ADIB @work - Key Facts Statement
ADIB @Work accounts provide exclusive packages that are tailored to meet your banking expectations and offer you world-class products & services through dedicated relationship managers supported by one of
the UAEs largest Branches/ATMs networks, Intelligent Teller Machine (ITM), Award winning internet & Mobile Banking and other digital platforms to make your banking journey, as it should be, providing a diverse
range of accounts and solutions to end users.
ADIB@WORK Solutions also include:
- Onboarding Solutions (Pre-generated account opening process For New to UAE & New to Job): Fast-Track process with minimal documentations to onboard individual & bulk employees at work. *
- Digital Solutions to support employees’ new products applications remotely. provides you with information about the product description, Shari’a structure, product key features, fees, and charges. The
following accounts are governed by the General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services (“BSA”) and the terms and conditions of Banking Services and Tariff Board which prevail in case of
any difference between them, and the key facts listed below.

Product

Product Description

Shari’a structure

Current
Account

Current account offers you the flexibility to deposit funds, apply for cheque books, pay bills, credit salary & withdraw
cash from ADIB’s 700 ATMs in UAE free of charge.

Electron
Account

Electron Account is a simple current account that offers you an easy-to-use demand deposit account that does not
even require UAE residency to open.

Qard Hasan
These accounts are based on the Islamic principle of Qard Hasan where the Customer, as
lender deposits the lent balance in the Current Account as a benevolent loan granted to
the Bank and is guaranteed by the Bank, on which no profit, any other form of return or
contingent, even as a common practice, benefits is payable on the balance of the Current
Account

Savings
Account

Savings Account is an investment account on a Mudarabah basis that allows you to safely access your funds whenever
you need along with investing the available balances for the possibility of achieving profit that is distributed and
deposited, if any, into the account on a quarterly basis – such account can be opened for UAE Nationals, Residents &
Non-residents.

Ghina
Savings
Account

Ghina Savings Account is an investment account on a Mudarabah basis that allows you to safely access your funds
whenever you need along with investing the available balances for the possibility of achieving profit that is distributed
and deposited, if any, into the account on a quarterly basis – such account can be opened for UAE Nationals, Residents
& Non-residents. Ghina Savings account customers can win up to AED 3 million (and other prizes) by saving as little as
AED 20,000 that gives a chance to enter a draw for winning prizes, which are granted to the ADIB Ghina Winners solely
from ADIB’s Shareholders’ funds at the sole discretion of ADIB.

Ghina
Salaried
Account
(SPA)

Ghina Salaried Account is an investment account on a Mudarabah basis that allows you to safely access your funds
whenever you need along with investing the available balances for the possibility of achieving profit that is distributed
and deposited, if any, into the account on a quarterly basis – such account can be opened for UAE Nationals, Residents
& Non-residents. Ghina Salary Account allows customers to transfer their salaries to the account who are eligible for
draws on 24 salary multiples prizes that are granted to the winners solely from ADIB’s Shareholders’ funds at the sole
discretion of ADIB.

Mudarabah
Under a Mudarabah Account, the Customer as (the “owner of
funds” or “Rab-al-Maal”) authorizes the Bank which accepted such authorization as the
“Mudarib” to invest the Customer’s funds deposited in the Account according to the terms
and conditions of the Mudarabah and the achieved profit ,if any, will be shared between the
parties based on the pre-agreed upon Mudarabah profit sharing ratios.

Additional Privileges
Salary
Bonus
Program

Any ADIB account with a salary transfer of minimum AED3000, will be included in the Salary bonus program that offers
special banking privileges and a chance to win every month.

Rise

A personalized banking services combining wealth banking services and lifestyle privileges.

Mazaya
Services

A unique bundle of services incorporates a wide range of benefits across personal banking, wealth management,
lifestyle, and takaful services which customers can subscribe to, based on a fixed monthly fee.

These are additional privileges and hence will follow the appropriate product offering
principle
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Key Product Features & Financial Terms
Product

Opening
balance

Minimum
balance

Minimum Monthly
Salary based on
self-declaration

Monthly
Statement

Standing
Instructions

Visa Debit Card in
AED only

Cheque book

Added Advantages
Teller Services
Digital banking

Current
Account

Zero balance

NA

AED 5,000

Automated for
Free statement.
Additional is
optional will be
chargeable

The Service is
optional and will be
chargeable

Free for first debit card /
expired debit card and all
subsequent
replacement of cards will
be chargeable

The First Cheque book
is free and subsequent
cheque books if opted
by customer will be
chargeable.

Mobile, Internet & SMS
banking

Electron
Account

AED 5,000

N/A

Saving
Account

AED 5,000

N/A

Fall below Fees (FBF)Mechanism:
• Fall below fee mechanism applies to all accounts under ADIB@WORK (please refer **) in addition to Current Account customers will be waived from fall back fee if they have an active finance with ADIB or transfer their salary to Ghina
Salaried Account. • ** T&C apply where certain accounts will be charged for non-maintenance of minimum balance / irregular transfer of salary

Profit calculation for Mudarabah Accounts
• Profit calculation will be done in accordance with latest terms and conditions of General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services and the Announcement of Profit Distribution Method announced across all of the
Bank’s branches and at http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal_adib_at_work.

Minimum
Balance

Monthly
Statement

Ghina
Savings
Account

No Minimum balance
required
Minimum balance of
AED 5,000 for profit
earning

Automated statement
is Free.
Additional is optional,
will be chargeable

Ghina
Salaried
Account

No minimum balance
required however
minimum monthly
salary requirement is
AED 8,000 for account
opening

Product

Visa Debit Card in AED only

Cheque Book

Draw Coupon Offering

The first/expired Debit Card is free and
all subsequent replacement cards will be
chargeable

N/A

Draws to win cash prizes of AED 10,000 in the
monthly draws and a prize of AED 3 million in the
grand draws. More details are available on the bank’s
website on http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal_
adib_at_work

Added Advantages
Teller Services
Digital banking
Mobile, Internet & SMS
banking

The First Cheque
book is free and
subsequent cheque
books if opted by
customer will be
chargeable.

Profit Calculation:
• Profit calculation will be done in accordance with latest terms and conditions of General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services and the Announcement of Profit Distribution Method announced across all of the
Bank’s branches and at http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal_adib_at_work
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Additional Privileges
(Optional)
Salary Bonus Program
RISE

Other Features
More details are available on the bank’s website on www.adib.ae
Requirements:
Average Monthly Balance: AED 100,000 across customer accounts.
Minimum Salary: AED 20,000
Features include:
Preferential charges on select banking services
Discount on cheque book issuance fees, duplicate account statement fees and demand draft issuance fees.
Access to over 1000 smart deal offers
Access to airport meet and assist program for Visa platinum holders.
More details are available on the bank’s website on www.adib.ae

Mazaya Services

Unique banking services available to all ADIB individual customers for a monthly service fee. (Rise and Mass Segments)
Mazaya services / benefits include:
Personal Banking Benefits.
Lifestyle Benefits.
Takaful Benefits.
Wealth Management Benefits.
For more details about Mazaya services / benefits please visit www.ADIB.ae/Mazaya

Key Requirements
Current Account

UAE Nationals:
Valid original Emirates ID OR Valid Passport OR self-attested passport copy
Secondary Document could be original or provided from ICA App
UAE Residents (Expatriates):
Valid passport in original or self-attested passport copy
Valid original Emirates ID or ICA App accepted
Valid residence visa stamped in original on passport or self-attested copy [Except for GCC Residents] or ICA App accepted

Electron Account

Valid original passport
Valid original entry permit visa
Emirates ID application (if available)
UAE Nationals:
Valid original Emirates ID OR Valid Passport OR self-attested passport copy
Secondary Document provided from ICA App accepted

Ghina Salaried Account

UAE Residents (Expatriates):
Valid passport in original or self-attested passport copy
Valid original Emirates ID or ICA App accepted
Valid residence visa stamped in original on passport or self-attested copy [Except for GCC Residents] or ICA App accepted
Salary certificate with minimum salary of AED 8,000 is mandatory for Ghina salaried account.
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Key Requirements
Savings Account

All the documents mentioned above in the Electron/Ghina Salaried Account section is required for residents.

Ghina Savings Account
Fees & Charges:
5% Value Added Tax (VAT) will be additionally added to the amount of the Banking Services fees and charges mentioned below unless explicitly mentioned that VAT is not applicable or inclusive in such amount
Fall below Fees (per month)

AED 25

Additional Statement Fees (per cycle)

AED 25

Monthly Service fee for Mazaya Services

AED 100
New

Free

Replacement (per card)

AED 25

Using ADIB ATM/bank services

Free

i)Cash Withdrawal*
ii)Balance Inquiry
iii)Decline for insufficient funds

Using non-ADIB ATM in the UAE

i) AED 2 (per transaction)
ii) AED 1 (per transaction)
iii) AED 1 (per transaction)

Cash Withdrawal
Balance Inquiry

Using other GCC SWITCH ATM

As per host country system

i)Cash Withdrawal
ii)Non-AED Transaction Service Fee

Using non-GCC ATM

i) As per host country system
ii) 1.93%

Debit Card

Cash Withdrawal / Deposit
Balance Inquiry
Mini statement (last 5 transactions)
Transfer within ADIB accounts
Utility Bill Payment (ADDC, AADC, DEWA, SEWA, Etisalat)

• *First four transactions per month are free for Mazaya account.
• ** Cycle is full calendar month i.e 1st of the month to end of the month.
For the specific details and applicable terms and conditions, please refer to ADIB Tariff board on https://adib.com/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf
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Profit Rate Illustrations
Assumptions:
Investment Amount in the calendar month

AED 100,000

Achieved Profit Rate by the End of the same calendar month

0.66%

Achieved Distributed Profit Rate by the End of the same calendar month

0.36%

Investment Risk Reserve (Should not be more than 50% of the achieved profit)

0.30%

Number of days in the month

30

Calculation:
Profit Distribution Calculation for the same calendar month = Investment Amount in the calendar month* Achieved Distributed Profit Rate by the End of the same calendar month * Number of days in the calendar month / 365
Profit Distribution Calculation for the same calendar month = AED 100,000 * 0.36%*30/365) = AED 29.589
Achieved Profit, if any, for each calendar month is calculated by the end of such month in accordance with latest terms and conditions of General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services and the Announcement
of Profit Distribution Method announced across all of the Bank’s branches and at www.adib.ae
For more information on the latest Profit Distribution Rates, please refer to ADIB website on www.adib.ae

Key Terms & Conditions
Terms and conditions
ADIB reserves the right to decline any customer application at its sole discretion.
Above product criteria is subject to ADIB’s approved product policy.
ADIB General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services apply to the above products.
Link: https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Accounts%20Docs/banking-service-agreement-bwb.pdf
The fees & charges applicable to the above products will be as per ADIB’s Banking Services & Tariff Board and are subject to change from time to time as per ADIB’s absolute discretion in accordance with the UAE Central Bank
regulations. ADIB customers will be notified 60 calendar days prior to any change to General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services & Banking Services and Tariff Board.
ADIB staff are not allowed to collect any cash or in-kind gifts from the customer for any reason or on any circumstances.
Customer should not share OTP with anyone, including ADIB staff, under any circumstances.

Warnings
Failure to maintain minimum balance (where applicable) will result in not waiving the fall below fee.
An account will be deemed dormant if there have been no transactions by the customer for a period of 3 years from the date of last transaction.

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) Public Joint Stock Company is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).
Address - ADIB Head Office, Sheikh Rashid Bin Saeed St. (Old Airport Road), Opp. Hilton Capital Grand Hotel, Near Al Bateen Airport, Abu Dhabi, United Arab Emirates, PO Box 313 | Contact Number: 600 543 216

 - ADIB@workبيان الحقائق الرئيسية
توفــر حســابات  ADIB@workباقــات حصريــة مصممــة لتلبيــة توقعاتــك المصرفيــة وتقــدم لــك منتجــات وخدمــات ذات مســتوى عالمــي مــن خــال مديــري عالقــات مخصصيــن مدعوميــن مــن أحــد أكبــر شــبكات الفــروع /أجهــزة
الصــراف اآللــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وأجهــزة الصــراف الذكــي ،والخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف المتحــرك وغيرهــا الحائــزة علــى جوائــز عبــر مــن المنصــات الرقميــة لجعــل رحلتــك المصرفيــة ،كمــا ينبغــي أن تك ــون،
مــن خــال توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الحســابات والحلــول للمســتخدمين النهائييــن.
تشمل حلول ً ADIB@WORK
أيضا ما يلي:
ً
مسبقا للوافدين الجدد في اإلمارات والجدد في الوظائف) :عملية المسار السريع مع الحد األدنى من الوثائق للموظفين األفراد والمجموعات في العمل*.
المنشأة
حلول فتح الحساب (عملية فتح الحساب ُ
حلــول رقميــة لدعــم تطبيقــات المنتجــات الجديــدة للموظفيــن عــن بعــد .نوفــر لــك معلومــات حــول وصــف المنتــج ،والهيــكل الشــرعي ،وميــزات المنتــج الرئيســية ،والرســوم .تخضــع الحســابات التاليــة للشــروط واألحــكام العامــة
للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية وشــروط وأحــكام الخدمــات المصرفيــة ومجلــس التعرفــة التــي تســود فــي حالــة وجــود أي اختــاف بينهمــا ،والحقائــق األساســية المذكــورة أدنــاه.

وصف المنتج

الهيكل الشرعي

المنتج
الحساب
الجاري

يوفــر لــك الحســاب الجــاري المرونــة فــي إيــداع األمــوال ،والتقــدم بطلــب للحصــول علــى دفاتــر الشــيكات ،ودفــع الفواتيــر ،وإيــداع
الراتــب ،وســحب النقــود مــن  700جهــاز صــراف آلــي تابــع لمصــرف أبوظبــي اإلســامي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مجا ًنــا.

حساب
إلكترون

حســاب إلكتــرون حســاب جــاري بســيط يوفــر لــك حســاب وديعــة تحــت الطلــب ســهل االســتخدام وال يتطلــب فتحــه اإلقامــة
فــي اإلمــارات.

حساب القرض الحسن
تســتند هــذه الحســابات إلــى المبــدأ اإلســامي للقــرض الحســن حيــث يــودع المتعامــل ،بصفتــه
المقــرض ،الرصيــد المقــرض فــي الحســاب الجــاري كقــرض خيــري ممنــوح للمصــرف ويضمنــه
المصــرف ،وال توجــد مرابحــة عليــه ،أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العائــد حتــى كممارســة شــائعة
ُتدفــع علــى رصيــد الحســاب الجــاري.

حساب
التوفير

حســاب التوفيــر حســاب اســتثماري علــى أســاس المضاربــة يســمح لــك بالوصــول بأمــان إلــى أموالــك متــى احتجتهــا إلــى جانــب
اســتثمار األرصــدة المتاحــة إلمكانيــة تحقيــق ربــح يتــم توزيعــه وإيداعــه ،إن وجــد ،فــي الحســاب علــى أســاس ربــع ســنوي  -يمك ــن
فتــح هــذا الحســاب لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمقيميــن وغيــر المقيميــن.

حساب
التوفير

حســاب غنــى للتوفيــر حســاب اســتثماري علــى أســاس المضاربــة يســمح لــك بالوصــول بأمــان إلــى أموالــك متــى احتجــت إليهــا
إلــى جانــب اســتثمار األرصــدة المتاحــة إلمكانيــة تحقيــق ربــح يتــم توزيعــه وإيداعــه ،إن وجــد ،فــي الحســاب علــى أســاس ربــع
ســنوي .يمك ــن فتــح هــذا الحســاب لمواطنــي اإلمــارات والمقيميــن وغيــر المقيميــن .يمك ــن لعمــاء حســاب التوفيــر غنــى الفــوز
بمــا يصــل إلــى  3مالييــن درهــم إماراتــي (وجوائــز أخــرى) مــن خــال توفيــر مــا يصــل إلــى  20,000درهــم إماراتــي ،مــا يتيــح الفرصــة
للدخــول فــي الســحب للفــوز بالجوائــز ،التــي ُتمنــح للفائزيــن فــي حســاب غنــى مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي فقــط مــن أمــوال
مســاهمي مصــرف أبوظبــي اإلســامي حســب التقديــر المطلــق لمصــرف أبوظبــي اإلســامي.

المضاربة
بموجــب حســاب المضاربــة ،يفــوض المتعامــل بصفتــه («مالــك األمــوال» أو «رب المــال») المصــرف
الــذي قبــل هــذا التفويــض باســم «المضــارب» الســتثمار أمــوال المتعامــل المودعــة فــي الحســاب
ً
وفقــا للشــروط مــع تقاســم شــروط المضاربــة والمرابحــة المحققــة ،إن وجــدت ،بيــن طرفــي غنــى
علــى أســاس نســب المضاربــة المتفــق عليهــا مسـ ً
ـبقا.

حساب غنى
للراتب

حســاب غنــى للراتــب حســاب اســتثماري علــى أســاس المضاربــة يســمح لــك بالوصــول بأمــان إلــى أموالــك متــى احتجــت إليهــا إلــى
جانــب اســتثمار األرصــدة المتاحــة إلمكانيــة تحقيــق ربــح يتــم توزيعــه وإيداعــه ،إن وجــد ،فــي الحســاب علــى أســاس ربــع ســنوي.
يمك ــن فتــح هــذا الحســاب لمواطنــي اإلمــارات والمقيميــن وغيــر المقيميــن .يســمح حســاب غنــى للراتــب للمتعامليــن بتحويــل
رواتبهــم إلــى الحســاب المؤهــل للســحب علــى جائــزة  24ضعــف الراتــب يتــم منحهــا للفائزيــن فقــط مــن أمــوال مســاهمي
ً
وفقــا لتقديــر مصــرف أبوظبــي اإلســامي وحــده.
مصــرف أبوظبــي اإلســامي

امتيازات إضافية
برنامج
مكافآت
الراتب

ســيتم تضميــن أي حســاب تحويــل راتــب لــدى مصــرف أبوظبــي اإلســامي بحــد أدنــى  3,000درهــم فــي برنامــج مكافــأة الراتــب
الــذي يقــدم امتيــازات مصرفيــة خاصــة وفرصــة للفــوز كل شــهر.

راقي

خدمات مصرفية مخصصة تجمع بين خدمات مصرفية غنية وامتيازات أسلوب الحياة.

خدمات
مزايا

تتضمــن باقــة فريــدة مــن الخدمــات مجموعــة واســعة مــن المزايــا عبــر الخدمــات المصرفيــة الشــخصية وإدارة الثــروات ونمــط
ـاء علــى رســوم شــهرية ثابتــة.
الحيــاة وخدمــات التكافــل التــي يمك ــن للمتعامليــن االشــتراك فيهــا ،بنـ ً

هذه امتيازات إضافية ،وبالتالي ستتبع مبدأ عرض المنتجات المناسب.
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ميزات المنتج الرئيسية والشروط المالية

ميزات
الحساب
الجاري

رصيد افتتاح
المنتج

الحد األدنى
للرصيد

الحد األدنى للراتب
بناء على
الشهري
ً
اإلقرار الذاتي

كشف
الحساب
الشهري

رصيد صفري

ال يوجد

 5,000درهم

آليًا لكشف
الحساب
المجاني.
سيكون كشف
الحساب
اإلضافي اختياري
وسيتم تحصيل
رسوم عليه

حساب
إلكترون

 5,000درهم

حساب
التوفير

 5,000درهم

تعليمات
دائمة

بطاقة الخصم فيزا
بالدرهم فقط

دفتر شيكات

الخدمة اختيارية
وبرسوم.

مجا ًنا بالنسبة لبطاقة
الخصم األولى /بطاقة
الخصم المنتهية الصالحية
وجميع عمليات االستبدال
الالحقة برسوم

دفتر الشيكات األول
مجاني وسيتم تحصيل
رسوم دفاتر الشيكات
الالحقة إذا اختار
المتعامل إصدارها

الميزات المضافة
خدمات الصراف
الخدمات المصرفية
الرقمية
الخدمات المصرفية عبر
الهاتف المتحرك واإلنترنت
والرسائل النصية القصيرة

ال يوجد

ال يوجد

آلية رسوم الحد األدنى من الرصيد

تطبق آلية رسوم الحد األدنى من الرصيد أدناه على جميع حسابات ( ADIB@WORKيرجى الرجوع إلى **) باإلضافة إلى الحساب الجاري .سيتم اإلعفاء من هذه الرسوم إذا كان لديهم تمويل نشط مع مصرف أبوظبي اإلسالمي أو قاموا بتحويل رواتبهم
إلى حساب غنى للراتب ** • .تطبق الشروط واألحكام حيث سيتم فرض رسوم على حسابات معينة عند عدم الحفاظ على الحد األدنى للرصيد /التحويل غير المنتظم للراتب

حساب المرابحة لحسابات المضاربة:

ً
وفقا ألحدث الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية مع اإلعالن عن طريقة توزيع األرباح المعلنة في جميع فروع المصرف وعلى http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal adib at work
ُتحتسب المرابحة

الحد األدنى
لرصيد المنتج

كشف الحساب
الشهري

بطاقة الخصم فيزا بالدرهم
فقط

حساب
التوفير غنى

ال يوجد حد أدنى للرصيد
الحد األدنى للرصيد
 5,000درهم لكسب
األرباح

آليًا لكشف الحساب
المجاني .سيكون
كشف الحساب
اإلضافي اختياري وسيتم
تحصيل رسوم عليه

مجا ًنا بالنسبة لبطاقة الخصم األولى /بطاقة
الخصم المنتهية الصالحية وجميع عمليات
االستبدال الالحقة برسوم

حساب غنى
للراتب

ال يوجد حد أدنى للرصيد،
ولكن الحد األدنى للراتب
الشهري هو 8,000
درهم لفتح الحساب.

ميزات

دفتر شيكات

عرض قسائم السحب

ال يوجد

السحب للفوز بجوائز نقدية بقيمة  10,000درهم في
السحوبات الشهرية وجائزة قدرها  3ماليين درهم في
السحوبات الكبرى .مزيد من التفاصيل متاحة على موقع
المصرف على
http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal adib at work

الميزات المضافة
خدمات الصراف
الخدمات المصرفية
الرقمية
الخدمات المصرفية عبر
الهاتف المتحرك واإلنترنت
والرسائل النصية القصيرة

دفتر الشيكات األول
مجاني وسيتم
تحصيل رسوم دفاتر
الشيكات الالحقة
إذا اختار المتعامل
إصدارها.

حساب المرابحة:
ً
وفقا ألحدث الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية مع اإلعالن عن طريقة توزيع األرباح المعلنة في جميع فروع المصرف وعلى http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal adib at work
ُتحتسب المرابحة
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امتيازات إضافية (اختياري)
برنامج مكافآت الراتب

ميزات أخرى
مزيد من التفاصيل متاحة على موقع المصرف على .www.adib.ae
متطلبات راقي:
متوسط الرصيد الشهري 100,000 :درهم عبر حسابات المتعامل.
الحد األدنى للراتب 20,000 :درهم

راقي

تشمل الميزات:
رسوم تفضيلية على خدمات مصرفية مختارة
خصم على رسوم إصدار دفتر الشيكات ورسوم كشف الحساب المكرر ورسوم إصدار الكمبيالة تحت الطلب.
الوصول إلى أكثر من  1,000عرض للصفقة الذكية
الوصول إلى برنامج االستقبال والمساعدة في المطار لحاملي بطاقة فيزا البالتينية.
مزيد من التفاصيل متاحة على موقع المصرف على .www.adib.ae
خدمات مصرفية فريدة من نوعها لجميع متعاملي مصرف أبوظبي اإلسالمي األفراد مقابل رسوم خدمة شهرية( .راقي والقطاعات الجماعية)

خدمات مزايا

تشمل خدمات /ميزات مزايا:
مزايا الخدمات المصرفية الشخصية.
فوائد أسلوب الحياة.
مزايا التكافل.
فوائد إدارة الثروات.
لمزيد من التفاصيل حول خدمات /ميزات مزايا ،يرجى زيارة www.ADIB.ae/Mazaya

المتطلبات الرئيسية
المواطنون:
الهوية اإلماراتية األصلية السارية أو جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر
مقدما من تطبيق الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
يمكن أن يكون المستند الثانوي أصليًا أو
ً

الحساب الجاري

المقيمون:
أصل جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر
هوية اإلمارات األصلية السارية أو من تطبيق الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
تأشيرة إقامة صالحة مختومة في األصل على جواز السفر أو نسخة مصدقة ذاتيًا [باستثناء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي] أو من تطبيق الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
جواز السفر األصلي ساري المفعول
تأشيرة دخول سارية المفعول
نموذج طلب هوية اإلمارات (إن وجدت)

حساب إلكترون

حساب غنى للراتب

المواطنون:
بطاقة الهوية اإلماراتية األصلية سارية أو جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر
مقدما من تطبيق الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
يمكن أن يكون المستند الثانوي أصليًا أو
ً
المقيمون:
جواز سفر ساري المفعول أصلي أو نسخة مصدقة ذاتيًا من جواز السفر
هوية اإلمارات األصلية السارية أو من تطبيق الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
يتم قبول تأشيرة إقامة صالحة مختومة في األصل على جواز السفر أو نسخة مصدقة ذاتيًا [باستثناء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي] أو من تطبيق الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
شهادة راتب بحد أدنى  8,000درهم إلزامية لحساب غنى للراتب.
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المتطلبات الرئيسية
حساب التوفير

جميع المستندات المذكورة أعاله في قسم حساب إلكترون /حساب غنى للراتب مطلوبة للمقيمين.

حساب التوفير غنى
الرسوم:

ُتضاف  %5ضريبة القيمة المضافة إلى مبلغ رسوم الخدمات المصرفية المذكورة أدناه ما لم يذكر صراحة أن ضريبة القيمة المضافة غير قابلة للتطبيق أو يشملها هذا المبلغ.
رسوم انخفاض الرصيد

درهما
25
ً

رسوم كشف حساب إضافي (لكل دورة)

درهما
25
ً

رسوم خدمة شهرية لخدمات مزايا

درهما
100
ً
جديدة

مجانية

االستبدال (للبطاقة)

درهما
25
ً

اســتخدام خدمــات الصــراف اآللــي /خدمــات مصــرف أبوظبــي
اإلســامي

مجانية

بطاقة الخصم المباشر

السحب النقدي /اإليداع
االستعالم عن الرصيد
كشف حساب مختصر (آخر  5معامالت)
التحويل بين حسابات مصرف أبوظبي اإلسالمي
دفــع فواتيــر الخدمــات (شــركة أبوظبــي للتوزيــع ،شــركة العيــن للتوزيــع ،هيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي ،هيئــة كهربــاء وميــاه وغــاز الشــارقة ،اتصــاالت)
أ) السحب النقدي
ب) االستعالم عن الرصيد
ج) الرفض لعدم كفاية الرصيد

اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي غيــر التابعــة لمصــرف أبوظبــي
اإلســامي فــي اإلمــارات

أ) درهمان (لكل معاملة)
ب) درهم (لكل معاملة)
ج) درهم (لكل معاملة)

السحب النقدي
االستعالم عن الرصيد

اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي األخــرى فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي

حسب نظام الدولة المضيفة

أ) السحب النقدي
ب) رسوم خدمة المعامالت بغير الدرهم

اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي خــارج دول مجلــس التعــاون
الخليجــي

أ) حسب نظام الدولة المضيفة
ب) %1.93

• * أول أربع معامالت شهرية مجانية لحساب مزايا.
** الدورة شهر تقويمي كامل ،أي من اليوم األول من الشهر حتى نهاية الشهر.
لالطالع على التفاصيل المحددة والشروط واألحكام السارية ،يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم على https://adib.com/en/SiteAssets/Personal/Banking-Services-and-Tariff-Board.pdf
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توضيح معدل المرابحة
االفتراضات:
رصيد الحساب في الشهر التقويمي

 100.000درهم

معدل المرابحة المحقق بنهاية نفس الشهر التقويمي

%0.66

معدل المرابحة المحقق الموزع بحلول نهاية نفس الشهر التقويمي

%0.36

احتياطي أخطار االستثمار (يجب أال يزيد عن  %50من الربح المحقق)

%0.30

عدد أيام الشهر

30

الحساب:
حساب توزيع مرابحة نفس الشهر التقويمي = رصيد الحساب في الشهر التقويمي * معدل المرابحة الموزع بحلول نهاية نفس الشهر التقويمي* عدد األيام في الشهر التقويمي 365 /
حساب توزيع المرابحة لنفس الشهر التقويمي =  100,000درهم*  29.589 = )365/30 * %0.36درهم*
ً
وفقــا ألحــدث الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية مــع إعــان طريقــة توزيــع المرابحــة المعلنــة فــي جميــع فــروع المصــرف
ُتحتســب المرابحــة المحققــة ،إن وجــدت ،لــكل شــهر تقويمــي بحلــول نهايــة هــذا الشــهر
وعلــى .www.adib.ae
لمزيد من المعلومات حول أحدث معدالت توزيع المرابحة ،يرجى الرجوع إلى موقع مصرف أبوظبي اإلسالمي على .www.adib.ae

الشروط واألحكام الرئيسية
الشروط واألحكام
ً
وفقا لتقدير المصرف الخاص.
يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي بالحق في رفض أي طلب للمتعامل
تخضع معايير المنتج المذكورة أعاله لسياسة المنتجات المعتمدة من مصرف أبوظبي اإلسالمي.
تطبق الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية اإلسالمية من مصرف أبوظبي اإلسالمي على المنتجات المذكورة أعاله .الرابط:
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/Accounts%20Docs/banking-service-agreement-bwb.pdf
ً
ً
ً
وفقــا للوائــح مصــرف
وفقــا لتقديــر مصــرف أبوظبــي اإلســامي المطلــق
طبقــا لمجلــس الخدمــات المصرفيــة والتعرفــة فــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي وتخضــع للتغييــر مــن وقــت آلخــر
ســتكون الرســوم المطبقــة علــى المنتجــات المذكــورة أعــاه
يومــا تقويم ًيــا مــن أي تغييــر فــي الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية والخدمــات المصرفيــة ولجنــة التعرفــة.
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .ســيتم إخطــار متعاملــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي قبــل ً 60
ال يُسمح لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي بتحصيل أي هدايا نقدية أو عينية من المتعامل ألي سبب أو تحت أي ظرف من الظروف.
يجب على المتعامل عدم مشاركة كلمة السر غير المتكررة مع أي شخص ،بما في ذلك موظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي ،تحت أي ظرف من الظروف.

الشروط
سيؤدي عدم الحفاظ على الحد األدنى للرصيد (عند االقتضاء) إلى عدم التنازل عن رسوم الحد األدنى.
ً
وفقا لتقدير المصرف الخاص.
يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي بالحق في رفض أي طلب للمتعامل

مصرف أبوظبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
العنوان  -المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي اإلسالمي ،شارع الشيخ راشد بن سعيد (طريق المطار القديم) ،مقابل فندق هيلتون كابيتال جراند ،بالقرب من مطار البطين ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،صندوق بريد  | 313رقم االتصال600543216 :

