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Habib Bank AG Zurich 

 

Islamic Banking: Schedule of charges - Business Accounts 
التجاري الحساب - البنك یتقاضاھا التي الرسوم: اإلسالمیة المصرفیة الخدمات  

PRODUCTS & SERVICES CHARGES والخدمات المنتجات الرسوم  
    
Account Balance   الحساب رصید 
    
Minimum Average Balance required per month   AED 25,000/-  25,000/-الشھري للرصید المطلوب متوسط األدنى الحد درھم  
Fall below fee   AED 200/- per month  200/-األدنى الحد وصول عدم رسوم شھر كل عن درھم   
    
Account Services   الحساب خدمات  
Account Maintenance Charges   AED 10/- per month, 

levied semi-annually 
 شھر، كل عن درھم-/10 
 سنوي شبھ

  الحساب صیانة رسوم

Account Handling Charges:   رسوم التعامل مع الحساب:  
• Up to 10 transactions per month  AED 5/- per 

transaction 
  معامالت في الشھ 10ما یصل إلى عدد  • درھم عن كل معاملة-/5 

• More than 10 transactions per month   AED 20/- per 
transaction 

  معامالت في الشھر 10ما یزید عن عدد  • درھم عن كل معاملة-/20 

Dormant Account Reactivation Fee  AED 250/-  250/-خامل حساب تنشیط رسوم درھم 
Relationship Closures Fees    AED 200/-  200/-عالقة إنھاء رسوم درھم  
Web Banking (HBZweb) Subscription AED 95/- per month  95/-خدمات إنترنت مصرفیة شھریة درھم عن كل شھر (HBZweb) االشتراك  
Foreign currency cash deposit and withdrawal 1% of amount 1٪  اإلیداع والسحب النقدي بالعملة األجنبیة المبلغمن 
Cash withdrawal without cheque leaf at teller counter AED 25/-  25/-السحب النقدي بدون دفتر شیكات في كاونتر الصراف درھم 
HBZ Mobile App  Free زد بي إتش موبایل تطبیقات مجانا 
    
Statements & Certificates   وشھادات إفادات  
Bank eStatement Free  ً   رسوم كشف حساب إلكتروني مجانا
Paper-based Bank Statement (Duplicate or Physical) AED 50/- per month  50/-كشوف الحسابات البنكیة (صورة أو أصل درھم عن كل شھر(  
Liability/No-Liability/Clearance Letter    AED 250/-  250/-طرف خلو خطاب/ مدیونیة عدم/مدیونیة درھم  
Balance / Audit Confirmation  AED 500/-  500/-التدقیق تأكید / الرصید تأكید درھم  
Any Other Statement/Certificates  AED 250/-  250/-أخرى شھادات/  إفادات أیة درھم 
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Trade License Non-submission fee (after 30 days of expiry up to 
90 days)  

AED 150/- per month  150/-90 إلي الصالحیھ إنتھاء من یوم 30بعد( التجاریة الرخصة تقدیم عدم رسوم شھر كل عن درھم 
 )یوم

Trade License Non-submission fee (after 90 days)  AED 250/- per month  250/-یوم 90بعد( التجاریة الرخصة تقدیم عدم رسوم شھر كل عن درھم( 
    
Debit Card   اآللي السحب بطاقات  
Annual membership fee    Free  ً    السنوي اإلشترك رسوم مجانا
Additional card membership fee     Free  ً   اإلضافیة البطاقة رسوم مجانا
Supplementary card membership fee    Free  ً    إضافیة تكمیلیة رسوم مجانا
Foreign currency transaction fee   2% 2% خارجیھ عملھ معاملة رسوم  
(prevailing bank foreign exchange rates will apply on all currency 
conversions)  

 تحویل معامالت جمیع على السائد األجنبیة العمالت صرف سعر یطبق(  
 )العملة

Card replacement fee AED 100/-  100/-البطاقة إحالل \ تبدیل رسوم درھم   
PIN replacement fee AED 50/-  50/-السري الرقم استبدال رسوم درھم 
HBZatm transactions in the UAE   Free   ً    م.ع.أ داخل زیوریخ جي آي بنك حبیب آلي صراف جھاز إستخدام رسوم مجانا
Non-HBZatm transactions in the UAE  AED 2/- per 

transaction 
 م.ع.أ داخل آخر لبنك تابع آلي صراف جھاز إستخدام رسوم معاملة لكل درھم-/2 

Copy of Sales Slip AED 25/-  25/-المبیعات قسیمة عن صورة درھم 
    
Cheques & Remittances   والتحویالت الشیكات  
Cheque Book (first)   Free + delivery 

charges 
 )دفتر الشیكات (األول مجاناً + رسوم التسلیم

Cheque Book request (2nd book onwards) – manual request AED 1.5/- per leaf + 
delivery charges 

لكل ورقة +  درھم-/1.5 
 رسوم التسلیم

 یدوي طلب  ) - (الثاني وما بعدهدفتر الشیكات 

Cheque Book request through HBZweb  AED 0.75 per leaf + 
delivery charges 

لكل ورقة +  درھم-/0.75 
 رسوم التسلیم

 طلب دفاتر الشیكات من خالل الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت

Inward Cheque return (per cheque)  AED 200/-  200/-الواحد للشیك( مرتد وارد شیك درھم(  
Outward Cheque return (per cheque)  Free الواحد للشیك (مرت صادر شیك مجانا (  
Stop Payment (per cheque/draft)  AED 100/-  100/-حوالة/ واحد شیك(  صرف إیقاف درھم)  
Managers Cheque/DD/Pay Order issuance   AED 100/-  100/-دفع أمر/مباشر خصم/  بنكي شیك إصدار درھم  
Managers Cheque/DD/Pay Order cancellation AED 50/-  50/-دفع أمر/مباشر خصم/  بنكي شیك إلغاء درھم  
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Outward Remittance / Telegraphic Transfer:    تلغرافي تحویل \ صادرة حوالة: 
 - Manual:    - یدوي: 
    - Local currency (AED) AED 75/-  75/-مالدرھ( المحلیة بالعملة -     درھم ( 
    - Foreign Currency AED 100/-  100/-أجنبیة عملة -     درھم  
 - Electronic - Local currency (AED) / Foreign Currency  AED 30/-  30/-الدرھم المحلیة بالعملة تلغرافى \ إلكتروني - درھم (AED)  
Other bank's charges on sender's account for outward remittance;   الصادرة للحوالة  الراسل  حساب على األخرى البنوك رسوم تحویل: 
- in Arab Emirates Dirhams (AED)  AED 1/-  1/-اإلماراتي الدرھم( المحلیة بالعملة - درھم (  
- in United States Dollar (USD)  AED 100/-  100/-األمریكي بالدوالر - درھم  
- Other than AED & USD  AED 150/-  150/-األمریكي والدوالر اإلماراتي الدھم غیر أخرى بعمالت - درھم  
Internal Transfer within bank  Free  ً   البنك داخل تحویل مجانا
Special Clearing  AED 205/-  205/-خاصة مقاصة درھم   
Collection Cheque Item (CCI)   AED 75/-  75/-م . ع.أ داخل الشیكات تحصیل رسوم درھم. (CCI)  
Inward Remittance:     واردة حوالة: 
 - Local currency (AED)   AED 1/-  1/-بالدرھم - درھم   
 - Foreign currency  AED 35/-  35/-أألجنبیة بالعملة - درھم  
Return of inward remittance US $25/- or equivalent  25/-ما او أمریكي دوالر 

 یعادل
  واردة إرجاع حوالة

PDC Warehousing (per cheque)  Free الواحد للشیك( مؤجل شیك وتخزین حفظ مجانا ( 
PDC withdrawal (per cheque)   AED 20/-  20/-الواحد للشیك( مؤجل شیك سحب درھم ( 
Old Cheque / Other documents copy    AED 50/-  per copy  50/-أخرى وثیقة \ قدیم شیك نسخ الواحدة للنسخة درھم  
Cheque book destruction fee  AED 50/-   50/-المستودع من مستندات/ الشیكات عن صورة درھم 
Collection Fee (outward) Foreign Cheques 0.25%, min USD 25/- 0.25%، 25/- أدنى كحد 

 أمریكي دوالر
   أجنبي شیك) صادر( تحصیل رسوم

Collection Fee (inward) Foreign Cheques  0.25%, min AED 200/-, 
max AED 500/- 

 200/- أدنى كحد ،0.25%
 500/- أقصى كحد درھم،
 درھم

    أجنبي شیك) وارد( تحصیل رسوم

Foreign Cheques returned unpaid AED 250/- + other bank 
charges 

 بنك أي رسوم+  درھم-/250 
 آخر

  صرف بغیر مرتد أجنبي شیك

WPS Salary File Processing Fee  Min AED 150/-, max 
AED 500/- 

- أدنى، كحد   درھم-/150 
 أقصى كحد درھم 500/

  األجور حمایة ملف معالجة رسوم

WPS Salary File Processing per beneficiary   AED 3/-  3/-للمستفید األجور حمایة ملف معالجة رسوم درھم 
Standing Instruction (SI) Set-up/Amendment  AED 75/-  75/-مستدیمة تعلیمات تعدیل/ وضع درھم  
SI charges – daily AED 20/- per SI  20/-مستدیمة تعلیمات رسوم دائمة تعلیمات لكل درھم -  ً   یومیا
SI charges – others AED 50/- per SI  50/-أخرى - مستدیمة تعلیمات رسوم دائمة تعلیمات لكل درھم  
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Standing Instruction not executed  AED 200/- per SI   200/-تعلیمات لكل درھم 
 دائمة

  منفذة غیر مستدیمة تعلیمات

Direct Debit (Inward)   وارد(المباشر  الخصم نظام ( 
DDS Payment Return  AED 200/- per payment 

(1st time only) 
 المرة( دفعة لكل   درھم-/200 
 (فقط األولى

 مرتدة مباشر خصم دفعة

    
Trade Services   تجارة خدمات   
Import   االستیراد 
LC Opening commission:   اعتماد خطاب فتح عمولة: 
 - For LC up to AED 100,000 (min 3 months) 0.125% per month, min 

AED 250/- 
 كحد الشھر، في0.125% 

 درھم 250/-   أدنى
 ) أشھر 3 عن ألقل( درھم 100,000 حتى اعتماد خطاب - 

 - For LC Amount thereafter (min 3 months)  0.0625% per month, min 
AED 375/- 

 كحد الشھر، في0.0625% 
 درھم 375/- أدنى

  )أشھر 3 من ألقل( الحقا للمبلغ اعتماد خطاب - 

Full SWIFT  AED 250/-  250/-استرداد رسوم درھم   
Amendment Charges As per LC charges, min 

AED 100/- 
 ً  كحد ،االعتماد لخطاب وفقا
 درھم 100/-   أدنى

   المستندات قبول

Reinstatement Charges  0.125% per 
reinstatement, min AED 
250/- 

 – استرداد كل عن0.125%
 درھم 250/- أدنى كحد

  اعتماد خطابات مستندات قبول بموجب المستندات قبول

Import LC’s with Non-Standard/Long Text (exceeding 20 
clauses)  

AED 200/-  200/-طویل/نص ذو عادي غیر اعتماد خطاب استیراد درھم  
 ) بنود 20 عن تزید(

LC Amendment with Non-Standard/Long Text (exceeding 10 
clauses) 

AED 200/-    200/-الطویل النص ذات العادیة غیر اعتماد خطاب تعدیل درھم  
 ) بنود 10 عن تزید(

FIDBC   للتحصیل أجنبیة وثائق فواتیر 
Commission - retirement of Sight Collection Bills & Acceptance 
of Usance Bills.  

0.125%, min AED 250/- 0.125%، 250/- أدنى كحد 
 درھم

  االستخدام فواتیر وقبول البصر تحصیل فواتیر تقاعد عمولة،

Documents returned unpaid (Accepted BOE/Sight Bills)  AED 200/- from drawee 
& USD 100/- from bank 

 الساحب من درھم-/200 
 أمریكي دوالر 100/-         و
 البنك من

  القیم مدفوعة غیر معادة مستندات
 ) البصر/  تبادل من مقبوال فواتیر (

Delivery of Documents free of payment:   دفع بدون مستندات تسلیم:  
 - Sight Collection Bills  0.125%, min AED 250/-  

+ Exchange rate 
differential 

 250/- أدنى كحد 0.125 %
 الصرف سعر فرق+  درھم

  البصر تحصیل فواتیر -

 - Usance Unaccepted Draft  0.125%, min AED 250/-  
+ Exchange rate 
differential 

 250/- أدنى كحد ،0.125 %
 الصرف سعر فرق+  درھم

  مقبولة غیر ألجل كمبیالة -

 - Usance Accepted Draft    Exchange rate differential مقبولة ألجل كمبیالة - الصرف سعر فرق 
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Overdue commission on DA and Sight documents  0.125%, min AED 250/- 
per document per month 

 250/- أدنى كحد ،0.125 %
 مستند كل عن درھم

  الدفع مقابل المستندات على الدفع تأخیر عمولة

PAD/UPAD   المستندات معاینة مقابل الدفع \ المستندات قبول 
Acceptance of documents under DA LCs  0.25% pm or part thereof 

min AED 250/- 
 أقل، أو شھر كل عن0.25 % 

 درھم 250/- أدنى كحد
   اعتماد خطابات مستندات قبول بموجب المستندات قبول

Fee deductible from proceed if remittance to be effected upon 
receipt of documents  

Equivalent AED 200/-  in 
currency other than USD 

 إماراتي درھم 200/- یعادل ما
 الدوالر غیر أخرى بعملة

 األمریكي

 عند األموال تحویل حالة في دماق المضي من للخصم قابلة رسوم
 الوثائق استالم

Discrepancy fee to be deducted from the proceeds payable to the 
negotiating bank  

USD 110/- per bill  110/-أمریكي دوالر درھم - 
 الواحدة للفاتورة

 ضالتفاو للبنك المستحقة عائدات من خصمھا لیتم التناقض رسوم

Export   الصادرات 
Commission on handling export documents  0.125%, min AED 250/- % 0.125، 250/- أدنى كحد 

 درھم
   مستندات مناولة عمولة

LC advising charges   Customer AED 200, 
Non-customer AED 300/- 

 لغیر درھم، 200/- للعمیل
 درھم 300/- العمیل

  االعتماد خطاب عن اإلبالغ رسوم

Amendment advising charges  Customer AED 100, 
Non-customer AED 250/- 

 لغیر درھم، 100/- للعمیل
 درھم 250/- العمیل

  اإلبالغ تعدیل رسوم

Transfer LC commission   0.125%, min AED 250/- % 0.125، 250/- أدنى كحد 
 درھم

   اعتماد خطاب تحویل عمولة

Confirmation commission 1.5% per qtr or part 
thereof, min USD 400/- 

 كحد أقل، أو سنوي ربع 1.5%
 درھم 400/- أدنى

   العملة فرق تعویض

Assignment of proceeds under Export LC  0.125%, min AED 250/- % 0.125، 250/- أدنى كحد 
 درھم

  بالتصدیر الخاص المستندي االعتماد ریع عن التنازل

Overdue Commission - Export Sight & Usance Collection Bills  AED 150/- per month 
starting after 60 days 
from lodgment (max 4 
months) 

 بعد تبدأ شھریا- درھم 150/-
 أقصى بحد( مثوى من أیام 60

 ) أشھر 4

 فواتیر جمع أوسانس و البصر تصدیر-المتأخرة لجنة

Ijarah Home Finance   إجارة/  سكني تمویل  
Processing Fees  1% of finance amount 

(min AED 5,000/-) 
 كحد( القرض قیمة من 1%
 ) درھم 5,000/- أدنى

  المعامل إجراءات رسوم

Valuation Fee  Actual تقییم رسوم فعلي   
Takaful   Actual + 0.051% تكافل  0.051 % +  فعلي  
Registration Fees  Actual as per Authorities تسجیل رسوم السلطات حسب على فعلي  
Late Payment Fees - Each Missed Rental Payment (will be given 
as charity) 

A rate which is 2% above 
the return rate (min AED 
300/-) 

 2 ب العائد یتجاوز الذي المعدل
 ) درھم 300/- أدنى كحد(

 كعمل ستقدم( متأخرة إیجار دفعة لكل - المتأخرة الدفعة سومر
 )خیري
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Early Purchase Charges  1% of the total 
outstanding of the fixed 
rental 

 على المترصد أجمالي من1%
 المحدد اإلیجار

 المبكر الشراء رسوم

    
Murabaha Auto Finance   المركبات تمویل مرابحة  
Processing Fee  1% of finance amount 

(min AED 500/-) 
 القرض قیمة من 1%

 ) درھم 500/-       أدناھا(
 المعامل إجراءات رسوم

Early settlement Fee  Nil مبكر سداد رسوم رسوم أي  
Advance payment of installment   Nil قسط سداد رسوم رسوم أي  ً   مقدما
Late Payment Charges (will be given as charity). AED 300/- per 

installment 
 ) خیري كعمل تقدم( المتأخر الدفع رسوم قسط لكل درھم-/300 

    
 Others                     أخرى 
Transaction Advice - paper AED 100/- per month  100/-بالورق - معاملة إشعار شھر كل عن درھم   
Transaction Advice - electronic Free  ً   إلكتروني - معاملة إشعار مجانا
FTS Enquiries  AED 100/-  100/-استفسارات األموال تحویل نظام رسالة درھم  
SWIFT (for any purpose) AED 125/- + Other bank 

charges 
 البنوك رسوم+  درھم-/125 
 األخرى

 ) غرض ألي( واحدة سویفت نسخة

Inward Remittance Enquiry AED 75/-  75/-استفسارات واردة حوالة درھم   
Exchange compensation 0.125%, if same currency % 0.125، العمالت صرف عن تعویض رسوم العملة نفس إذا  
Postages AED 40/-  40/-البرید رسوم درھم  
Courier Charges - Domestic AED  100/  100/-محلي - برید رسو درھم 
Courier Charges – International AED 250/-  250/-دولي - برید رسوم درھم 
GSM Charges AED 0.30/- per message  0.30/-المتحرك للھاتف العالمي النظام رسوم للرسالة درھم 
    
 
NOTE: 
• All fees and charges are subject to change without prior notice. 
• Charges not recoverable due to insufficient balance will be recovered as and when available in the 

account. 
• Habib Bank AG Zurich reserves the right to charge for additional service & facilities that are not 

listed above, please contact your branch for details. 
• All charges are exclusive of VAT. 
• AECB charges as applicable to borne by the customer. 
 

 
 :ملحوظة

 .مسبق إخطار أي دون للتغییر الرسوم جمیع تخضع •
 .الحساب في الرصید توفر حین تحصلیھا یتم الرصید كفایة عدم بسبب تحصل لم التي الرسوم •
 رةمذكو غیر ومرافق إضافیة خدمات مقابل رسوم تحصیل في بالحق زیوریخ جي أي بنك حبیب یحتفظ •

 .التفاصیل على للحصول بالفریق االتصال یرجى أعاله،
 .الضریبة من مستثنى الرسوم جمیع •
 .التطبیق واجبة المركزي اإلمارات مصرف رسوم العمیل یتحمل •

 
 


