البرنامج التكافلي للتمويل الشخصي  -بيان الحقائق األساسية

Personal Finance Takaful Scheme - Key Facts Statement
إن البرنامــج التكافلــي الخــاص بالتمويــل الشــخصي (مقــدم مــن الشــركة
اإلســامية العربيــة للتأميــن) يوفــر الحمايــة الماليــة لمتعاملــي مصــرف أبوظبــي
اإلســامي (“حامــل الوثيقــة”) ويشــار إليهــم بـــ ـــ (“أعضــاء البرنامــج”) مــن خــال ســداد
مبلــغ التمويــل المســتحق لمصــرف أبوظبــي اإلســامي فــي حــال وفــاة المتعامــل
أو مرضــه المميــت أو العجــز الكلــي الدائــم وتوفيــر منافــع إضافيــة للحــوادث
الشــخصية التــي تخضــع ألحــكام وشــروط البرنامــج التكافلــي الخــاص بالتمويــل
الشــخصي مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي.

وصف المنتج
تشمل المنافع التكافلية ما يلي:
أ -المنافع التكافلية في حال الوفاة
ب -المنافع التكافلية في حال العجز الكلي الدائم
ج -المنافع التكافلية في حال حصول األمراض المميتة
د -المنافع التكافلية في حال حصول الحوادث الشخصية
يشار إلى البرنامج التكافلي الخاص بالتمويل الشخصي من مصرف أبوظبي
اإلسالمي أيضًا بـــــ برنامج الحماية التكافلية الخاصة بالتمويل الشخصي من
مصرف أبوظبي اإلسالمي المقدمة من قبل الشركة العربية اإلسالمية للتأمين -
سالمة.

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 وكيــ ً
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
.1

)Personal Finance Takaful Scheme (provided by Islamic Arab Insurance Co.
provides financial protection to the customers (referred to as “Scheme
)”Members”) of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (Referred to as the “Policyholder
by paying their Outstanding Finance Amount to ADIB in the event of Death,
Terminal Illness or Permanent Total Disability of the customer and provide
additional Personal Accident benefits, subject to the Provisions & Conditions
of Abu Dhabi Islamic Bank – Personal Finance Takaful Scheme.

Product Description
Takaful Cover benefits include the following:
a. Death cover
b. Permanent total disability cover
c. Terminal illness cover
d. Personal Accident Benefits
ADIB Personal Finance Takaful Scheme also referred to as
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC – PERSONAL FINANCE TAKAFUL
PROTECTION is provided by SALAMA-Islamic Arab Insurance Company.

ShariÕa Structure
The structure of this Shari’a 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 Mudarabah mode for a Mudarib share in the achieved profits of the
Mudarabah.

Key Product Features
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مبلغ المنافع التكافلية
عنــد تلقــي إثبــات كتابــي يفيــد بأنــه عندمــا كانــت وثيقــة التأميــن التكافلــي
تمامــا ،قــد تعــرض عضــو البرنامــج ألي مــن األحــداث
ســارية المفعــول ونافــذة
ً
المنصــوص عليهــا فــي وثيقــة التأميــن التكافلــي وبشــرط انتفــاء االســتثناءات
وتحقــق شــروط وأحــكام البرنامــج التكافلــي ،فــإن مــزود التكافــل ســيدفع
للعضــو المغطــى فــي البرنامــج أو المســتفيد مبلــغ المنفعــة /مبالــغ
المنافــع التكافليــة التاليــة:

TAKAFUL BENEFIT AMOUNT
Upon receipt of due proof in writing that the Scheme Member
has whilst this Takaful Insurance Policy is in full force and effect,
suffered events as set out in the Takaful Insurance Policy, including
the Exclusions, and subject to Provisions & Conditions of the Takaful
Scheme, the Takaful Provider shall pay to the Scheme Member or the
Beneficiary the following Takaful Benefit Amount/Takaful Benefit
Amounts:

أ .المنفعة التكافلية في حال الوفاة
يســاوي مبلــغ المنفعــة التكافليــة الفرديــة الــذي ســيدفع لمصــرف أبوظبــي
اإلســامي لــكل عضــو فــي البرنامــج فــي تاريــخ حــدوث حالــة الوفــاة مبلــغ
التمويــل المســتحق بحــد أقصــى  2,500,000درهــم إماراتــي( -/مليونــان
درهــم وخمســمائة ألــف درهــم فقــط).

a. Takaful Benefit in the event of Death
Individual Takaful Benefit Amount which will be paid to ADIB for each
Scheme Member on the date of Event of Death will be equivalent to the
Outstanding Finance Amount up to a maximum of AED 2,500,000/(UAE Dirhams Two Million & Five Hundred Thousand Only).

ب .العجز الكلي الدائم
يســاوي مبلــغ المنفعــة التكافليــة الفرديــة الــذي ســيدفع لمصــرف أبوظبــي
اإلســامي لــكل عضــو فــي البرنامــج فــي تاريــخ حــدوث حالــة العجــز الكلــي
الدائــم مبلــغ التمويــل المســتحق بحــد أقصــى  2,500,000درهــم إماراتــي-/
(مليونــان درهــم وخمســمائة ألــف درهــم فقــط).

b. Permanent Total Disability
Individual Takaful Benefit Amount which will be paid to ADIB for each
Scheme Member on the date of Event of Permanent Total Disability will
be equivalent to the Outstanding Finance Amount up to a maximum of
AED 2,500,000/- (UAE Dirhams Two Million & Five Hundred Thousand
Only).

ج .المرض المميت
يســاوي مبلــغ المنفعــة التكافليــة الفرديــة الــذي ســيدفع لمصــرف أبوظبــي
اإلســامي لــكل عضــو فــي البرنامــج فــي تاريــخ حــدوث حالــة المــرض المميــت
مبلــغ التمويــل المســتحق بحــد أقصــى  2,500,000درهــم إماراتــي( -/مليونان
درهــم وخمســمائة ألــف درهــم فقــط).

c. Terminal Illness
Individual Takaful Benefit Amount which will be paid to ADIB for
each Scheme Member on the date of Event of Terminal Illness will be
equivalent to the Outstanding Finance Amount up to a maximum of
AED 2,500,000/- (UAE Dirhams Two Million & Five Hundred Thousand
Only).

1.

د .منافع الحوادث الشخصية:
تتوفــر أيضــا منافــع الحــوادث الشــخصية التاليــة فــي حالــة الوفــاة نتيجــة
الحــوادث الشــخصية أو العجــز وفقــا ألحــكام وشــروط هــذه الوثيقــة بحــد
أقصــى المبلــغ المذكــور أدنــاه.
جدول منافع الحوادث الشخصية:

d. Personal Accident Benefits
The Following Personal Accident Benefits in case of Accidental Death
or disability are also available as per Provision and Conditions of this
Policy up to below maximum amount.
Schedule of Personal Accident Benefits:

منفعة الحوادث الشخصية

مبلغ المنفعة
التكافلية(درهم)

الوفاة نتيجة الحوادث

100,000

العجز الدائم الكلي نتيجة
الحوادث

100,000

أو العجز الدائم الجزئي نتيجة
الحوادث

100,000

إعادة جثة المتوفى للبلد األم في
حالة الوفاة نتيجة الحوادث

5,000

إعادة عائلة المتوفى للبلد األم
في حالة الوفاة نتيجة الحوادث

10,000

المنفعة النقدية لدخول
المستشفى (بحد أقصى  30يوما
حسب التقويم الميالدي من
االستشفاء نتيجة الحوادث)

/50اليوم

مالحظة:
ســيتم تطبيــق الحــد األقصــى اإلجمالــي لمبلــغ المنفعــة التكافليــة وقــدره
مبلــغ التمويــل المســتحق بحــد أقصــى  100,000درهــم إماراتــي( -/مائــة
ألــف درهــم فقــط) فــي حــال الوفــاة نتيجــة الحــوادث أو العجــز الكلــي الدائــم
نتيجــة الحــوادث أو العجــز الدائــم الجزئــي نتيجــة الحــوادث ،بغــض النظــر عــن
عــدد التمويــات ومبالغهــا المســتحقة الفعليــة.
ســيتم تطبيــق الحــد األقصــى اإلجمالــي لمبلــغ المنفعــة التكافليــة وقــدره
مبلــغ التمويــل المســتحق بحــد أقصــى  2,500,000درهــم إماراتــي( -/مليونان
درهــم وخمســمائة ألــف درهــم فقــط) فــي حــال الوفــاة أو العجــز الكلــي
الدائــم  ،بغــض النظــر عــن عــدد التمويــات ومبالغهــا المســتحقة الفعليــة.
لالطــاع علــى تفاصيــل الشــروط واألحــكام واالســتثناءات والقائمــة المشــمولة
بالعجــز الدائــم الجزئــي نتيجــة الحــوادث ومبلــغ المنفعــة التكافليــة ذات
الصلــة ،يرجــى الرجــوع إلــى شــروط و أحــكام البرنامــج التكافلــي الخــاص
بالتمويــل الشــخصي مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي.
_https://www.adib.ae/en/SiteAssets/takaful/Customer_TC_WS
FF.pdf.

Takaful Benefit Amount
)(AED

Personal Accident Benefit

100,000

Accidental Death-AD

100,000

Accidental Permanent Total
Disability-PTD

100,000

or Accidental Partial Permanent
Disability -PPD

5,000

Body Repatriation on Accidental
Death

10,000

Household Repatriation on
Accidental Death

50/day

Accidental Hospital Cash (up to
a maximum of 30 calendar days
)of Accidental Hospitalization

Notes:
The aggregate maximum Takaful Benefit Amount of AED 100,000 will
apply to either Accidental Death or PTD or PPD, irrespective of the
number of financing facilities and their actual Outstanding Finance
Amounts.
The aggregate maximum Takaful Benefit Amount of AED 2,500,000/will apply to either Death or Permanent Total Disability, irrespective of
the number of finance facilities and their actual Outstanding Finance
Amounts.
For detailed Terms & Conditions, Exclusions and list of disabilities
covered under Accidental Partial Permanent Disability and the
corresponding Takaful Benefit Amount refer to Provision & Conditions
of ADIB PERSONAL FINANCE TAKAFUL SCHEME.
_https://www.adib.ae/en/SiteAssets/takaful/Customer_TC_WS
FF.pdf.

فترة االنتظار المسموح بها
ســيتم توفيــر فتــرة انتظــار مســموح بهــا مدتهــا ثالثيــن ( )30يومــا ألعضــاء البرنامــج
يقــوم خاللهــا مــزود التكافــل بــرد مبلــغ المســاهمة التكافليــة المدفــوع مــن قبــل
عضــو البرنامــج ،بشــرط خصــم تكلفــة اإلقــرار الطبــي ،إن وجــد ،فــي حالــة اإللغــاء
المبكــر أو التســوية المبكــرة للتســهيالت التمويليــة لعضــو البرنامــج خــال فتــرة
االنتظــار المســموح فيهــا.

FREE-LOOK PERIOD
A Free Look Period of 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 facility within the free-look period.

ومــن الجديــر بالذكــر والمتفــق عليــه أن مبلــغ المســاهمة التكافليــة الــذي يدفعــه
أعضــاء البرنامــج بموجــب البرنامــج التكافلــي هــذا يشــمل رســوم اإلعــداد والتوزيــع
لحامــل الوثيقــة.

It is hereby noted and agreed that the Takaful Contribution Amount
charged from the Scheme Members under this Takaful Scheme includes the
Arrangement and Distribution Fees of the Policyholder.

المتطلبات األساسية

Key Requirements
PARTICULARS TO BE FURNISHED
The Takaful Insurance Policyholder shall provide all necessary information to
the Takaful Provider. Such particulars shall, unless otherwise agreed by the
Takaful Provider in writing, be provided on the Policy Commencement Date
and thereafter monthly as specified by the Takaful Provider.

تفاصيل يجب أن يتم توفيرها
يجــب تقديــم دليــل مقبــول لمــزود التكافــل عــن عمــر العضــو فــي البرنامــج
التكافلــي قبــل دفــع مبلــغ المنفعــة التكافليــة المســتحق وفقــً لشــروط
.وأحــكام البرنامــج التكافلــي

EVIDENCE OF AGE
Evidence of the age of a Takaful Scheme Member satisfactory to the Takaful
Provider shall be required before any Takaful Benefit Amount is paid subject
to Takaful Scheme Provisions and Conditions.

دليل على السن
يجــب تقديــم دليــل مقبــول لمــزود التكافــل عــن عمــر العضــو فــي البرنامــج
التكافلــي قبــل دفــع مبلــغ المنفعــة التكافليــة المســتحق وفقــً لشــروط
.وأحــكام البرنامــج التكافلــي

CONTRIBUTION AMOUNT, TAKAFUL CONTRIBUTION, ARRANGEMENT
AND DISTRIBUTION FEE AND ADMINISTRATION FEES
The individual contribution amounts to be calculated for each Scheme
Member, where such Contribution Amount shall be computed by the Takaful
Provider in accordance with the Provisions & Conditions as per below table.
Contribution Amount Rate

Age (From – To)

1.25%

20 years to 50 years

1.50%

51 years to 55 years

1.75%

56 years to 60 years

2.00%

61 years to 69 years

2.50%

61 years to 69 years and Finance
amount >=300,000

 ورسوم خدمات اإلعداد والتوزيع، ومبلغ االشتراك التكافلي،مبلغ االشتراك
والرسوم اإلدارية
إن مبلــغ المســاهمة الفرديــة ســيتم حســابه لــكل عضــو فــي البرنامــج مــن قبــل
.مــزود التكافــل وفقــا لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه
مبلغ المساهمة

) الى-العمر (من

%1.25

 عامًا50  عامًا إلى20 من

%1.50

 عامًا55  عامًا إلى51 من

%1.75

 عامًا60  عامًا إلى56 من

%2.00

 عامًا69  عامًا إلى61 من

%2.50

 عامًا ومبلغ69  عامًا إلى61 من
300,000 => التمويل

The Contribution Amount(s) will be charged in the form of a single payment
from Scheme Members, and it will be calculated by applying the Contribution
Amount Rate, depending upon the age of the customer and the Original
Finance Amount of the customer or to an amount equal to the Takaful
Benefit Amount, whichever is lower.

مبالــغ المســاهمة علــى شــكل دفعــة واحــدة مــن قبــل العضو/ســيتم دفــع مبلغ
 وســيتم حســابها وفقــً لمعــدل مبلــغ المســاهمة وعمــر المتعامــل،فــي البرنامــج
. أيهمــا أقل،ومبلــغ التمويــل األصلــي أو مبلــغ يســاوي مبلــغ المنفعــة التكافليــة

Example: customer age 40 years old, Finance amount 100,000 AED, Takaful
contribution amount will be 100,000*1.25%=1250 to avail the cover on the
outstanding balance for period of 48 months.

 مبلــغ، درهــم إماراتــي100,000  مبلــغ التمويــل،عامــا
ً 40  عمــر المتعامــل: مثــال
 لالســتفادة مــن التغطيــة علــى1250 = %1.25 * 100,000 المســاهمة ســيكون
. شــهرًا48 الرصيــد المســتحق لمــدة

The Arrangement and Distribution Fee and the Takaful Contribution
Amount are included in the Contribution Amount as agreed upon
between the Takaful Provider and the Policyholder as per the
requirements of Insurance Authority Board of Directors Decision 49.
Note: Value Added Tax (VAT) means value added tax imposed on the supply
of goods or services under Law No. 8 of 2017 and the related executive
regulations or any similar future tax. VAT is 5% of applicable fees & charges.
To view General Terms and Conditions for Islamic Banking Services (BSA)
and Tariff Board please visit https://uae50.adib.ae/en/Pages/Home.aspx
This is subject to change as per the instruction of Federal Tax Authority. VAT
is exclusive on all above fees and charges unless specified.

WARNINGS :
EXCLUSIONS
The Takaful Benefit under this Takaful Scheme shall not be payable if the
claim is directly or indirectly, wholly, or partially because of the exclusions
as mentioned in the Provisions & Conditions of personal finance Takaful
Scheme available on:
https://adib.ae/en/SiteAssets/Personal/takaful/Policy-Islamic-CoveredCard-Takaful-SALAMA_Bilingual_wef_01_02_2021_website_version.pdf

يتــم تضميــن رســوم اإلعــداد والتوزيــع ومبلــغ المســاهمة التكافليــة فــي
مبلــغ المســاهمة كمــا هــو متفــق عليــه بيــن مــزود التكافــل وحامــل الوثيقــة
. تطبــق.49 وفقــا لمتطلبــات قــرار مجلــس إدارة هيئــة التأميــن رقــم
: علــى جميــع الرســوم مالحظــة%5 تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة وقدرهــا
تســري ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتبــارا
 للحصــول علــى. مــن الرســوم والمصاريــف المطبقــة%5  وهــي،2018  ينايــر1 مــن
 وهــذا يخضــع للتغييــر وفقــا.adib.ae قائمــة كاملــة لجــدول الرســوم يرجــى زيــارة
 ضريبــة القيمــة المضافــة حصريــة علــى جميــع.لتعليمــات هيئــة الضرائــب االتحاديــة
.الرســوم والمصاريــف المذكــورة أعــاه مــا لــم يتــم تحديدهــا

االستثناءات
لــن تكــون المنفعــة التكافليــة الخاصــة بهــذا البرنامــج التكافلــي مســتحقة
 كليــً أو جزئيــً فــي حــال،الدفــع إذا كانــت المطالبــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
أي مــن االســتثناءات المحــددة فــي شــروط وأحــكام البرنامــج التكافلــي للتمويــل
:الشــخصي المتوفــرة علــى الرابــط التالــي
https://adib.ae/en/SiteAssets/Personal/takaful/Policy-Islamic-CoveredCard-Takaful-SALAMA_Bilingual_wef_01_02_2021_website_version.pdf

Amendment To The Policy

إجراء تعديالت على الوثيقة

Any amendment or change to this Policy shall be binding on all Scheme
Members whether covered under this Takaful Scheme prior to or on or after
the date such amendment or change becomes effective.

إن أي تعديـل أو تغييـر فـي هـذه الوثيقـة مـن تاريـخ سـريانه بعـد مـرور فتـرة اإلشـعار
ســـيكون ملزمــا لـــكل أعضـــاء البرنامـــج التكافلـــي ســواء تمــت تغطيتهــم فــي
البرنامــج التكافلــي فــي هــذا التاريــخ أو قبلــه أو بعــده

ADIB & SALAMA reserves the right to change the Takaful Scheme terms and
conditions, Scheme Member will receive a notification 60 calendar days before
these changes are implemented.

يحتفــظ مصــرف أبوظبــي االســامي وشــركة ســامة بالحــق فــي تغييــر شــروط
 يومــا بالتقويــم60  وســيتلقى المشــتركين إخطــارا قبــل،وأحــكام نظــام التكافــل
.الميــادي مــن تنفيــذ هــذه التغييــرات

REFUND OF CONTRIBUTION AMOUNT
Any refund in the event of early cancellation of any policy/certificate
issued to a Scheme Member shall be based on the total Contribution
Amount charged from the Scheme Member by the Policyholder. It shall be
calculated on the remaining Contribution Amount on pro-rata basis (after
the deduction of the admin fees of 10% of the total paid contribution) for
the numbers of complete period remaining until the expiry of the Scheme
Member’s Certificate of Takaful Cover.

االسترداد النقدي في حالة االلغاء المبكر
 شــهادة صــادرة/يجــب أن يســتند أي إرجــاع فــي حالــة اإللغــاء المبكــر ألي سياســة
 يتم حســابها.لعضــو البرنامــج علــى إجمالــي مبلــغ المســاهمة مــن عضــو البرنامــج
علــى مبلــغ المســاهمة المتبقــي علــى أســاس تناســبي (بعــد خصــم الرســوم
 مــن إجمالــي المســاهمات المدفوعــة) ألرقــام الفتــرة الكاملــة%10 اإلداريــة بنســبة
.المتبقيــة حتــى انتهــاء صالحيــة شــهادة التغطيــة التكافليــة لعضــو البرنامــج

Example:
Finance Tenor 5 years
Contribution Paid AED 1,250
If cancelation occurs at the end of year one then:
10% admin fees of AED 125 will be deducted
Contribution (1,250) - Admin fees (125) = 1125
(Contribution balance) AED 1125 * 4 (remaining years not utilized) / 5 (total
years paid) = AED 900 refund to Scheme Member.

:مثال
 سنوات5 مدة التمويل
 درهم1,250 مساهمة مدفوعة
:فحينئذ
،إذا حدث اإللغاء في نهاية العام األول
ٍ
درهما
125  رسوم إدارية بقيمة%10 سيتم خصم
ً
1125 = )125(  رسوم إدارية- )1,250( مساهمة
5 / ) (الســنوات المتبقيــة غيــر المســتخدمة4 * درهمــا
1125 )(رصيــد المســاهمة
ً
.درهمــا ُمســتردً ا إلــى عضــو البرنامــج
900 = )(إجمالــي الســنوات المدفوعــة
ً

NOTE: Medical underwriting cost, if any, in case of early cancellation or
early settlement of Scheme Member’s finance facility will be deducted from
Scheme Member.

Key Terms and Conditions
ADIB and SALAMA reserves the right to decline any application to the
Takaful Scheme at its sole discretion.
Above Takaful Scheme requirements and criteria are governed by the
latest Provisions and Conditions of ADIB Personal Finance Takaful
Protection available on the following link:
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/takaful/Customer_TC_WS_
FF.pdf
You have the right to accept or reject enrolling in this Takaful Scheme.
If the Takaful Benefit Amount is part of the inheritance of the Scheme
Member if he or she is the Beneficiary, it shall be distributed to the
heirs as per UAE law - Personal Status Law.
The Key Facts Statement should be read in conjunction with Key Fact
Statements for ADIB Personal Finance.
Abu Dhabi Islamic Bank is a fully fledged bank that is fully regulated
and authorized by the Central Bank of the UAE to conduct Islamic
banking activities in accordance with Shari’a rules and principles.

 فــي حــال، إن وجــدت، يُخصــم مــن عضــو البرنامــج تكلفــة اإلقــرار الطبــي:ملحوظــة
.اإللغــاء المبك ــر أو التســوية المبك ــرة لتمويــات عضــو البرنامج

بعض الشروط واألحكام الهامة
يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي وشركة سالمة بالحق في رفض أي طلب
ً
.وفقا لتقديرهما المطلق
لالشتراك في البرنامج التكافلي
تخضع المتطلبات والمعايير الخاصة بالبرنامج التكافلي والمحددة أعاله آلخر
شروط وأحكام الحماية التكافلية الخاصة بالتمويل الشخصي من مصرف
:أبوظبي اإلسالمي المتوفرة على الرابط التالي
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/takaful/Customer_TC_WS_
FF.pdf
.إن لك الحق في قبول أو رفض االنضمام إلى البرنامج التكافلي
إذا كانت المنفعة التكافلية جزءًا من ميراث العضو المغطى في حال كونه
 فإنه سيتم توزيعها على الورثة وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية،المستفيد
.المتحدة – قانون األحوال الشخصية
يجب قراءة بيان الحقائق األساسية هذا مع بيان الحقائق األساسية للتمويل
.الشخصي
إن مصرف أبوظبي اإلسالمي مرخص له من قبل مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي للقيام بجميع النشاطات المصرفية وفقًا ألحكام ومبادئ
.الشريعة اإلسالمية

CLAIMS
To the extent permitted by the applicable UAE laws, claims must be
submitted within the maximum specified period in the policy that starts
from the Date of the Event by submitting a written notice of the claim that
must be presented to and received at the Head Office of the Takaful Provider.

المطالبات
،إلــى الحــد الــذي تســمح بــه القوانيــن المطبقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فإنــه يجــب تقديــم المطالبــات خــال مــدة ال تتجــاوز الفتــرة المحــددة فــي الوثيقــة
 وذلــك بتقديــم إشــعار خطــي يتــم تســليمه،ابتــداء مــن تاريــخ الحــدث المغطــى
ً
.بشــكل يــدوي إلــى الفــرع الرئيســي لمــزود التكافــل

Such period is not later than three hundred and sixty-five (365) calendar
days.

.) يومًا365( إن هذه الفترة يجب أال تتجاوز ثالثمائة وخمس وستين

The Scheme Member or the claimant if other than the Scheme Member will
provide, at his own expense, all certificates, information and evidence as
required by the Takaful Provider in respect of claims to the following address:
SALAMA – Islamic Arab Insurance Co.
P.O. Box 10214, Dubai, UAE
Call Center No.: 800-SALAMA (725262)
Customer Service: cs.ft@salamalife.ae
Claims Department: claims@salamalife.ae

 علــى نفقتــه،وســيقدم عضــو البرنامــج أو المطالــب إذا كان غيــر عضــو البرنامــج
 جميــع الشــهادات والمعلومــات واألدلــة التــي يطلبهــا مــزود التكافــل،الخاصــة
:المتعلقــة بالمطالبــات ويوصلهــا إلــى العنــوان التالــي
سالمة – الشركة اإلسالمية العربية للتأمين
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،10214 .ب.ص
)725262( SALAMA – 800 :رقم مركز االتصال
cs.ft@salamalife.ae :خدمة المتعاملين
claims@salamalife.ae :قسم المطالبات

Warnings
Failure to disclose a material fact may invalidate Takaful Benefits.
ADIB employees are not authorized to collect cash or cheques in favor
of the beneficiaries. ADIB is not liable for any cash payments, cheques
or wire transfers authorized by consumer to third parties or ADIB
employees.

Key Risks
Takaful Benefit will not be paid in the following cases:
If the Contribution Amount is not paid.
In case of any applicable Exclusions.
If all the required proofs about the events resulting in claim are not
submitted.
Absence of proof of identity of the beneficiary.

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 ADIB Personal
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 ADIB Personal Finance Takaful
Scheme.
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/takaful/Customer_TC_WS_FF.pdf

Name and Signature of Customer
Emirates ID
Date

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

التحذيرات
.قد يؤدي عدم اإلفصاح عن حقيقة جوهرية إلى إبطال المنافع التكافلية
ال يحق لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي استالم أي مبالغ نقدية أو
 إن مصرف أبوظبي اإلسالمي غير مسؤول عن.شيكات لصالح المستفيدين
أي مدفوعات نقدية أو شيكات أو تحويالت موافق عليها من قبل المتعامل
.لصالح أطراف ثالثة أو لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي

المخاطر الرئيسية
:لن يتم دفع المنفعة التكافلية في الحاالت التالية
.إذا لم يدفع مبلغ االشتراك
.في حال أي من االستثناءات المحددة في الوثيقة
إذا لم يتم تقديم جميع األدلة المطلوبة حول األحداث المغطاة التي
.أدت إلى المطالبة
.عدم تقديم ما يثبت التحقق من هوية المستفيد

تصريحات
أؤكد بموجبه أنه قد تم توفير الوقت الكافي لي لقراءة هذا المستند قبل
.التوقيع عليه
أتحمل المسؤولية الكاملة في حالة عدم االمتثال لما هو مذكور في الشروط
واألحكام العامة للبرنامج التكافلي الخاص بالتمويل الشخصي من مصرف
.أبوظبي اإلسالمي
أقر بموجبه بأنني قد قرأت وفهمت وقبلت المزايا الرئيسية المذكورة أعاله
الموضحة في هذا المستند بما في ذلك المخاطر المتعلقة باالشتراك في
 ومبالغ االشتراك وجميع الرسوم والتكاليف والعموالت،البرنامج التكافلي
.والنفقات المترتبة على االشتراك في البرنامج التكافلي
 سوف أرجع إلى،لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالمعلومات المذكورة أعاله
التفاصيل المحددة في شروط وأحكام البرنامج التكافلي الخاص بالتمويل
.الشخصي من مصرف أبوظبي اإلسالمي
https://www.adib.ae/en/SiteAssets/takaful/Customer_TC_WS_FF.pdf

اسم المتعامل والتوقيع
رقم الهوية االماراتية
التاريخ

مصرف أبوظبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 مقابل فندق هيلتون،) شارع الشيخ راشد بن سعيد (طريق المطار القديم، المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي اإلسالمي- العنوان
600543216 : | رقم االتصال313  صندوق بريد، اإلمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، بالقرب من مطار البطين،كابيتال جراند

