Manage Your Debt

إدارة ديونك

Habib Bank AG Zurich

بصفتــك مقتر ضًــا  ،مــن ا أل هميــة بمــكا ن إ لتز ا مــك بســد ا د ا لد فعــا ت فــي تو ا ر يــخ
ا ال ســتحقا ق ا لمحــد د ة  .فــي ا أل حــو ا ل ا لعا د يــة يجــب ا ن تبقــى نســبة ا لد يــن علــى حــد و د
 5 0 ٪مــن ا لد خــل و قــد تــؤ د ي مخا لفــة ذ لــك إ لــى و ضــع ا لمقتــر ض فــي فــخ ا لد يــو ن .

As a Borrower, it is extremely critical that you keep up with the committed payments on
the defined due dates. Typical, Debt to Income ratio should remain around the 50% threshold and breaching this can put the borrower in a debt trap.

إ ن ا تبــا ع نهــج مر تــب و منتظــم و متــو ا ز ن إل د ا ر ة عــب ء ا لد يــو ن إ لــى جا نــب ا أل د ا ء فــي
ى بعيــد اً فــي ضمــا ن ا ســتقر ا ر ك ا لما لــي .
ا لو قــت ا لمنا ســب يحقــق مــد ً

A systematic, organized and balanced approach to manage your debt burden along with
timely action will go a long way in ensuring your financial stability.

ا تبــع هــذ ه ا إل ر شــا د ا ت ا لبســيطة إل د ا ر ة د ينــك بشــكل فعــا ل :
»إن االحتفــاظ بموازنــة شــهرية بجانــب مراقبــة نفقاتــك تعتبــر أداة مهمــة لضمــان إدارة الديــن بطريقــة
فعالــة ،ويســاعد ذلــك علــى تحديــد وتقليــل النفقــات التــي يمكــن تجنبهــا.
»خطــط مســبقًا وخصــص مبلــغ لســداد المدفوعــات القادمــة مثــل دفــع اإليجــار أو الرســوم المدرســية أو
الســفر الطــارئ.
»يجــب أن يبــدأ ســداد الديــون بدفــع الديــون الكبيــرة مثــل بطاقــات االئتمــان والقــروض الشــخصية ومــا
إلــى ذلــك.
»تخصيــص مبلــغ معيــن مــن الدخــل الشــهري لإلدخــار .بالرغــم مــن أن الخــروج مــن الديــن قــد يســتغرق
ا نحــو تحقيــق خطــط الســداد
بعــض الوقــت ،إال أنــك بالبقــاء منضبطً ــا ســوف تقطــع شــوطً ا طويــ ً
الخاصــة بــك.

)1أعرف المبلغ المستحق عليك وسدد في الوقت المحدد
مــن الخطــوات الحاســمة واألوليــة إلدارة الديــن بفعاليــة هــو فهــم وتحديــد المبلــغ المســتحق الدفــع
وفهــم الدائــن .هــذا مهــم ألن فئــات معينــة مــن الديــون إذا تُركــت بــدون ســداد يمكــن أن يكــون
لهــا آثــار خطيــرة علــى بيانــات اعتمــادك الشــخصية أو بيانــات الشــركة.
»فــي حالــة إحتياجــك لدعــم مالــي عليــك اإلتصــال بمؤسســة ماليــة مرخصــة .تجنــب الدائنيــن مــن القطــاع
الخــاص واالقتــراض غيــر الموثــق.
»أنشــئ قائمــة بأنــواع الديــون المســتحقة وتواريــخ االســتحقاق وإجمالــي الديــون الواجبــة الدفــع
والمدفوعــات الشــهرية والدائنيــن.
»أداء دفعاتــك فــي الوقــت المحــدد أمــر فــي غايــة األهميــة ،ال تؤثــر المدفوعــات الفائتــة علــى قدرتــك علــى
أيضــا علــى تصنيفــك االئتمانــي أو درجاتــك االئتمانيــة،
إجــراء مدفوعــات مســتقبلية فقــط ولكنهــا تؤثــر ً
ممــا يحــد مــن قدرتــك فــي الحصــول علــى تمويــل جديــد.
»بالنســبة لبطاقــات االئتمــان بالتحديــد -حــاول ســداد دفعاتــك الشــهرية بالكامــل حيــث مــن األرجــح أنهــا
أكبــر الديــون..

)2اإلدخار أمر حيوي
»جانــب آخــر مهــم نحــو مســتقبل خــالٍ مــن الديــون هــو أن يكــون لديــك مدخــرات شــهرية
وخطــة مســتمرة لذلــك .بمــرور الوقــت تحقــق المدخــرات المنتظمــة الكثيــر مــن خطــط
تقاعــدك أو الوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية مثــل التزامــات تعليــم األبنــاء وشــراء منــزل /
مكتــب  /مســتودع والحــاالت الطارئــة غيــر المتوقعــة ..إلــخ.
»فــي كثيــر مــن األحيــان تكــون أحــداث الحيــاة غيــر متوقعــة ويمكــن أن تجعلنــا بحاجــة إلــى
أمــوال بصــورة عاجلــة فــي أي وقــت ،بــدون مدخــرات كافيــة يضطــر المقترضيــن إلــى
اللجــوء إلــى الديــون الرســمية أو غيــر الرســمية للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت الطارئــة
والتــي قــد تجــر المقتــرض نحــو فــخ المزيــد مــن الديــون .ومــن ثــم ،فــإن االحتفــاظ جانبــاً
بمبلــغ للطــوارئ والمدخــرات الشــهرية المنتظمــة سيســاعد كثيــر اً فــي إدارة المواقــف
ا لصعبــة .

Follow these simple guidelines for effectively managing your debt:
» Maintaining a monthly budget along with tracking of your expenses is an important
tool to effectively ensure management of debt. This helps identify and reduce avoidable expenditure.
» Plan ahead and factor in for lump-sum payments coming up such as rent payment,
school fees or emergency travel.
» Debt repayment should start with clearing expensive borrowings like credit cards, personal loans etc.
» Apportion certain amount from monthly income towards savings. While getting out of
debt can take time, remaining disciplined will go a long way to achieve your repayment plans.

1) Know how much you owe and make timely payments
» One of the critical and primary steps to effective debt management is to understand
and quantify the amount payable and to whom. This is important as certain categories of debt if left unpaid can have serious implications on your personal or company
credentials.
» Always approach a licensed financial institution when you want financial support.
Avoid private lenders and non-documented borrowing arrangements.
» Make a list of the types of outstanding debt, maturity dates, total debt, monthly payments along with the creditors where monies are to be paid.
» Making your payments on time is of utmost importance as missed payments not only
impact your ability to make future payments but also affect your credit rating or credit
scores thereby restricting you from getting new financing.
» Specifically for credit cards – try to settle your monthly payments in full as this is likely
to be the most expensive debt for borrowers.

2) Savings are vital
» Another important aspect of building towards a debt free future is to have monthly
savings and a continuous plan to build it up. Such regular savings over time will go
a long way towards planning for your retirement or meet future commitments like
children’s education, home/office/warehouse purchase, unforeseen emergencies etc.
» Many a times, life is unpredictable and can put us in the need for urgent funds at any
time. Without adequate savings, borrowers are forced to resort to formal or informal
debt to take care of such emergencies, which can further drag the borrower into a debt
trap. Hence, keeping aside an emergency fund and regular monthly savings will go a
long way in managing difficult situations.

)3تحدث إلى بنكك

3) Speak to your Bank

بمــا أنــه مــن الضــروري إعطــاء األولويــة لدفعــات الديــون الخاصــة بــك علــى أي نفقــات
شــخصية أخــرى ،إال أنــه قــد تحــدث ظــروف غيــر متوقعــة قــد تــؤدي إلــى عــدم قدرتــك علــى
اإلســتمرار فــي ســداد الدفعــات .فــي حــاالت (للمقترضيــن األفــراد) مثــل فقــدان الوظيفــة أو نقــص
الدخــل ،أمــا بالنســبة (للمقترضيــن الشــركات) قــد تــؤدي الذمــم المدينــة غيــر المســددة أو فقــدان
المخــزون أو العقوبــات التنظيميــة إلــى عرقلــة القــدرة علــى الســداد.

While it is imperative that you prioritize your debt payments over any other personal
expenses, there can be unforeseen circumstances that can result in you being not able
to continue regular payments. Instances (for individual borrowers) such as loss of employment, reduction in income or (for Businesses borrowers) such as unpaid receivables,
inventory loss or regulatory penalties can hamper repayment ability.

فــي مثــل هــذه الســيناريوهات ،ال تنتظــر حــدوث تحســن ملمــوس فــي ظروفــك وبــادر فــي مناقشــة
الوضــع مــع البنــك ممــا يٌعينــك علــى العثــور علــى حــل مبكــر للمشــكلة باإلضافــة إلــى تجنــب أي
رســوم تأخيــر الســداد  /فائــدة إضافيــة قــد تنشــأ فــي مثــل هــذه الظــروف .نوصــي بشــدة االتصــال
دائ ًمــا ببنــكك مباشــرة أو حتــى التحــدث مــع الجهــات المصــرح لهــا مــن قبــل البنــك وتجنــب
االقتــراب مــن وكالء  /أطــراف ثالثــة الذيــن يدعــون التفــاوض مــع البنــك نيابــة عنــك.

In such scenarios, do not wait for a perceived improvement in your circumstances and act
immediately by engaging with the Bank. This will help the borrower find an early solution
to the problem in addition to avoiding any late payment fees / additional interest that can
arise in such circumstances. We strongly recommend, always approach your Bank directly
or only speak to agencies authorized by the Bank and avoid approaching agents/third
parties who claim to negotiate with the Bank on your behalf..

)4جدول الرسوم

4) Schedule of Charges

رسوم السداد المتأخر
المنتج
 200درهم  +ضريبة القيمة المضافة
القرض الشخصي
 230درهم  +ضريبة القيمة المضافة
بطاقة اإلئتمان
 200درهم  +ضريبة القيمة المضافة
تمويل المركبة
 500درهم  +ضريبة القيمة المضافة
الرهن
 500درهم  +ضريبة القيمة المضافة
قرض العقارات المدرة للدخل
مالحظــة :توافــق رســوم الســداد المتأخــر الحــدود القصــوى التــي حددهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي .فــي حالــة تغييــر هــذه الرســوم ســيتم إخطــار ك بواســطة البنــك بإشــعار مدتــه
 60يو ًمــا.
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LATE FEES

PRODUCT

AED 200 + VAT

Personal Loan

AED 230 + VAT

Credit Card

AED 200 + VAT

Auto Loan

AED 500 + VAT

Mortgage

AED 500 + VAT

Income Generating Property Loan

Note: The late payment fees are in line with the maximum limits defined by Central
Bank of UAE. Should there be a change in these fees, you will be notified by the Bank
with 60 days-notice.
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At Habib Bank AG Zurich, we will help you find the right solution to your financial
difficulties. We have dedicated Relationship Managers in all our Branches who
can help understand and assist you in restructuring of debt in coordination with
our Recovery and Debt Management team. If you need repayment assistance,
you should:
» Contact your Relationship Manager or visit your branch and explain the circumstances.
» Ensure you have the supporting documentation to explain debt repayment constraints
» The Branch may re-direct your request to the Debt Management team, which is trained
and qualified to support Borrowers in distress. Please contact us at +971 (4) 419 5555
between Bank working hours and ask for our Debt Management team or write to us
at csd@habibbank.com

5) 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

نحــن فــي حبيــب بنــك ا ي جــي ز يو ر يــخ ســنقد م لــك ا لمســا عد ة إل يجــا د ا لحــل ا لمنا ســب
 قمنــا بتعييــن مــد ر ا ء عال قــا ت فــي جميــع فر و عنــا يمكنهــم. لمشــا كلك ا لما ليــة
مســا عد تك فــي فهــم إ عــا د ة هيكلــة ا لد يــو ن با لتنســيق مــع قســم تحصيــل ا لد يــو ن
،  أ مــا إ ذ ا كنــت بحا جــة إ لــى مســا عد ة فــي ا لســد ا د. با لبنــك و فر يــق إ د ا ر ة ا لد يــو ن
: فيجــب عليــك
.»االتصــال بمديــر العالقــات الخاص بك أو زيارة فرعك واشــرح له الظروف
.»الحرص على حيازتك المســتندات الداعمة لشــرح معوقات ســداد الديون
»يجــوز للفــرع إعــادة توجيــه طلبــك إلــى فريــق إدارة الديــون المــدرب والمؤهــل لدعــم المقترضيــن
 خــال ســاعات عمــل+971 (4) 419 5555  الرجــاء االتصــال بنــا علــى الرقــم.فــي أزماتهــم
csd@habibbank.com البنــك واطلــب فريــق إدارة الديــون لدينــا أو راســلنا علــى

 جمع البيانات والخصوصية واالستخدام:المعلومات الشخصية5)
 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

الشكاوى والمالحظات6)

6) 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).

7) 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

8) 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.

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
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 القنوات7)
: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

حقوق النشر8)
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

Always Remember – We are ready to help
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 نحن مســتعدون للمســاعدة- تذكر دائ ًما
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