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Habib Bank AG Zurich UAE (referred as “HBZ UAE”) is a Branch of Habib Bank AG Zurich
Switzerland.
HBZ UAE is fully committed to Fair Treatment and dealing with customers.
With all our customer relationships, we are committed to ensure :
» Sell financial products and services that are suitable to customers ;
» Share with customers in a transparent manner al information on products and services
and specifically inform them of costs and risks involved ;
» Be responsive to customer needs and attend to complaints in a timely manner ;
» Encourage our employees to work in responsible manner and ensure the protection of
the financial interests of the customer ;
HBZ UAE will continue to work towards putting best practices and uphold the Consumer
Protection standards as expected by our banking regulators.

1) Complaints & Feedback
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).

م”) هــو فــرع لحبيــب بنــك أي.ع. إ- م (ويشـ�ار اليـ�ه ب “إتــش بــي زد.ع.حبيـ�ب بنـ�ك أي جـ�ي زيوريـ�خ –إ
.جــي زيوريــخ سويســرا
 كمــا،م إلتــزام تــام بالمعاملــة العادلــة فــي التعامــل مــع العمــاء.ع. إ- يلتــزم حبيــب بنــك آي جــي زيوريــخ
:نلتــزم فــي جميــع العالقــات مــع عمالئنــا بضمــان
» بيع المنتجات والخدمات المالية المناسبة للعمالء؛
» مشــاركة جميــع المعلومــات المتعلقــة بالمنتجــات والخدمــات مــع العمــاء بشــفافية وإبالغهــم علــى وجــه
التحديــد التكاليــف والمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا؛
» االستجابة الحتياجات وشكاوى العمالء في الوقت المناسب؛
.» تشجيع موظفينا على العمل بمسؤولية لضمان حماية مصالح العميل المالية
.م السعي لوضع أفضل الممارسات ودعم معايير حماية المستهلك.ع. إ- يواصل إتش بي زد

الشــكاوى & المالحظات1)
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
م) وتســجيل.ع. (مــن خــارج إ+971 (4) 419 5555  أو800 HABIB (42242) أو االتصــال علــى
.الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف
فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــال اإلطــار الزمنــي
 البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة-المحــدد يمكنــك تقديــم شــكوى إلــى منظــم المصــارف
.)www.centralbank.ae( المتحــدة

الدعــم المتعدد القنوات2)
2) Multi-Channel Support

:في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى بإستخدام أي من القنوات التالية

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)

م.ع.زيارة أي من فروعنا داخل إ
م) او.ع. (من خارج إ+971 (4) 419 5555  أو800 HABIB (42242) إإلتصال على
csd@habibbank.com:البريد اإللكتروني

Email : csd@habibbank.com
Visit www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html
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حقوق النشر
محتويــات هــذه الوثيقــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الشــعار والصفحــات والنــص
والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد الــواردة فيــه هــي ملــك لحبيــب بنــك إي جــي زيوريــخ
 يمنــع منعــا باتــا أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه أو ربــط أو.م ومحميــة بموجــب حقــوق النشــر.ع.إ
.استنســاخ للمعلومــات 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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