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لمنتجــات  ا لفهــم  يــة  بعنا لوثيقــة  ا هــذه  قــراءة  لعميــل  ا علــى  يجــب  الحســاب  فتــح  قبــل 
فيمــا  ليــه هنــا  إ بنــك آي جــي زيوريــخ – صــراط )ويشــار  يقدمهــا حبيــب  لتــي  ا لخدمــات  وا
لمنتجــات  با ومقارنتهــا  لبنــك”(  “ا أو  صــراط”   – زيوريــخ  جــي  آي  بنــك  “حبيــب  ب  يلــي 
فــذة  ونا محدثــة  لوثيقــة  ا هــذه  فــي  لــواردة  ا لمعلومــات  ا لســوق.  ا فــي  لمعروضــة  ا األخــرى 

أعــاه. لمذكــور  ا لتاريــخ  ا فــي 

تفاصيل / ميزات المنتج (  
ويمكــن  ذكرهــا  التالــي  اإلســامية  الحســابات  صــراط   – زيوريــخ  جــي  آي  بنــك  حبيــب  يقــدم 
ــوم  ــتندات والرس ــة والمس ــاد الهيكل ــم اعتم ــط، ت ــي فق ــدوالر األمريك ــي وال ــم اإلمارات ــا بالدره فتحه
ــك. ــي البن ــة ف ــة الشــرعية الداخلي ــة الرقاب ــى هــذه المنتجــات بواســطة لجن ــة عل ــات المطبق والمصروف

ــق مــع الشــريعة اإلســامية و حســاب (  (  الحســاب الجــاري اإلســامي: وهــو حســاب جــار متواف
معامــات متكــررة يســتخدم فــي اإليــداع والســحب والدفــع باإلضافــة إلــى دفتــر الشــيكات لتلبيــة 
الشــريعة  مفهــوم  علــى  قائــم  الحســاب  اإلســامية.  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  العميــل  متطلبــات 

اإلســامية للقــرض )دون ربح/فائــدة(

معامــات (  (  اإلســامية و حســاب  الشــريعة  مــع  متوافــق  اإلســامي: وهــو  التوفيــر  حســاب 
ــة  ــات المصرفي ــن الخدم ــل م ــات العمي ــة متطلب ــع لتلبي ــداع والســحب والدف ــي اإلي ــتخدم ف ــررة يس متك
ــرض  ــامية للق ــريعة اإلس ــوم الش ــى مفه ــم عل ــاب قائ ــيكات. الحس ــر الش ــدون دفت ــن ب ــامية ولك اإلس

)دون ربح/فائــدة(

حســاب الوديعــة ألجــل اإلســامي/ حســاب وديعــة وكالــة: هــو حســاب اســتثمار متوافــق (  ( 
الحســاب  يعتمــد  للوكالــة”.  النمطــي  العقــد  وأحــكام  “شــروط  تحكمــه  اإلســامية  الشــريعة  مــع 
البنــك  يســتثمر  الحســاب  هــذا  بموجــب  االســتثمار(.  )وكالــة  باالســتثمار  الوكالــة  مفهــوم  علــى 
ــع الشــريعة اإلســامية  ــة م ــي طــرق االســتثمار المتوافق ــوال المودعــة ف ــل األم ــل للعمي ــه وكي بصفت
ــوع مــن  ــة خصــم لهــذا الن ــر شــيكات أو بطاق ــم إصــدار دفت ــع، إن وجــد. ال يت ــح المتوق لكســب الرب
ــى  ــر إســامي حت ــح حســاب جــاري إســامي / حســاب توفي ــى فت ــل إل ــاج العمي ــد يحت الحســابات وق

تتــم معالجــة المبلــغ األساســي أو الربــح / الخســارة فــي الحســاب الرئيســي.

مهم
ــك آي جــي  ــب بن ــة )حبي ــة الشــرعية الداخلي ــة الرقاب ــات أعــاه بواســطة لجن ــاد المنتج تم إعتم
المســائل  المعلومــات حــول  المزيــد مــن  إلــى  العميــل بحاجــة  إذا كان  زيوريــخ - صــراط(، 
الموقــع:    عبــر  للبنــك  الداخليــة   الشــرعية  الرقابــة  قســم  إلــى  الوصــول  فيمكنــه  الشــرعية  

.csd@habibbank.com

تحذير
ــوال مــن  ــك. الســحب المبكــر لألم ــه البن ــه وال يضمن ــة المعــروض إرشــادي بطبيعت ــح الوكال ــدل رب مع
ــح  ــدل الرب ــض مع ــى تخفي ــة إل ــة باإلضاف ــك المطبق ــوم البن ــه رس ــب بموجب ــد تترت ــة ق ــابات الوكال حس

ــه. ــول ب ــادي المعم اإلرش

الميزات الرئيسية (  
بطاقة الخصم (  ( 

ــات (  ( (  ــي معام ــيكات ف ــة / الش ــات النقدي ــي اإليداع ــم ف ــة الخص ــتخدام بطاق ــن اس ــيط يمك ــد التنش بع
التاجــر فــي أجهــزة اإليــداع النقــدي / الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع ومعامــات التجــارة اإللكترونيــة )عبــر 

ــت(. اإلنترن
تخضــع معامــات بطاقــة الخصــم لحــد يومــي محــدد بقيمــة 10,000 درهــم إماراتــي، ويمكــن للعميــل (  ( ( 

تغييــر حــد الصــرف اليومــي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي الســحب النقــدي ونقــاط البيــع والتجــارة اإللكترونيــة 
.)HBZapp( وتطبيقــات الموبايــل )HBZweb( :خــال خدمــات البنــك المصرفيــة عبــر اإلنترنــت

فــي وقــت اإلصــدار يُســمح باســتخدام بطاقــة الخصــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط ويمكــن (  ( ( 
ــخ  ــك آي جــي زيوري ــر اإلنترنــت حبيــب بن ــة عب ــة أقطــار أخــرى خــال الخدمــات المصرفي ــل إضاف للعمي

باســتخدام خيــار » تعييــن الشــريط الممغنــط فــي البطاقــة«
يقيــد إصــدار بطاقــة الخصــم بنــاًء علــى مصفوفــة التوقيــع علــى الحســاب، علــى ســبيل المثــال فــي (  ( ( 

ــات  ــن إصــدار بطاق ــا ال يمك ــرد بينم ــع المنف ــابات بالتوقي ــدون حــد أقصــى للحس ــة ب ــكان إصــدار بطاق اإلم
ــخ. الخصــم للحســابات المشــتركة، إل

دفتر الشيكات  (  ( 
ــا  ــًدا وفًق ــي فصاع ــيكات الثان ــر الش ــن دفت ــوم م ــق الرس ــا وتُطب ــيكات األول مجاًن ــر الش ــدار دفت ــم إص يت
ــر  ــاب وتقري ــائد للحس ــم الس ــا للتنظي ــق وفًق ــيكات األول والاح ــر الش ــدار دفت ــم إص ــوم. يت ــدول الرس لج

ــان. ــب االئتم ــر مكت ــوم تقري ــل رس ــع العمي ــان. يدف ــب االئتم مكت

مهم
يتــم تســليم دفتــر الشــيكات األول والاحــق وبطاقــة الخصــم بواســطة مــزود خدمــة خارجــي يعينــه 

البنــك عنــد تقديــم وثائــق هويــة ســارية المفعــول.

كشف الحساب (  ( 

ــا علــى عنــوان بريــدك  يتــم توفيــر بيانــات المعامــات محميــة بكلمــة مــرور وغيرهــا مــن النصائــح مجاًن
اإللكترونــي المســجل. كشــف الحســاب متوفــر بأربعــة فواصــل هــي شــهري وربــع ســنوي ونصــف ســنوي 
ــر  ــة عب ــات المصرفي ــل كشــوفات الحســاب خــال الخدم ــا اإلطــاع وتحمي ــل أيًض ــن للعمي ــنوي. يمك وس

اإلنترنــت.

الحساب والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  (  ( 

عنــد فتــح الحســاب، يتلقــى العميــل خطــاب ترحيــب محمًيــا بكلمــة مــرور علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي 
المســجل لــدى البنــك يحــوي هــذا الخطــاب كافــة المعلومــات المتعلقــة بالحســاب بمــا فــي ذلــك ايبــان )رقــم 
ــم تفعيــل تســجيل الدخــول إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت  الحســاب المصرفــي الدولــي(. كمــا يت
بإرســال الرابــط عبــر البريــد اإللكترونــي ويجــب تنشــيطه خــال 10 أيــام تقويميــة.  بمجــرد تفعيــل الخدمــة 

بيان الحقائق الرئيسية – الحساب الشخصي
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Key Facts Statement - Personal Accounts

Date: 1st January 2022

Prior to account opening, the Customer must read this document carefully for better un-
derstanding of the products and services offered by Habib Bank AG Zurich UAE – SIRAT 
(hereinafter referred as “HBZ-SIRAT” or “The Bank”) and comparison with other products 
offered in the market.  The information in this document are up-to-date and effective from 
the date mentioned above. 

 ) Product Details / Features 
HBZ-SIRAT offers following types of Islamic Accounts and these can be opened in AED and 
USD currencies ONLY. The structure, documents and the applicable fee & charges of these 
products are approved by the Internal Shariah Supervision Committee (ISSC) of the Bank.

 ) ) Islamic Current Account is a Shariah compliant chequing account, which is a trans-
actional account used for frequent deposits, withdrawals and payments with a Cheque 
Book facility to meet Customer’s Islamic banking requirements. The account is based on 
the Islamic Shariah concept of Qard (without any profit / benefit). 

 ) ) Islamic Saving Account is a Shariah compliant Account, used for frequent deposits, 
withdrawals and payments, to meet Customer’s Islamic banking requirements but without 
a Cheque Book facility. The account is based on the Islamic Shariah concept of Qard (with-
out any profit / benefit).

 ) ) Islamic Time deposit account / WAKALA Deposit Account is a Shariah-compliant 
investment account governed by “Master Wakala terms and conditions”. The account is 
based on the concept of Wakalah bil-Istithmar (Investment Agency). Under this account, 
the Bank invests the deposited funds, as an agent of the Customer in Shariah-compliant 
investment avenues to earn an expected profit, if any. No Cheque Book or Debit Card is 
issued for these type of Accounts and the Customer may have to open Islamic Current / 
Islamic Savings Account, since the principal amount or profit/loss may be processed into 
the parent account.

IMPORTANT

Above products are approved by the Internal Shariah Supervision Committee (ISSC) of 
the HBZ-SIRAT.  In case the Customer need any further information about the Shariah 
matters, the Customer can reach to Internal Shariah function of the Bank through email 
csd@habibbank.com.

WARNING

The offered Wakala profit rate is indicative in nature, and is not guaranteed by the Bank. 
A premature withdrawal of funds from Wakala accounts may incur Bank’s applicable 
charges in addition to reduction in applicable indicative profit rate.

 ) Key Features  
 ) ) Debit Card

 ) ) ) On activation, Debit card can be used for Cash/Cheque Deposits at CDM/ATM, 
point-of-sale (POS) merchant transactions and e-commerce (online) transactions.

 ) ) ) Debit card transactions are subject to daily limit set of AED 10,000 and the Cus-
tomer can change the daily limits across ATM cash withdrawal, POS and e-commerce via 
Bank’s web banking (HBZweb) or mobile application (HBZapp) service. 

 ) ) ) At the time of issuance, the debit card is permitted for use in UAE only and Cus-
tomer can add additional countries of usage via Bank’s online banking (HBZweb / HBZapp) 
using “Set-card parameter” option. 

 ) ) ) Debit Card issuance will get restricted based on the signature matrix on the ac-
count. For example, Accounts with sole signatory with no limits can be issued debit card 
whereas for joint accounts debit cards cannot be issued, etc.

 ) ) 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 docu-
ments. 

 ) ) 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 online banking service (HBZweb / HBZapp).

 ) ) 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 



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.

الشروط واألحكام الرئيسية(  
تحذير

يجــوز للبنــك تجميــد أو تعليــق تشــغيل الحســاب ورفــض أي وجميــع معامــات اإليــداع واالئتمــان  	
والســحب فــي حالــة مخالفــة العميــل أًيــا مــن الشــروط واألحــكام ذات الصلــة أو )i( إعطــاء البنــك 
أي تعليمــات غامضــة أو متضاربــة أو غيــر مقبولــة للبنــك؛ )ii( اشــتباه البنــك بفعــل غيــر قانونــي 

أو أي احتيــال فــي أي معاملــة.
 المحافظــة علــى أمــان أدوات الوصــول إلــى حســاب العميــل مثــل بطاقــات الصــراف اآللــي ورقــم  	

ــك آي  ــب بن ــة حبي ــرور لخدم ــة الم ــتخدم وكلم ــم المس ــيكات وإس ــر الش ــخصي ودفت ــف الش التعري
جــي زيوريــخ المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والمعلومــات الشــخصية األخــرى هــي مســؤولية العميــل 
ــم أن البنــك  ــه مــن جانبــك. يرجــى العل منفــرداً. ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خطــأ أمنــي / خاف
أو موظفيــه لــن يتصلــوا بــك مطلًقــا ويطلبــون منــك التفاصيــل الشــخصية علــى ســبيل المثــال 
ــرة  ــرور لم ــة الم ــان و )كلم ــة االئتم ــف الشــخصي لبطاق ــم التعري ــرور ورق ــة الم ال الحصــر كلم
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 شــخصًيا لــدى 

أي مــن فروعنــا تمشــيا مــع الفقــرة 2.5 أعــاه.

ــك  	 ــة مســتحقة للبن ــح أو إغــاق أي حســاب و تســوية أي مطالب ــض فت ــاً بحــق رف ــك حصري ــظ البن يحتف
ــى مــا كان  ــداء ســبب إغــاق الحســاب مت ــا إلب ــه 60 يوًم ــك إشــعاًرا مدت ــدم البن ــل. يق مــن حســاب العمي

ــاً.  ــك ممكن ذل

مهم
ــا،  ــح المعمــول به ــا للوائ ــى حســابه وفًق ــة المســحوبة عل ــل عــن كل الشــيكات المرتجع ــاغ العمي ــم إب يت
وقــد يؤثــر ذلــك علــى التصنيــف االئتمانــي للعميــل. فــي حالــة وجــود 4 شــيكات مرتجعــة أو أكثــر يجــوز 

للبنــك إغــاق الحســاب.

يحتفــظ البنــك بحــق إجــراء تغييــرات فــي الشــروط واألحــكام التــي تحكــم الحســاب. فــي حالــة حــدوث أي  	
تغييــرات فــي الشــروط واألحــكام بمــا فــي ذلــك جــدول الرســوم يقــدم البنــك إخطــاراً مدتــه 60 يوًمــا ويتــم 

تحديــث كل هــذه التغييــرات علــى موقعنــا علــى اإلنترنــت.

قواعد خمول الحساب (  
ــي  	 ــك ف ــر البن ــا لتقدي ــة وفًق ــى الحســاب /الحســابات و إغــاق العاق ــة حســاب خامــل عل ــم وضــع حال يت

ــر )12(  ــي عش ــي االثن ــل ف ــا العمي ــات أجراه ــة / معام ــات خارجي ــاب معام ــود حس ــدم وج ــة ع حال
ــرة.  ــهًرا األخي ش

يتم تصنيف الرصيد المتوفر في الحساب على أنه أموال غير مطالب بها. 	
ــة  	 ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــى المصــرف المرك ــا إل ــب به ــر المطال ــوال غي ــع األم ــل جمي ــم تحوي يت

ــه و اإلطــار التنظيمــي وسياســات /  ــول ب ــا هــو معم ــا لم ــات وفًق ــم تســوية المطالب ــم تت ــن َث المتحــدة وم
ــوك. ــراءات البن إج

عنــد إعــادة تنشــيط الحســاب تظهــر معاملــة ماليــة بقيمــة )1( درهــم إماراتــي كرصيــد دائــن و  )1( درهــم  	
مديــن فــي الحســاب.

تحذير
ــم  ــى أن يت ــات إل ــض المعام ــة ورف ــك المصرفي ــد خدمات ــم تقيي ــل يت ــاب خام ــة حس ــرد وضــع حال بمج

ــاب. ــع الحس ــوية وض تس

معدالت ربح الوكالة اإلرشادية(  
ــى  ــى حســابات الوديعــة ألجــل اإلســامية عل ــة عل ــة اإلرشــادية المطبق ــح الوكال ــث معــدالت رب ــم تحدي يت

ــت. ــى اإلنترن ــا عل موقعن

المخاطر الرئيسية(  
قــد يتأثــر العميــل بالتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات، ويمكــن أن تؤثــر تقلبــات أســعار الصــرف  	

ســلًبا عنــد تحويــل العمــات وحيــن ســداد المدفوعــات بعمــات مختلفــة. 
ــات  	 ــتندات إثب ــة مس ــاء صاحي ــبب انته ــاب بس ــي الحس ــرة ف ــوال المتوف ــى األم ــول إل ــذر الوص ــد يتع ق

الشــخصية أو بســبب أي قيــود دوليــة أو محليــة تحكــم البنــك. ال يتحمــل البنــك مســؤولية أي خســائر قــد 
ــود.  ــل نتيجــة هــذه القي يتكبدهــا العمي

ــة  	 ــخصية منتهي ــات الش ــك بســبب المعلوم ــن البن ــا م ــا وجوهري ــااًل هاًم ــل اتص ــى العمي ــوت عل ــد يف ق
ــجات  ــف / الس ــف التعري ــث مل ــى تحدي ــا عل ــرص دائًم ــك اح ــك. لذل ــدى البن ــة ل ــة أو القديم الصاحي

ــك. ــع البن ــك م ــة ب الخاص

الحدود(  
علــى  	 الحصــول  دون  حســاب  أي  مــن  المكشــوف  علــى  ســحب  إجــراء  للعميــل  يحــق  ال 

لبنــك. ا مــن  مســبقة  خطيــة  فقــة  موا

المصرفيــة  	 الخدمــات  مــن  أي  باســتخدام  ليومــي  ا للســحب  األقصــى  لحــد  ا لبنــك  ا يحــدد 
 . مــة لمقد ا

للســحب(  	 لــة عــدم وجــود رصيــد كاف  )فــي حا الخصــم مــن حســابك  لبنــك بحــق  ا يحتفــظ 
ــام  ــي نظ ــل ف ــري أو خل ــأ بش ــبب خط / بس ــهواً ــابك س ــى حس ل إ ــوال  ــداع أي أم ي إ ــة  ل ــي حا ف
أي  دون  آخــر،  ســبب  ألي  أو  لمقاصــة  ا نظــام  فــي  خطــأ  او  فنــي  عطــل  أو  لكمبيوتــر  ا

لبنــك.  ا ضــد  تنشــأ  لبــة  مطا أو  و/  مســؤولية 

دات  	 عــد واإلرشــا للقوا بهــا  لمصــرح  ا / غيــر  لمتنــازع عليهــا  ا قــة  لبطا ا مــات  تخضــع معا
تتــم  ملــة.  لمعا ا وطريقــة  كارد(  ماســتر   / فيــزا ( لشــبكة  ا م  نظــا بواســطة  لمحــددة  ا
ــك  لبن ا ــة  س دات وسيا ــا اإلرش ــذه  ه ــب  بموج ء  ــا لغ إ  / د ا ــترد س ا ــب  أي طل ء  ــرا ج ــة وإ مراجع

 . خليــة ا لد ا

10 أوراق فقــط. 	 لجــدد مكــون مــن  لبنــك ا يتــم إصــدار أول دفتــر شــيكات لعمــاء ا
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request, remittances, demand draft/pay order issuance can be done via web banking 
providing convenience.

 ) Key Terms & Conditions

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, con-
flicting 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 the 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 line with 2.5 
above. 

 » 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 Custom-
er. 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 applica-
ble 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. 

 ) Dormancy Rule 
 » Account(s) will be marked as Dormant and the relationship will be closed at the discre-

tion 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. 

 » 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.

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

WARNING

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

 ) Indicative Wakala Profit Rates
Applicable indicative Wakala profit rates for Islamic Time Deposit Accounts are updated 
on our website.

 ) Key Risks
 » 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.

 » 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.

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

 ) Limitations 

 » The Customer is not entitled to overdraw any account without obtaining the Bank’s 
prior written consent. 

 » The Bank will determine a maximum value, which may be withdrawn in any one day 
using any of the Banking Services provided.

 » The Bank reserves the right to debit your account (in case of insufficient balance to 
overdraw) with respect to any funds erroneously credited to your 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.

 » Disputed/Unauthorized card transactions will be subject to the rules and guidelines de-
fined 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.

 » New to Banking customer will be issued first Cheque Book with 10 leaves ONLY.



التزامات العميل   (  
ــي  	 ــوان أو الوضــع القانون ــي العن ــرأ ف ــر يط ــأي تغيي ــوراً ب ــك ف ــاغ البن ــل إب ــى العمي يجــب عل

مــن  بنســخ  دوري  بشــكل  البنــك  وتزويــد  أخــرى  معلومــات  أي  أو  النشــاط  أو  التكويــن  أو 
المســتندات التــي يجــوز للبنــك طلبهــا مــن وقــت آلخــر بهــذا الخصــوص. 

قــة  	 بطا مــات  معا لــك  ذ فــي  بمــا  ( مــات  لمعا ا مــن  يــة  بعنا لتحقــق  ا لعميــل  ا علــى  يجــب 
علــى  يجــب  قــض  تنا و  أ خطــأ  أي  ماحظــة  وعنــد  لحســاب  ا كشــف  فــي   ) لخصــم ا
كشــف  ل  رســا إ ريــخ  تا مــن  ًمــا  يو ثاثيــن   )30 ( خــال  خطيــاً  لبنــك  ا ر  إخطــا لعميــل  ا
للعميــل  يجــوز  وال  صحيًحــا  لحســاب  ا كشــف  يعتبــر  لــك  ذ وبعــد  لعميــل  ا لــى  إ لحســاب  ا

. عليــه االعتــراض 

جدول الرسوم )الجدول((  
ــذا.  ــية ه ــق الرئيس ــان الحقائ ــن بي ــزأ م ــزًءا ال يتج ــك ج ــا البن ــي يتقاضاه ــوم الت ــدول الرس ــر ج يعتب
ــذي يحكــم  ــه وال ــى جــدول الرســوم المعمــول ب ــى اإلنترنــت للحصــول عل ــا عل ــارة موقعن يرجــى زي

ــف األساســية: ــي بعــض الرســوم والتكالي ــا يل ــة. فيم العاق

رسومالتفاصيل
3,000 لكل نوع حســاب )إســامي جاري، توفير إســامي(.متطلبات الحد األدنى للرصيد

25 درهــم عــن كل شــهر إذا انخفــض الرصيــد عــن 3,000 درهــم النزول عن الحد األدنى
فــي أي وقــت خــال الشــهر )باســتثناء شــهر فتــح الحســاب(.

ال يوجد رســوم ســنوية عند اإلصدار أو التجديد.بطاقة الخصم
ــي رسوم صيانة الحساب ــى أســاس نصــف ســنوي ف ــم شــهرًيا عل ــل 10 دره ــم تحصي يت

يونيــو وديســمبر مــن كل عــام بغــض النظــر عــن وقــت فتــح 
ــو60  ــي يوني ــم ف ــم تخص ــال 60 دره ــبيل المث ــى س ــاب )عل الحس

درهــم تخصــم فــي ديســمبر(.
100 درهمرسوم إرجاع شيك وارد

 / الخــارج  إلــى  التحويــل مالــي 
تلغرافيــة حوالــة 

للعملــة  	 درهــم  و75  المحليــة  للعملــة  )5دراهــم  يدويــاً  تتــم 
. األجنبيــة(

زيوريــخ  	 جــي  آي  بنــك  حبيــب  موقــع  عبــر  إلكترونًيــا 
اإللكترونــي أو تطبيــق حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ ) 1درهــم 

األجنبيــة(. للعملــة  درهــم   50  & المحليــة  للعملــة 
التحويــات  	 مرســل  حســاب  علــى  األخــرى  البنــوك  رســوم 

درهــم  و100  المحليــة  للعملــة  درهــم   1( للخــارج  الماليــة 
ــة  ــات األجنبي ــع العم ــم لجمي ــي و 150 دره ــدوالر األمريك لل

األخــرى(.
 6 مــرات فــي الشــهر مجانأً )بعد ذلك 10 دراهم لــكل معاملة(.خدمات الصراف 

100 درهم في حالة إغاق الحســاب خال ســتة أشــهر.رسوم إغاق الحساب

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 وفًق 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 والماحظات(   
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 فورًيــا 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 شــخصًيا 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)

الدعم المتعدد القنوات(   
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/uaeHome.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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 ) Customer Obligations

 » 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 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 (30) thirty 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.

 ) 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:  

PARTICULARS CHARGES

Minimum Balance requirement AED 3,000 per type of Account (i.e. Islamic Current and 
Islamic Savings). 

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

Debit Card No annual fee at issuance or renewal.  

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

Inward Cheque return charges AED 100. 

Outward Remittance / 
Telegraphic Transfer

 » Manually Initiated (AED 5 for Local currency & AED 
75 for Foreign currency). 

 » Electronically Initiated via HBZweb or HBZApp (AED 
1 for Local currency & AED 50 for Foreign currency). 

 » Other bank’s charges on sender’s account for out-
ward remittance (AED 1 for Local currency,  AED 100 
for USD and AED 150 for all other foreign curren-
cies).

Teller Services Free 6 per month (thereafter AED 10 per transaction).

Account closure fee AED 100, if account is closed within six months.

  ) 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/uaeHome.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.


