برنامج التكافل للتمويل السكني  -بيان الحقائق األساسية

Home Finance Takaful Scheme - Key Facts Statement
برنامــج تكافــل للتمويــل الســكني (مقــدم مــن شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل)
ويتــم توزيعــه مــن قبــل مصــرف أبوظبــي االســامي ش.م.ع”حامــل الوثيقــة”)
لمتعامليــه (“أعضــاء البرنامــج”) لمتعامليــه («أعضــاء البرنامــج») مــن خــال ســداد
مبلــغ التمويــل المســتحق إلــى المصــرف فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم،
ً
وفقــا ألحــكام وشــروط برنامــج التكافــل للتمويــل الســكني.

Home Finance Takaful Scheme (provided by Abu Dhabi National Takaful Co. and
)”distributed by ADIB) provides to the customers (referred to as “Scheme Members
of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (Referred to as the Policyholder”) by repaying
their Outstanding Finance Amount to ADIB in the event of Death or Permanent
Total Disability of the customer, subject to the Provisions & Conditions of the
Home Finance Takaful Scheme.

البرنامــج هــو مطلــب لجميــع العمــاء الذيــن يســتفيدون مــن تمويــل الســكن
مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي .يتمتــع العمــاء بخيــار االســتفادة مــن التغطيــة
التكافليــة مــن خــال مصــرف أبوظبــي اإلســامي أو تقديــم وثيقــة التكافــل الخاصة
بهــم مــن مــزود اخــر للتكافــل  -وتخضــع لموافقــة المصــرف.
التغطيــة التكافليــة فــي حــال وفــاة بالنســبة لألفــراد بشــكل مســتقل أو لألفــراد
المشــتركين فــي التمويــل.

Home Finance Takaful Scheme is a requirement for all customers who avail a
Home Finance from ADIB. Customers have the option to avail their Takaful cover
 through ADIB or provide their own Takaful policy form a different providersubject to Bank approval.
Home Finance Takaful is provided on a single life or joint life basis

هيكل المنتج

Product Structure

يوفــر البرنامــج التغطيــة التكافليــة ألعضــاء البرنامــج مــن خــال ســداد مبلــغ التمويــل Home Finance Takaful Scheme provides Takaful coverage to the Scheme Members
& by repaying the Outstanding Finance Amount to ADIB, subject to the Provisions
المســتحق إلــى المصــرف ،مــع مراعــاة أحــكام وشــروط البرنامــج فــي حالــة:
Conditions of the Home Finance Takaful Scheme in the event of:
1. Death
 .1الوفاة
مبلــغ التمويــل المســتحق فــي تاريــخ الوفــاة بحــد أقصــى منفعــة التكافــل ألي عضــو The Outstanding Finance Amount, at the Date of Event of Death, subject to a
برنامــج بقيمــة  10,000,000درهــم (عشــرة مالييــن درهــم إماراتــي فقــط) ،أيهمــا أقــلmaximum Takaful Benefit on any one Scheme Member of AED 10,000,000/- (UAE ،
Dirhams Ten Million Only), whichever is lower, whether the Original Finance Amount
ســواء كان مبلــغ التمويــل األصلــي المأخــوذ يتعلــق بعضــو واحــد أو مشــترك.
taken is on a single Scheme Member or joint Scheme Member basis.
 .2العجز الكلي الدائم
2. Permanent Total Disability
مبلــغ التمويــل المســتحق فــي تاريــخ الوفــاة بحــد أقصــى منفعــة التكافــل ألي عضــو
The Outstanding Finance Amount, at the Date of Event of Permanent Total Disability
برنامــج بقيمــة  5,000,000درهــم (خمســة مالييــن درهــم إماراتــي فقــط) ،أيهمــا أقــل،
being recognized, subject to a maximum Takaful Benefit on any one Scheme Member
ســواء كان مبلــغ التمويــل األصلــي المأخــوذ يتعلــق بعضــو واحــد أو مشــترك.
of AED 5,000,000/- (UAE Dirhams Five Million Only), whichever is lower, whether
the Original Finance Amount taken is on a single Scheme Member or joint Scheme
Member basis.

الهيكلة الشرعية
تقــوم هيكلــة هــذه الخطــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية علــى صيغــة
التكافــل والتضامــن بيــن حملــة الوثائــق الذيــن يدفعــون تبرعاتهــم لصنــدوق التكافــل
ويســمحون بدفعهــا مــن هــذه األمــوال المتوفــرة فــي صنــدوق التبــرع للمســتفيدين
فــي الحــاالت المغطــاة وفقــً لشــروط وأحــكام البرنامــج التكافلــي .وتتــم إدارة
صنــدوق التبــرع مــن قبــل مــزود التكافــل (ســامة) بصفتــه وكي ـ ً
ا عــن حملــة الوثائــق
مقابــل أجــرة الوكيــل ،كمــا يقــوم مــزود التكافــل (ســامة) بصفتــه مضاربــً باســتثمار
األمــوال المودعــة فــي حســاب صنــدوق التبــرع بصيغــة المضاربــة الشــرعية مقابــل
حصــة المضــارب مــن األربــاح المحققــة.
المميزات الرئيسية للبرنامج
يتــم توزيــع برنامــج التكافــل للتمويــل الســكني مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي علــى
أســاس الحيــاة الفرديــة أو المشــتركة.
سن األهلية :بين  21و 64سنة.
عامــا للعجــز الكلــي
عامــا للوفــاة وحتــى ً 65
الحــد األقصــى لســن التغطيــة :حتــى ً 70
الدائم.

Shari’a Structure
The structure of this Shariah compliant plan is based on Takaful and solidarity
donation among Scheme Members/Certificate Holders who pay their donations
to the Tabarru Fund and permit the payment of Takaful Benefits Amounts from
the funds available in the Tabarru Fund for the beneficiaries in the covered events
subject to the Provisions and Conditions of Takaful Scheme. The Tabarru’ Fund is
managed by Takaful Provider (Salama) who acts as an agent for Scheme Members
for an agency fee, and also acts as a Mudarib by investing the available funds in the
account of Tabarru’ Fund under Mudaraba mode for a Mudarib share in the achieved
profits of the Mudaraba.

Key Product Features
Home Finance Takaful Scheme is provided on a single life or joint life basis.
Eligibility Age: Between 21 years and 64 years.
Maximum Coverage Age: Up to 70 years for Death and up to 65 years for
Permanent Total Disability.

Takaful cover is provided monthly on 24/7 worldwide basis, subject to payment of
the monthly Takaful Contribution Amount by Scheme Members.
يتــم توفيــر تغطيــة تكافليــة شــهريًا علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع فــي
جميــع أنحــاء العالــم ،ويخضــع لدفــع مبلــغ االشــتراك التكافلــي الشــهري مــن أعضــاء
Takaful cover is subject to Customers being actively at work (i.e. not on any sick
البرنامــج.
or medical leave) pursuing fulltime employment by continuously working for the
– last six (06) months at their Normal Date of Inclusion in Abu Dhabi Islamic Bank
تخضــع التغطيــة التكافليــة لوجــود المتعامليــن الفعلــي فــي مــكان العمــل (أي
Home Finance Takaful Scheme
ليســوا فــي أي إجــازة مرضيــة أو طبيــة) بــدوام كامــل مــن خــال العمــل المســتمر
لمــدة الســتة ( )06أشــهر الماضيــة فــي التاريــخ الفعلــي لالنضمــام إلــى البرنامــج.
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االنتظار المسموح بها

Free Look Period
A Free Look Period of thirty (30) calendar days will be provided to the Scheme
Members during which the Takaful Provider will refund the Takaful Contribution
Amount paid by the Scheme Member, subject to deducting the medical underwriting
cost, if any, in case of early cancellation or early settlement of Scheme Member’s
finance within the free-look period.

يومــا بالتقويــم الميــادي
ً )30( ســيتم توفيــر فتــرة انتظــار مســموح بهــا لمــدة ثالثيــن
ألعضــاء البرنامــج يقــوم مــزود التكافــل خاللهــا بــرد مبلــغ مســاهمة التكافــل الــذي
 فــي، إن وجــدت، مــع مراعــاة خصــم تكلفــة اإلقــرار الطبــي،دفعــه عضــو البرنامــج
حــال اإللغــاء أو التســوية المبكــرة لتمويــات عضــو البرنامــج خــال فتــرة االنتظــار
.المســموح بهــا

Aggregate Maximum Takaful Benefit

إجمالي الحد األقصى للمنفعة التكافلية
The aggregate maximum Takaful Benefit of up to AED10,000,000/- (UAE Dirhams تطبــق القيمــة اإلجماليــة لمبلــغ المنفعــة التكافليــة علــى مجمــوع مبالــغ التمويــات
Ten Million Only) will apply to both single Scheme Member or joint Scheme Member
 درهــم بالنســبة إلــى عضــو البرنامــج الفــردي أو10,000,000 األصليــة بحــد أقصــى
Original Finance Amount for Death and up to AED 5,000,000/- (UAE Dirhams Five
 فــي حــال العجــز الكلــي الدائــم5,000,000 المشــترك فــي حــال الوفــاة وبحــد أقصــى
Million Only) will apply to both single Scheme Member. or joint Scheme Member
.بغــض النظــر عــن عــدد التمويــات ومبالــغ التمويــات الفعليــة المســتحقة
Original Finance Amount for Permanent Total Disability, irrespective of the total
number of Original Finance Amount facilities and their actual Outstanding Finance
Amounts.
مقارنة المنتج

Product Comparison
Abu Dhabi Islamic Bank – Home Finance Takaful Scheme is unique in terms of
structure and coverage as the determined Takaful Contribution Amount Rate remains constant throughout the period of finance of the Scheme Members, subject
to the Provisions & Conditions of the Abu Dhabi Islamic Bank – Home Finance
Takaful Scheme.

Key Requirements, Limitations and Obligations
(Including customer obligations)

برنامــج التكافــل للتمويــل الســكني المــوزع مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي فريــد مــن
نوعــه مــن حيــث الهيــكل والتغطيــة حيــث يظــل معــدل مبلــغ المســاهمة التكافليــة
ً
وفقــا ألحــكام وشــروط برنامــج
المحــدد ثاب ًتــا طــوال فتــرة تمويــل أعضــاء البرنامــج
.التكافــل للتمويــل الســكني مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي
 وااللتزامات األساسية (بما فيها التزامات، والقيود،المتطلبات األساسية
)المتعامل

In order to participate in the Home Finance Takaful Scheme, a customer complete
Underwriting Requirements:

: يجب على المتعامل إكمال ما يلي،للمشاركة في برنامج التكافل للتمويل السكني
:متطلبات االشتراك

Underwriting Requirements:

Original Finance
Amount (in AED)

Age Up to age 55
Years

Age Above 55 Years

عاما
55 العمر أكثر من
ً

عاما
55 العمر حتى
ً

Up to AED 5,000,000/-

A

A+B

ب+أ

أ

Above AED 5,000,000/-

A+B+C+D+E

A+B+C+D+E+F

Where:
A. Medical Health Questionnaire (if clean and showing no abnormality) to be
completed and signed by each Scheme Member.
B. Medical Examination including Urinalysis and Private Medical Attendants
Report.
C. Electrocardiogram (ECG) resting only, unless any abnormality is revealed in
which case an Electrocardiogram (ECG) after effort is also required.
D. Blood chemistry test, including erythrocyte sedimentation rate, white blood
cell count with differential count, fasting blood sugar, HBA1c, Total bilirubin,
Total cholesterol, HDL cholesterol, Triglycerides, SGOT and SGPT, GGT, Alkaline
phosphatase, HIV and Hepatitis B & C serology, Serum Creatinine.
E. Microscopic Urinalysis.
F. Electrocardiogram (ECG) after effort.

ح+ج+ث+ت+ب+أ

ج+ث+ت+ب+أ

مبلغ التمويل األصلي
)(بالدرهم
 درهم5,000,000 حتى
 درهم5,000,000 أكثر من

:حيث
إكمال استبيان الحالة الصحية (إذا كان بصحة جيدة وال يظهر أي خلل) وتوقيعه
.من كل عضو في البرنامج
 بما في ذلك تحليل البول وتقرير مزودي الخدمات الطبية،الفحص الطبي
.الخاصة
 ما لم يتم الكشف عن أي خلل في هذه،رسم القلب الكهربائي بدون جهد
ً الحالة يتطلب
.أيضا رسم قلب كهربائي بعد الجهد
 وتعداد، بما في ذلك معدل ترسيب كريات الدم الحمراء،اختبار كيمياء الدم
 واختبار خضاب الدم، وسكر الدم الصائم،خاليا الدم البيضاء مع العد التفاضلي
 وكوليسترول البروتين، والكوليسترول الكلي، وإجمالي البيليروبين،السكري
 وغاما غلوتاميل، ووظائف الكبد، والدهون الثالثية،الدهني مرتفع الكثافة
 والتهاب الكبد، وفيروس نقص المناعة البشرية، والفوسفاتيز القلوي،ترانسفيراز
. ومصل الكرياتينين،بي وسي المصلي
.تحليل البول المجهري
.رسم القلب الكهربائي بعد الجهد

.أ
.ب
.ت
.ث

.ج
.ح
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Exclusions:
The following list of exclusions will apply where no Takaful Benefit will be payable if
Death or Permanent Total Disability of an enrolled Scheme Member results directly,
wholly or partly as a result of or related to be in accordance with the approved list
of exclusions mentioned in other Takaful products.
1. Suicide;
2. War, invasion, act of foreign enemies, hostilities or warlike operations
(whether war be declared or not), civil war, mutiny, commotions assuming
the proportions of or amounting to a popular rising, military rising,
insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law,
acts of terrorism, or riot or civil commotion assuming the proportions of
or amounting to a popular rising or any act of any person acting on behalf
of or on connection with any organization actively directed towards the
overthrow by force of any Government or to the influencing of it by
terrorism or violence;
3. Loss resulting from accidental or deliberate spread or use of Atomic,
Biological or Chemical material including loss, damage, cost or expense
of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in
connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing
or in any way relating to any event where Atomic, Biological, and Chemical
material is involved;
4. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) if it was contracted prior to
the commencement of individual takaful cover;
5. Any breach of Criminal law by the Scheme Member or an assault provoked
by him/her;

:االستثناءات
تطبــق قائمــة االســتثناءات التاليــة فــي حــال عــدم اســتحقاق أي منفعــة تكافليــة فــي
 كل ًيــا أو،نتجــت الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم لعضــو مســجل فــي البرنامــج مباشــرة
: أو نتيجــة لمــا يلــي،جزئ ًيــا
. االنتحار.1
 الحــرب أو الغــزو أو عمــل األعــداء األجانــب أو األعمــال العدائيــة أو العمليــات.2
 أو، أو التمــرد، أو الحــرب األهليــة،)الحربيــة (ســواء أُعلنــت الحــرب أم ال
 أو انتفاضــة،االضطرابــات التــي تنطــوي علــى أو ترقــى إلــى انتفاضــة شــعبية
 أو القــوة العســكرية أو المغتصبــة أو األحــكام العرفيــة، أو الثــورة،عســكرية
أو أعمــال اإلرهــاب أو أعمــال الشــغب أو االضطرابــات المدنيــة التــي تتخــذ
أبعــادً ا أو ترقــى إلــى هوجــة شــعبية أو أي عمــل يقــوم بــه أي شــخص يتصــرف
نيابــة عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي منظمــة موجهــة نحــو اإلطاحــة بالقــوة بــأي
.حكومــة أو مــن خــال التأثيــر عليهــا باإلرهــاب أو العنــف
 أو المتعمــد للمــواد، أو االســتخدام العرضــي، الخســارة الناتجــة عــن االنتشــار.3
 أو، أو التلــف، بمــا فــي ذلــك الخســارة، أو الكيميائيــة، أو البيولوجيــة،الذريــة
 أو المصاريــف مهمــا كانــت طبيعتهــا والناجمــة بشــكل مباشــر،التكلفــة
أو غيــر مباشــر عــن أي إجــراء تــم اتخــاذه للســيطرة علــى أي حــدث يتعلــق
 أو أي شــكل، أو قمعــه، أو منعــه،بالمــواد الذريــة والبيولوجيــة والكيميائيــة
.مــن األشــكال المتعلقــة بــه
 متالزمــة نقــص المناعــة المكتســبة (اإليــدز) عنــد اإلصابــة بــه قبــل البــدء فــي.4
.تغطيــة التأميــن التكافلــي الفــردي
. أي خرق للقانون الجنائي من عضو البرنامج أو االعتداء منه أو عليه.5
. المرض العقلي أو االضطرابات العصبية.6

6. Mental illness or nervous disorders;
7. Intentionally self-inflicted injury (whether sane or insane);
8. Aviation, gliding, or any other form of aerial flight other than as a fare
paying passenger of a commercially licensed recognized airline or charter
service operating on a regular route;
9. Drugs or alcohol usage;
10. Involvement in any kind of underwater activity of more than dept of 20
meters,
11. Participation in or training for any dangerous or hazardous sport or
competition or riding or driving in any form of race or competition;
leisurely activities are covered;
12. Engaging in or taking part in Naval, military or air force service or
operations;
13. Pre-existing Conditions, disease or medical impairment, from which the
Scheme Member was suffering from, received treatment prior to the
commencement of his cover; however, such conditions are covered after
a waiting period of twelve (12) months from the commencement of
individual cover of a Scheme Member;
14. Disappearance.
15. Finance or financing product taken out for medical reasons;
16. Death or Permanent Total Disability in connection with any illness /
disease / condition / treatment or medical impairment not specified
in the Medical Health Questionnaire as signed by the Scheme Member
will be considered as a fraudulent claim and will discharge the Takaful
Provider against any liability whatsoever.
17. Claim notified after 360 days from the Date of Event of Death or
Permanent Total Disability.
If the Takaful Provider alleges that by reason of any of these Exclusions any loss is
not covered by this Policy, the burden of proving the contrary shall be upon the
Scheme Member.

.) ٍ تعمد إلحاق األذى بالنفس (سواء واعيً ا بهذا أو غير واع.7
 الطيران أو الطيران الشراعي أو أي شكل آخر من أشكال الرحالت الجوية.8
بخالف المسافر مقابل أجرة يدفعها إلى شركة طيران أو خدمة مستأجرة
.معترف بها تجاريًا تعمل على طريق عادي
. تعاطي المخدرات أو الكحول.9
. مترً ا20  االنخراط في أي نوع من األنشطة تحت الماء ألكثر من عمق.10
 أو قيادة، أو ركوب، أو منافسة خطرة، المشاركة أو التدريب على أي رياضة.11
. أو األنشطة الترفيهية، أو المنافسة،أي شكل من أشكال السباق
 أو، أو العسكرية، أو العمليات البحرية، االنخراط أو المشاركة في الخدمات.12
.الجوية
ً
 التي كان عضو، أو المرض أو اإلعاقة الطبية،مسبقا
 الحاالت الموجودة.13
 يتم، وتلقى العالج قبل بدء تغطيته؛ ومع ذلك،البرنامج يعاني منها
) شهرً ا من بدء12( تغطية هذه الشروط بعد فترة انتظار مدتها اثني عشر
.التغطية الفردية لعضو البرنامج
. االختفاء.14
. التمويل أو تمويل منتج مأخوذ ألسباب طبية.15
 عالج أو ضعف/  حالة/ الوفاة أو العجز الكلي الدائم فيما يتعلق بأي مرض.16
طبي غير المحددة في استبانة الصحة الطبية الموقعة من عضو البرنامج
ستعتبر مطالبة احتيالية وسيعفي مقدم التكافل من أي مسؤولية
.مهما تكن
.يوما من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي الدائم
360  المطالبة بعد.17
ً
األوضح «إذا ادعى مزود التكافل أن المطالبة بالمنفعة التكافلية غير مستحقة ألنها
 فإن عبء إثبات العكس يقع،ال تغطيها هذه الوثيقة بسبب أي من هذه االستثناءات
.على عاتق عضو البرنامج
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Home Finance Takaful Scheme - Key Facts Statement
الرسوم والتكاليف:

Fee & Charges:

مبلغ االشتراك التكافلي
الشهري

 % 0.025شــهريًا مــن المتبقــي من المبلغ األساســي
(مبلــغ التمويــل المســتحق) لــكل عضــو فــي البرنامــج
يحســب علــى عــن فتــرة التغطيــة التكافليــة الفرديــة
خــال فتــرة التمويــل ،بشــرط اإلكمــال المرضــي
لمتطلبــات االشــتراك الفرديــة.

0.025% charged monthly on the Outstanding
Base Amount (Finance Outstanding Amount). Per
Month Per Scheme Member charged for the Period
of Individual Takaful Coverage during the Period of
Finance, subject to satisfactory completion of the
individual Underwriting Requirements.

Monthly Takaful Contribution
Amount

الحالة القياسية:

إذا كانــت الحالــة قياســية ولــم يكــن هنــاك تحميــل If the case is standard and there is no underwriting
اشــتراك ،فســيظل معــدل مبلــغ المســاهمة loading then the monthly Contribution amount
الشــهرية  %0.025ويطبــق علــى مبلــغ التمويــل rate will remain as 0.025% and applied to the
Outstanding Base Amount (Finance Outstanding
الشــهري المســتحق.
Amount).

Standard Case:

الحالة غير القياسية:

إذا كان قــرار االشــتراك هــو تحميــل المعــدل بنســبة
 ،%50فســيتم تعديــل معــدل مبلــغ االشــتراك
الشــهري علــى النحــو التالــي)%50 + 1( * %0.025 :
يســاوي  %0.0375ويطبــق علــى مبلــغ التمويــل
الشــهري المســتحق.

If the underwriting decision was to load the rate by
50% then the monthly Contribution amount rate
will be adjusted as follow: 0.025% *(1+50%) equal
to 0.0375% and applied to the Outstanding Base
Amount (Finance Outstanding Amount).

Substandard Case:

االسترداد في حالة االلغاء المبكر
يتم توفير غطاء التكافل على أساس شهري .في حال اإللغاء المبكر للتمويل الخاص
بعضو البرنامج ،لن يكون هناك استرداد لمبلغ مساهمة التكافل عدا خالل فترة
االنتظار المسموح بها.

اإلفصاحات الرئيسية:






يحتفــظ مصــرف أبوظبــي اإلســامي ومــزود خدمــات التكافــل بالحــق فــي رفــض أي
ً
وفقــا لتقديرهمــا المطلــق.
طلــب للمتعامــل لالشــتراك فــي البرنامــج التكافلــي
تخضــع المتطلبــات والمعاييــر الخاصــة بالبرنامــج التكافلــي والمحــددة أعــاه آلخــر
شــروط وأحــكام برنامــج التكافــل للتمويل الســكني من مصــرف أبوظبي اإلســامي
المتوفــرة علــى الرابــط التالــيwww.adib.ae :
تحكم أحكام وشروط مزود التكافل برنامج التكافل للتمويل السكني.
يحتفــظ مصــرف أبوظبــي اإلســامي بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الخاصــة
يومــامــنتنفيــذهــذهالتغييــرات.
بمنتجاتــه،وســيتلقىالمتعاملــونإخطــارًاقبــلً 60

التنبيهات:

Early Cancelation Refund
Takaful cover is provided on a monthly basis. In the event of Early Cancelation of a
Scheme Member’s finance, there will be no refund of Takaful Contribution Amount
except during the free look period.

Key Disclosures:
 ADIB and Takaful Provider reserves Without (s) the right to decline any customer
application to the Takaful Scheme its sole discretion.
 Above Takaful Scheme requirements and criteria are governed by the latest
Provisions and Conditions of ADIB Home Finance Takaful Scheme available on
the following link: www.adib.ae
 Takaful Provider’s Provisions & Terms shall govern the Home Finance Takaful
Scheme.
 ADIB reserves the right to change its product terms and conditions, customers
will receive a notification 60 days before these changes are implemented.

Warnings:

 ال يحــق لموظفــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي اســتالم أي مبالــغ نقديــة أو  ADIB employees are not authorized to collect cash or cheques in favor of
شــيكات لصالــح المســتفيدين .إن مصــرف أبوظبــي اإلســامي غيــر مســؤول other beneficiaries. ADIB is not liable for any cash payments, cheques or
عــن أي مدفوعــات نقديــة أو شــيكات أو تحويــات موافــق عليهــا مــن قبــل wire transfers authorized by consumer to third parties or ADIB employees.
المتعامــل لصالــح أطــراف ثالثــة أو لموظفــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي.
Cessation of Scheme Membership
وقف العضوية في البرنامج
a. Scheme Member's Death or Permanent Total Disability claim.
أ.
ب.

ت.

ث.
ج.
ح.

المطالبة الخاصة بوفاة عضو البرنامج أو عجزه الكلي الدائم.
b. If the Scheme Member reaches Maximum Coverage Age in this Takaful
إذا وصــل عضــو البرنامــج إلــى الحــد األقصــى لســن التغطيــة فــي برنامــج Scheme on which the cover shall cease or on the date on which the Scheme
التكافــل هــذا الــذي يجــب أن تتوقــف فيــه التغطيــة أو فــي التاريــخ الــذي Member(s) settles the Outstanding Finance Amount with the Policyholder.
يقــوم فيــه عضــو (أعضــاء) البرنامــج بدفــع مبلــغ التمويــل المســتحق علــى c. Notwithstanding anything contained in section (b) of this provision, the
حامــل الوثيقــة.
takaful cover in respect of any Scheme Member shall in no event continue
after the Scheme Member reached Maximum Coverage Age in this Scheme
بصــرف النظــر عــن أي شــيء وارد فــي القســم (ب) مــن هــذا البنــد ،لــن يســتمر
or on such earlier date at which he ceases to be a Scheme Member.
غطــاء التكافــل فيمــا يتعلــق بــأي عضــو فــي البرنامــج بــأي حــال مــن األحــوال
بعــد أن يصــل العضــو إلــى الحــد األقصــى لســن التغطيــة فــي هــذا البرنامــج أو d. Non-payment of monthly Takaful Contribution Amounts by the Policy-
فــي التاريــخ الســابق الــذي يتوقــف فيــه عــن كونــه عضــوً ا.
holder to the Takaful Provider for a period of 60 days after they have be;come due
عــدم قيــام حامــل الوثيقــة بدفــع مبالــغ االشــتراكات التكافليــة الشــهرية
e. Bad debts are not covered; if the Scheme Member's finance facility is writيومــا بعــد اســتحقاقها.
لمقــدم برنامــج التكافــل لمــدة 60
ً
ten off as bad-debt then it will not be covered under this Takaful Scheme.
إذا تــم تصنيــف تمويــات عضــو البرنامــج كديــن معــدوم فلــن يتــم تغطيتها
f. Any other date on which the Scheme Member ceases to be eligible for
بموجــب برنامــج التكافــل هــذا.
takaful cover for any fraudulent or criminal reason affecting the takaful
ً
أي تاريــخ آخــر لــم يعــد فيــه عضــو البرنامــج مؤه ـا للحصــول علــى تغطيــة
cover hereunder. Decision of the court will be final in such cases.
التكافــل ألي ســبب احتيالــي أو جنائــي يؤثــر علــى غطــاء التكافــل أدنــاه.
ســيكون قــرار المحكمــة نهائيً ــا فــي هــذه الحــاالت.
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Home Finance Takaful Scheme - Key Facts Statement
التنبيهات:
دفع مبلغ االشتراك التكافلي الشهري

Warnings:
Payment of Monthly Takaful Contribution Amount

ال عــن جميع دفعات األقســاط الشــهرية للتمويل The Scheme Member will be responsible for all payments of the monthly
ســيكون عضــو البرنامج مســؤو ً
installments for the finance as per the pre-scheduled payment plan of the
وفقــا لخطــة الســداد المجدولــة مسـ ً
ً
ـبقا لحامــل الوثيقــة خــال فتــرة التمويــل.
Policyholder during the Period of Finance. Any defaults in the monthly payـق
ـ
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ments will not be covered. The takaful cover will always be in line with the
دائمــا مــع خطــة الدفــع المجدولــة مسـ ً
pre-scheduled payment plan of the Policyholder.
ـبقا لحامــل الوثيقــة.
غطــاء التكافــل
ً

األخطار الرئيسية

Key Risks

 بالنســبة لجميــع أعضــاء البرنامــج ،ال يغطــي برنامــج التكافــل هــذا أي مطالبــة  For all Scheme Members, this Takaful Scheme shall not cover any claim
ناشــئة عــن الحــاالت الطبيــة المتعلقــة بكوفيــد ،19-ســواء تــم تشــخيصها أو عــدم arising out of medical conditions related to COVID-19, whether diagnosed
or undiagnosed at the time of Normal Date of Inclusion, for the first 30 days
يومــا بعــد هــذا التاريــخ.
تشــخيصها فــي التاريــخ الفعلــي لالشــتراك ،ألول ً 30
following the Normal Date of Inclusion.
يومــا مــن تاريــخ الوفــاة أو العجــز الكلــي  Claim notified after 360 days from the Date of Event of Death or Permanent
 المطالبــة التــي تــم التبليــغ عنهــا بعــد ً 360
Total Disability.
الدائــم.
 لــن يتــم دفــع أي مطالبــة إذا لــم يقــم عضــو البرنامــج باإلفصــاح عــن أي معلومــات  No Claim will be honored if the Scheme member fails to disclose any information
فــي نمــوذج طلــب التكافــل والتــي قــد تؤثــر علــى قــرار اكتتــاب التأميــن التكافلــي on the Takaful Application Form that may affect the Takaful Cover underwriting
مــن قبــل مــزود التكافــل .يجــب مــلء جميــع المعلومــات (الطبيــة أو غيرهــا) decision by the Takaful Provider. All information (medical or otherwise) must
be filled in an accurate and complete manner to avoid rejection of any future
بطريقــة دقيقــة وكاملــة لتجنــب رفــض أي مطالبــات مســتقبلية.
claims.

معلومات مهمة

Important Information

لمزيد من المعلومات ،يجب على عضو البرنامج التواصل مع:

For more information, a Scheme Member should contact:

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
برج طموح ،الدور  ،25مارينا سكوير ،جزيرة الريم
ص .ب ,35335 .أبو ظبي ,اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 2 4107700 :
فاكس+971 2 4107800 :

Abu Dhabi National Takaful Co. PSC
Tamouh Tower, 25th Floor, Marina Square, Al Reem Island
P.O. Box 35335, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 2 4107700
Fax: +971 2 4107800

تصريحات:
أؤكــد بموجبــه أنــه قــد تــم توفيــر الوقــت الكافــي لــي لقــراءة هــذا المســتند قبــل
التوقيــع عليــه.
أتحمــل المســؤولية الكاملــة فــي حالــة عــدم االمتثــال لمــا هــو مذكــور فــي الشــروط
واألحــكام العامــة للبرنامــج التكافلــي الخــاص بالتمويــل الشــخصي مــن مصــرف
أبوظبــي اإلســامي.
أقــر بموجبــه بأننــي قــد قــرأت وفهمــت وقبلــت المزايــا الرئيســية المذكــورة أعــاه
الموضحــة فــي هــذا المســتند بمــا فــي ذلــك المخاطــر المتعلقــة باالشــتراك فــي
البرنامــج التكافلــي ،ومبالــغ االشــتراك وجميــع الرســوم والتكاليــف والعمــوالت
والنفقــات المترتبــة علــى االشــتراك فــي البرنامــج التكافلــي.
لمزيــد مــن التفاصيــل فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المذكــورة أعــاه ،ســوف أرجــع إلــى
التفاصيــل المحــددة فــي شــروط وأحــكام البرنامــج التكافلــي الخــاص بالتمويــل
الســكني مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي.

Declaration:
I hereby confirm that I have been provided with sufficient time to read this
document before signing the same.
I shall bear the full responsibility in the event of failure to comply with what is
stated in the Provisions and Conditions of the of Home Finance Takaful Scheme.
I hereby declare that I have read, understood and accepted the above key features
explained in this document including the inherent risks of the Takaful Scheme,
all contribution amounts, fees, charges, commissions and expenses that may be
incurred through enrollment in this Takaful Scheme.
For further details in relation to the above-mentioned information, I shall refer to
the Provisions and Conditions of this Home Finance Takaful Scheme:
www.adib.ae

www.adib.ae
اسم المتعامل والتوقيع
رقم الهوية االماراتية
التاريخ

تنويه :شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع مملوكة جزئيًا لمصرف أبوظبي
اإلسالمي.
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 :

Name and Signature of Customer
Emirates ID
Date

Disclaimer: Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C is partially owned by Abu
Dhabi Islamic Bank.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company is licensed by the Central Bank of the UAE.
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

