
برنامج غنى للحماية التكافلية - الشروط وا�حكام
GHINA PROTECTION TAKAFUL SCHEME -TERMS AND CONDITIONS

Definitions: التعريفات:

• ADIB: means Abu Dhabi Islamic Bank (PJSC).
• Ghina Savings Account: is a saving investment account governed by the Ghina 
Account terms and conditions and the Abu Dhabi Islamic Bank PJSC’s (“ADIB”) 
Banking Services Agreement (“BSA”) As may amended, varied, replaced or 
superseded from time to time.
• Account Holder: means a customer who has a Ghina Savings Account with ADIB. 
For avoidance of doubt, this does not include Ghina Salary Accounts. 
• Bene�ciary: means the Scheme Member (i.e. the legal heirs of the Scheme 
Member) if the Scheme Member has not speci�ed a Nominated Bene�ciary. 
• Contribution Amount: means the amount speci�ed on the Tari� Board that 
includes the Monthly Takaful Contribution and the fee of the arrangement, 
distribution and other services related to the Takaful scheme.
• Nominated Bene�ciary: the person nominated in writing to ADIB by the Scheme 
Member who will be entitled to receive the Takaful bene�ts.
• Scheme Member: means the Ghina Savings Account customer who is eligible for 
takaful cover under the Ghina Protection Takaful Scheme.
• Policyholder: means ADIB.
• Takaful Bene�t: means the amount the Bene�ciary or the Nominated Bene�ciary 
is entitled to in the event of Death of the Scheme Member.
• Takaful Provider: means Abu Dhabi National Takaful Co. PSC
• Tari� Board: Banking Services and Tari� Board of ADIB.

All capitalized terms that are utilized and not de�ned in these terms and conditions 
will have the same de�nition given to them under the Ghina Takaful Protection 
Scheme and /or the BSA.

Terms and conditions:

The following main applicable terms and conditions are extracted from the 
Provisions and Conditions of Abu Dhabi Islamic Bank Ghina Protection Takaful 
Scheme, Tari� Board and the BSA that govern this Takaful Scheme.

• The Nominated Bene�ciary by the Scheme Member will be entitled to a Takaful 
Bene�t equal to the minimum balance amount of the Account Holder of Ghina 
Savings Account on any given day within the calendar month that precedes the 
event of Death, subject to a maximum limit of AED 250,000/- (UAE Dirhams Two 
Hundred Fifty Thousand Only) The Takaful Bene�t shall be paid to the Bene�ciary 
or the Nominated Bene�ciary (if applicable) only in the event of Death of the 
Account Holder who is a Scheme Member. 

• A written notice of the claim must be presented to and received by any ADIB 
branch within a maximum period of 120 days from the date of Death of the 
Account Holder. The following documents shall be requested for claims 
assessment:
a Claim form completed and signed by the o�cially appointed person/entity by 
the court to represent the Bene�ciary; or a Claim form completed and signed by 
the Nominated Bene�ciary (if applicable).
b Original Death certi�cate
c Police report in case of accidental Death

Upon approval of the claim by the Takaful Provider the Takaful Bene�t amount will 
be provided to the Bene�ciary or the Nominated Bene�ciary (if applicable).

• To be eligible to participate in the Ghina Protection Takaful Scheme, an Account 
Holder must be between the age of 18 to 69 and must maintain a minimum 
balance of AED 5,000/- (UAE Dirhams Five Thousand Only) in the Ghina Savings 
Account on any given day within the calendar month that precedes the event of 
Death.

• In the event that an Account Holder who is a Scheme Member has more than one 
Ghina Savings Account then the maximum amount of Takaful Bene�t payable shall 
be subject to a maximum limit of AED 250,000/- (UAE Dirhams Two Hundred Fifty 
Thousand Only).

• In case of continuing to deduct the Contribution Amounts from the Ghina Savings 
Account of the Account Holder post the event of his/her Death, ADIB, upon 
receiving the noti�cation of Death, shall deposit all such Contribution Amounts 
back to Ghina Savings Account of the Account Holder starting from the calendar 
month of the event of Death. 

• Takaful coverage is provided by the Takaful Provider for Ghina Savings Account 
Holders and all claims will be subject to its approval in accordance with the 
applicable Provisions and Conditions of Abu Dhabi Islamic Bank Ghina Protection 
Takaful Scheme. 

• المصرف: ويعني مصرف أبوظبي ا�سالمي (ش.م.ع).
• حســاب غنــى التوفيــري: هــو حســاب توفيــر اســتثماري كمــا هــو محــدد فــي شــروط 
أو  تغييرهــا  أو  تعديلهــا  يتــم  كمــا  للمصــرف  المصرفيــة  الخدمــات  اتفاقيــة  وأحــكام 

استبدالها أو الغائها من وقت �خر.
• صاحــب الحســاب: هــو المتعامــل الــذي لديــه حســاب غنــى التوفيــري لــدى المصــرف 

ولتفادي أي لبس . فإن حسابات غنى للرواتب غير مشمولة. 
• المســتفيد: يعنــي عضــو البرنامــج ممثــال فــي ورثتــه الشــرعيين إذا لــم يقــم عضــو البرنامــج 

بتحديد المستفيد المعَين.
• مبلــغ االشــتراك: ويعنــي المبلــغ المحــدد فــي الئحــة الرســوم والخدمــات المصرفيــة، 
ويشــمل هــذا المبلــغ مبلــغ االشــتراك التكافلــي ورســوم خدمــات ا�عــداد و ا�دارة والتوزيــع 

وغيرها من الخدمات المتعلقة بالبرنامج التكافلي.
عضــو البرنامــج: هــو متعامــل حســاب غنــى التوفيــري المؤهــل للتغطيــة التكافليــة   •

بموجب برنامج غنى للحماية التكافلية.
• حامل الوثيقة: يعني المصرف.

ــن: وهــو الشــخص الــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل عضــو البرنامــج بإخطــار  • المســتفيد المعَي
المصرف خطي¼ بذلك التعيين ليكون مؤهًال للحصول على المنفعة التكافلية.

• المنفعــة التكافليــة: وتعنــي المبلــغ المســتحق دفعــه للمســتفيد أو المســتفيد المعيــن 
من قبل عضو البرنامج في حال وفاة عضو البرنامج.

• مزود التكافل: يعني شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
• الئحة الرسوم والخدمات المصرفية: الئحة الرسوم والخدمات المصرفية للمصرف.

ــر المعرفــة فــي هــذه الشــروط وا�حــكام نفــس    تكــون  للمصطلحــات المســتخدمة وغي
التعريفــات الخاصــة بهــا فــي برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة و/أو اتفاقيــة الخدمــات 

المصرفية للمصرف.

الشروط واالحكام :
للحمايــة  غنــى  برنامــج  وأحــكام  شــروط  مــن  مأخــوذة  التاليــة  وا�حــكام  الشــروط  إن 
التكافليــة لمصــرف أبوظبــي ا�ســالمي و الئحــة الرســوم والخدمــات المصرفيــة واتفاقيــة 

الخدمات المصرفية للمصرف التي تحكم جميعها هذا البرنامج التكافلي.
• ســيكون المســتفيد أو المســتفيد المعَيــن مــن قبــل عضــو البرنامــج مؤهــًال للحصــول علــى 
منافــع تكافليــة تســاوي الحــد ا�دنــى لرصيــد صاحــب حســاب غنــى التوفيــري  فــي أي يــوم 
مائتــان  قــدره  أقصــى  وبحــد   ، الوفــاة  تاريــخ  يســبق  الــذي  الميــالدي  الشــهر  ايــام  مــن 
ــتفيد أو  ــة للمس ــة التكافلي ــع المنفع ــن تدف ــي. ل ــم امارات ــف (250,000) دره ــون أل وخمس
ــي  ــو ف ــو عض ــذي ه ــاب ال ــب الحس ــاة صاح ــال وف ــي ح ــد) إال ف ــن (إن وج ــتفيد المعي للمس

البرنامج.

•  يجــب تقديــم إشــعار خطــي بالمطالبــة �ي فــرع مــن فــروع المصــرف وذلــك خــالل فتــرة 
أقصاها 120 يوما من تاريخ وفاة صاحب الحساب مرفقا بالوثائق التالية لتقييم المطالبات:

أ- تعبئــة نمــوذج المطالبــة وتوقيعــه مــن قبــل الشــخص المفــوض رســميا مــن المحكمــة 
بتمثيــل المســتفيد؛ أو تعبئــة نمــوذج المطالبــة وتوقيعــه مــن قبــل المســتفيد المعَيــن (إن 

وجد).
ب- إرفاق شهادة الوفاة ا�صلية.

ج- تقديم تقرير الشرطة في حالة الوفاة بسبب الحوادث.
فــي حــال الموافقــة علــى المطالبــة مــن قبــل مــزود التكافــل، ســيتم دفــع مبلــغ المنفعــة 

التكافلية للمستفيد أو المستفيد المعَين (إن وجد).
• ليكــون صاحــب الحســاب مؤهــًال لالشــتراك فــي برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة، يجــب أن 
يكــون عمــره بيــن 18 و 69 عامــا وأن ال يقــل رصيــد حســاب غنى التوفيــري الخاص بــه عن مبلغ  
خمســة آالف درهــم اماراتــي (5,000 درهــم إماراتي) كحــد أدنى في أي يوم من أيام الشــهر 

الميالدي الذي يسبق حالة الوفاة.
ــري  ــى توفي ــاب غن ــن حس ــر م ــج) أكث ــي البرنام ــو ف ــاب (العض ــب الحس ــدى صاح • إذا كان ل
فإن الحد ا�قصى للمنفعة التكافلية المدفوعة لن يتجاوز مائتان وخمسين ألف (250,000) 

درهم إماراتي.

• فــي حــال االســتمرار فــي اقتطــاع مبالــغ  االشــتراك  مــن حســاب غنــى التوفيــري  الخــاص 
بصاحــب الحســاب بعــد  حــدوث  حالــة الوفــاة، فــإن المصــرف ســيقوم عنــد اســتالم إشــعار 
إلــى حســاب غنــى التوفيــري الخــاص بصاحــب  الوفــاة بإرجــاع  كل مبالــغ االشــتراكات 

الحساب ابتداًء من الشهر الميالدي الذي حدثت فيه حالة الوفاة.

يتــم توفيــر التغطيــة التكافليــة مــن قبــل مــزود التكافــل �صحــاب حســابات غنــى   •
التوفيريــة وتخضــع مطالبــات التأميــن التكافلــي لموافقتــه وفقــا لشــروط وأحــكام برنامــج 

غنى للحماية التكافلية المطبقة.


