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يقـــم حبيـــ بنــك أي جـــ زيوريــخ )ويشــار إليـــ هنــا فيمــا يلـــ ب “البنــك”( اإلقتــراض مقابــل 
ــمل  ــج تش ــزات المنت ــول مي ــة ح ــات مهم ــية معلوم ــق األساس ــان الحقائ ــك بي ــر ل ــة. يوف األوراق المالي

أســعار الفائـــة والرســوم والمصروفــات والمعلومــات األخــرى ذات الصلــة بالمنتــج. 

وصف المنتج(  
ماليــة.  أوراق  محفظــة  مقابــل  لإلقــراض  الماليــة  األوراق  مقابــل  اإلقتــراض  برنامــج  يهـــف 
تســهيل اإلقتــراض مقابــل األوراق الماليــة متــاح فـــ صــورة ســحـ علــى المكشــوف بضمــان 
ــى  ــراض عل ـــ اإلقت ــة. يعتم ــة مقبول ـــ أوراق مالي ــة لالســتثمار ف ــة و/ أو كرافع ــة مقبول أوراق مالي
ــبة  ــراض ونس ــغ اإلقت ـــ مبل ــك بتحـي ــوم البن ــهًرا. يق 12 ش ــا  ـــة أقله ــة بم ــى القيم ــرض إل ــبة الق نس

القــرض إلــى القيمــة واألوراق الماليــة المقبولــة ومـــة اإلقتــراض. 

معدل النسبة المئوية السنوية(  
ـــده   	 ــو يح ــا ه ـــ  كم ــش مصرف ــور + هام ــهر إيب ــة بـــ 3  أش ــة مرتبط ـــة المطبق ـــالت الفائ مع

الضمــان  اإلضافـــ ومبلــغ الرافعــة الماليــة / القــرض. 
ـــه ســنوياً  	 ــم تجـي ــذي يت ــرض المحجــوز ال ــغ الق ــق لمبل ــى الســعر المطب ـــة عل ــم احتســاب الفائ يت

ــر. ــرض أو الســـاد المبك ــى اســتحقاق الق حت
قـــ يتــم تقـيــم الفائـة بفاصل شــهري / ربع ســنوي / نصف ســنوي. 	

لبنــك ا خــل  ا د ل  مــوا أ ر  ســتثما إ  – لتســعير  ا ت  ا د رشــا إ

الهامش القياسيمبلغ الرافعة
)درجة إستثمارية(

الهامش القياسي
)درجة غير إستثمارية(

250,000 - 1,999,999     1.75%3.00%
2,000,000 - 10,000,000   1.00%2.00%

+10,000,0000.50%1.25%

إرشــادات التســعير - أمــوال تغــادر البنك

الهامش القياسيمبلغ الرافعة
)درجة إستثمارية(

الهامش القياسي
)درجة غير إستثمارية(

250,000 - 1,999,9992.75%4.00%
2,000,000 - 10,000,000   1.75%2.50%

+10,000,0001.00%1.75%

ـــ خطــاب  ــراض ف ــغ اإلقت ــة ومبل ــى القيم ــرض إل ـــة ونســبة الق ــم الفائ ــرة تقـي ـــ فت ــم تحـي مالحظــة: يت
ــة. ــل أوراق مالي ــراض مقاب ــق اإلقت ــتنـات ووثائ ــهيالت ومس ــرض التس ع

محفظة حساب وديعة تحت الطلب(  
ـــ الطلـــ الــذي يســتخـم لوضــع  تســهيل اإلقتــراض مقابــل األوراق الماليــة مرتبــط بحســاب وديعــة عن

شــارة الرهــن علــى األوراق الماليــة كضمــان إضافـــ.

الضمانات اإلضافية المناسبة(  
ــاًل  	 ـــ )مث ــول العمــالت األساســية باســتثناء الـرهــم اإلمارات ــم قب ــود - تكــون تحــت الحجــز. يت النق

ــك.  ــر البن ــا لتقـي ـــ( وفًق ـــوالر األمريك ــورو وال ـــ اإلســترلينـ والي الجني
ــا  	 ــك وعليه ـــى البن ـــ حســاب وديعــة ألجــل ل ــا ف ــاظ به ــم االحتف ــداول - يت ــة للت ــة القابل األوراق المالي

شــارة الحجــز، و تشــمل:
الســنـات / الصكــوك - الســنـات المقومــة بالـــوالر األمريكـــ / اليــورو باإلضافــة إلــى االســتثناءات  	

الممنوحــة مــن قبــل البنــك. 
مكونات ستانـارد آنـ بورز 500 و ناسـاك. 	

ــى  	 ــرض إل ــتويات الق ــن مس ــق تعيي ــك بح ــظ البن ــة – يحتف ــى القيم ــرض إل ــبة الق ــى نس ــة عل الموافق
القيمــة النهائيــة، يجــوز للبنــك قبــول مســتويات أدنــى أو أعلــى مــن نســبة القــرض إلــى القيمــة حســـ 
ــتثناء  ــية باس ــالت الرئيس ــول العم ــم قب ــك. يت ـــى البن ــوزا ل ــون محج ـــ، ويك ــان اإلضاف ــوع الضم ن
ــك. ــر البن ــاً لتقـي ـــ( وفق ـــوالر األمريك ــورو وال ــترلينـ والي ـــ اإلس ــال: الجني ـــ )مث ــم اإلمارات الـره

الرسوم والمصروفات (  
رسوم التفاصيل

%1  إلعـــاد التســهيالت)مرة واحـة، ما لــم يتم االتفاق خالف ذلك( 	
رســوم اإلحتفاظ حســـ آخر جـول رسوم معتمـ 	

ء إلجرا ا رســوم 

االلتزامات والقيود والشروط الرئيسية(  
يتــم إجــراء مراقبــة يوميــة علــى نســبة القــرض إلــى القيمــة لمراجعــة االنتهــاكات التـــ إن وجـــت قـــ  	

تــؤدي إلــى  طلـــ تغطيــة الهامــش. 
يقــوم البنــك بإصـــار إشــعار  طلـــ تغطيــة الهامــش عبــر البريـــ اإللكترونـــ والرســائل النصيــة  	

القصيــرة إلــى العميــل لمعالجــة نقــص الهامــش خــالل )7( أيــام تقويميــة. 
ــى الفــور مــع أو  	 ــى القيمــة  يجــوز للبنــك تســييل الضمــان اإلضافـــ عل ــة  مخالفــة القــرض إل فـــ حال

ــة الهامــش.  ـــون  طلـــ تغطي ب
يجــوز للبنــك وعلــى فواصــل زمنيــة منتظمــة مراجعــة شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة لمعرفــة  	

تاريــخ االئتمــان للعميــل ويتــم خصــم جميــع الرســوم المســتحقة مــن حســاب العميــل بطــرف البنــك وفقــاً 
لجـــول رســوم مصــرف األمــارات العربيــة المتحـــة المركــزي. 

م  	 ع. . إ  – لبنــك  ا موقــع  علــى  ة  لموجــود ا لمعلومــات  ا لــى  إ لرجــوع  ا للعميــل  يمكــن 
)www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html( للحصــول علــى الجـــول المفصــل مــن 

الرســوم التـــ تحكــم الحســاب.

بيان الحقائق الرئيسية - اإلقتراض مقابل األوراق المالية
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Habib Bank AG Zurich

Key Facts Statement - Lending Against Securities (LAS)

Date: 1st January 2022

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as “The Bank”) offers Lending against Secu-
rities.  This KFS provides the Customer with important information on the product features, 
interest rate, fees and other relevant details about the product.

 ) Product Description 
Lending Against Securities (LAS) program aims to lend against a portfolio of securities. The 
LAS facility is available as an overdraft secured by acceptable securities and/or as leverage 
to invest in acceptable securities.  The lending is based on an assigned Loan to Value (LTV) 
with minimum term of 12 months. The amount of lending, LTV, acceptable securities and 
tenor will be determined by the Bank.

 ) Annualized Interest Rate
 » The applicable interest rates are linked to 3 month EIBOR + bank margin as determined 
by the collateral and amount of leverage/loan. 

 » Interest will be calculated on the applicable rate for the loan amount booked and 
renewed on an annual basis until maturity of the loan or if settled earlier. 

 » Interest servicing period can be Monthly/ Quarterly/ Semi Annually.

Pricing Guidelines – Funds Invested within the Bank

LEVERAGE AMOUNT
(AED)

STANDARD MARGIN - IG
(IG: Investment Grade)

STANDARD MARGIN - NON IG
(Non IG: Non Investment Grade)

250,000 – 1,999,999 1.75% 3.00%

2,000,000 – 10,000,000 1.00% 2.00%

10,000,000+ 0.50% 1.25%

Pricing Guidelines – Funds leaving the Bank

LEVERAGE AMOUNT
(AED)

STANDARD MARGIN - IG
(IG: Investment Grade)

STANDARD MARGIN - NON IG
(Non IG: Non Investment Grade)

250,000 – 1,999,999 2.75% 4.00%

2,000,000 – 10,000,000 1.75% 2.50%

10,000,000+ 1.00% 1.75%

Note: Interest servicing period, LTV and amount will be defined in the Facility Offer Letter 
and LAS documentation.

 ) Portfolio Demand Deposit Account (PDD) 
The LAS facility will be linked to a PDD account, which will be used to mark lien on secu-
rities as collateral.

 ) Eligible Collateral
 » Cash – will be under lien. Major currencies apart from AED (e.g. GBP, EUR, and USD) can 
be accepted, at the discretion of the Bank.

 » Marketable Securities – must be held through the Bank’s PDD account and lien 
marked, which would include: 

 » Bonds/Sukuks – Bonds denominated in USD/EUR, as well as exceptions granted 
by the Bank.

 » Components of S&P 500 & Nasdaq.

 » LTV approval - the Bank reserves its rights in ascertaining the final LTV levels. Bank 
can accept higher or lower LTV’s, depending on the type of collateral. will be under 
lien. Major currencies apart from AED (e.g. GBP, EUR, and USD) can be accepted, at the 
discretion of the Bank.

 ) Fees and Charges

PARTICULARS CHARGES

Processing Fees  » 1%  for setting up the facility (one-time, unless otherwise agreed).

 » Custody charges as per latest approved Schedule of charges.

 ) Key Obligations, Limitations and Conditions
 » Daily Monitoring of LTV will be conducted to review breaches, if any, which may result 
in margin call.

 » A Margin Call Notice via email and SMS will be issued by the Bank to the Customer to 
remedy the margin shortfall within 7 calendar days.

 » In case of breach of LTV, the Bank can liquidate collateral immediately, with or without 
a margin call.

 » The Bank can, at regular intervals, review Al Etihad Credit Bureau (AECB) for credit 
history and all due charges will be debited as per AECB schedule to customer account 
with our Bank. 

 » C u s t o m e r  m a y  r e f e r  t o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  B a n k ’ s  U A E  w e b s i t e 
(www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html) for the detailed Schedule of 
Charges governing the account.



مهــم
يجــوز للبنــك تعـيــل أي مــن الشــروط الســارية للتســهيل أو جـــول الرســوم المذكــورة فـــ 
ــث  ــم تحـي ــك،  يت ــر البن ــا لتقـي ــل وفقً ــل التعـي ــا قب 60 يوًم ـــ  ــاً إلشــعار مـت جـــول الرســوم وفق
االنترنــت:  علــى  البنــك  موقــع  علــى  والمصروفــات  الرســوم  هيــكل  فـــ  مطبــق  تغييــر  أي 

www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

معلومات إضافية (  
ويجـــ  	 ليــة  لما ا باألســواق  لمتعمقــة  ا المعرفــة  ذوي  للعمــالء  فقــط  مناســـ  لمنتــج  ا هــذا 

مــن  فًيــا  إضا مســتوى  ليــة  لما ا فعــة  لرا ا ذات  المحفظــة  تحمــل  بحــذر.  معـــ  لتعامــل  ا
لومبــارد. قــرض  تكلفــة  مــن  تزيـــ  قـــ  لتـــ  وا المخاطــر 

ــط.  	 ــة فق لعام ا ــات  لمعلوم ا ــراض  ـــ ألغ ــة ه لوثيق ا ــذه  ـــ ه ــواردة ف ل ا ــات  لمعلوم ــواد وا لم ا
ــخصية  ــرارات ش ــاذ أي ق ــاس التخ ــا كأس ــا وحـه ــاد عليه ـــم اإلعتم ــل ع لعمي ا ــى  ـــ عل يج
المطبقــة  والخـمــات  لمنتجــات  با تتعلــق  أخــرى  قــرارات  أي  أو  قانونيــة  أو  تجاريــة  أو 

ــك. لبن ا ـــى  ل
لبنــك  	 ا بواســطة  ئـــ  لفوا ا جميــع  إحتســاب  يٌجــرى  يومـــ،  أســاس  علــى  ئـــة  لفا ا تترتـــ 

يتــم  دًة  الســنة وعــا فـــ  لـــ لأليــام  لعـــد اإلجما لمنقضيــة وا ا لــى عـــد األيــام  إ بالرجــوع 
الســنة. فـــ  يوًمــا   360 أســاس  علــى  اإلحتســاب 

ــرات ي تحذ
لمقتــرض  	 ا ل  ســما رأ يتعــرض  ليــة  لما ا ق  ألورا ا بــل  مقا إلقتــراض  ا تســهيالت  فـــ 

للمنتــج  مــل  لكا ا لفهــم  ا علــى  لحصــول  با ة  بشـــ لبنــك  ا يوصـــ  لـــ  لتا با و طــر،  للمخا
ر. الســتثما ا فـــ  لشــروع  ا قبــل 

	  ، فيــة إضا نــات  كضما لقيمتهــا  بهــا  لمحتفــظ  ا ليــة  لما ا ق  ألورا ا ن  ا فقـــ لــة  حا فـــ 
لمقتــرض  ا علــى  يجـــ   - لصــرف  ا ســعر  طــر  مخا و  أ لســوق  ا تقلـــ  بســبـ  مثــاًل 
لهــم  أصو بيــع  نيــة  مكا إ قبــول  و  أ فيــة  اإلضا نــات  لضما ا مــن  يـــ  لمز ا يــم  تقـ

لقــرض ا مبلــغ  ية  تســو لتخفيــض/ 

ــر كي تذ
. ــة لي لما ا ت  ا ــنـ لس ا ـــ  ف ت  را ــتثما الس ا طــر  لمخا ــك  فهم ــن  م ـــ  ك تأ و لية  بمســؤو ــرض  قت ا

المعلومات الشخصية: جمع البيانات والخصوصية واالستخدام(  
تطبيــق جميــع  مــن  التأكـــ  يتــم  المعامــالت.  بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل  البنــك  يلتــزم 
فـــ  المطلــوب  النحــو  علــى  الشــخصية  البيانــات  حمايــة   / بخصوصيــة  المتعلقــة  الضوابــط 
ذلــك،  علــى  االقتضــاء(. عــالوة  الصلــة )حســـ  ذات  التعاقـيــة  والبنــود  واللوائــح  التشــريعات 
ــق  ــال والتـقي ــع االحتي ــك من ـــ ذل ــا ف ــرض كان )بم ــاص وألي غ ــره الخ ــا لتقـي ــك وفقً ــوز للبن يج
أي  مشــاركة  مختصــة(  تنظيميــة  أو  حكوميــة  هيئــة  أي  طلـــ  حالــة  فـــ  أو  الـيــون  وتحصيــل 
العمــالء  معامــالت  أو   / و  الحســابات  أو   / و  بالعميــل  تتعلــق  بيانــات  أو  تفاصيــل  أو  معلومــات 
مــع المنظميــن ومقـمـــ خـمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة. للمزيـــ 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 يجـــ عل ــة أي تقصي ـــ حال ف
االلكترونـــ، يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رقًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك 
جاهـــاً إلــى حــل موضــوع الشــكوى خــالل )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

المتحـــة( وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف.
فـــ حالــة عـــم رضــاك عــن الحــل أو عـــم قيــام البنــك بحــل المســألة خــالل اإلطــار الزمنـــ المحـــد 
ـــة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لـول ــك المرك ــارف- البن ــم المص ــى منظ ــكوى إل ــم ش ــك تقـي يمكن

.(www.centralbank.ae)

الدعم المتعدد القنوات(   
فـ إمكان العميل الحصول على المساعـة أو رفع شكوى خالل 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

البريـ اإللكترونـ:csd@habibbank.com ، أو زيارة موقعنا
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

حقوق النشر (   
والصفحــات  الشــعار  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  فـــ  بمــا  الوثيقــة  هــذه  محتويــات 
ــواردة فيهــا هـــ ملــك لحبيـــ بنــك اي  والنصــوص والرســومات والروابــط والمعلومــات والمــواد ال
ــاً أي اســتخـام غيــر مصــرح  جـــ زيوريــخ إ.ع.م ومحميــة بموجـــ حقــوق النشــر. ممنــوع منعــاً بات

بـــ أو ربــط أو استنســاخ المعلومــات أو المــواد.
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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 structure 
will be updated on www.habibbank.com/uae and mentioned in the Schedule of Charges 
with a 60-day notice prior to amendment.

 ) Additional Information
 » This product is only suitable to customers with in-depth knowledge of financial mar-
kets and must be approached with caution. Leveraged portfolio carries additional level 
of risks, which can potentially increase the cost of the Lombard Loan.

 » The material and information contained in this document is for general information 
purposes only.  The Customer 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.

 » Interest will accrue on a daily basis. All interest calculations will be determined and 
calculated by the Bank with reference to the number of days elapsed and the total 
number of days in the year, and normally, the calculation will be based on a 360-day 
year basis. 

WARNINGS

 » The borrower’s capital is at risk with lending against securities facility and hence 
Bank strongly recommends having full understanding of the product before invest-
ing.

 » If the securities held as collateral lose value – for instance, because of market vola-
tility or exchange rate risk – the borrower must provide more collateral or accept the 
possibility of a sale of their assets to reduce/settle the amount of the Loan.

REMINDER

Borrow responsibly and ensure that one understands the risk of investments in financial 
instruments.

 ) 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.


