
التاريخ: 1 يناير2022

حفــظ  عــن خدمــة خزانــة  المهمــة  المميــزات  بعــض  لفهــم  بعنايــة  الوثيقــة  هــذه  قــراءة  الرجــاء 
ــك«(. ــد ب “البن ــا بع ــا فيم ــه هن ــار إلي ــخ )ويش ــي زيوري ــك آي ج ــب بن ــا حبي ــي يقدمه ــات الت األمان

ــكات  ــة والممتل ــياء الثمين ــة واألش ــتندات الهام ــظ المس ــات لحف ــظ األمان ــة حف ــة خزان ــك خدم ــدم البن يق
الخاصــة بــك بأمــان.

مــن هــو المؤهل الســتئجار خزانــة حفظ األمانات؟ (  
تُقــدم الخدمــة للعمــاء األفراد فقط. (  ( 

المفعــول ومحدثــة (  (  البنــك ومســتندات ســارية  لــدى  نشــط  للعميــل حســاب  يكــون  أن  يجــب 
.  )KYC( عميلــك    ألعــرف 

تحذير 
يفهــم العميــل أنــه ال يُســمح إال للشــخص للموّقــع بتشــغيل خزانــة حفــظ األمانات. 	
يفهــم العميــل ويوافــق علــى التنــازل عــن خيار الشــرط عنــد طلب خزانــة حفظ األمانات. 	
يفهــم العميــل أن هــذه الخدمــة خاضعــة لمــدى توفرها. 	

ما هي أنواع الخزائن وأين توجد؟(  
أبعــاد الخزانــة: صغيرة ومتوســطة وكبيرة.(  ( 

المواقــع: يقــدم البنــك خدمــات خزانة حفظ األمانــات في 5 مواقع:(  ( 

ديرة 	 فرع 
فــرع الفهيدي 	
فــرع كوربريت 	
فرع شــارع الشيخ زايد 	
فرع الشــارقة 	

التســعير )مبلــغ اإليجار الســنوي(: (  ( 

خزانــة حفــظ األمانات صغيــرة: 1,000 درهم إماراتي 	
خزانــة حفــظ األمانات متوســطة: 1,500 درهم إماراتي  	
خزانــة حفــظ األمانــات كبيرة: 3,000 درهم 	

ملحوظــة: يتــم دفــع مبلغ اإليجار الســنوي مقدًما للســنة.

مفاتيــح الخزانــة: فــي وقــت إصدار الخزانــة يتم تزويــد العميــل بمفتاحين(  ( 

 )  ) 5,000 قيمتــه  قابــل لاســترداد  بإيــداع  االحتفــاظ  العميــل  يجــب علــى  المســترد:  اإليــداع 
درهــم فــي جميــع األوقــات، ويتــم إســترداد مبلــغ هــذا اإليــداع فــور تســليم الخزانــة.

تحذير 
األبعــاد المذكــورة تقريبيــة وتختلــف األنــواع حســب الموقــع وتكــون خاضعــة للتوافر. 	
فــي وقــت تســليم الخزانــة، يجــب إعــادة كا المفتاحيــن إلى الفرع. 	

كيــف ومتــى يمكــن اســتخدام الخزانة؟(  
ــون آخــر وصــول (  (  ــرع. ويك ــل األف ــن خــال ســاعات عم ــع الخزائ ــى جمي ــن الوصــول إل يمك

ــرع. ــت إغــاق الف ــن وق ــة م 15( دقيق ــل ) ــة قب للخزان

الســفر (  (  جــواز  مثــل  المفعــول  ســارية  هويــة  إثبــات  وثائــق  تقديــم  العميــل  علــى  يجــب 
الخزانــة. إلــى  الوصــول  قبــل  ذلــك  إلــى  ومــا  اإلمــارات  هويــة  وبطاقــة  اإلقامــة  وتأشــيرة 

يســتخدم موظفــو الفــرع مفتاًحــا رئيســيًا مــع مفتــاح العميــل لفتــح خزانة.(  ( 

ــل (  (  ــح كل عمي ــم من ــادة يت ــرة.  ع ــي كل م ــة واحــدة ف ــط بتشــغيل خزان ــل واحــد فق ــمح لعمي يُس
ــة. ــة الخزان ــي منطق ــة ف 15( دقيق (

مهم 
ــل )الســوائل والمــواد  ــأي مــواد مث ــات ب ــة حفــظ األمان ــاظ فــي خزان ــل االحتف ــر مســموح للعمي غي
ــها أو  ــة نفس ــى الخزان ــراً عل ــكل خط ــد تش ــي ق ــا( الت ــتعال ونحوه ــة لاش ــواد القابل ــرة والم الخط
تؤثــر علــى الخزائــن المجــاورة أو مبانــي البنــك، ويمنــع كذلــك المــواد المحظــورة بموجــب 
القانــون أو أي الئحــة أخــرى. تقــع مســؤولية محتويــات الخزانــة علــى العميــل منفــرداً. فــي 
ــراءات  ــل إج ــه العمي ــك يواج ــه البن ــذي يجري ــق ال ــم الاح ــي التقيي ــر ف ــة أي تقصي ــة ماحظ حال

مدنيــة و / أو جنائيــة مــن قبــل البنــك / الســلطات.

المفتــاح البــدل: فــي حالــة فقــدان/ ضياع مفاتيــح الخزانة مطلوب مــن العميل القيــام بما يلي: (  ( 

تقديــم باغ للشــرطة  	
تقديــم تقريــر الشــرطة لموظفــي الفــرع  	
ــراء  	 ــن اإلج ــام. يتضم 10 أي ــى  ــل إل ــدة تص ــل م ــاح البدي ــراء المفت ــتغرق إج ــوز أن يس يج

ــل. ــور العمي ــم بحض ــي تت ــد والت ــل جدي ــع قف وض
2000 درهــم الســتبدال و / أو إعــادة  	 يتحمــل العميــل تكلفــة المفتــاح بــدل الفاقــد بقيمــة 

فتــح الخزانــة.

 بيان الحقائق األساسية – خزانة حفظ األمانات 
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Habib Bank AG Zurich

Key Facts Statement - Locker Services

Date: 1st January 2022

Please read this document carefully for your understanding of some of important features 
of Locker Service offered by Habib Bank AG Zurich (hereinafter referred to as “The Bank”). 

The Bank offers Locker service to store safely your important documents, valuables and 
possessions. 

 ) Who is eligible to rent a locker? 
 ) ) Customer has to be an individual only. 

 ) ) Customer must have an active account with the Bank with valid and up-to-date KYC 
documents.

WARNING

 » The customer understands that only a signatory is permitted to operate a locker 

 » The customer understands and agrees to waive the Cooling-off option for the Locker 
request

 » The customer understand that this service is subject to availability.

 ) What are the types of Lockers and where are they located? 
 ) ) Locker dimensions: Small, Medium and Large        

 ) ) Locations: The Bank offers Locker services at  5 locations : 

 » Deira Branch

 » Al Fahidi Branch

 » Corporate Branch 

 » Sheikh Zayed Road Branch

 » Sharjah Branch

 ) ) Pricing (annual rental amount):

 » Small: AED 1,000 

 » Medium: AED 1,500 

 » Large: AED 3,000  

Note : The annual rental amount is taken in advance for the year.

 ) ) Locker keys: At time of Locker issuance, customer is provided with 2 keys. 

 ) ) Refundable Deposit: The customer has to maintain a refundable deposit of AED 5,000 
at all times. The deposit is refunded once  a Locker is surrendered

WARNING

 » The dimensions mentioned are approximate and Types will vary by location and are 
subject to availability.

 » At time of surrender of Locker, both keys have to be returned to the Branch.

 ) How and when can the Locker be used?
 ) ) All Lockers are accessible during Branch hours. Last access is given 15 minutes prior 
to Branch closure.

 ) ) The Customer must present valid identity documents such as passport, residence visa, 
Emirates ID etc. prior to  accessing   a Locker.

 ) ) To open a Locker, Branch staff will be using  a master key in combination with the 
customer key.

 ) ) Only one customer is permitted to operate a locker at a time. Typically, each 
customer is granted 15 minutes time in the Locker area.

IMPORTANT

The customer shall not keep in the Locker any material/s (eg liquids, hazardous sub-
stances, flammable items etc.) that may have any risk to the Locker itself or impact 
neighbouring Lockers or the affect Bank premises or that are prohibited by law or any 
other regulation. The customer will be solely responsible for the contents placed inside 
the Locker. Any omission or if in subsequent assessment by the Bank is noticed, custom-
er will face civil and/or criminal proceedings by the Bank/authorities. 

 ) ) Replacement Key : In case the locker keys are lost/misplaced, customer needs to do 
the following:

 » File a Police report

 » Present the Police report to the Branch staff 

 » The Replacement Key process can take upto 10 days. The process involves placing a 
new lock and is done in presence of the customer.

 » The Replacement cost is AED 2000  to be borne by the customer for replacing and/
or reopening the Locker.



تحذير 
يفهم العميل أنه قد يكون هناك وقت انتظار في الفرع قبل الوصول إلى الخزانة. 	
ــا  	 ــات وفًق ــات والمحتوي ــظ األمان ــة حف ــح خزان ــامة مفاتي ــن س ــة ع ــؤولية الكامل ــل المس ــل العمي يتحم

ــة. ــك / الهيئ ــادات البن إلرش
 

كيــف يتــم تســليم الخزانة؟(  
 يتــم تقديــم خطــاب طلــب تســليم خزانــة حفــظ األمانــات مــن قبــل العميــل. يجــب علــى (  ( 

المفعــول. ســارية  هويــة  وثائــق  تقديــم  أيًضــا  العميــل 

يجــب تقديــم خطــاب الطلــب مرفــق معــه مفتاحــي الخزانــة المقدمين.(  ( 

ــة. (  (  ــى الخزان ــتحقة عل ــات مس ــود التزام ــدم وج ــن ع ــرع م ــي الف ــطة موظف ــد بواس ــم التأك يت
ــاذ  ــك اتخ ــتحقات يجــوز للبن ــع المس ــدم دف ــة ع ــي حال ــترد. ف ــر مس ــدًم غي ــة المق ــار الخزان ــغ إيج مبل

ــه. ــه ومصالح ــى حقوق ــاظ عل ــي الزم للحف ــراء قانون أي إج

تحذير
أو  فتــرة اإليجــار و/  انتهــاء  البنــك عنــد  إلــى  الخزانــة  إعــادة مفاتيــح  العميــل   يجــب علــى 
ــح أو  ــادة المفاتي ــل بإع ــام العمي ــدم قي ــة ع ــي حال ــة.  ف ــنوي للخزان ــار الس ــدة اإليج ــتكمال م اس
ــي الزم  ــراء قانون ــاذ أي إج ــك اتخ ــوز للبن ــة يج ــرة طويل ــل لفت ــول للعمي ــدم الوص ــتمرار ع إس

للحفــاظ علــى حقوقــه ومصالحــه.

يرجــى ماحظــة أن البنــك يحتفــظ بحــق تغييــر الشــروط واألحــكام خــال تقديــم إشــعار مدتــه 60 يوًمــا قبــل 
تنفيــذ أي تغييــرات.

المعلومات الشخصية: جمع البيانات والخصوصية واالستخدام(  
تطبيــق جميــع  مــن  التأكــد  يتــم  المعامــات.  بحمايــة معلومــات حســابك وتفاصيــل  البنــك  يلتــزم 
فــي  المطلــوب  النحــو  علــى  الشــخصية  البيانــات  حمايــة   / بخصوصيــة  المتعلقــة  الضوابــط 
ذلــك،  علــى  االقتضــاء(. عــاوة  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 
العمــاء  معامــات  أو   / و  الحســابات  أو   / و  بالعميــل  تتعلــق  بيانــات  أو  تفاصيــل  أو  معلومــات 
مــع المنظميــن ومقدمــي خدمــات البنــك والمقاوليــن والشــركات التابعــة. للمزيــد مــن التفاصيــل 

الرجــاء الرجــوع إلــى الموقــع أدنــاه:
https://habibbank.com/uae/downloads/DataPrivacyNotice.pdf

الشــكاوى والمالحظات(  
ــر  ــكوى عب ــجيل ش ــل تس ــى العمي ــب عل ــرى يج ــألة أخ ــض أو أي مس ــر أو تناق ــة أي تقصي ــي حال ف
ــة  ــا وهــو المرجــع ألغــراض المتابع ــا فوريً ــوذج الشــكوى رقًم ــلء نم ــي، يُنشــئ م ــا االلكترون موقعن
ــل  ــن للعمي ــا يمك ــل. كم ــام عم ــال )10( أي ــكوى خ ــوع الش ــل موض ــى ح ــداً إل ــك جاه ــعى البن وسيس
زيــارة أي مــن فــروع البنــك أو االتصــال علــى 42242 (HABIB) 800 أو5555 419 (4) 971+    

ــف. ــر الهات ــدة( وتســجيل الشــكوى شــخصيًا عب ــة المتح ــارات العربي ــارج اإلم ــن خ )م

ــي  ــك بحــل المســألة خــال اإلطــار الزمن ــام البن ــة عــدم رضــاك عــن الحــل أو عــدم قي ــي حال ف
اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  البنــك  المصــارف-  منظــم  إلــى  شــكوى  تقديــم  يمكنــك  المحــدد 

.(www.centralbank.ae) المتحــدة  العربيــة 

الدعم المتعدد القنوات(  
في إمكان العميل الحصول على المساعدة أو رفع شكوى خال أي من القنوات التالية: 

زيارة أي من فروعنا داخل إ.ع.م
إإلتصال على  HABIB (42242 800)  أو   971+ (4) 419 5555 )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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WARNING

 » The customer understands that there could be waiting time at Branch before getting 
access to the Locker.

 » The customer bears full responsibility for the safety of the Locker keys and contents of 
the Locker are in accordance with Bank/Authority guidelines.

 ) How can the Locker be surrendered?
 ) ) Submission of request letter to surrender the Locker must be provided by the custom-
er. The customer must also present valid identification documents.

 ) ) The request letter needs to be submitted along with the 2 Locker keys given. 

 ) ) The Branch staff will ensure there are no liabilities due against the Locker. Advance 
Locker rent taken is not refunded. In case of non-payment of dues, the Bank may take any 
necessary legal action to preserve its rights and interest. 

WARNING

The customer shall return the keys of the Locker to the Bank at the expiry of the rental 
period and/or completion of the annual rental term of the Locker. In the event, the 
customer does not return the keys or where the customer remains uncontactable for 
an extended period, the Bank may take any necessary legal action to preserve its rights 
and interest.

Please note that the Bank reserves the right to change Terms and Conditions by providing 
60-days’ notice before implementing any changes.

 ) 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.


