
ر  “خيــا ة  مــد لبنــك(  ا “ ب  يلــي  فيمــا  ليــه  إ ر  يٌشــا و ( زيوريــخ  جــي  ي  ا بنــك  حبيــب  م  يقــد
رة  لمختــا ا ت  مــا لخد ا و ت  للمنتجــا ثيقــة  لو ا ه  هــذ فــي  د  لمحــد ا لنحــو  ا علــى  لشــرط”  ا
يــة  بعنا ت  لمعلومــا ا ه  هــذ ة  ء قــرا لعميــل  ا مــن  مطلــوب   . د ألفــرا ا لعمالئنــا  مــة  لمقد ا
ت  لمعلومــا ا ة  ء قــرا يجــب  لشــرط.  ا ر  خيــا يطبــق  حيثمــا  بهــا  لمعمــول  ا ييــر  لمعا ا لفهــم 
للمنتــج  لرئيســية  ا ئــق  لحقا ا ن  بيــا مــع  جنــب  لــى  إ جنبًــا  ثيقــة  لو ا ه  هــذ فــي  ة  رد لــوا ا

. لمعنــي ا

خيار الشرط(  
المســتحق  المبلــغ  وتحديــد  فهــم  هــو  بفعاليــة  الديــن  إلدارة  واألوليــة  الحاســمة  الخطــوات  مــن 
ــدم  ــا يق ــٍة م ــج أو خدم ــن منت ــتفادة م ــل لالس ــك والعمي ــن البن ــاق بي ــى اتف ــل إل ــد التوص ــع عن الدف
خاللهــا  للعميــل  ويحــق  التعاقديــة  االتفاقيــة  توقيــع  بعــد  للعميــل  الشــرط  خيــار  فتــرة  البنــك 

المنتــج. مــن  االنســحاب 

يــام  	 أ  )5( هــي  ذلــك  ينطبــق  حيثمــا  والخدمــات  للمنتجــات  المعياريــة  الشــرط  خيــار  مــدة 
الشــرط دون أي عواقــب  المتوفــر خــالل مــدة خيــار  المنتــج  للعميــل حــق رفــض  عمــل. 

بــداء أي ســبب مهمــا كان.  إ أو 

يشــترك  	 لتــي  ا مــات  لخد ا و  أ للمنتجــات  لشــرط  ا ر  خيــا عــن  لتنــازل  ا للعميــل  يجــوز 
لتنفيــذ  ا تتطلــب  و  أ لتكلفــة  ا و  أ / و  للســعر  ســية  لحسا ا ذات  و  أ / و  لــث  ثا طــرف  فيهــا 
لــن  زل  لتنــا ا توقيــع  لعميــل  ا ر  ختيــا إ لــة  حا فــي   . لعقــد ا توقيــع  بعــد  شــرة  مبا لفــوري  ا
مــا  أ لمبكــر،  ا ء  إلنهــا وا لرســوم  ا و  أ  / و  لمصروفــات  ا د  ا ســترد ا حــق  للعميــل  يكــون 
فًقــا  و تطبيقــه  فســيتم  منــه  ة  د االســتفا تــم  لــذي  ا لمنتــج  ا فــي  حــاً  متا لــك  ذ ن  كا ا  ذ إ

. لرســوم ا لجــدول 

إذا اختــار العميــل االســتفادة مــن خيــار الشــرط ال يباشــر البنــك فــي إعــداد و / أو حجــز  	
عليهــا.  المنصــوص  الشــرط  خيــار  فتــرة  انتهــاء  بعــد  إال  التســهيل 

ــاع  	 ــم إرج يت ــرط،  لش ا ــار  ــدة خي ــالل م ــة خ لخدم ا أو  ــج  لمنت ا ــب  ــاء طل لغ إ ــل  لعمي ا ــرر  ق ذا  إ
رســوم  مثــل  لمباشــرة  ا ليــف  لتكا ا عــدا  مــا  للعميــل  متحصلــة  مصاريــف  أو  رســوم  أي 
اإللغــاء  طلــب  عنــد  لفعــل.  با لبنــك  ا تكبدهــا  لتــي  ا نيــة  االئتما للمعلومــات  د  االتحــا شــركة 
و/  لفــور  ا علــى  وجــدت(  )إن  لمترصــدة  ا لمســتحقات  ا جميــع  ســداد  لعميــل  ا علــى  يجــب 
تقديــم إخطــار  لعميــل  ا يتعيــن علــى  لفــرع.  ا لــى  إ لبنــك  ا لتــي قدمهــا  ا إعــادة األدوات  أو 

ــرط. لش ا ــار  ــدة خي ــالل م ــرع خ لف ا ــى  ل إ ــاء  باإللغ ــي  خط

المنتجات والخدمات(  
مســؤولية العميــل عنــد إلغــاء  المنتــج أو خيار الشرط متوفرالمنتجات و/أو الخدمات 

الخدمــة 
دفتــر نعمفتح الحساب )جميع األنواع( أوراق  جميــع  إرجــاع  يجــب 

البنــك. إلــى  الشــيكات 
الخصــم  نعمبطاقات الخصم بطاقــة  اســتخدام  حالــة  فــي 

معلقــة   معامــالت  أي  ســداد  يجــب 
ــر  ــالت غي ــوية أي معام ــل و تس بالكام

. البطاقــة  إلغــاء  قبــل  مفوتــرة 
المكشــوف  علــى  الســحب  تســهيال 

نــة  لمضمو ا
ألجــل نعم لوديعــة  ا ء  نهــا إ تــم  ا  ذ إ

يتــم  فلــن  لتســهيل   با لمرتبطــة  ا
ل  طــوا مكتســبة  ئــد  فوا إحتســاب 
ء. اإللغــا لــى  إ د  ا اإلعــد مــن  لمــدة  ا

جميــع   ( اإلئتمــان  بطاقــات 
) ع ا نــو أل ا

ن، نعم الئتمــا ا قــة  بطا م  ا ســتخد ا تــم  ا  ذ إ
ة  د لمســد ا غيــر  لمســتحقات  ا ن  فــإ
و  لمفوتــرة  ا غيــر  مــالت  لمعا ا و 
مــالت  لمعا ا علــى  لمطبقــة  ا لرســوم  ا
مــل  لكا با ها  ا د ا ســد يجــب  لمفوتــرة  ا

. قــة لبطا ا ء  لغــا إ قبــل 
منتجــات  	نعمالقرض الشــخصي أو  قــروض  أي 

طــرف  فيهــا  يشــارك  اســتثمارية 
بســبب  للوقــت  وحساســة  ثالــث 
اختــالف الســعر أو المرتبطــة بــه 
فتــرة  بســبب  التكاليــف  تتأثــر  قــد 

الشــرط.  اخيــار 
علــى  	 التوقيــع  عــدم  حالــة  فــي 

بتنفيــذ  البنــك  يقــوم  التنــازل 
 « مــدة  إنتهــاء  بعــد  المعاملــة 
ــار الشــرط« بالســعر الســائد و/  خي

التكلفــة. أو 

نعمالقــرض الســكني والتجاري
نعمقــرض العقار المــدر للدخل

األوراق  مقابــل  اإلقتــراض 
ليــة لما ا

نعم

نعماإلســتثمار ثنائــي العملــة

يرجــى الرجــوع إلــى نمــوذج الطلــب وبيــان الحقائــق الرئيســية وخطــاب عــرض التســهيالت للحصــول علــى 
تفاصيــل خيــار الشــرط وشــروط التنــازل المطبقــة علــى المنتــج أو الخدمــة المطلوبــة.

المعلومات الشخصية: جمع البيانات والخصوصية واالستخدام(  
تطبيــق جميــع  مــن  التأكــد  يتــم  المعامــالت.  بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل  البنــك  يلتــزم 
فــي  المطلــوب  النحــو  علــى  الشــخصية  البيانــات  حمايــة   / بخصوصيــة  المتعلقــة  الضوابــط 
ذلــك،  علــى  االقتضــاء(. عــالوة  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 وفقً ــوز للبن يج
أي  مشــاركة  مختصــة(  تنظيميــة  أو  حكوميــة  هيئــة  أي  طلــب  حالــة  فــي  أو  الديــون  وتحصيــل 
العمــالء  معامــالت  أو   / و  الحســابات  أو   / و  بالعميــل  تتعلــق  بيانــات  أو  تفاصيــل  أو  معلومــات 

خيار الشرط
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Habib Bank AG Zurich

Cooling-Off Period

Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as ‘HBZ’ or the Bank) will offer a “Cooling–
Off Period” as defined in this document for selected products and services offered to our 
Individual Customers. 

The Customer is requested to read this information carefully that explains the applicable 
criteria where the Cooling Off Period will be implemented.  The information in this docu-
ment is to be read in conjunction with the Key Facts Statement of the respective product.  

 ) Cooling-off Period 
When an agreement has been reached between the Bank and the Customer to avail a 
product or service, the Bank will offer the Customer a Cooling-Off Period after the signing 
of the contractual agreement during which time the Customer has the right to withdraw 
from the product. 

 » The standard Cooling-Off period for products and services wherever applicable is 5 
Business days.  The Customer has the right to refuse the product availed during the 
Cooling-off Period without any penalty or prescribing any reason whatsoever. 

 » The Customer may waive the Cooling-off Period for products or services that have a 
third party involvement or are price and or cost sensitive or require immediate exe-
cution subsequent to the signing of the contract.  If the Customer chooses to sign the 
waiver, the Customer will no longer be entitled to a refund of fees and or charges and 
early termination, if allowed for the product availed, will apply as per the Schedule 
of Charges.

 » Should the customer choose to avail the Cooling-Off Period, the Bank will proceed with 
the set up and or booking of the facility only after the stipulated Cooling- Off Period 
has expired. 

 » If the Customer decides to cancel the product or service request within the Cooling-Off 
Period, any fees or charges recovered shall be refunded back to the customer exclud-
ing any direct costs such as Al Etihad Credit Bureau Charges already incurred by the 
Bank.  The Customer must settle all outstanding dues (if any) immediately and or 
return the bank provided instruments to the Branch on requesting the cancellation.  
The Customer is required to notify the Bank of the cancellation in writing to the Branch 
within the Cooling-Off Period.

 ) Products and Services

PRODUCTS AND/OR SERVICES COOLING-OFF 
AVAILABLE

CUSTOMER RESPONSIBILITY ON CAN-
CELLATION OF PRODUCT OR SERVICE

Account Opening (all types) Yes Any cheque leaves issued should be 
returned to the Bank. 

Debit Cards Yes If the Debit Card has been utilized, any 
pending transactions including any 
unbilled transactions needs to be fully 
settled before cancellation

Secured Overdraft facility Yes If the Time Deposit linked to the facility 
is terminated, there will be no interest 
earned for the duration from set up to 
cancellation. 

Credit Card (all types) Yes If the Credit Card has been utilised, the 
outstanding dues including any un-
billed transactions, fees applied on the 
billed transactions must be settled in 
full before the card cancellation. 

Personal Loan Yes  » Any loan or investments products 
that have the involvement of third 
parties and are sensitive to time 
due to variation in price or associ-
ated costs may be impacted due to 
the Cooling Off Period. 

 » If the waiver is not signed, the 
Bank will execute the transaction 
after completion of the “Cool-
ing-Off Period” at the prevailing 
price and or cost

Auto Loan Yes

Residential & Commercial Mort-
gage Loan

Yes

Income Generating Property 
Loan

Yes

Loan against Securities Yes

Dual Currency linked Invest-
ment

Yes

Please refer to your Application Form, Key Facts Statement and the Facility Offer Letter for 
the details of the Cooling Off Period and waiver conditions applicable for the product or 
service applied for.

 ) 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 



مــع المنظميــن ومقدمــي خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة. للمزيــد 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 يجــب عل ــة أي تقصي ــي حال ف
االلكترونــي، يُنشــئ مــلء نمــوذج الشــكوى رقًمــا فوريًــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابعــة وسيســعى البنــك 
جاهــداً 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

المتحــدة( وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عبــر الهاتــف.

فــي حالــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قيــام البنــك بحــل المســألة خــالل 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 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

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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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.


