
 

 
Under Banking License issued by the Central Bank of the UAE 

 
Key Fact Sheet 

           Digital Mobile Application 
Effective from Jan 01, 2023, to Dec 31, 2023 

   Effective from Jan 01, 2021 to Dec 31, 2021 
Mobile banking helps customers keep all finances under control so they're able to monitor their balances, get account alerts, transfer money instantly, pay bills, and do much 
more. 

 

Features 

• Available for individual customers 

• Accessibility from Android and IPhone 

• Single or Multiple Accounts view 

• Free of cost  

 

Services Available 

• Statement Generation 

• Account(s) Balances view 

• Funds Transfer (within UAE / Outside UAE) 

• Fast Remittances to Pakistan 

• Credit Card Bill Payments 

• Utility Bill Payments (Etisalat & DU) 

• Debit Card Services 

• Demand Draft Request 

• View Transaction Limits 

 

Service Charges (AED exclusive of 5% VAT) 

Service Charges 

Statement Generation Free 

Funds Transfer within HBL UAE Free 

Utility Bill Payment (Etisalat & DU) Free 

Fast Transfer to Pakistan from Branch above USD 100/- Free 

Fast Transfer to Pakistan from HBL CDMs below USD 100/- AED 10/- per transaction 

Funds Transfers to other banks in UAE AED 1/- per transfer 

Credit Card Bill Payment  AED 1/- per transaction 

Demand Draft Request AED 75/- per request 

 
You Must Know 

 
Password Protection: Use strong passwords to protect your phone. Use other securing 
mechanisms if provided by your phone manufacturer. If incorrect password is entered three 
times, the profile of the customer will be locked. For activation, please call HBL UAE Phone 
Banking at 600 522228 or use HBL UAE mobile app by clicking “Need help to login” on main 
login screen.  
 
Don’t bank in public: To keep your account information secure, though, resist the urge to 
deposit it when you’re out and about. You never know when someone might be looking 
over your shoulder. Deposit mobile checks when you’re safely away from prying eyes. 
 
Updates: Always update HBL UAE mobile app as soon as it prompts to update at the time 
of login. The updates are frequently being released and a notification appears as soon as 
your next login to your HBL UAE mobile app.  
 
Suspicion in using HBL UAE mobile app:  If you encounter an app that appears suspicious, 
exercise caution and contact HBL UAE at 600 522228 immediately. 

 
Auto-lock and password protect your phone: Set your phone to require an access 
password and set your screen to auto lock within minutes to help protect your information. 
Touch ID can also be activated on most devices for security. 
 
Incorrect Information: In case you see the account information or balance(s) of your 
account incorrect, report it immediately to HBL UAE Phone Banking at 600 522228. 

 
Be careful before approving: Before authorizing any transaction or service request, please 
review the summary and verify details.  
 
Terms & Conditions: The customer(s) agrees to be governed by and to abide by all rules and 
regulations that the bank, may from time to time adopt, relative to the running of the service. 
The terms and conditions of mobile app services are available in the HBL UAE mobile 
application.  
 
Schedule of Charges: For detail service of charges, please visit our website 
www.hbl.com/uae 
 
How can you get assistance or make a complaint?  
Habib Bank Limited  
Complaint Management Unit  
Regional Office, Al Abbas Building  
Bur Dubai, UAE 
Tel :   +971 4 3029100 
Helpline:  +971 600 522228 
Email:   Phonebanking.uae@hbl.com 
Website:  www.hbl.com/UAE 
 
If you are not satisfied with our response, you may contact:  Central Bank of the UAE 
Consumer Protection Unit at consumer@cbuae.gov.ae or call 800 88283 

  

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT 

 

 

 

Customer Signature     Customer Name & Date: __________________ Emirates ID: __________________ 

http://www.hbl.com/uae
mailto:Phonebanking.uae@hbl.com
mailto:consumer@cbuae.gov.ae


 

 
 بموجب رخصة مصرفية صادر عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

 

 بيان الحقائق الرئيسية

 تطبيق الهاتف الجوال     
 2023ديسمبر  31إلى   2023 يناير  1ساري من 

 2021ديسمبر  31إلى  2021يناير  1ساري من    

أرصدتهم والحصول على إشعارات الحساب والتحويل الفوري لألموال ودفع الفواتير  تساعد الخدمات املصرفية عبر الهاتف الجوال عمالء البنك على إبقاء جميع املوارد املالية تحت السيطرة حتى يتمكنوا من مراقبة ومتابعة 
 والقيام بالكثير من الخدمات األخرى.

 

 املزايا

 للعمالء األفراد متوفر  •

 إمكانية الوصول من أندرويد وآيفون  •

 عرض حسابات فردية أو متعددة •

  مجاًنا •

 

 الخدمات املتاحة: 

 إنشاء كشوف الحسابات •

 )الحسابات( عرض أرصدة الحساب •

 اإلمارات( تحويل األموال )داخل اإلمارات / خارج  •

 الحواالت الفورية إلى باكستان •

 االئتمان دفع فواتير بطاقات  •

 دفع فواتير املرافق )اتصاالت ودو(  •

 خدمات بطاقة الخصم •

 طلب الحواالت املصرفية تحت الطلب •

 عرض حدود املعامالت •

 

 %(5)بالدرهم اإلماراتي، ال تشتمل على ضريبة القيمة املضافة  رسوم الخدمات 

 الرسوم الخدمة

 مجاًنا إنشاء كشوف الحسابات

 مجاًنا األموال داخل حسابات حبيب بنك املحدود بدولة اإلمارات العربيةتحويل 

 مجاًنا دفع فواتير املرافق )اتصاالت ودو( 

 مجاًنا دوالر أمريكي 100الحواالت الفورية إلى باكستان من الفرع بقيمة أكبر من 

بقيمة الحواالت الفورية إلى باكستان من أجهزة اإليداع النقدي التابعة لحبيب بنك املحدود 

 دوالر أمريكي 100أقل من 
 درهم للمعاملة 10

 درهم للمعاملة 1 تحويل األموال إلى بنوك أخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 درهم للمعاملة 1  دفع فواتير بطاقات االئتمان

 درهم للطلب 75 الحواالت املصرفية تحت الطلبطلب 

 

 يجب أن تعرف 
 

استخدم آليات التأمين األخرى إذا قدمتها الشركة املصنعة  كما ُيراعى استخدم كلمات مرور قوية لحماية هاتفك.  يرجى حماية بكلمة املرور:

، يرجى االتصال برقم مرة أخرى  لتفعيل تعريف العميل. إذا تم إدخال كلمة مرور غير صحيحة ثالث مرات، سيتم حظر ملف ف للهاتف. 

عن HBL UAEاستخدام تطبيق الجوال    أو  600  522228الخدمات املصرفية عبر الهاتف بحبيب بنك املحدود بدولة اإلمارات العربية املتحدة  

  الرئيسية. طريق النقر على "بحاجة إلى مساعدة لتسجيل الدخول" على شاشة تسجيل الدخول 

 

للحفاظ على معلومات حسابك آمنة، على الرغم من مقاومة الرغبة في  ال تستخدم الخدمات املصرفية عبر الهاتف في األماكن العامة:

 بالخارج. 
ً

قم بإيداع الشيكات عبر الهاتف عندما  فأنت ال تعرف متى يكون شخص ما قد ينظر من خلفك.  إيداع األموال عندما تكون مشغوال

 ن بأمان بعيدا عن أعين املتطفلين. تكو 

 

ُيجرى  بمجرد أن يطلب الجوال تحديث التطبيق في وقت تسجيل الدخول.  HBL UAEيتعين عليك دائًما تحديث تطبيق الجوال  :التحديثات

  الخاص بك.  HBL UAEإصدار التحديثات بشكل متكرر ويظهر إشعار بمجرد تسجيل الدخول التالي إلى تطبيق الجوال 

 

واجهت تطبيًقا يبدو مريًبا، فيجب عليك توخى الحذر واالتصال فوًرا بحبيب بنك  إذا :HBL UAEاالشتباه في استخدام تطبيق الجوال 

 . 600  522228املحدود بدولة اإلمارات العربية املتحدة على الرقم 

 
مرور واضبط شاشتك على القفل التلقائي في غضون دقائق اضبط هاتفك لطلب كلمة  : هاتفكالقفل التلقائي وتعيين كلمة املرور لحماية 

 يمكن أيًضا تنشيط خاصية معرف اللمس على معظم األجهزة لتحقيق أقص ى قدر من األمان. للمساعدة في حماية معلوماتك الشخصية. 

 

دمات املصرفية عبر الهاتف إذا رأيت معلومات الحساب أو رصيد )أرصدة( حسابك غير صحيحة، فعليك إخطار قسم الخ معلومات خاطئة:

 . 600 522228من حبيب بنك املحدود بدولة اإلمارات العربية املتحدة فوًرا على الرقم 

 

وافقة على معاملة:   قبل املصادقة على أي معاملة أو طلب خدمة، يرجى مراجعة البيان املوجز والتحقق من التفاصيل.  كن حذًرا قبل امل

 

العميل على أن يخضع ويلتزم بجميع القواعد واللوائح التي يعتمدها البنك من وقت آلخر، فيما يتعلق بإدارة  يوافق  : الشروط واألحكام

  . HBL Uaeتتوفر شروط وأحكام خدمات تطبيقات الجوال في تطبيق الجوال  الخدمة. 
 

  www.hbl.com/uae، يرجى زيارة موقعنا اإللكترونيرسوم الخدماتللحصول على تفاصيل  جدول الرسوم:

 

  كيف يمكنك الحصول على املساعدة أو تقديم شكوى؟
  حبيب بنك املحدود

  وحدة إدارة الشكاوى 
  املكتب اإلقليمي، بناية العباس
 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 +971 4 3029100الهاتف: 
 + 971  600 522228الهاتفي: خط املساعدة 
 Phonebanking.uae@hbl.comبريد الكتروني   

 www.hbl.com/UAEااللكتروني املوقع 

 

 وحدة حماية املستهلك التابعة ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي علىإذا لم تكن راضيا عن ردنا، يمكنك االتصال على: 
consumer@cbuae.gov.ae 800  88283على  أو االتصال   

  

  أقر باستالم وفهم بيان الحقائق الرئيسية املاثل

 

 

 

 ___________ ________________________ هوية رقم: _______________________________ اسم العميل والتاريخ:        توقيع العميل

http://www.hbl.com/uae
mailto:Phonebanking.uae@hbl.com
mailto:Consumer@cbuae.gov%20.ae
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