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��Ghina protection takaful scheme 
TERMS AND CONDITIONS (Version 1.0)

1. DEFINITIONS

In these Terms & Conditions, the following definitions will apply: 

Takaful Provider: mean� Abu Dhabi National Takaful Co. PSC a� the Company 
which run� the takaful operation� a� an agent for the Policyholder(�) again�t the 
agreed/determined fee� and inve�t� the Takaful Contribution Amount(�) (bal-
ance of Takaful In�urance Account) a� “Mudarib” again�t the agreed percentage 
of the achieved return of the inve�tment.

Policyholder: mean� Abu Dhabi I�lamic Bank PJSC (“ADIB”) a� agent of the 
Scheme Member�. 

Account Holder: mean� a cu�tomer who ha� a Ghina Saving� Account with 
ADIB. For avoidance of doubt, thi� doe� not include Ghina Salary Account�.

Administration Fee: mean� the amount charged by the Takaful Provider to the 
Scheme Member for Admini�tration Service� and calculated a� a percentage of 
the Takaful Contribution Amount.

Administration Services:  mean� the �ervice� rendered by the Takaful Provider 
to the Policyholder in relation to the management of Takaful In�urance Account.

Arrangement and Distribution Services: mean� �ervice� rendered by the Pol-
icyholder to the Takaful Provider in relation to the di�tribution of the Takaful 
Scheme to the Scheme Member� and the detail� of �uch �ervice� �hall be li�ted 
in an addendum to the marketing agreement concluded between the Policy-
holder and the Takaful Provider.

Arrangement and Distribution Fees: mean� the aggregate amount paid by the 
Takaful Provider to the Policyholder out of each Contribution Amount received 
from each Scheme Member for the Arrangement and Di�tribution Service�. The 
preci�e percentage of Arrangement and Di�tribution Fee �hall be agreed upon 
between the Policyholder and the Takaful Provider and �hall be �pecified in the 
Marketing Agreement.

Beneficiary: mean� the Scheme Member (i.e. the legal heir� of the Scheme 
Member) if the Scheme Member ha� not �pecified a Nominated Beneficiary. 

Customer: Mean� the individual cu�tomer who i� participating in the Ghina 
Saving� Account offered by the Policyholder a� per the eligibility criteria men-
tioned in Clau�e 3 and the General Term� and Condition� for Account� and I�-
lamic Banking Service�

Contribution Amount:  mean� the amount �pecified on the Tariff Board that 
include� the Monthly Takaful Contribution and the fee of the arrangement, di�-
tribution and other �ervice� related to the Takaful �cheme.

Date of Event:  mean� the date of Death re�ulting from any cau�e except tho�e 
expre��ly excluded under the Exclu�ion�.

Death:  mean� death cau�e of the Scheme Member due to any other than tho�e 
mentioned under the Exclu�ion� in thi� Takaful Scheme.

Exclusions: mean� a li�t of condition� de�cribing the �ituation� in which the 
Takaful Provider will not pay the Takaful Benefit a� �pecified in Clau�e No.11 of 
the Term� & Condition�.

Cover Limit: mean� the maximum amount of Takaful Benefit for which the 
Takaful Provider i� prepared to provide takaful cover to a Scheme Member.

Ghina Savings Account: mean� a �aving inve�tment account governed by the 
Ghina Account term� and condition� a� �pecified in ADIB’� General Term� and 
Condition� for Account� and I�lamic Banking Service�, a� may be amended, var-
ied, replaced or �uper�eded from time to time

Investment Amount: mean� the balance amount in a calendar month main-
tained by a Ghina Cu�tomer in the Ghina Saving� Account that i� entitled for 
the achieved profit in accordance with the term� and condition� of the Ghina 
Saving� Account that are �pecified in ADIB’� General Term� and Condition� for 
Account� and I�lamic Banking Service�.

Maximum Cover Age: mean� the age of 70 year� for Death under thi� Takaful 
Scheme. It i� the age at which the cover will cea�e.  

 1. التعريفات:

ــي  ــة المعان ــارات التالي ــات والعب ــون للكلم ــكام، تك ــروط واألح ــذه الش ــي ه ف
ــاه: المبينــة أدن

ــا  ــل ش.م.ع.  بصفته ــة للتكاف ــي الوطني ــركة أبوظب ــه ش ــد ب مــزود التكافــل: يقص
ــي  ــة )حامل ــل الوثيق ــل لحام ــي كوكي ــن التكافل ــات التأمي ــر عملي ــي تدي ــركة الت الش
مبالــغ  باســتثمار  وتقــوم  عليهــا،  المتفــق  المحــددة  الرســوم  مقابــل  الوثائــق( 
ــبة  ــل نس ــارب" مقاب ــي( كـ"مض ــن التكافل ــاب التأمي ــد حس ــي )رصي ــتراك التكافل االش

ــة. ــتثمار المحقق ــد االس ــن عوائ ــا م ــق عليه متف

حامــل الوثيقــة: ويقصــد بــه مصــرف أبوظبــي اإلســــامي  )ش.م.ع.( بصفتــه وكيــًا 
ألعضــاء البرنامــج.

ــدى  ــى) ل ــر (غن ــاب توفي ــه حس ــذي لدي ــل ال ــه المتعام ــد ب ــاب: ُيقص ــب الحس صاح
ــى. ــب غن ــابات رات ــك حس ــمل ذل ــك، ال يش ــب الش ــامي. لتجن ــي اإلســ ــرف أبوظب مص

ــو  ــن عض ــل م ــزود التكاف ــاه م ــذي يتقاض ــغ ال ــا المبل ــد به ــة: يقص ــوم اإلداري الرس
البرنامــج عــن الخدمــات اإلداريــة ويحســب كنســبة مئويــة مــن مبلــغ االشــتراك 

التكافلــي.

الخدمــات اإلداريــة: يقصــد بهــا الخدمــات المقدمــة لحامــل الوثيقــة مــن ِقَبــل مــزود 
التكافــل فيمــا يتعلــق بــإدارة حســاب التأميــن التكافلــي.

ــزود  ــة لم ــل الوثيق ــا حام ــي يقدمه ــات الت ــي الخدم خدمــات اإلعــداد التوزيــع: تعن
التكافــل فيمــا يتعلــق بتوزيــع البرنامــج التكافلــي علــى أعضــاء البرنامــج وتــدرج 
تفاصيــل هــذه الخدمــات فــي ملحــق التفاقيــة التســويق المبرمــة بيــن حامــل 

الوثيقــة ومــزود التكافــل.

ــزود  ــه م ــذي يدفع ــي ال ــغ اإلجمال ــي المبل ــع: تعن رســوم خدمــات اإلعــداد والتوزي
التكافــل إلــى حامــل الوثيقــة مــن كل مبلــغ اشــتراك يدفعــه عضــو البرنامــج مقابــل 
خدمــات اإلعــداد والتوزيــع. ويتــم االتفــاق علــى النســبة المحــددة لرســوم خدمــات 

اإلعــداد والتوزيــع بيــن حامــل الوثيقــة ومــزود التكافــل فــي اتفاقيــة التســويق.

ــًا بورثتــه الشــرعيين فــي حــال عــدم قيــام  المســتفيد: يعنــي عضــو البرنامــج ممث
ــن. ــتفيد معي ــد مس ــج بتحدي ــو البرنام عض

المتعامــل: يقصــد بــه أي متعامــل مــن األفــراد يكــون لديــه حســاب التوفيــر "غنــى" 
ــم  ــد رق ــي البن ــورة ف ــة المذك ــر األهلي ــا لمعايي ــة وفًق ــل الوثيق ــه حام ــذي يقدم ال
المصرفيــة  والخدمــات  لحســابات  العامــة  واألحــكام  الشــروط  إلــى  باإلضافــة   3

اإلســامية.

مبلــغ االشــتراك: يقصد بــه المبلغ المحــدد في الئحة الرســوم والخدمــات المصرفية 
والــذي يشــمل مبلــغ االشــتراك التكافلــي الشــهري ورســوم خدمــات اإلعــداد والتوزيــع 

وغيرهــا مــن رســوم الخدمــات المتعلقــة ببرنامج غنــى للحمايــة التكافلية.

تاريــخ وقــوع الوفــاة: يعنــي تاريــخ الوفــاة الناتــج عــن أي ســبب باســتثناء تلــك األســباب 
المحــددة  بشــكل صريــح فــي االســتثناءات أو التــي تحــدث أو تظهــر بعــد تاريــخ 

ــادي. ــتراك الع االش

الوفاة: أي موت عضو البرنامج ألي سبب غير مذكور في االستثناءات.

االســتثناءات: وتشــير إلــى قائمــة مــن الشــروط التــي تصــف الحــاالت التــي لــن يدفــع 
ــد  ــي البن ــات وف ــي التعريف ــبما ورد ف ــة حس ــع التكافلي ــل المناف ــزود التكاف ــا م فيه

رقــم 11 مــن الشــروط واألحــكام. 

ــن  ــة م ــة  المقدم ــع التكافلي ــغ المناف ــى لمبل ــد األقص ــه الح ــد ب حــد الغطــاء: يقص
ــج. ــو البرنام ــل لعض ــزود التكاف م

حســاب التوفيــر "غنــى": هــو حســاب توفيــر اســتثماري كمــا هــو محــدد فــي 
الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية وكمــا يتــم 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــتبدالها م ــا أو اس ــا أو تغييره تعديله

ــج  ــو البرنام ــى" لعض ــر "غن ــاب التوفي ــد حس ــغ رصي ــه مبل ــد ب مبلــغ االســتثمار: ُيقص
فــي أي شــهر ميــادي والــذي يكــون لصاحبــه الحــق فــي الحصــول األربــاح فــي حــال 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــى”، المنص ــر “غن ــاب التوفي ــكام حس ــروط وأح ــا لش ــا وفًق تحققه

ــامية. الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســ

الحــد األقصــى للســن المؤهــل للحصــول علــى المنفعــة التكافليــة: 70 ســنة 
فــي حــال الوفــاة عضــو البرنامــج وفقــً لمــا هــو محــدد فــي هــذا  البرنامــج التكافلــي.
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Medical Expert: mean� a legally licen�ed practitioner acting within the �cope 
of hi� licen�e practicing medicine, and concerned with maintaining or re�toring 
human health through the �tudy, diagno�i�, and treatment of di�ea�e and injury. 
The medical expert �hall be authorized by the Takaful Provider only and cannot 
be: a) Scheme Member; b) Scheme Member’� re�pective partner or �pou�e or 
any relative or any friend.

Mudaraba:  mean� a contract between two partie� whereby one of them put� 
a certain amount of capital (the owner of the capital) and the other (Mudarib) 
put� it experti�e and the Mudarib will inve�t the amount of the capital and a� 
�uch the profit will be �hared between them according to the arranged agree-
ment. Any lo�� lie� beyond the control of the Mudarib (excluding mi�conduct, 
negligence or breaching any agreed term�) i� exclu�ively borne by the owner of 
the capital. While Mudarib lo�e� hi� work and experience only. Accordingly, the 
relation will be between the Policyholder a� an agent of the Scheme Member� 
and the Takaful Provider with re�pect to inve�ting the balance of the Takaful 
In�urance Account whereby the Scheme Member� acting through the Policy-
holder will be (Owner of the capital) and Takaful Provider (Mudarib).

Nominated Beneficiary: the per�on nominated in writing to ADIB by the 
Scheme Member who will be entitled to receive the Takaful Benefit. 

Normal Date of Inclusion: mean� the date on which a Cu�tomer open� a Ghina 
Saving� Account and become� a Scheme Member.

Period of Individual Takaful Coverage: mean� the period of cover for the 
Scheme Member.

Pre-Existing Condition(s): mean� illne��, di�ea�e or �ickne�� occurring or man-
ife�ting for which advice or treatment wa� advi�ed, �ought or obtained by the 
Scheme Member from a medical practitioner, chiropractor, naturopath, or any 
other practitioner of a �imilar kind within twelve month� immediately prior to 
the Normal Date of Inclu�ion.

Scheme Member: mean� a Cu�tomer who participate� in thi� Takaful Scheme.

Internal Shari’a Supervisory 
Committee: mean� the Internal Shari’a Supervi�ory Committee of the Takaful 
Provider.

Surplus: mean� the balance amount of the Takaful Contribution Amount� and 
any re�erve�, inve�tment proceed� and after deduction of all expen�e� of man-
agement of takaful operation� and payable indemnitie�. The amount i� di�tribut-
ed among Policyholder(�) in proportion of Takaful Contribution Amount� paid by 
each one after deducting indemnitie� paid to the Policyholder(�) during the fi�cal 
year where at the end of it �urplu� i� di�tributed in accordance with the criteria 
approved by the Takaful Provider’� Internal Shari’a Supervi�ory Committee.

Takaful Benefit: mean� the �pecific amount paid by the Takaful Provider to the 
Beneficiary or the Nominated Beneficiary in the event of Death of the Scheme 
Member. 

Takaful Contribution Amount: mean� the ca�h amount paid by a Scheme 
Member to the Takaful In�urance Account a� a contribution from hi�/her part 
and from hi�/her �hare of the Mudaraba profit� if any in order to reimbur�e 
tho�e who �hall be expo�ed to a common peril from the Takaful In�urance Ac-
count. The Takaful Contribution Amount i� the Contribution Amount net of the 
applicable Arrangement and Di�tribution Fee� and agency fee�.

Contribution Amount Rate: mean� the rate applicable to all Scheme Member�. 
Contribution Amount will be calculated a� per Clau�e No.8 of the�e Term� & 
Condition� and which �hall be u�ed for paying all applicable fee�, change� and 
the Takaful Contribution Amount to the Takaful Provider by the Scheme Member 
through the Policyholder.

Takaful Insurance Account: mean� an account that ha� been e�tabli�hed by 
Takaful Provider for the purpo�e of depo�iting Takaful Contribution Amount�, af-
ter deducting the agency fee� and a��ociated re�erve�. The account �hall not be 
a part of the Takaful Provider’� other account� and Takaful Provider’� liabilitie�. 
The purpo�e of thi� account will be to pay the Takaful benefit� to policyholder� 
again�t any covered peril�. The Takaful Provider �hall manage thi� Takaful In�ur-
ance Account on behalf of the policyholder� a� per the agency agreement and 
repre�ent the policyholder� in all a�pect� and related matter�.

Takaful Benefit i� payable from thi� fund only upon Death only.

Takaful Scheme: Takaful cover provided on a compul�ory ba�i� to the Policyhold-

الخبيــر الطبــي: يعنــي طبيــب ممــارس مرخــص  لــه بشــكل قانونــي ليمــارس الطــب 
فــي نطــاق رخصتــه الطبيــة، ويعمــل للحفــاظ علــى صحــة اإلنســان مــن خــال 
الدراســة والتشــخيص ومعالجــة األمــراض واإلصابــات والجــروح.  يكــون الخبيــر الطبــي 
مفوضــً مــن قبــل مــزود التكافــل فقــط وال يجــوز أن يكــون: أ( عضــوًا فــي البرنامــج 

ــً أو صديقــً لعضــو البرنامــج. ب( شــريكً أو زوجــً أو قريب

المضاربــة: المضاربــة: تشــير إلــى عقــد ُيبــرم بيــن طرفيــن ُيقــدم بموجبــه أحــد 
الطرفيــن مبلغــً معينــا مــن رأس المــال )"رب المــال"(، بينمــا يقــدم الطــرف اآلخــر 
خبرتــه ومهارتــه وجهــده الســتثمار رأس المــال المذكــور )"المضــارب"(، ويتــم توزيــع 
ــده  ــال وح ــل رب الم ــا. ويتحم ــرم بينهم ــد المب ــً للعق ــا وفق ــة  بينهم ــاح المحقق األرب
أو مخالفتــه ألي  أو تقصيــره   باســتثناء تعديــه  يــد للمضــارب فيهــا  أي خســارة ال 
مــن الشــروط المتفــق عليهــا. وال يخســر المضــارب ســوى جهــده وخبرتــه فقــط. 
ــاء  ــًا ألعض ــه وكي ــة بصفت ــل الوثيق ــن حام ــة بي ــى العاق ــة عل ــذه الصيغ ــق ه وتطب
البرنامــج ومــزود التكافــل فيمــا يتعلــق باســتثمار رصيــد حســاب التأميــن التكافلــي، 
حيــث يكــون أعضــاء البرنامــج )مــن خــال حامــل الوثيقــة(  أربــاب مــال،  ويكــون مــزود 

ــا. ــرم بينهم ــة المب ــد المضارب ــب عق ــك بموج ــً وذل ــل مضارب التكاف

المســتفيد المعيــن: يقصــد بــه الشــخص الــذي يعينــه عضــو البرنامــج بإخطــار مــن 
مصــرف أبوظبــي اإلســــامي ليكــون مؤهــًا للحصــول علــى المنفعــة التكافليــة.

فيــه  يقــوم  الــذي  التاريــخ  يعنــي  التكافلــي:  البرنامــج  فــي  االشــتراك  تاريــخ 
البرنامــج. فــي  عضــوًا  ويصبــح  "غنــى"  التوفيــر  حســاب  بفتــح  المتعامــل 

فتــرة التغطيــة التكافليــة الفرديــة: تعنــي فتــرة التغطيــة التكافليــة لعضــو 
البرنامــج.

حــاالت مرضيــة ســابقة: وتشــير إلــى اإلصابــة بــأي مــرض أو عاهــة طبيــة أو أي 
مضاعفــات موجــودة أو ظاهــرة، أو تلــك التــي تــم تقديــم الرعايــة الطبيــة أو العــاج 
أو المشــورة أو االستشــارة إلــى عضــو البرنامــج لعاجهــا مــن قبــل طبيــب ممــارس أو 
مقــوم العظــام أو العــاج الطبيعــي أو أي ممــارس آخــر مــن نفــس النــوع خــال اثنــي 

عشــر شــهرًا مباشــرة قبــل التاريــخ  االشــتراك فــي البرنامــج التكافلــي.

عضــو البرنامج/عضــو فــي البرنامــج: ويعنــي متعامــل يشــارك فــي هــذا البرنامــج 
التكافلــي.

لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة: تعنــي لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لمــزود 
التكافــل.

الفائــض: ويعنــي رصيــد مبالــغ اشــتراكات التكافــل و االحتياطــات وعوائــد االســتثمار 
بعــد خصــم مــا يلزم مــن مصاريــف إدارة عمليــات التكافــل والتعويضات المســتحقة 
الدفــع. ويتــم توزيــع الرصيــد بيــن حاملــي الوثائــق  بالنســبة والتناســب حســب مبالــغ 
ــع   ــتحقة الدف ــات المس ــم التعويض ــد خص ــة بع ــة المدفوع ــتراكاتهم التكافلي اش
لحاملــي الوثائــق فــي نهايــة الســنة الماليــة حيــث يتــم فــي نهايتهــا توزيــع الفائــض 

وفقــً لآلليــة التــي تقرهــا لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لمــزود التكافــل.

ــتفيد  ــتفيد أو المس ــه للمس ــتحق دفع ــغ المس ــي المبل المنفعــة التكافليــة: وتعن
المعيــن مــن قبــل عضــو البرنامــج فــي حــال وفــاة عضــو البرنامــج.

مبلــغ االشــتراك التكافلــي: ويعنــي المبلــغ النقــدي الــذي يدفعــه عضــو البرنامــج 
لحســاب التأميــن التكافلــي كمســاهمة مــن طرفــه مــن حصتــه فــي أربــاح المضاربــة  
المحققــة، مــن أجــل تعويــض أولئــك الذيــن قــد يتعرضــون للمخاطــر المغطــاة مــن 
حســاب التأميــن التكافلــي. ويمثــل مبلــغ االشــتراك التكافلــي صافــي مبلغ االشــتراك  
بعــد اقتطــاع رســوم اإلعــداد والتوزيــع ورســوم الوكالــة وجميــع الرســوم المطبقــة.

نســبة مبلــغ االشــتراك: وتعنــي نســبة مبلــغ االشــتراك المطبقــة علــى جميــع 
أعضــاء البرنامــج. ويتــم حســاب مبلــغ االشــتراك وفًقــا للبنــد رقــم 8 مــن هــذه 
ــع  ــذي يدف ــي ال ــتراك التكافل ــغ االش ــغ مبل ــذا المبل ــمل ه ــكام ويش ــروط واألح الش

ــة. ــل الوثيق ــال حام ــن خ ــج م ــو البرنام ــل عض ــن ِقَب ــل م ــزود التكاف لم

مــزود  بإنشــائه  قــام  الــذي  الحســاب  بــه  يقصــد  التكافلــي:  التأميــن  حســاب 
ــة  التكافــل لغــرض إيــداع مبالــغ االشــتراكات التكافليــة، بعــد خصــم رســوم الوكال
وعوائــد االســتثمار واالحتياطيــات ذات الصلــة. وال يجــوز أن يكــون الحســاب جــزءًا مــن 
الحســابات األخــرى لمــزود التكافــل والتزاماتــه. إن الغــرض مــن إنشــاء هــذا الحســاب 
هــو دفــع المنافــع التكافليــة لحاملــي الوثائــق  فــي حــال المخاطــر المغطــاة. ويجب 
علــى مــزود التكافــل إدارة حســاب التأميــن التكافلــي نيابــة عــن حاملــي الوثائــق وفًقا  

ــة ويمثِّلهــم فــي جميــع الجوانــب والمســائل ذات الصلــة. التفاقيــة الوكال

ــاة  ــال وف ــي ح ــط ف ــي فق ــن التكافل ــاب التأمي ــن حس ــة م ــة التكافلي ــع المنفع تدف
ــج. ــو البرنام عض

البرنامــج التكافلــي: يعنــي التغطيــة التكافليــة التــي يتــم تقديمهــا علــى أســاس 



��Ghina protection takaful scheme 
TERMS AND CONDITIONS (Version 1.0)

er for it� Scheme Member� in light of the term� and condition� of the marketing 
agreement between the Takaful Provider and the Policyholder and �ubject to 
the Term� & Condition� of the Policy between the Policyholder and the Takaful 
Provider, where the Takaful Benefit �hall be equal to the la�t declared Inve�tment 
Amount of their Ghina Saving� Account in the calendar month precede� the 
Event of Death, �ubject to a maximum Takaful Benefit on any Scheme Member 
of AED250,000/- (UAE Dirham� Two Hundred Fifty Thou�and Only.

Tariff Board:  mean� Banking Services and Tariff Board of ADIB.

Scheme Member: mean� the Ghina Saving� Account cu�tomer who i� enrolled 
for Takaful cover under the Ghina Protection Takaful Scheme.

Word� importing the �ingular number include the plural number and vice ver�a and word� 
of ma�culine gender �hall include the feminine unle�� the context otherwi�e require�.

2. THE POLICY
The Policy �hall form a� the ba�i� of contract between the Takaful Provider and 
the Policyholder a� an agent of the Scheme Member.

3.ELIGIBILITY
The Scheme Member� eligible for Takaful cover are the exi�ting and future Cu�-

tomer� who are within the Eligibility Age range a� defined in General Condition� 

of the Policy Schedule. All Scheme Member� will be covered on a compul�ory 

ba�i�. In�titutional Cu�tomer� will not be covered under thi� Takaful Scheme.

Currently, the takaful cover �hall be provided only to Scheme Member� with the 
Inve�tment Amount of Ghina Saving� Account of AED 5,000/- (UAE Dirham� 
Five Thou�and Only) and above.

Takaful cover under thi� Takaful Scheme will be provided to all individual eligible 
Scheme Member� of the Policyholder who are between the age� of 21 years 
to 69 years. 

Maximum Coverage Age �hall be 70 years for Death under thi� Takaful Scheme.
 

4. EFFECTIVE DATE OF INDIVIDUAL TAKAFUL COVER
All Scheme Member� will be covered on a compul�ory ba�i� in light of the term� 
and condition� of the marketing agreement and �ubject to the Term� & Condi-
tion� of thi� Policy. 

5. PARTICULARS TO BE FURNISHED
The Policyholder �hall furni�h the Takaful Provider with all the nece��ary infor-
mation on a con�olidated ba�i�. Such particular� �hall, unle�� otherwi�e agreed 
by the Takaful Provider in writing, be furni�hed on the Policy commencement 
date and monthly thereafter in the format to be �pecified by the Takaful Provider.

6. EVIDENCE OF AGE
Evidence of the age of a Scheme Member �ati�factory to the Takaful Provider 
�hall be required before any Takaful Benefit in re�pect of him/her i� paid under 
thi� Policy and if after commencement of the takaful cover hereunder the date 
of birth of any Scheme Member i� found to have been incorrectly notified to 
the Takaful Provider, the Takaful Provider �hall notify the Policyholder of the ad-
ju�tment to be made under thi� Policy in re�pect of �uch incorrect notification. 
Identity Card or any other �ati�factory evidence which the Takaful Provider may 
�pecify will be con�idered a� an authentic proof of age.

7. ELIGIBILITY FOR TAKAFUL BENEFIT  
All exi�ting eligible Cu�tomer� of the Policyholder have been covered automat-
ically, for the Takaful Benefit that �hall be equal to the Inve�tment Amount of 
their Ghina Saving� Account, up to the Maximum Takaful Benefit Amount, with-
out providing any underwriting evidence.

All new eligible Cu�tomer� of the Policyholder �hall be covered automatically, 
for the Takaful Benefit that �hall be equal to the Inve�tment Amount of their 
Ghina Saving� Account, without providing any underwriting evidence from their 
Normal Date of Inclu�ion.
 
8. CONTRIBUTION AMOUNT RATE 
Contribution Amount(s) will be calculated and charged at a monthly unit 
rate of 0.02083 per 100 per month in each calendar month on the Inve�tment 

ــكام  ــروط وأح ــوء ش ــي ض ــج ف ــاء البرنام ــا ألعض ــة لتقديمه ــل الوثيق ــي لحام إلزام
اتفاقيــة التســويق المبرمــة بيــن مــزود التكافــل وحامــل الوثيقــة وتخضــع لشــروط 
وأحــكام وثيقــة التأميــن المبرمــة بيــن حامــل الوثيقــة ومــزود التكافــل، بحيــث 
تكــون المنافــع التكافليــة مســاوية آلخــر مبلــغ اســتثمار معلــن فــي حســاب التوفيــر 
ــى  ــد األقص ــع للح ــاة، ويخض ــوع الوف ــبق وق ــذي يس ــادي ال ــهر المي ــي الش ــى" ف "غن
لمبلــغ المنفعــة التكافليــة لــكل عضــو فــي البرنامــج وهــو 250,000  درهــم )مائتــان 

ــط. ــي( فق ــم إمارات ــف دره ــون أل وخمس

الئحــة الرســوم والخدمــات المصرفيــة: وتعنــي الئحــة الرســوم والخدمــات 
المصرفيــة لمصــرف أبوظبــي اإلســــامي.

عضــو البرنامــج: ويعنــي متعامــل حســاب التوفيــر "غنــى"  الــذي قــد دخــل فــي 
التغطيــة التكافليــة وفقــً لبرنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة.

تشــمل الكلمــات التــي تشــير إلــى المفــرد صيغــة الجمــع والعكــس صحيــح، وتشــمل الكلمــات 
التــي تشــير إلــى أحــد الجنســين الجنــس  اآلخــر مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك.

2. الوثيقة:
تشــكل الوثيقــة أســاس التعاقــد بيــن مــزود التكافــل وحامــل الوثيقــة كوكيــل عــن 

عضــو البرنامــج

3. األهلية:
إن أعضــاء البرنامــج المؤهليــن للتغطيــة التكافليــة هــم  المتعاملــون  الحاليــون 
والمتعاملــون فــي المســتقبل الذيــن هــم ضمــن نطــاق ســن األهليــة كمــا هــو 
محــدد فــي الشــروط العامــة لجــدول الوثيقــة. إن جميــع أعضــاء البرنامــج مؤهلــون 
تغطيــة  تتــم  ولــن  إلزامــي،  أســاس  علــى  التكافليــة  التغطيــة  علــى  للحصــول 

المتعامليــن مــن خــال المؤسســات فــي برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة.

فــي الوقــت الحالــي، ســيتم توفيــر التغطيــة التكافليــة فقــط ألعضــاء البرنامــج 
ــة آالف )5000(  ــدره خمس ــى” ف ــر “غن ــاب التوفي ــتثمار لحس ــغ اس ــم  مبل ــن لديه مم

ــوق. ــا ف ــط وم ــي فق ــم إمارات دره

ــل  ــدى حام ــن ل ــج المؤهلي ــاء البرنام ــع أعض ــة لجمي ــة التكافلي ــر التغطي ــم توفي يت
ــج ــذا البرنام ــب ه ــا بموج ــا و69 عام ــن 21 عام ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــة مم الوثيق

لعمــر  التكافليــة   المنفعــة  علــى  للحصــول  المؤهــل  للســن  األقصــى  الحــد  إن 
ــى  ــج غن ــي برنام ــدد ف ــو مح ــا ه ــً لم ــاة وفق ــال الوف ــي ح ــنة  ف ــو 70 س ــة ه التغطي

التكافليــة. للحمايــة 

4. تاريخ سريان التغطية التكافلية للفرد
يتــم تغطيــة جميــع أعضــاء البرنامــج علــى أســاس إلزامــي وفقــً لشــروط وأحــكام 

اتفاقيــة التســويق وشــروط وأحــكام هــذه الوثيقــة.

5. البيانات الواجب تقديمها
ينبغــي علــى حامــل الوثيقــة أن يقــوم بتزويــد الشــركة بجميــع المعلومــات والبيانــات 
الضروريــة علــى أســاس مجمــع. وينبغــي ان يتــم تقديــم هــذه المعلومــات، مالــم 
يتفــق مــزود التكافــل خطيــً علــى خــاف ذلــك، عنــد تاريــخ ســريان الوثيقــة، ثــم بعــد 

ذلــك ُتقــدم شــهريً بالصيغــة المقدمــة مــن مــزود التكافــل.

6. دليل بلوغ السن
ــم  ــل أن يت ــك قب ــج وذل ــو البرنام ــر عض ــة بعم ــة المتعلق ــض األدل ــم بع ــي تقدي ينبغ
ــال  ــي ح ــة، وف ــذه الوثيق ــب ه ــا بموج ــتحقة له/له ــة  مس ــة تكافلي ــع أي منفع دف
تــم االكتشــاف الحقــا، أي بعــد تاريــخ بــدء ســريان الحمايــة التكافليــة للفــرد، أن هنــاك 
خطــً فــي تاريــخ ميــاد أي عضــو،  فينبغــي علــى مــزود التكافــل إخطــار حامــل 
ــذا  ــق به ــا يتعل ــة فيم ــذه الوثيق ــب ه ــراؤه بموج ــب إج ــذي يج ــل ال ــة بالتعدي الوثيق
اإلخطــار الخاطــئ. وتعتبــر بطاقــة الهويــة أو أي دليــل مــرٍض آخــر قــد يحــدده مــزود 

ــن. ــى الس ــً عل ــًا حقيقي ــل دلي التكاف

7. األهلية للحصول على المنافع التكافلية
يتــم تغطيــة جميــع المتعامليــن الحالييــن المؤهليــن لــدى حامــل الوثيقــة بشــكل 
تلقائــي،  للحصــول علــى المنافــع التكافليــة بحيــث تكــون مســاوية لمبلــغ االســتثمار 
ــة، دون  ــع التكافلي ــى للمناف ــد األقص ــغ الح ــى مبل ــى" حت ــر "غن ــاب التوفي ــي حس ف

الحاجــة إلــى تقديــم أي دليــل علــى ذلــك.

وســيتم تغطيــة جميــع المتعامليــن الجــدد المؤهليــن لــدى حامــل الوثيقــة بشــكل 
تلقائــي، للحصــول علــى المنافــع التكافليــة بحيــث تكــون مســاوية لمبلــغ االســتثمار 
فــي حســاب التوفيــر “غنــى”، دون الحاجــة إلــى تقديــم أي دليــل علــى ذلــك بــدءًا مــن 

تاريــخ االشــتراك فــي البرنامــج التكافلــي.

8. معدل مبلغ االشتراك ومبلغ االشتراك التكافلي 
ســيتم حســاب مبلــغ )مبالــغ( االشــتراك وتحصيلهــا علــى أســاس معــدل 
شــهري قــدره 0.02083 لــكل 100 فــي الشــهر بالنســبة لمبلــغ االســتثمار فــي 
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Amount a� calculated by the Takaful Provider ba�ed on the Scheme Member�’ 
Inve�tment Amount information at the beginning of the calendar month that 
follow� the calendar moth that i� relevant to �uch Inve�tment Amount, on 
which the Takaful Coverage i� calculated.

Contribution Amount rate applicable �hall remain the �ame for all Scheme 
Member� irre�pective of the age� of the Scheme Member� enrolled in thi� 
Takaful Scheme. 

The Contribution Amount will be calculated on a monthly ba�i� by the Takaful 
Provider that will inform the Policyholder accordingly. The Contribution Amount 
i� the amount inclu�ive of the applicable Arrangement and Di�tribution Fee� 
and agency fee�. The Contribution Amount will be paid by the Policyholder on a 
monthly ba�i� in advance to the Takaful Provider.

9. TAKAFUL BENEFIT
Upon receipt of due proof in writing that the Scheme Member ha� whil�t thi� 
Policy i� in full force and effect, �uffered event� �et out in thi� Policy, the Takaful 
Provider �ubject to the Exclu�ion�, Term� & Condition� �hall pay the following 
Takaful Benefit:

1. Death
Takaful Benefit that �hall be equal to la�t declared Inve�tment Amount of the 
Ghina Saving� Account in the calendar month precede� the Event of Death, �ub-
ject to a maximum Takaful Benefit on any Scheme member of AED 250,000/- 
(UAE Dirham� Two Hundred Fifty Thou�and Only) to the Beneficiary of the de-
cea�ed Scheme Member.

Takaful Benefit will be provided by the Takaful Provider to the Policyholder to be 
provided to the Scheme Member’� Beneficiary.

2. Maximum Takaful Benefit Amount
In the event that a Scheme Member i� covered under more than one Ghina 
Saving� Account provided by the Policyholder, the aggregate maximum Takaful 
Benefit of AED 250,000/- (UAE Dirham� Two Hundred and Fifty thou�and) will 
apply for Death, irre�pective of the number of Ghina Saving� Account�.

10. UNDERWRITING GUIDELINES
        None

11. EXCLUSIONS
The Takaful Benefit under thi� Takaful Scheme �hall not be payable if the claim 
i� directly or indirectly a� a re�ult of:

1.  Active participation in war, pa��ive war, inva�ion, act of foreign enemie�, 
ho�tilitie� or warlike operation� (whether war be declared or not), civil war, 
mutiny, civil commotion a��uming the proportion� of or amounting to a 
popular ri�ing, military ri�ing, in�urrection, rebellion, military or u�urped 
power or any act of any per�on acting on behalf of or in connection with any 
organization actively directed toward� the overthrow of or the influencing 
of any government or ruling body by force, terrori�m or violence.

 It i� hereby under�tood and agreed that any death directly or indirectly 
cau�ed by, re�ulting from, or in any way connected with or ari�ing out of 
any act of terrori�m regardle�� of any other cau�e or event contributing 
concurrently or in any other �equence to the lo�� i� entirely excluded from 
thi� Takaful Scheme.

 Terrori�m include� any act, or preparation in re�pect of action, including but 
not limited to the u�e of force or violence and/or the threat thereof, of any 
per�on(�) or group(�) of per�on� whether acting alone or on behalf of or in 
connection with any organi�ation(�) or government(�), committed for polit-
ical, religiou�, ideological or �imilar purpo�e� including but not limited to:

a)  the intention to influence or affect the conduct of any government (de jure 
or de facto); and/or

b)  to put the public, or any �ection of the public in fear; and/or

c)  to commit violence or threaten violence again�t one or more per�on� 
(whether legal or natural); and/or

d)  damaging tangible or intangible property; and/or

e)  endangering life; and/or

f)  creating a ri�k to the health or �afety of the public or a �ection of the public; 
and/or

ــات  ــى بيان ــاًء عل ــة بن ــل الوثيق ــل حام ــن ِقَب ــابه م ــم حس ــا يت ــادي، كم ــهر مي كل ش
مبلــغ االســتثمار الخــاص  بــكل عضــو فــي البرنامــج مــع بدايــة كل شــهر ميــادي يلــي 
ــه  ــى أساس ــب عل ــذي تحس ــتثمار ال ــغ االس ــق بمل ــادي المتعل ــهر المي ــرة الش مباش

المنفعــة التكافليــة.

وال يختلــف معــدل مبلــغ االشــتراك المطبــق علــى الجميــع مــن عضــو فــي البرنامــج 
إلــى عضــو آخــر فــي البرنامــج بغــض النظــر عــن أعمــار أعضــاء البرنامــج المشــتركين 

فــي البرنامــج التكافلــي.

ــل حامــل  وســيتم حســاب مبلــغ االشــتراك التكافلــي علــى أســاس شــهري مــن ِقَب
االشــتراك  مبلــغ  ويســاوي  بتفاصيلــه،  التكافــل  مــزود  ســيخطر  الــذي  الوثيقــة 
التكافلــي: مبلــغ االشــتراك  منقوصــً منــه رســوم اإلعــداد والتوزيــع ورســوم الوكالــة 
وجميــع الرســوم المطبقــة. وســيتم دفــع مبلــغ االشــتراك التكافلــي مــن ِقَبــل 

ــل. ــزود التكاف ــى م ــا إل ــهري مقدًم ــاس ش ــى أس ــة عل ــل الوثيق حام

9. المنافع التكافلية
علــى مــزود التكافــل عنــد اســتام األدلــة المطلوبــة خطيــً والتــي تثبــت وقــوع 
وفــاة عضــو  البرنامــج ، أثنــاء ســريان الوثيقــة، وفقــً للمحــدد  فــي هــذه الوثيقــة، مــع 

ــة: ــة التالي ــع التكافلي ــع المناف ــكام دف ــروط واألح ــتثناءات والش ــاة االس مراع

1. الوفاة
فيمــا يتعلــق بالوفــاة، يكــون مبلــغ المنفعــة التكافليــة المدفــوع للمســتفيد فــي 
ــر  ــاب التوفي ــي حس ــتثمار ف ــغ االس ــاويً لمبل ــج مس ــو البرنام ــاة عض ــوع وف ــال وق ح
"غنــى" فــي الشــهر الميــادي الــذي يســبق وقــوع الوفــاة، مــع مراعــاة الحــد األقصــى 
للمنفعــة التكافليــة الخاصــة بــأي عضــو مــن أعضــاء البرنامــج والتــي حدهــا األقصــى 

هــو 250,000 درهــم إماراتــي )/ مئتيــن وخمســين ألــف درهــم إماراتــي(.

ُتقــدم المنفعــة التكافليــة مــن ِقبــل مــزود التكافــل لحامــل الوثيقــة علــى أن ُتقــدم  
إلــى المســتفيد مــن عضــو البرنامــج.

2. الحد األقصى للمنافع التكافلية
ــة  ــة تكافلي ــن منفع ــر م ــى أكث ــول عل ــًا للحص ــج مؤه ــو البرنام ــال كان عض ــي ح ف
بموجــب أكثــر مــن حســاب غنــى توفيــري مقــدم مــن حامــل الوثيقــة، ســيتم تطبيــق 
ــين  ــان وخمس ــاوز مائت ــن يتج ــغ ل ــة البال ــع التكافلي ــي للمناف ــى اإلجمال ــد األقص الح
ألــف درهــم إماراتــي )250,000 (  فــي حالــة الوفــاة، بغــض النظــر عــن عــدد حســابات 

غنــى التوفيريــة.

10. متطلبات الدخول في البرنامج التكافلي
        ال يوجد

11. االستثناءات
لــن ُتدفــع أي منافــع تكافليــة فــي برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة إذا كانــت 

المطالبــة قــد نتجــت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن:

1.  الحــرب أو الغــزو أو عمــل العــدو األجنبــي أو األعمــال العدائيــة أو العمليــات الحربية 
)ســواء تــم إعــان الحــرب أم ال( أو الحــرب األهليــة أو التمــرد أو الثــورة أو العصيــان 
أو االضطرابــات المدنيــة الشــعبية أو العســكرية أو االنتفاضــة أو االســتحواذ علــى 
أعمــال  أو  اإلرهــاب  أو  العرفيــة  األحــكام  أو  العســكرية  الســلطة  أو  الســلطة 
ــل  ــوع أو أي فع ــن أي ن ــة م ــب قانوني ــال تخري ــلطة أو أعم ــل أي س ــغب أو فع الش
ــاط  ــة بنش ــة موجه ــأي منظم ــق ب ــا يتعل ــن أو فيم ــة ع ــرف نياب ــخص يتص ألي ش
نحــو اإلطاحــة أو التأثيــر علــى أي حكومــة أو هيئــة حاكمــة بالقــوة أو اإلرهــاب أو 

العنــف.

مــن المفهــوم والمتفــق عليــه أن أي وفــاة تتســبب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر   
فــي أي عمــل إرهابــي أو تنجــم عنــه أو ترتبــط بــه بــأي شــكل مــن األشــكال بغــض 
النظــر عــن أي ســبب أو حــدث آخــر يســهم بشــكل متزامــن أو فــي أي تسلســل 

آخــر للخســارة مســتثناة بالكامــل مــن برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة.

يشــمل اإلرهــاب أي فعــل، أو اإلعــداد أليــة أعمــال إرهابيــة فيمــا يتعلــق بالفعــل،   
ــف و/أو  ــوة أو العن ــتخدام الق ــر، اس ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك، عل ــي ذل ــا ف بم
التهديــد بذلــك، مــن ِقَبــل أي شــخص )أو أشــخاص( أو مجموعــة )أو مجموعــات( 
مــن األشــخاص ســواء كانــوا يعملــون بمفردهــم أو نيابــة عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي 
منظمــة )أو منظمــات( أو حكومــة )أو حكومــات( ألغــراض سياســية أو دينيــة أو 

أيديولوجيــة أو مــا شــابه ذلــك، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

ــون أو  ــم القان ــة )بحك ــلوك أي حكوم ــي س ــبب ف ــة التس ــر أو ني ــي التأثي ــة ف أ( الرغب
بحكــم الواقــع(؛ و / أو

ب( التسبب في تخويف الجمهور أو أي جزء منه؛ و / أو
ــواء  ــر )س ــخص أو أكث ــد ش ــف ض ــد بالعن ــف أو التهدي ــال عن ــكاب أعم ــام بارت ج( القي

كانــت قانونيــة أو طبيعيــة(؛ و / أو
د( إتاف الممتلكات المادية أو غير المادية؛ و / أو

هـ( تعريض الحياة للخطر؛ و / أو
و( إحداث خطر على صحة أو سامة  الجمهور أو جزء منه؛ و / أو
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g)  an act de�igned to interfere with or di�rupt an electronic �y�tem.

 Thi� al�o exclude� lo��, liability, damage, co�t, expen�e� or legal expen�e� of 
what�oever nature directly or indirectly re�ulting from, cau�ed by or in con-
nection with any action or deci�ion of a government agency or other entity 
to prevent, control, re�pond to or terminate or in any other way relating to 
actual or alleged Act� of Terrori�m. Such lo��, liability or damage i� excluded 
regardle�� of any other cau�e or event that contribute� concurrently or in 
any �equence to the lo��, liability or damage.

2.  Radioactivity and nuclear reaction�; In no event will thi� Takaful Scheme 
�hall provide coverage for lo��, damage, co�t or expen�e directly or indirectly 
cau�ed by, contributed to/by, re�ulting from, or ari�ing out of or in connec-
tion with biological, chemical, or nuclear explo�ion, pollution, contamination 
and/or fire following thereon;

3.  Total A�be�to� Exclu�ion; It i� hereby under�tood and agreed that thi� Takaful 
Scheme �hall not apply to and doe� not cover any lo�� or damage or actual 
or alleged liability what�oever for any claim or claim� in re�pect of lo�� or 
lo��e� directly or indirectly ari�ing out of, re�ulting from or in con�equence 
of a�be�to�, in whatever form or quantity;

4.  Whil�t travelling by air except a� a pa��enger in a properly licen�ed mul-
ti-engined aircraft being operated by a licen�ed commercial air carrier or 
owned and operated by a licen�ed commercial concern;

5.  HIV and AIDS related di�ea�e�; how�oever thi� �yndrome ha� been acquired 
or may be named;

6.  Attempted �uicide, judicial �entence or intentional �elf-inflicted injury / 
illne�� whil�t �ane or in�ane;

7.  Pre-exi�ting Condition� and mental illne��; 

8.  Aviation, gliding or any other form or aerial flight other than a� a fare-paying 
pa��enger of a recognized airline or charter �ervice;

9.  Alcohol or �olvent abu�e, or the taking of drug� except under the direction of 
a regi�tered medical practitioner, but not for the treatment of drug addiction;

10. Involvement in underwater activity nece��itating the u�e of artificial breath-
ing equipment;

11. Driving in any form of race or competition;

12. Congenital di�ea�e� or malformation� a� well a� complication� ari�ing there 
from. Congenital mean� all di�ea�e�, anomalie�, hereditary condition� in-
cluding neurological di�order�, chromo�omal &/or genetic, defect� and de-
ficiencie� whether pre�ent at birth in either in an evident manner or in a 
potential manner triggered at a later �tage;

13. Claim� intimated after Three hundred and �ixty (360) day�.

If the Company allege� that by rea�on of the�e Exclu�ion� any lo�� i� not cov-
ered by thi� Takaful Scheme, it �hall completely di�charge the Company again�t 
any liability what�oever and the burden of proving the contrary �hall be upon 
the Policyholder.

12. CESSATION OF SCHEME MEMBERSHIP
A Scheme Member �hall cea�e to be a Scheme Member on any of the following:

1.  The Scheme Member’� Death.

2.  Clo�ure of the Scheme Member’� Ghina Saving Account;

3. The Scheme Member reache� Maximum Cover Age to be entitled for Takaful 
Benefit in thi� Takaful Scheme on which the cover �hall cea�e.

4.  Any other date on which the Scheme Member cea�e� to be eligible for 
takaful cover for any fraudulent or criminal rea�on affecting the takaful cov-
er hereunder. Deci�ion of the court will be final in �uch ca�e�.

11. ASSIGNMENTS
For Takaful cover provided under thi� Policy, the Takaful Benefit �hall be payable 
to the Beneficiary of the Scheme Member a� �pecified by the Scheme Member 
and if not �pecified, the Takaful Benefit �hall be paid to the heir� of the Scheme 
Member in accordance with UAE Shari’a inheritance rule� and law.

فعل يهدف إلى التدخل في نظام إلكتروني أو تعطيله. ز(  

وهــذا يســتثني أيًضــا الخســارة أو المســؤولية أو الضــرر أو التكلفــة أو المصروفــات   
أو النفقــات القانونيــة أيــً كانــت طبيعتهــا ســواء كانــت ناتجــة بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر عــن أي عمــل أو قــرار  عــن وكالــة حكوميــة أو كيــان آخــر لمنــع أعمــال 
اإلرهــاب الفعليــة أو المزعومــة أو الســيطرة عليهــا  أو التعامــل معهــا أو إنهاءهــا 
ــرر  ــؤولية أو الض ــارة أو المس ــً الخس ــذا أيض ــن ه ــتثنى م ــرى. يس ــة أخ ــأي طريق ب
الناتــج بغــض النظــر عــن أي ســبب أو حــدث آخــر يســاهم بشــكل متزامــن أو فــي 

أي تسلســل للخســارة أو المســؤولية أو الضــرر.

2.  النشــاط اإلشــعاعي والتفاعــات النوويــة: لــن يقــدم برنامــج الحمايــة التكافليــة 
ــات  ــف أو النفق ــرار أو التكالي ــائر أو األض ــة للخس ــوال تغطي ــن األح ــال م ــي أي ح ف
التــي تحــدث بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن، أو تســاهم/ أو تكــون ناتجــة 
أو ناشــئة عــن أو فيمــا يتعلــق باالنفجــار أو التلــوث البيولوجــي أو الكيميائــي أو 

ــا. ــة به ــا أو المتعلق ــة عليه ــق المترتب ــووي أو الحرائ الن

برنامــج  أن  عليــه  والمتفــق  المفهــوم  مــن  لألسبســتوس.  الكلــي  االســتثناء    .3
الحمايــة التكافليــة ال يغطــي أي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية فعليــة أو مزعومــة 
ــات  ــة أو مطالب ــن أي مطالب ــة ع ــاق ناتج ــى اإلط ــا عل ــاق وال يغطيه ــى اإلط عل
متعلقــة بالخســارة أو الخســائر الناشــئة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن 

األسبســتوس بــأي شــكل أو كميــة.

ــة  ــركات مرخص ــددة المح ــرة متع ــي طائ ــركاب ف ــتثناء ال ــوًا، باس ــفر ج ــاء الس 4.  أثن
التجــاري  الجــوي  للنقــل  ويتــم تشــغيلها مــن قبــل شــركة  بشــكل صحيــح 

مرخصــة. تجاريــة  جهــة  وتديرهــا  مملوكــة  أو  مرخصــة 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية واإليــدز واألمــراض ذات الصلــة؛ كيفمــا تــم    .5
الحصــول علــى هــذه المتازمــة أو قــد يتــم تســميتها.

محاولــة االنتحــار أو الحكــم القضائــي أو اإلصابــة / المــرض المتعمــد الــذي يلحقه    .6
الفــرد بنفســه ســواء كان عاقــًا أو غيــر عاقــل.

 7.  أي حالة مرضية سابقة و المرض العقلي.

8.  الطيــران أو التحليــق أو أي شــكل مــن أشــكال الرحــات الجويــة باســتثناء رحــات 
ــة. ــران المرخص ــركات الطي ش

9.   تعاطــي المخــدرات بمــا فــي ذلــك الكحــول أو تنــاول جرعــة زائــدة مــن المخــدرات 
ســواء كان مســموحً بهــا قانونــً أم ال.

10. المشاركة في أي نشاط تحت الماء يستلزم استعمال أجهزة تنفس صناعية.

11. القيادة بأي شكل من أشكال السباقات أو التنافس.

ــراض  ــا. األم ــة عنه ــات الناتج ــك المضاعف ــوهات وكذل ــة أو التش ــراض الَخلقي 12. األم
ــي  ــا ف ــة بم ــراض الوراثي ــاذة، األم ــاالت الش ــراض، الح ــع األم ــي جمي ــة تعن الخلقي
الوراثيــة،  الجينــات  أو   / و  الكروموســومات  أو  و/  العصبيــة  االضطرابــات  ذلــك 
والعيــوب الخلقيــة ســواء كانــت موجــودة عنــد الــوالدة إمــا بطريقــة واضحــة أو 

ــة. ــة الحق ــي مرحل ــة ف ــة محتمل بطريق

13.  المطالبات التي تمت اإلشارة لها بعد ثاثمائة وستون )360( يومً.

ــى  ــج غن ــي برنام ــارة ف ــة أي خس ــم تغطي ــه ال تت ــل أن ــزود التكاف ــم م ــال زع ــي ح ف
للحمايــة التكافليــة بســبب االســتثناءات المذكــورة أعــاه، ُيعفــى مــزود التكافــل 
بالكامــل مــن أي مســؤولية أي كانــت ويقــع عــبء إثبــات العكــس علــى عاتــق حامــل 

ــة. الوثيق

12.إنهاء عضوية أحد أعضاء البرنامج 
تنتهي عضوية عضو البرنامج عند حدوث أي من األحداث التالية:

1.  وفاة عضو البرنامج؛ 
إغاق حساب التوفير "غنى " الخاص بعضو البرنامج؛    .2

ــة  ــى المنفع ــول عل ــل للحص ــن المؤه ــى للس ــد األقص ــج الح ــو البرنام ــوغ عض 3.  بل
التكافليــة بموجــب برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة الــذي يجــب أن تتوقــف 

عنــده التغطيــة التكافليــة؛
ــة  ــى التغطي ــول عل ــل للحص ــر مؤه ــج غي ــو البرنام ــه عض ــح في ــر يصب ــخ آخ أي تاري   .4
التكافليــة ألي ســبب احتيالــي أو جنائــي بمــا يؤثــر علــى التغطيــة التكافليــة 

ــاالت. ــذه الح ــل ه ــي مث ــً ف ــة نهائي ــرار المحكم ــر ق ويعتب

13.تحديد المستفيد
فيمــا بتعلــق بالتغطيــة التكافليــة المقدمــة بموجــب هــذه الوثيقــة، يتــم دفــع 
ــج،  ــو البرنام ــل عض ــن ِقَب ــدد م ــتفيد المح ــى المس ــة إل ــع( التكافلي ــة )المناف المنفع
وفــي حــال عــدم تحديــده فــإن المنفعــة التكافليــة تدفــع للورثــة الشــرعيين لعضــو 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــراث المطبق ــرعية للمي ــكام الش ــً لألح ــج وفق البرنام

ــدة. المتح



�� برنامج غنى للحماية التكافلية
الشروط واألحكام 

14. PAYMENT OF CONTRIBUTON AMOUNTS
All Takaful Contribution Amount� �hall be payable to the Takaful Provider i��uing 
the Takaful Scheme.

15. CLAIMS
In the event of any claim ari�ing under thi� Policy, it �hall be notified to the 
Takaful Provider a� �oon a� po��ible but in any event not later than three hun-
dred and �ixty (360) day� after the Date of Event of the incident giving ri�e to 
the claim, and �uch �upporting evidence a� the Takaful Provider may rea�onably 
require mu�t al�o be �ubmitted.

The claimant will provide, at own expen�e, all medical report� and certificate�, 
all information and evidence related to the claim of the Scheme a� required by 
the Takaful Provider to the following addre��:

Abu Dhabi National Takaful Co. PSC
Claim� Department
Tamouh Tower, 25th Floor, Marina Square, Al Reem I�land
P.O. Box 35335
Abu Dhabi
United Arab Emirate�
Tel: +971.2.4107700
Fax: +971.2.4107800

Failure to provide all information reque�ted by the Takaful Provider for the a�-
�e��ment of the claim will re�ult in the denial of the claim thu� di�charging the 
Takaful Provider from any liability what�oever.

Claim� occurring only during the Policy Period, a� agreed between the Takaful 
Provider and the Policyholder, will be a��e��ed for �ettlement. The a��e��ment 
of the�e claim� will be �ubject the Term� & Condition� of thi� Takaful Scheme.

Claim� �ubmitted after Three hundred and �ixty (360) day� will be rejected thu� 
di�charging the Takaful Provider from any liability what�oever.

The following document� �hall be required for claim� a��e��ment.

1.  Claim form completed & �igned by the Beneficiary(ie�);

2.  Original death certificate*;

3.  Police report in ca�e of accidental death*;

4.  Succe��ion certificate �tating the name� of all the legal heir� and providing 
for a nominee among�t them to act on their behalf;

5.  Certified copie� of a proof that Scheme Member wa� a participating in the 
Ghina Saving� Account;

6.  Proof of identification of Scheme Member & Beneficiary.

7.  Other relevant document� required by the Takaful Provider. 

* Additional document� required in the ca�e of death occurring out�ide the UAE:

Original death certificate from the country where Death occurred mu�t be atte�ted by the 
UAE Emba��y and UAE Mini�try of Foreign Affair�. 

Original police report from the country where Death occurred mu�t be atte�ted by the UAE 
Emba��y and UAE Mini�try of Foreign Affair�.

The takaful cover affected hereunder �hall carry no �urrender or paid up value.

16. TERMINATION / CANCELLATION OF THIS POLICY 
Subject to Introduction and the Term� & Condition�, thi� Policy i� i��ued for a 
period of twelve (12) month� from the Policy Commencement Date and will 
remain in force a� long a� all the required Takaful Contribution Amount� are 
paid when due. Both, the Policyholder and the Takaful Provider re�erve the right 
to terminate / cancel thi� Policy by giving a written notice of ninety (90) day�.

Notwith�tanding anything to the contrary in thi� Policy, the termination / can-
celation of thi� Policy �hall have the following effect�:

1.  No individual Takaful Benefit �hall be payable under thi� Policy for Death of 
any Scheme Member from the effective date of termination / cancellation 
of the Policy.

2.  No Takaful Contribution Amount �hall be payable under thi� Policy from the 
effective date of termination / cancellation of the Policy. Any prior arrear� 
and any adju�tment of the Takaful Contribution Amount� for the final policy 
year of thi� Policy, or part thereof �hall take the form of a �ingle amount 
payable by the Policyholder, a� the ca�e may be, on the date the adju�tment 
i� calculated.

14.تسديد مبالغ االشتراك التكافلية
تدفــع جميــع مبالــغ االشــتراكات التكافليــة إلــى مــزود التكافــل الــذي يصــدر هــذه 

الوثيقــة

15.المطالبات
يجــب تقديــم إخطــار إلــى مــزود التكافــل فــي حــال وجــود أي مطالبــة تنشــأ 
بموجــب برنامــج الحمايــة التكافليــة، وذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن وال يجــوز 
بــأي حــال مــن األحــوال أن يتجــاوز فتــرة أقصاهــا ثاثمائــة وســتون ) 360 ( يومــً مــن 
تاريــخ وقــوع الوفــاة الــذي نتجــت عنــه تلــك المطالبــة، كمــا يجــب تقديــم المطالبــة، 

ــول.  ــو معق ــى نح ــل عل ــزود التكاف ــا م ــد يطلبه ــا ق ــا كم ــة له ــة الداعم واألدل

ويقــوم المطالــب، بتقديــم كل الشــهادات، المعلومــات واألدلــة الخاصــة بطلبــه 
ــى  ــل عل ــزود التكاف ــل م ــن قب ــوب م ــو مطل ــا ه ــة، كم ــه الخاص ــى نفقت ــك عل وذل

ــي: ــوان التال العن

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
قسم المطالبات

برج طموح، الطابق 25، مجمع المارينا، جزيرة الريم
صندوق البريد: 35335 

أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-2-4107700+
فاكس: 971-2-4107800+

المســتندات  أو  المعلومــات  جميــع  بتقديــم  المطالــب  يقــم  لــم  حــال  وفــي 
المطلوبــة مــن قبــل مــزود التكافــل مــن أجــل تقييــم المطالبــة، ســيؤدي ذلــك إلــى 
رفــض المطالبــة، وعليــه يعفــى مــزود التكافــل مــن أي مســؤولية منــة أي نــوع حتــى 

ــك . ــم ذل يت

يتــم تقييــم المطالبــات التــي تحــدث فقــط خــال فتــرة ســريان الوثيقــة، علــى النحــو 
المتفــق عليــه بيــن مــزود التكافــل وحامــل الوثيقــة، ألجــل تســويتها. ويخضــع 
تقييــم هــذه المطالبــات للشــروط واألحــكام الخاصــة ببرنامــج الحمايــة التكافليــة.

يتــم رفــض جميــع المطالبــات المقدمــة بعــد ثاثمائــة وســتون )360( يوًمــا، وبالتالــي 
يعفــى مــزود التكافــل مــن أي مســؤولية علــى اإلطــاق.

لتقييم المطالبات يجب تقديم المستندات التالية:
تعبئة نموذج المطالبة وتوقيعه من ِقَبل المستفيد )المستفيدين(؛   .1

إرفاق شهادة الوفاة األصلية *؛   .2
تقرير الشرطة في حالة الوفاة بسبب الحوادث*؛   .3

تقديــم شــهادة حصــر اإلرث توضــح أســماء جميــع الورثــة الشــرعيين وتعييــن    .4
مرشــحً بينهــم للعمــل نيابــة عنهــم؛

إرفــاق نســخ مصدقــة مــن األدلــة إلثبــات أن عضــو البرنامــج كان لديــه فــي حســاب   .5
التوفيــر "غنــى".

إثبات هوية عضو البرنامج التكافلي والمستفيد المعين من ِقَبله.   .6
أي مستندات أخرى ذات صلة قد يطلبها مزود التكافل.   .7

* المستندات اإلضافية المطلوبة في حالة الوفاة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة:

ــاة  ــادث الوف ــا ح ــع فيه ــي وق ــة الت ــن الدول ــادرة م ــة الص ــاة األصلي ــهادة الوف ــون ش ــب أن تك يج
ــة. ــة اإلماراتي ــدة ووزارة الخارجي ــة المتح ــارات العربي ــفارة اإلم ــن س ــة م مصدق

ــاة  ــادث الوف ــا ح ــع فيه ــي وق ــة الت ــن الدول ــادر م ــي الص ــرطة األصل ــر الش ــون تقري ــب أن يك يج
مصدقــً مــن ســفارة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ووزارة الخارجيــة اإلماراتيــة.

ال يمكــن التنــازل عــن التغطيــة التكافليــة لبرنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة بمقابــل عــن الوثيقــة 
أو بدفــع أي قيمــة مقدمــً.

16.إنهاء / إلغاء المنافــع التكافلية
ــا  ــدة اثن ــة لم ــذه الوثيق ــدار ه ــم إص ــد ت ــكام، فق ــروط واألح ــة والش ــً للمقدم وفق
عشــر )12( شــهرا مــن تاريــخ ســريان الوثيقــة وســتبقى ســارية المفعــول طالمــا 
جميــع مبالــغ االشــتراكات التكافليــة المطلوبــة قــد تــم تســديدها عنــد تاريــخ 
االســتحقاق.  إن حامــل الوثيقــة ومــزود التكافــل يحتفظــون بحــق  إلغــاء / إنهــاء هذه 

ــوم. ــعين )90( ي ــال تس ــي خ ــعار خط ــال اش ــريطة إرس ــة ش الوثيق

مــا لــم يكــون هنــاك أي شــيء مخالــف لشــروط وأحــكام هــذه الوثيقــة فــإن إنهــاء / 
إلغــاء هــذه الوثيقــة ســوف ينتــج عنــه كل مــن التبعــات التاليــة:

ــج  ــي البرنام ــو ف ــاة أي عض ــة لوف ــة فردي ــة تكافلي ــداد أي منفع ــدم س ــب ع يج   .1
ــة. ــذه الوثيق ــاء ه ــاء / إلغ ــاذ إنه ــخ نف ــذ تاري من

ــاء  ــاء / إلغ ــي إلنه ــخ الفعل ــدء التاري ــذ ب ــتراك من ــغ اش ــداد أي مبل ــدم س ــب ع يج   .2
هــذه الوثيقــة. إن أي متأخــرات و أي تعديــات علــى مبلــغ االشــتراك التكافلــي 
للســنة األخيــرة للوثيقــة، أو أي جــزء منهــا ســوف يقــوم حامــل الوثيقــة بدفعهــا 

ــل. ــاب التعدي ــخ احتس ــد تاري ــة، عن ــب الحال ــد، بحس ــغ واح كمبل



�� برنامج غنى للحماية التكافلية
الشروط واألحكام 

In the event of termination / cancellation of the Policy, thi� Takaful Scheme 
and Takaful Benefit �hall immediately cea�e and it �hall di�charge the Takaful 
Provider again�t any future liability what�oever from the effective date of ter-
mination / cancellation of thi� Policy.

17. LAW & JURISDICTION 
Thi� Policy �hall be con�trued and the right� and obligation� of the Partie� �hall 
be determined hereunder in accordance with the Law� of the United Arab Emir-
ate� (including any governmental act�, order�, decree� and regulation�) to the 
extent �uch law� do not conflict with I�lamic Shari’a Rule� and Principle�, a� 
interpreted by the Takaful Provider’� Internal Shari’a Supervi�ory Committee. 
Any court of competent juri�diction in United Arab Emirate� �hall have non-ex-
clu�ive juri�diction to decide all �uit�/ca�e� and other matter�, ari�ing out of 
thi� Policy.

18. GUIDANCE FROM INTERNAL 
      SHARI’A SUPERVISORY COMMITTEE
The principle� under which thi� Takaful Scheme i� managed are in accordance 
with I�lamic Shari’a a� guided by the Takaful Provider’� Internal Shari’a Supervi-
�ory Committee and the Takaful Provider �hall �eek the guidance of it� Internal 
Shari’a Supervi�ory Committee in the operation� of thi� Takaful Scheme and 
�hall en�ure that the management and the inve�tment of the a��et� of thi� 
Takaful Scheme are placed in Shari’a compliant in�trument�.

19. VALUE ADDED TAX (VAT)
VAT mean� value added tax impo�ed on the �upply of good� or �ervice� under 
Law No. 8 of 2017 and the related executive regulation� or any �imilar future tax.

Any payment� made by the Policyholder to the Takaful Provider under the 
Takaful Scheme in connection with the Takaful Contribution Amount� provided 
�hall be exclu�ive of VAT. The Policyholder �hall pay to the Takaful Provider an 
amount equal to any VAT, if due, in addition to and at the �ame time a� �uch 
payment of �uch Takaful Contribution Amount� are made.

ــذا  ــة ه ــة التكافلي ــج الحماي ــإن برنام ــة، ف ــذه الوثيق ــاء ه ــاء / إلغ ــم إنه ــال ت ــي ح ف
والمنفعــة التكافليــة ســوف تتوقــف وبهــذا ســوف تخلــى  أي مســؤولية  لمــزود 
التكافــل بموجــب البرنامــج مهمــا كان منــذ بــدء التاريــخ الفعلــي إلنهــاء / إلغــاء هــذه 

ــة. الوثيق

17. القانون الحاكم واالختصاص القضائي
تســري علــى هــذه الوثيقــة أحــكام وقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )بمــا 
فــي ذلــك أي قوانيــن وأوامــر ومراســيم ولوائــح حكوميــة( وتفســر حقــوق وواجبــات 
جميــع األطــراف إلــى الحــد الــذي ال تتعــارض فيــه هــذه القوانيــن مــع مبــادئ وأحكام 
لمــزود  الداخليــة  الشــرعية  الرقابــة  لجنــة  تفســرها  كمــا  اإلســــامية  الشــريعة 
التكافــل. يكــون لــكل محكمــة مختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
اختصــاص قضائــي غيــر حصــري للبــت فــي جميــع الدعــاوى / القضايــا وغيرهــا مــن 

ــة. ــذه الوثيق ــن ه ــئة ع ــائل الناش المس

18.توجيـهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
ــم  ــادئ وأحكت ــع مب ــق م ــج تتواف ــذا البرنام ــا إدارة ه ــم بموجبه ــي تت ــادئ الت إن المب
ــزود  ــة لم ــرعية الداخلي ــة الشـــ ـ ــة الرقاب ــا لجن ــه به ــي تتوج ــامية الت ــريعة اإلس الش
ــة  ــة الرقاب ــات لجن ــادات وتوجيه ــع إرش ــاع جمي ــل اتي ــزود التكاف ــى م ــل، وعل التكاف
ــا  ــا عليه ــي، كم ــج التكافل ــذا البرنام ــق به ــا يتعل ــع م ــي جمي ــة ف ــرعية الداخلي الش
ضمــان أن إدارة واســتثمار أصــول هــذا البرنامــج متوافقــة تمامــً مــع أحــكام ومبــادئ 

ــة. ــرعية الداخلي ــة الشـ ــة الرقاب ــدده لجن ــا تح ــا لم ــامية وفق ــريعة اإلس الش

18.ضريبة القيمة المضافة
"ضريبــة القيمــة المضافــة" تعنــي ضريبــة القيمــة المضافــة المفروضــة علــى تزويــد 
المنتجــات أو الخدمــات بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 8 لعــام 2017 

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــة مماثل ــة أو أي ضريب ــة ذات الصل ــح التنفيذي واللوائ

إن أي مدفوعــات يتــم دفعهــا مــن قبــل حامــل الوثيقــة إلــى مــزود التكافــل بموجب 
برنامــج غنــى للحمايــة التكافليــة هــذا فيمــا يتعلــق بمبلــغ االشــتراك التكافلــي 
تشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة. وســوف يدفــع حامــل الوثيقــة إلــى مــزود التكافــل 
باإلضافــة إلــى مبلــغ االشــتراك التكافلــي مبلغــً يســاوي مبلــغ ضريبــة القيمــة 

ــات. ــذه المدفوع ــه ه ــع في ــذي ُتدف ــخ ال ــس التاري ــي نف ــة ف ــة المطبق المضاف


