيــر المكتســبة المتبقيــة، بعــد خصــم األربــاح 
ــا لتقديــر البنــك الكامــل والمطلــق. غيــر المتنــازل عنهــا، وفقً

100  درهمرسوم إلغاء التمويل
شــهادة عــدم ممانعــة/ فــك 

رهــن عبــر االنترنــت
عبــر  الرهــن  فــك  أي  ممانعــة،  عــدم  شــهادة  لبنــك  ا يصــدر  نــاً،  مجا
لــى إدارة المــرور بنــاًء علــى طلبــك المحــدد - دون أي  اإلنترنــت إ

رســوم إضافيــة.
فــل التكافل على المركبة تكا ميــن  تأ فيــر  بتو م  ملــز لعميــل  ا لمركبــة  ا تســليم  عنــد 

لبنــك  ا لــى  إ م  يقــد ا  شــهًر عشــر  ثاثــة  ة  مــد يغطــي  مل  شــا
مــن  لــك  ذ فيــر  تو يمكــن   . ليصــة لبو ا مــن  لمســتفيد  ا بصفتــه 
ت  را إلمــا ا لــة  و بد مســجل  ميــن  تأ  / فــل تكا مــة  خد د  مــزو ي  أ

. ة لمتحــد ا بيــة  لعر ا
م أخرى رســو مثــل  ألخــرى:  ا لــث  ثا طــرف  مــة  خد م  مقــد م  رســو

م  رســو تحصيــل  يتــم   ، نيــة الئتما ا ت  مــا للمعلو د  التحــا ا شــركة 
م  لرســو ا ه  هــذ تختلــف  و لطلــب،  ا ء  ا جــر إ مــن  كجــزء  لتقييــم  ا
يــر  مد ســطة  ا بو بهــا  لعميــل  ا بــاغ  إ يتــم  و لطلــب  ا نــوع  حســب 

. ت قــا لعا ا

تحذيرات
يترتــب علــى عــدم ســداد المبالغ المســتحقة دفع رســوم تأخير الســداد. 	
ــة  	 ــة و/ أو جنائي ــك إجــراءات مدني ــي ذل ــا ف ــة بم ــك مباشــرة إجــراءات قانوني ــكان البن ــي إم ف

أو حبــس األصــول المرهونة)المركبــة( لتحصيــل المبالــغ المســتحقة واألربــاح والتكاليــف 
ــا.  ــة به ــرى المرتبط األخ

الســترداد  	 خارجيــة  جهــات  مــع  التعاقــد  قانونيــة  إجــراءات  مباشــرة  البنــك  إمــكان  فــي 
المســددة. غيــر  المســتحقة  المبالــغ 

ــر  	 ــد يؤثــ ــددة قــ ــا المحــ ــة فــــي مواعيدهــ ــه الماليــ ــاء بالتزامات ــي الوفــ ــل العميــل فــ إن فشــ
ســــلًبا علــــى تصنيــف العميــل االئتمانــي، وبالتالــي يحــــد مــــن قدرتــه فــــي الحصــــول 

ــتقبل. ــي المســ ــي فــ ــل المصرفــ ــى التمويــ علــ
المــواد والمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط.   	

يجــب عــدم اإلعتمــاد علــى هــذه المعلومــات كأســاس التخــاذك أي قــرارات شــخصية أو 
لــدى  المطبقــة  والخدمــات  بالمنتجــات  تتعلــق  أخــرى  قــرارات  أي  أو  قانونيــة  أو  تجاريــة 

البنــك.
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 ) Annualized Percentage Rate (APR)

The profit rate offered on the auto Murabaha Finance is fixed for the term of the finance. 
The applicable profit rates are available with your Branch or Relationship Manager and are 
subject to change (prior to execution of a financing facility) at Bank’s discretion. 

Example of the applicable rate and instalment:

 » Value of Vehicle / Murabaha Cost  : AED 125,000

 » Down Payment (Deposit by customer) : AED 25,000

 » Auto Murabaha finance Amount   : AED 100,000  

Note: Finance amount will exclude processing fees, takaful, VAT etc. 

FINANCE TENOR 24 MONTH 36 MONTH 48 MONTH 60 MONTH

APR 6.41% 6.41% 6.41% 6.41%

Per Annum Profit (Flat rate) 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

EMI (AED) 4,458.33 3,069.45 2,375.00 1,958.33

Profit Amount 6,999.92 10,500.20 14,000.00 17,500.00

Sale Price / Total Amount pay-
able by customer (including De-
posit by the customer)

131,999.92 135,500.20 139,000.00 142,500.00

The flat rate quoted here is for ease of reference only. The monthly profit calculation 
is done on the reducing Murabaha cost balance and the rate applied is the equivalent 
Annualized Percentage Rate (APR). Based on the applicable APR, allocation of your 
installment payment between the profit and Murabaha cost will change. The APR 
applicable to a customer is solely determined by the Bank. Once Murabaha contract is 
signed, total profit amount will not change.

 ) Fees and Charges

PARTICUARS CHARGES

Processing / Documenta-
tion Fees (at the time of 
application)

1% of the finance amount with minimum AED 500 and 
maximum AED 2,500. The fee shall be deducted from the 
account held with the Bank and is non-refundable

Late Payment Fee - per 
instance (will be given as 
charity)

AED 200 per month if the monthly installment payment 
amount is not fully paid on due date.

Early Settlement Fees 
(Full/partial) - Non-
waived profit

1% of the outstanding Murabaha cost amount being settled. 

Example: 

Outstanding Auto Murabaha : AED 120,000 
cost amount

Early settlement fees  :120,000 X 1%= 1,200
(non-waived profit)

VAT    : 1,200 X 5% = AED 60 

Non-waived profit + VAT  : AED 1,260 

* Remaining unearned profit, after deducting non-waived 
profit, will be waived at the absolute and sole discretion 
of the Bank.

Finance Cancellation Fees AED 100

No Objection Certificate  
/ Online release of 
mortgage

Free - The Bank will issue a No Objection Certificate (NOC) 
i.e. online release of mortgage to the Traffic department at 
your specific request – without any additional charges. 

Vehicle Takaful At the time of delivery of vehicle, the Bank mandates that 
a comprehensive vehicle takaful coverage for thirteen 
months is provided to the Bank as the beneficiary of the 
policy. The assignment can be provided from any UAE regis-
tered takaful/insurance provider. 

Others Other third party service provider charges such as Al Etihad 
Credit Bureau fees, vehicle valuation fees will be addition-
ally collected as part of the application process. These fees 
vary depending on the type of request and will be commu-
nicated by the Relationship Manager.

WARNINGS

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

 » The Bank can initiate legal action including civil and or criminal action or foreclosure 
of the mortgaged asset (i.e. vehicle) to recover the outstanding due amounts and 
other associated costs. 

 » The Bank can initiate legal action including hiring of third-party agencies for recovery 
of overdue payments. 

 » Non-payment of the due amounts will impact the 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. You 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.



اإلفصاحات والمخاطر الرئيسية األخرى(  
يجــوز للبنــك مراجعــة تاريخــك لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة مــن حيــٍن آلخــر وأي رســوم  	

مســتحقة يتــم إحتســابها دينــاً علــى حســابك بطــرف البنــك. 
إن جــدول ســداد األقســاط )تكلفــة المرابحــة+ الربــح( متــاح فــي موقعنــا علــى االنترنــت، بامكانــك طبــع  	

نســخة منــه للرجــوع اليهــا فــي المســتقبل.
يمكــن للعميــل الرجــوع إلــى المعلومــات علــى حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ- صــراط-إ.ع.م   	

www.habibbank.com/uae/home/uaeSirat.html للحصــول علــى الجــدول المفصــل للرســوم 
التــي تحكــم التســهيل.

سيســعى البنــك إلكمــال معالجــة التمويــل فــي غضــون 10 أيــام كحــد أقصــى، رهنــاً باســتكمال الوثائــق  	
واألوراق الماليــة كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل البنــك.

مهم
فــي  المذكــورة  الرســوم  أو جــدول  للتســهيل  الســارية  الشــروط  تعديــل أي مــن  للبنــك  يمكــن 
البنــك،   لتقديــر  وفقًــا  وذلــك  التعديــل  قبــل  يوًمــا   60 مدتــه  إشــعار  بتقديــم  الرســوم  جــدول 
البنــك علــى  الرســوم والمصروفــات علــى موقــع  هيــكل  فــي  تغييــر مطبــق  أي  تحديــث  يتــم 

 www.habibbank.com/uae/home/uaeSirat.html االنترنــت: 

تذكير
ــك  ــط إذا كان بإمكان ــل فق ــى التموي ــول عل ــب الحص ــدم بطل ــؤولية وتق ــة بمس ــؤونك المالي ــإدارة ش ــم ب ق

ــداد. الس

المعلومات الشخصية: جمع البيانات والخصوصية واالستخدام(  
تطبيــق جميــع  مــن  التأكــد  يتــم  المعامــات.  بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل  البنــك  يلتــزم 
فــي  المطلــوب  النحــو  علــى  الشــخصية  البيانــات  حمايــة   / بخصوصيــة  المتعلقــة  الضوابــط 
ذلــك،  علــى  االقتضــاء(. عــاوة  الصلــة )حســب  ذات  التعاقديــة  والبنــود  واللوائــح  التشــريعات 
ــق  ــال والتدقي ــع االحتي ــك من ــي ذل ــا ف ــرض كان )بم ــاص وألي غ ــره الخ ــا لتقدي ــك وفقً ــوز للبن يج
أي  مشــاركة  مختصــة(  تنظيميــة  أو  حكوميــة  هيئــة  أي  طلــب  حالــة  فــي  أو  الديــون  وتحصيــل 
العمــاء  معامــات  أو   / و  الحســابات  أو   / و  بالعميــل  تتعلــق  بيانــات  أو  تفاصيــل  أو  معلومــات 
مــع المنظميــن ومقدمــي خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة. للمزيــد مــن التفاصيــل 

الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع أدنــاه:
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

الشكاوى والمالحظات(  
ــا  ــر موقعن ــل تســجيل شــكوى عب ــى العمي ــر أو تناقــض أو أي مســألة أخــرى يجــب عل ــة أي تقصي ــي حال ف
االلكترونــي، يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رقًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك 
جاهــداً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــال )10( أيــام عمــل. كمــا يمكــن للعميــل زيــارة أي مــن فــروع البنــك 
ــة  ــارات العربي ــارج اإلم ــن خ ــى HABIB (42242) 800 أو 5555 419 (4) 971+   )م ــال عل أو االتص

المتحــدة( وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف.

فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك ــارف- البن ــم المص ــى منظ ــكوى إل ــم ش ــك تقدي يمكن

.(www.centralbank.ae)

قنوات الدعم  المتعددة (   
في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خال أي من القنوات التالية: 

زيارة أي من فروعنا داخل إ.ع.م
إإلتصال على  HABIB (42242) 800  أو  5555 419 (4) 971+  )من خارج إ.ع.م(  او

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

حقوق النشر (   
والصفحــات  الشــعار  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  الوثيقــة  هــذه  محتويــات 
ــواردة فيهــا هــي ملــك لحبيــب بنــك اي  والنصــوص والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد ال
ــاً أي اســتخدام غيــر مصــرح  جــي زيوريــخ إ.ع.م ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر. ممنــوع منعــاً بات

بــه أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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 ) Other Key Disclosures & Risks  
 » The Bank may review your Al Etihad Credit Bureau (AECB) history from time to time and 

any  charges will be debited to your account with the Bank. 

 » The Installments  (Murabaha cost + profit) payment schedule is available online and can 
be printed for future reference.

 » Customer may refer to HBZ-SIRAT UAE website (www.habibbank.com/uae/home/
uaeSirat.html) for the information and detailed Schedule of Charges governing the 
facility.

 » The Bank will endeavour to complete the processing of the Finance within a maxi-
mum 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 struc-
ture will be updated on www.habibbank.com/uae/home/uaeSirat.html  with a 60-day 
notice prior to amendment.

REMINDER

Manage Finances responsibly and apply for Financing only if one can pay.

 ) 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 rel-
evant 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 reg-
ulatory 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

 ) Complaints & Feedback 
The customer must log in a complaint for any deficiency or discrepancy or any other mat-
ter 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).

  ) 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/uaeSirat.html

  ) 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, mate-
rial is strictly prohibited.


