التمويل العقاري السكني
شروط وأحكام المنتج

Home Finance
Product Terms and Conditions

Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB)
is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

 شركة مساهمة عامة،مصرف أبوظبي اإلسالمي
مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Home Finance:
The Home Finance product of Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) is an Ijarah
based program that provides financing to end users and investors of residential
properties, be it ready properties, under construction properties, off-plan
properties or construction on vacant land. In addition, the product may allow
property owners to avail a finance against their pre-owned properties for purpose
of purchase, renovation and construction.
I hereby acknowledge and confirm that I have read, understood, and accept
the following:
1.

2.

3.

4.

All my accounts with ADIB are governed by the General Terms and
Conditions for Accounts and Islamic Banking Services (“BSA”), including
its relevant Addendum and related Announcement of Profit Distribution
Method displayed by the Bank in the branches and/or available on the
Bank’s website https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Accounts%20
Docs /banking-service-agreement-bwb.pdf

التمويل العقاري السكني
منتــج التمويــل العقــاري الســكني مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي ("المصــرف") برنامــج
قائــم علــى "اإلجــارة" يقــدم التمويــل للمتعامليــن النهائييــن والمســتثمرين فــي العقــارات
الســكنية الجاهــزة أو تحــت اإلنشــاء أو العقــارات علــى المخطــط قبــل اإلنشــاء أو البنــاء على
 قــد يســمح المنتــج ألصحــاب العقــارات باالســتفادة، باإلضافــة إلــى ذلــك.األراضــي الفضــاء
ً مــن التمويــل مقابــل عقاراتهــم المملوكــة مسـ
. والبنــاء، والتجديــد،ـبقا لغــرض الشــراء
: وأقبل بما يلي، وفهمت،أؤكد بموجب هذا أنني قرأت
تخضــع جميــع حســاباتي المفتوحــة لــدى المصــرف للشــروط واألحــكام العامــة

https:// توزيــع األربــاح المعــروض فــي فــروع المصــرف أو علــى موقعــه اإللكترونــي
www.adib.ae/en/SiteAssets /Accounts%20Docs /banking-serviceagreement-bwb.pdf

An ADIB representative has thoroughly explained to me ADIB’s policy which
specifies the maximum percentage that can be deducted from my monthly
income to pay all my monthly liabilities to all financial institutions including
ADIB’s, cannot exceed 50%* of my monthly-gross salary, business income
or 30% of Pension income including my housing allowance provided to me
by my employer or accommodation add back allowance, if accommodation
is provided by my employer.

شــرح لــي أحــد ممثلــي المصــرف بــكل وضــوح سياســة المصــرف التــي تحــدد نســبة

* For facilities approved by Government Housing Programs, the DSR can go up to 60% of the monthly
gross salary / business income.

 قــد تصــل نســبة االســتقطاع الشــهري إلــى،* فــي حــاالت التســهيالت التــي تعتمدهــا برامــج اإلســكان الحكوميــة

In case of grace period request, I acknowledge and agree that Rental
payment through the grace period is added to the remainder of the rental
period payments.
An ADIB representative has thoroughly explained to me the options for
Life and Permanent Disability Takaful and I have the option to opt for the
monthly / single takaful contribution cover from Abu Dhabi National Takaful
Company (ADNTC) offered through ADIB. The contribution amount paid is
inclusive of Arrangement and Distribution fees. I also have the option to
assign an external life and permanent disability insurance/takaful from any
UAE registered Takaful / insurance provider subject to approval from the
ADIB.

* مــن إجمالــي راتبي% 50  وأنهــا لــن تتجــاوز، بمــا فيهــا المصــرف،المؤسســات الماليــة
 الــذي يشــمل بــدل، مــن إجمالــي راتبــي التقاعــدي% 30 الشــهري أو دخــل أعمالــي أو
 الــذي تقدمــه لــي جهــة عملــي أو قيمــة بــدل الســكن فــي حــال إضافتــه،الســكن
ً
.الحقــا مــن جهــة عملــي
لــي
. دخــل األعمــال/ مــن إجمالــي الراتــب الشــهري%60

 تضــاف دفعــة اإليجــار خــال فتــرة الســماح إلــى:فــي حالــة طلــب فتــرة ســماح

.3

.دفعــات اإليجــار المتبقيــة مــن فتــرة اإليجــار
التأميــن/شــرح لــي أحــد ممثلــي المصــرف بشــكل دقيــق الخيــارات المتاحــة للتكافل

.4

علــى الحيــاة والعجــز الدائــم ولــدي خيــار مســاهمة شــهرية أو شــراء بوليصــة تأميــن
 ويشــمل مبلغ.بدفعــة واحــدة مــن شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل عبر المصــرف
/  كمــا أن لــدي خيــار تقديــم تأميــن.المســاهمة المدفوعــة رســوم الترتيــب والتوزيــع
 تأميــن/تكافــل خارجــي علــى الحيــاة والعجــز الدائــم مــن أي مــزود لخدمــات تكافــل
.مســجل فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــرط بموافقــة مــن المصــرف
.استلمت بيان الحقائق الرئيسية وأؤكد أنني قد قرأته وفهمته ووقعت عليه

.5

 مــن إجمالــي المبلــغ المتبقــي مــن المبلــغ األساســي%30 يمكننــي ســداد حتــى

.6

I hereby acknowledge the receipt of Key Facts Statement. I hereby confirm
to have read, understood, and signed the Key Facts Statement.

6.

I can settle to 30% of my outstanding base amount yearly as partial
settlement without incurring any fees, and if the settlement amount
exceeds 30% there will be an Advance Rental Payment (fee) of 1% of partial
settlement amount or AED 10,000 whichever is lower to be applicable. Early
Settlement Fee is aligned with the requirements of the CBUAE and the cost
incurred by the Bank.

 علــى ذلــك فإنــه%30  وإذا زاد مبلــغ الســداد عــن،للمصــرف ســنويًا بــدون رســوم

In case of early purchase (settlement) of the property (settlement of Home
Finance) prior to the end of the full term of the Ijarah contract, you will be
required to pay the Price under the Real Estate Sale Contract including 1%
of the outstanding Base Amount or AED 10,000 (whichever is lower). Early
Settlement Fee is aligned with the requirements of the CBUAE and the cost
incurred by the Bank.

،)فــي حــال شــراء العقــار المســتأجر قبــل انتهــاء مــدة عقــد اإلجــارة (الســداد المبكــر

I will ensure I provide all the necessary documentation and the securities
requested by ADIB and as set out in the Facility Offer Letter and my
contracts. Additionally, I will cooperate with ADIB to complete the mortgage
registration of my property to safeguard both mine and ADIB’s rights.

أضمــن تقديــم جميــع الوثائــق الالزمــة واألوراق الماليــة المطلوبــة مــن المصــرف

8.

.2

االســتقطاع القصــوى مــن دخلــي الشــهري لدفــع جميــع التزاماتــي الشــهرية لــكل

5.

7.

.1

للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية والملحــق الخــاص بهــا وإلعــان طريقــة

 مــن مبلــغ الســداد الجزئــي%1 ســيترتب عليــه دفعــة إيجاريــة معجلــة تســاوي
 تتوافــق رســوم الســداد المبكــر مــع متطلبــات. أيهمــا أقــل، درهــم10,000 أو
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي باإلضافــة الــى التكلفــة التــي يتكبدهــا
.المصــرف
.7

 مــن المبلــغ%1 ســأقوم بدفــع المبلــغ المذكــور فــي عقــد بيــع العقــار باإلضافــة إلــى
 تتوافــق رســوم الســداد المبكــر مــع.) (أيهمــا أقــل10,000 األساســي المســتحق أو
متطلبــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي باإلضافــة الــى التكلفــة التــي
.يتكبدهــا المصــرف
.8

المذكــورة فــي رســالة عــرض التســهيالت وعقــودي باإلضافــة إلــى التعــاون مــع
 الســتكمال تســجيل الرهــن العقــاري، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،المصــرف
.لممتلكاتــي لحمايــة حقوقــي وحقــوق المصــرف
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أعلــم وأفهــم جيــدً ا أن الرســوم والمصاريــف المطبقــة علــى معاملــة التمويــل
ً
وفقــا لمــا هــو محــدد فــي الئحــة الرســوم
العقــاري الســكني هــذه ســتكون
والخدمــات المصرفيــة المعلنــة مــن المصــرف ،وأن هــذه الرســوم والمصاريــف قــد
ً
ـي
تتغيــر مــن وقــت آلخــر
وفقــا لتقديــر المصــرف المطلــق .وعليــه فإنــه يتعيــن علـ َ
دائمــا إلــى آخــر الئحــة للرســوم والخدمــات المصرفيــة يعلنهــا المصــرف.
الرجــوع
ً
وســيقوم المصــرف بإرســال إشــعار عبــر قنواتــه المعتمــدة قبــل ســريان أي تغييــرات
يومــا تقويميًــا أو المــدة التــي قــد تعدلهــا الجهــات
عليهــا بمــدة ال تقــل عــن ً 60
الرقابيــة مــن وقــت آلخــر.

.10

لــن يســري أي تعديــل أو تغييــر آخــر لهــذه الشــروط واألحــكام أو التنــازل عــن أي منهــا
يومــا مــن التنفيــذ.
مــا لــم يُبلــغ المتعامــل بهــا قبــل ً 60

.11

ال يســمح لمصــرف أبــو ظبــي اإلســامي بفــرض أربــاح علــى األربــاح المســتحقة ولــن
يتــم إضافــة أيــة أربــاح علــى إجمالــي مبلــغ الربــح كمــا هــو متفــق عليــه فــي عقــد
التمويــل .وذلــك وفقــً للمــادة ( )121البنــد ( )3مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )14لســنة
 2018بشــأن المصــرف المركــزي وتنظيــم المؤسســات واألنشــطة الماليــة.

I am aware of and fully understand that the fees and charges applicable to
the Home finance transaction will be as per ADIB’s Banking Services and
Tariff Board. I am also aware of and fully understand that these fees and
charges are subject to change from time to time as per ADIB’s absolute
discretion. Therefore, I will ensure to refer from time to time to the latest
ADIB’s Banking Services and Tariff board. ADIB will notify me through its
formal channel(s), at least, 60 calendar days prior to the implementation
of such changes or as such period is amended from time to time by the
relevant authority.

10. No amendment or other modification of these Terms and Conditions
or waiver of any term hereof shall be effective unless communicated to
customers 60 days prior implementation.
11. ADIB is not permitted to charge profit on accrued profit and extra profit
is never added to the total profit amount as agreed through the financing
contract. This is in accordance with Article (121), clause 3 in Decretal
Federal Law No. (14) of 2018, Regarding the Central Bank & Organization of
Financial Institutions and Activities.
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