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Complaints & Feedback
Please inform us via our online Complaint & Feedback form, which generates an immediate reference number for tracking purpose. This is available on our       

website www.habibbank.com/uae under “Complaints & Feedback” section. You can also send us an email at complaints@habibbank.com. 

Habib Bank AG Zurich is licensed by the Central Bank of the UAE to carry on Banking Business

What are the changes being made?

Effective January 10th,2023 the following changes related to Time Deposits will go into 

effect:

Minimum Time Deposit amount: The minimum amount that can be placed in a 

Time Deposit will be AED 25,000 (or equivalent in other currencies). This will apply 

to all  Business and Personal accounts.

No IBAN will be available for Time Deposit: All deposit accounts including Time         

Deposit accounts have an International Bank Account Number (IBAN). IBAN is must 

for all inward or outward remittances/payments. We will no longer permit         

transactions in Time Deposit accounts, hence no IBAN we will be displayed further. 

Customers who already have an IBAN for their Time Deposits accounts please note 

that any inward payment received with an IBAN linked to a Time Deposit will be 

returned to the remitter, therefore, please amend any existing payment                 

instructions where you have provided Time Deposit account as beneficiary account. 

Existing Time Deposit less than Minimum amount: All existing Time Deposit which 

are less than AED 25,000.00 (or equivalent in other currencies) and having maturity 

instruction as ‘’Rollover (Principal + Interest) & Pay Interest to another account’’ will 

be auto-converted to new maturity instruction ‘’Credit Principal and Interest to the 

account’’, however, maturity date will remain unchanged. On the maturity date, 

the proceeds will be credited in one of the operating parent account linked to the 

Time Deposit i.e. Current, Savings or Call.

Revision to maturity instruction for existing Time Deposit: The customer can 

amend the maturity instruction by informing the Bank in writing atleast 2 working 

days prior to the maturity date. All amended request will be as per the revised 

terms and conditions.

Partial usage of Time Deposit funds: In the past, partial usage of Time Deposit was 

permissible with the remaining balance amount continuing under Time Deposit. 

This feature is being discontinued. In case, Time Deposit funds are to be utilized, 

the full Time Deposit will have to be liquidated. The proceeds will go to one of the                   

operating/linked accounts i.e. Current, Savings or Call. This shall be considered as 

pre-mature withdrawal. The customer will need to place a new request with the 

revised terms and conditions for any further deposits.

In order to improve the customer transaction experience, we are amending some of the features that were offered in the past on the Time Deposit account. These 

are explained in detail and please read the changes carefully.

What is a Time Deposit (also known as Term or Fixed Deposit) and what are some of the important features?
An interest- bearing deposit account that earns interest at a fixed rate and has a fixed date of maturity. The balance in a Time Deposit must be held for the 

full term in order to receive the interest without penalty. 

Bank offers Time Deposit under Conventional and Islamic banking.

• Conventional Time Deposits are offered across standard tenors of 1, 3, 6, 12, 24 month(s) and in major currencies such as AED, USD, GBP, EUR, CHF. 

• Islamic deposit (Wakala) are offered across standard tenors of 1, 3, 6, 12, 24 month(s) and available in AED and USD currency only.

The interest rate offered for Conventional Time Deposit and profit 

rate offered for Islamic deposit (Wakala) are updated on our    

website for easy reference.

(https://www.habibbank.com/uae/home/rates.html).

Interest Calculation Methodology – Conventional Time Deposit:         

Interest = (Principal Amount x Interest rate / 360 days) x Tenor (in 

no. of days) for all currencies except AUD, GBP, HKD, SGD where 

365 days are used for calculations instead of 360 days.

Pre-mature withdrawal: For all premature withdrawals, an early 

withdrawal penalty of 1% is applied. Penalty rate is subject to 

change. For updated penalty rate, please refer to the Schedule of 

Charges updated on the website.

• By way of an example below, we further explain the interest 

rate calculation in case of a pre-mature withdrawal.

• A Time Deposit is placed on 01-Jan-2021 for AED 100,000 at 

2.10% (“Placement Rate”) per annum for 12 months. On 

30-Sep-2021, nine (9) months after the placement date a 

request is submitted for premature withdrawal. On that day 

(30-Sep-2021), the prevailing Time Deposit rate for 9-month 

tenor is 2.25% per annum (“Prevailing Rate”).

• Computation: In this example, interest earned amount will be 

calculated using interest rate of 1.25% per annum. This is          

computed by comparing what is the lower rate between the 

initial Placement Rate (of 2.10%) and Prevailing Rate (of 

2.25%) and reducing the Prevailing Rate by 1% penalty rate 

for premature withdrawal (i.e. 2.25% - 1.00% =1.25%). So we 

take lower of the two rates i.e. 2.10% vs 1.25% and apply 

1.25% on the Time Deposit.

No Cheque Book is issued with a Time Deposit account.

No Debit Card is issued with a Time Deposit account.

Time Deposit is always linked to a parent account i.e. Current, 

Savings or Call. This means that funds placed in a Time Deposit or 

funds withdrawn pre-maturely will be routed through the parent 

account. This ensure a complete trail of the transaction process.

Bank will provide detailed confirmation by email for each Time 

Deposit placement. This includes all the key information that the 

customer will need at a glance. Customers will also receive a reminder via email 30 days before the deposit maturity date. The reminder will be sent for Time 

Deposit that have a tenor of 6 months or more.

Effective 10th Jan 2023

ENHANCEMENTS TO TIME DEPOSIT
Applicable to Business and Personal Customers
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الشكاوى المالحظات
یرجى إبالغنا خالل نموذج الشكاوى & المالحظات عبر اإلنترنت في موقعنا اإللكتروني: www.habibbank.com  قسم "الشكاوى المالحظات"، یُنشئ ملء نموذج الشكوى رقًما فوریًا وھو المرجع ألغراض المتابعة 

.complaints@habibbank.com كما یمكنك إرسال برید إلكتروني إلى

ما ھي التغییرات التي یتم إجراؤھا؟
حیز  ألجل  بالودائع  المتعلقة  التالیة  التغییرات  ستدخل   2023 ینایر  من  العاشر  من  اعتباًرا 

: لتنفیذ ا

ألجل  الودیعة  لمبلغ  المطلوب  األدنى  الحد  ألجل:  الودیعة  لمبلغ  المطلوب  األدنى  الحد 

25,000 درھم إماراتي (أو ما یعادلھ بعمالت أخرى). وینطبق ھذا على الحسابات  ھو 
والشخصیة. التجاریة 

حسابات  ذلك  في  بما  الودائع  حسابات  جمیع  ألجل:  للودیعة   (IBAN) رقم  یتوفر  لن 
جمیع  إلجراء  المطلوب  وھو   (IBAN) دولي  مصرفي  حساب  رقم  لدیھا  ألجل  الودائع 
في  بالمعامالت  اآلن  بعد  نسمح  لن  أننا  بما  الصادرة،  أو  الواردة  الدفعات   / التحویالت 
الدولي  المصرفي  الحساب  رقم  للعمالء  نقدم  لن  بالتالي  ألجل  الودیعة  حسابات 
 (IBAN) رقم  لدیھم  الذین  للعمالء  بالنسبة  ألجل.  الودائع  حسابات  مع   (IBAN)
الواردة عن طریق  الدفعات  أن جمیع  علماً  نحیطھم  بھم  الخاصة  الودائع ألجل  لحسابات 
یرجى  لذلك  المرسل،  حساب  إلى  إرجاعھا  سیتم  ألجل  بالودیعة  مرتبط   (IBAN) رقم 

المستفید. الحساب  ألجل  الودیعة  حساب  فیھا  یكون  حالیة  دفع  تعلیمات  أي  تعدیل 

عن  تقل  التي  الحالیة  ألجل  الودائع  جمیع  األدنى:  الحد  من  أقل  القائمة  ألجل  الودائع 
تعلیمات  تتضمن  والتي  أخرى)  بعمالت  یعادلھا  ما  (أو  إماراتي  درھم   25,000.00
یتم  آخر  إلى حساب  الفائدة  دفع  الفائدة) &   + األساسي  (المبلغ  التلقائي  التجدید  التبییت/ 
على  والفائدة  اإلئتمان  ""أصل  الجدیدة  االستحقاق  تعلیمات  إلى  تلقائیاً  تحویلھا 
تٌضاف  االستحقاق  تاریخ  في  تغییر.  دون  ھو  كما  االستحقاق  تاریخ  یظل  بینما  الحساب" 
أو  الجاریة  الحسابات  وھي  ألجل  بالودیعة  المرتبطة  الرئیسیة  الحسابات  في  العائدات 

الطلب.  تحت  أو  التوفیر 

تعلیمات  تعدیل  للعمیل  یجوز  قائمة:  ألجل  ودیعة  إستحقاق  تعلیمات  مراجعة 
جمیع  تتم  االستحقاق.  تاریخ  قبل  عمل  یومین  اقلھا  بمدة  خطیًا  البنك  بإبالغ  االستحقاق 

المنقحة.  واألحكام  للشروط  وفقًا  المعدلة  الطلبات 

الودائع  لمبلغ  الجزئي  اإلستخدام  كان  سابقاً  ألجل:  الودیعة  ألموال  الجزئي  اإلستخدام 
ھذه  إیقاف  تم  ألجل.  الودیعة  تحت  المتبقي  الرصید  مبلغ  إستمرار  مع  بھ  مسموًحا  ألجل 
بالكامل.  تصفیتھا  تتم  ألجل  الودیعة  أموال  من  جزء  أي  إستخدام  حالة  في  المیزة. 
تحت  أو  التوفیر  أو  الجاري  الحساب  أي  التشغیل  حسابات  أحد  إلى  العائدات  تٌضاف 
متوافق  جدید  طلب  تقدیم  إلى  العمیل  یحتاج  األجل.  انتھاء  قبل  ذلك سحب  یعتبر  الطلب. 

الودائع. من  المزید  إلجراء  المعدلة  واألحكام  الشروط  مع 

إعتباًرا من 10 ینایر 2023
التعزیزات على الودیعة ألجل

 

 

متاحة للعمالء األفراد والشركات

في سعینا لتحسین تجربة معامالت العمالء فإننا بصدد القیام بتعدیل بعض المیزات التي تم تقدیمھا في الماضي من خالل حساب الودیعة ألجل، سیتم شرحھا فیما بعد بالتفصیل 
بعنایة. التغییرات  قراءة  أرجو 

ما ھي الودیعة ألجل (تٌعرف أیًضا بالودیعة اآلجلة أو الودیعة الثابتة) وما ھي بعض الممیزات المھمة؟
ھو حساب ودائع یربح من خاللھ العمیل ویحقق فائدة بسعر ثابت وتاریخ إستحقاق محدد. یجب االحتفاظ بالرصید في الودیعة ألجل لحین تمام مدة الودیعة بالكامل للحصول على الفائدة 

دون غرامة.
یقدم البنك الودیعة ألجل في كال الخیارین المصرفیین - التقلیدي واإلسالمي.
شھر  وھي  قیاسیة  فترات  أساس  على  التقلیدیة  ألجل  الودائع  تقدیم  یتم 
متاحة  وتكون  شھًرا،  و24  شھًرا،  و12  أشھر،  و6  أشھر،  و3  واحد، 
والجنیھ  األمریكي  والدوالر  اإلماراتي  الدرھم  مثل  الرئیسیة  بالعمالت 

اإلسترلیني والیورو والفرنك السویسري. 
الودیعة اإلسالمیة (الوكالة) متوفرة على فترات قیاسیة وھي شھر واحد، 
اإلماراتي  بالدرھم  ومتاحة  شھًرا   24 شھًرا،   12 أشھر،   6 أشھر،   3

والدوالر األمریكي فقط.
المقدم  الربح  ومعدل  التقلیدیة  ألجل  للودائع  المقدم  الفائدة  سعر  تحدیث  یتم 
إلیھا  للرجوع  اآلتي  اإللكتروني  موقعنا  على  (الوكالة)  اإلسالمیة  للودائع 
.(https://www.habibbank.com/uae/home/rates.html) بسھولة

تقلیدي ألجل  ودیعة  حساب  الفائدة-  احتساب  منھجیة 
الفائدة = (المبلغ األساسي × سعر الفائدة / 360 یوم) × المدة (باألیام) لجمیع 
الھونغ  والدوالر  اإلسترلیني  والجنیھ  األسترالي  الدوالر  باستثناء  العمالت 
كونغي والدوالر السنغافوري حیث یتم احتساب أیام السنة على أساس 365 

یوماً بدالً عن360 یوم.

الموعد  قبل  السحب  لجمیع عملیات  بالنسبة  موعدھا:  قبل  الودیعة  سحب 
یتم خصم غرامة السحب المبكر وقدرھا 1%. ویكون معدل الغرامة خاضعاً 
للتغییر من حین آلخر. للحصول على قیمة الغرامة المحدثة یرجى الرجوع 

إلى جدول الرسوم المحدث في موقع البنك على اإلنترنت.
على سبیل المثال نوضح أدناه معدل الفائدة المطبق في حالة السحب قبل •

انتھاء المدة. 
تم إیداع ودیعة ألجل في 1 ینایر 2021 بمبلغ 100,000 درھم إماراتي •

سبتمبر   30 في  شھرا.   12 لمدة  اإلیداع")  ("معدل  سنویًا   ٪2.10  @
قبل  للسحب  تقدیم طلب  تم  اإلیداع  بعد  تـسعة (9) أشھر  یعني   ،2021
إنتھاء أجل الودیعة، في ذلك الیوم (30سبتمبر2021) كان معدل الفائدة 
("السعر  سنویاً   ٪2.25 بواقع  أشھر   9 لمدة  الودائع ألجل  على  السائد 

السائد").
الحساب: في ھذا المثال یتم احتساب مبلغ الفائدة المكتسبة بإستخدام معدل •

معدل  أقل  أیھما  بمقارنة  ذلك  حساب  یتم  سنویاً.   ٪1.25 قیمتھا  فائدة 
اإلیداع األولي البالغ (2.10٪) أم المعدل السائد (2.25٪) ثم یطرح 1 ٪ 
غرامة السحب قبل إنتھاء األجل من المعدل السائد أي (٪2.25 - 1.00

٪ = 1.25٪)، ونأخذ أقل المعدلین أي 2.10٪ مقابل 1.25٪ ثم نطبق 
1.25٪ على الودیعة ألجل.

ال یتم إصدار دفتر شیكات لحساب الودیعة ألجل.
ال یتم إصدار بطاقة خصم مع الودیعة ألجل. 

نظًرا لطبیعة حساب الودیعة ألجل فإنھ یكون دائًما مرتبطًا بحساب رئیسي مثل الحساب الجاري أو حساب التوفیر أو الحساب تحت الطلب. ھذا یعني أن األموال المودعة في الودیعة 
ألجل أو األموال المسحوبة قبل موعدھا سیتم توجیھھا من خالل الحساب الرئیسي. یضمن ھذا مساًرا كامالً للمعاملة.

یقدم البنك للعمیل تأكیًدا مفصالً عبر البرید اإللكتروني لكل إیداع ودیعة ألجل. یتضمن ذلك جمیع المعلومات األساسیة التي سیحتاجھا العمیل بإیجاز. كما یتلقى العمالء تذكیًرا عبر 
البرید اإللكتروني قبل 30 یوًما من تاریخ استحقاق الودیعة إلخطاره بموعد االستحقاق القادم. یتم إرسال التذكیر للودیعة ألجل بمدة6  أشھر أو أكثر.
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