 بيان الحقائق األساسية-  البرنامج التكافلي لمزايا- شروط وأحكام البرنامج التكافلي لمزايا من مصرف أبوظبي اإلسالمي

ADIB - Mazaya Services Takaful Scheme - Key Facts Statement
Abu Dhabi Islamic Bank – Mazaya Services Takaful Scheme provides financial protection on a monthly basis to the
customers (referred to as “Scheme Members”) of Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (Referred to as the “Policyholder”)
in the event of Death or Permanent Total Disability or Critical Illness (male customers) and Female Cancer
(female customers), subject to the Provisions & Conditions of Abu Dhabi Islamic Bank – Mazaya Services Takaful
Scheme.

Product Structure
Abu Dhabi Islamic Bank – Mazaya Services Takaful Scheme provides financial protection on a monthly basis to the
Scheme Members , subject to the Provisions & Conditions of Abu Dhabi Islamic Bank – Mazaya Services Takaful
Scheme for the following Takaful Benefits in the event of:

A. INCOME PROTECTION:
1. Death
At the Date of Event of Death, the Takaful Benefit Amount will be AED 15,000/- per month payable for three (03)
months totalling to a Takaful Benefit of AED 45,000/-.
2. Permanent Total Disability
At the Date of Event of Permanent Total Disability being recognized, the Takaful Benefit Amount will be
AED 15,000/- per month payable for three (03) months totalling to a Takaful Benefit of AED 45,000/-.

B. CRITICAL ILLNESS OR FEMALE CANCER (ACCELERATED BENEFITS)
Critical Illness

 البرنامــج التكافلــي لمزايــا يوفــر البرنامــج التكافلــي لمزايــا مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي- مصــرف أبوظبــي اإلســامي
ع («حامــل الوثيقــة») فــي.م.الحمايــة الماليــة علــى أســاس شــهري لمتعاملــي («أعضــاء البرنامــج») مصــرف أبوظبــي اإلســامي ش
 مــع،) والســرطان االنثــوي (المتعامــات اإلنــاث،) أو األمــراض الخطيــرة (المتعامليــن الذكــور، أو العجــز الكلــي الدائــم،حالــة الوفــاة
.مراعــاة أحــكام وشــروط البرنامــج التكافلــي لمزايــا مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي

هيكل المنتج
 مع مراعاة،يوفر البرنامج التكافلي لمزايا من مصرف أبوظبي اإلسالمي الحماية المالية على أساس شهري ألعضاء البرنامج
:أحكام وشروط البرنامج بشأن ميزات التكافل التالية في حالة

: الحماية التكافلية للدخل.أ
 الوفاة.1
) أشهر بإجمالي3(  درهم شهريًا مستحق الدفع لمدة ثالثة15,000  سيكون مبلغ المنفعة التكافلية،في تاريخ الوفاة
. درهم45,000
 العجز الكلي الدائم.2
) أشهر3(  درهم شهريًا مستحق الدفع لمدة ثالثة15,000  سيكون مبلغ المنفعة التكافلية،في تاريخ العجز الكلي الدائم
. درهم45,000 بإجمالي

) األمراض الخطيرة أو سرطان اإلناث (المنافع المتسارعة.ب
المرض الخطير

Upon the first ever diagnosis of any the following defined seven (7) Critical Illness:
:) المحددة التالية7( عند أول تشخيص ألي من األمراض الخطيرة السبعة
i. Heart Attack
ii. Cancer
iii. Kidney Failure
iv. Major Organ Transplant
v. Multiple Sclerosis
vi. Stroke
vii. Coronary Artery By-pass Surgery
Takaful Benefit: AED 25,000/-

أزمة قلبية
السرطان
الفشل الكلوي
زراعة األعضاء الرئيسية
التصلب المتعدد
السكتة الدماغية
جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 درهم25,000 :المنفعة التكافلية

Female Cancer

سرطان اإلناث

Upon the first ever diagnosis of any of the following defined seven (7) Female Cancer(s):
:) المحددة التالية7( عند أول تشخيص ألي من أنواع السرطان السبعة
i. Breast
ii. Uterus
iii. Cervix Uteri
iv. Ovary
v. Fallopian Tube
vi. Vagina
vii. Vulva
Takaful Benefit: AED 25,000/* Takaful Benefits are subject to the Provisions & Conditions. Please refer to the Warning Section for additional details.

Shari'a 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
Eligibility Age:
Between 21 years and 59 years.
Maximum Coverage Age:
Up to 60 years for Death, Permanent Total Disability, Critical Illness (male customers) and Female Cancer (female
customers).
Takaful cover is subject to Customers being actively at work (i.e. not on any sick 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 – Mazaya Takaful Scheme
Free Cover Limit:
AED 45,000/- (UAE Dirhams Forty Five Thousand Only).

الثدي
الرحم
عنق الرحم
المبيض
قناة فالوب
المهبل
الفرج

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 درهم25,000 :المنفعة التكافلية
. يرجى الرجوع إلى قسم التحذير لمزيد من التفاصيل.* تخضع منافع التكافل لألحكام والشروط

الهيكلة الشرعية
تقــوم هيكلــة هــذه الخطــة المتوافقــة مــع الشــريعة االســالمية علــى صيغــة التكافــل والتضامــن بيــن حملــة
الوثائــق الذيــن يدفعــون تبرعاتهــم لصنــدوق التكافــل ويســمحون بدفعهــا مــن هــذه األمــوال المتوفــرة فــي
 وتتــم إدارة صنــدوق.صنــدوق التبــرع للمسـتفيدين فـي الحـاالت المغطـاة وفقـا لشـروط وأحـكام البرنامـج التكافلـي
 كمـا يقـوم مـزود،التبــرع مــن قبــل مــزود التكافــل سالمة) بصفتــه وكيــال عــن ( حملـة الوثائـق مقابـل أجـرة الوكيـل
التكافـل )سـالمة( بصفتـه مضاربـا باسـتثمار االمـوال المودعـة فـي حسـاب صنـدوق التبـرع بصيغـة المضاربـة الشــرعية
.مقابــل حصــة المضــارب مــن االربــاح المحققــة

ميزات المنتج الرئيسية
:سن األهلية
. سنة59 و21 بين
:الحد األقصى لسن التغطية
.) واألمراض الخطيرة (المتعاملين الذكور) وسرطان اإلناث (المتعامالت اإلناث، والعجز الكلي الدائم،عاما للوفاة
ً 60 حتى
يخضــع التأميــن التكافلــي للمتعامليــن الذيــن يعملــون (أي ليســوا فــي أي إجــازة مرضيــة أو طبيــة) فــي وظيفــة بــدوام كامــل
) أشــهر الماضيــة فــي التاريــخ العــادي للتضميــن فــي برنامــج مزايــا التكافــل مــن6( مــن خــال العمــل المســتمر لمــدة الســتة
مصــرف أبوظبــي اإلســامي
:حد التغطية المجاني
.) درهم (فقط خمسة وأربعون ألف درهم إماراتي45,000

فترة االنتظار المسموح بها:
ســيتم توفيــر فتــرة االنتظــار المســموح بهــا مدتهــا ثالثــون ( )30يومــً بالتقويــم الميــادي ألعضــاء البرنامــج ،حيــث يقــوم مــزود
التكافــل خاللهــا بــرد مبلــغ االشــتراك التكافلــي الــذي دفعــه عضــو البرنامــج ،مــع مراعــاة خصــم تكلفــة اإلقــرار الطبــي ،إن
وجــدت ،فــي حالــة اإللغــاء أو التســوية المبك ــرة للتمويــل الخــاص بعضــو البرنامــج خــال فتــرة االنتظــار المســموح بهــا.
إجمالي الحد األقصى للمنفعة التكافلية:
يُطبــق الحــد األقصــى للمنفعــة التكافليــة اإلجماليــة الــذي يصــل إلــى  45,000درهــم (خمســة وأربعــون ألــف درهــم إماراتــي
فقــط) علــى عضــو البرنامــج.
الرسوم والتكاليف
مبلغ االشتراك التكافلي الشهري  ً 13درهم ً ا لكل عضو شهريا.
رسوم المصرف  %10من مبلغ االشتراك التكافلي الشهري الذي تم تحصيله.
رسوم اإلعداد لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل  %10من مبلغ االشتراك التكافلي الشهري الذي تم تحصيله.

المتطلبات والقيود وااللتزامات األساسية (بما فيها التزامات المتعامل)
متطلبات االكتتاب:
ال يوجد
االستثناءات:
ســيتم تطبيــق قائمــة االســتثناءات التاليــة فــي حالــة عــدم اســتحقاق أي منفعــة تكافليــة إذا نتجــت عــن الوفــاة أو العجــز
الكلــي الدائــم ،أو ســرطان اإلنــاث ،أو المــرض الخطيــر بشــكل مباشــر ،كليــً أو جزئيــً ،نتيجــة لمــا يلــي او ارتبــط بــه:
 .1االنتحار.
 .2الحــرب أو الغــزو أو عمــل األعــداء األجانــب أو األعمــال العدائيــة أو العمليــات الحربيــة (ســواء ُأعلنــت الحــرب أم ال) ،أو الحــرب
األهليــة ،أو اإلرهــاب ،أو التمــرد ،أو االضطرابــات المدنيــة التــي تتخــذ أبعــادً ا أو ترقــى إلــى انتفاضــة شــعبية ،أو انتفاضــة
عســكرية ،أو تمــرد ،أو القــوة العســكرية أو المغتصبــة أو أي أفعــال يقــوم بهــا أي شــخص يتصــرف نيابــة عــن أو فيمــا يتعلــق
بــأي منظمــة موجهــة نحــو اإلطاحــة بالقــوة بــأي حكومــة أو للتأثيــر عليهــا باإلرهــاب أو العنــف.
 .3النشاط اإلشعاعي والتفاعالت النووية.
 .4محاولة االنتحار أو الحكم القضائي أو اإلصابة  /المرض المتعمد سواء كان عاق ًلا أو مجنو ًنا.
 .5االضطرابات النفسية والعصبية.
 .6تعاطي المخدرات أو الكحول.
 .7المطالبات المبلغ عنها خالل فترة االنتظار.
ً
مسبقا ألول ستة أشهر للوفاة من التاريخ الطبيعي لإلدراج؛
 .8الحاالت الموجودة

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
facility within the free-look period. After the free-look period.
Aggregate Maximum Takaful Benefit:
The aggregate maximum Takaful Benefit of up to AED 45,000/- (UAE Dirhams Forty Five Thousand Only) will
apply to a Scheme Member.
Fees & Charges:
Monthly Takaful Contribution Amount AED 13/- Per Scheme Member per month.
ADIB Fee 10% of the collected Monthly Takaful Contribution Amount.
ADNTC Administration Fee 10% of the collected Monthly Takaful Contribution Amount.

)Key Requirements, Limitations and Obligations (Including customer obligations
Underwriting Requirements:
None.
Exclusions:
The following list of exclusions will apply where no Takaful Benefit will be payable if Death or Permanent Total
Disability Female Cancer or Critical Illness results directly, wholly or partly as a result of or related to:
1. Suicide.
2. War, invasion, act of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil
war, terrorism, mutiny, civil commotions assuming the proportions of or amounting to a popular uprising,
military rising, insurrection, rebellion, military or usurped power or any acts of any person acting on behalf of
or in 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. Radioactivity and nuclear reactions
;4. Attempted suicide, Judicial sentence or intentional self-inflicted injury / illness whilst sane or insane
5. Mental and nervous disorders.
6. Drug or alcohol abuse.
;7. Claims intimated during the Waiting Period
;8. Pre-existing Conditions for the first 06 months for Death from Normal Date of Inclusion

 .9الحاالت الموجودة مسبقًا ألول  12شهرًا لإلعاقة الكاملة الدائمة من التاريخ الطبيعي لإلدراج؛
 .10الحاالت الموجودة مسبقًا لسرطان اإلناث أو األمراض الخطيرة من التاريخ الطبيعي لإلدراج؛
 .11األعمال اإلجرامية.

;9. Pre-existing Conditions for the first 12 months for Permanent Total Disability from Normal Date of Inclusion
;10. Pre-existing Conditions for Female Cancer or Critical Illnesses from Normal Date of Inclusion
;11. Criminal acts

 .12الطيــران أو الطيــران الشــراعي أو أي شــكل مــن أشــكال الرحــات الجويــة بخــاف مســافر يدفــع أجــرة لشــركة طيــران أو
خدمــة مســتأجرة معتــرف بهــا؛

12. Aviation, gliding or any form of aerial flight other than as a fare paying passenger of a recognized airline or
;charter service

 .13المشــاركة أو التدريــب علــى أي رياضــة خطــرة أو هوايــة أو منافســة أو الركــوب أو القيــادة فــي أي شــكل مــن أشــكال الســباق
أو المنافسة؛

13. Participation in or training for any dangerous or hazardous sport or pastime or competition or riding or driving
;in any form of race or competition

 .14المــرض أو العــدوى التــي يســببها أو ســاهم فــي اإلصابــة بهــا فيــروس نقــص المناعــة البشــرية أو اإليــدز أو حالــة مرتبطــة
باإليــدز؛

;14. Disease(s) or infection(s) occasioned or contributed to by HIV infection, AIDS or an AIDS related condition

 .15العيــش خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكثــر مــن ثالثــة عشــر ( )13اســبوعًا متتاليــً فــي أي ســنة مــن ســنوات وثيقــة
التأميــن؛
 .16عدم التماس المشورة الطبية أو اتباعها؛
يوما تقويميًا من تاريخ الحدث الذي أدى إلى نشوء المطالبة.
 .17المطالبات التي تم اإلبالغ عنها بعد مئة وثمانين (ً )180
إذا ادعــى مــزود التكافــل أنــه بســبب أي مــن هــذه االســتثناءات ال تغطــي هــذه الوثيقــة أي خســارة ،فــإن عــبء إثبــات العك ــس
يقــع علــى عاتــق حامــل الوثيقــة وبالتالــي تبــرأ ذمــة مــزود التكافــل مــن أي مســؤولية علــى اإلطــاق.

اإلفصاحات الرئيسية
يُحكم البرنامج التكافلي لمزايا من مصرف أبوظبي اإلسالمي بأحكام وشروط مزود التكافل.
يحتفــظ مصــرف أبوظبــي اإلســامي ومــزود خدمــات التكافــل بالحــق فــي تغييــر شــروط وأحــكام منتجاتهمــا ،ويتلقــى
يومــا مــن تنفيــذ هــذه التغييــرات.
المتعاملــون إخطــارًا قبــل ً 60

;15. Living outside of the UAE for more than thirteen (13) consecutive weeks in any Policy Year
;16. Failure to seek or follow medical advice
17. Claims intimated after one hundred eighty (180) calendar days from the Date of Event giving rise to the claim.
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 Policyholder thus discharging the Takaful Provider from any
liability whatsoever.

Key Disclosures
Takaful Provider’s Provisions & Terms shall govern the Abu Dhabi Islamic Bank – Mazaya Services Takaful
Scheme.
ADIB and Takaful Provider reserves the right to change its product terms and conditions, consumers will
receive a notification 60 days before these changes are implemented.

Warnings
Important Warnings Related to Abu Dhabi Islamic Bank – Mazaya Services Takaful Scheme:
Takaful Benefit is claimable only once per Scheme Member’s life.
Once 100% of Takaful Benefit is paid out, the individual coverage will be automatically terminated.
Death and Permanent Total Disability Takaful Benefit shall be reduced by the amount paid for Critical
Illness and Female Cancer benefit paid.
Pre-Existing Conditions are excluded for the first 06 months from Normal Date of Inclusion for Death,
for the first 12 months from Normal Date of Inclusion for Permanent Total Disability and they are totally
excluded for Critical Illness and Female Cancer.
Waiting Period: Ninety (90) calendar days for Critical Illness and Female Cancer.
Survival Period: Thirty (30) calendar days Critical Illness and Female Cancer.
Other Important Warnings:
ADIB employees are not authorized to collect cash or cheques in favor of other beneficiaries. ADIB is not
liable for any cash payments, cheques or wire transfers authorized by consumer to third parties or ADIB
employees.
Takaful cover is provided on a monthly basis and the Takaful Contribution Amount is payable in advance
at the time of enrolling in the Takaful Scheme.
Takaful cover shall automatically cease in case of non-payment of monthly Takaful Contribution
Amounts after they have become due.
In the event a Scheme Member opts-out of the scheme, there will be no refund of Takaful Contribution
Amount.

التحذيرات
:تحذيرات مهمة تتعلق بالبرنامج التكافلي لمزايا من مصرف أبوظبي اإلسالمي
.ال يمكن المطالبة بمنافع التكافل إال مرة واحدة لكل عضو
. من المنفعة التكافلية سيتم إنهاء التغطية الفردية تلقائيً ا%100 بمجرد دفع
يجب تخفيض المنفعة التكافلية للوفاة والعجز الكلي الدائم بالمبلغ المدفوع لألمراض الخطيرة
.ومخصصات سرطان اإلناث المدفوعة
ً
 شهرًا من12  ألول،مسبقا لألشهر الستة األولى من التاريخ الفعلي إلدراج الوفاة
ُتستثنى الحاالت الموجودة
.تماما لألمراض الخطيرة وسرطان اإلناث
التاريخ الفعلي إلدراج اإلعاقة الكلية الدائمة ويتم استبعادها
ً
.يوما بالتقويم الميالدي لألمراض الخطيرة وسرطان اإلناث
)90(  تسعون:فترة االنتظار
ً
.يوما من األمراض الخطيرة وسرطان اإلناث
)30(  ثالثون:فترة البقاء على قيد الحياة
ً
:تحذيرات أخرى مهمة
 إن.ال يحق لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي استالم أي مبالغ نقدية أو شيكات لصالح المستفيدين
مصرف أبوظبي اإلسالمي غير مسؤول عن أي مدفوعات نقدية أو شيكات أو تحويالت موافق عليها من قبل
.المتعامل لصالح أطراف ثالثة أو لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي
مقدما في وقت
يتم توفير غطاء التكافل على أساس شهري ويكون مبلغ اشتراك التكافل مستحق الدفع
ً
.التسجيل في برنامج التكافل
يتوقف غطاء التأمين التكافلي تلقائيً ا في حالة عدم دفع مبالغ االشتراكات التكافلية الشهرية بعد
.استحقاقها
. لن يكون هناك استرداد لمبلغ اشتراك التكافل،في حالة خروج العضو من البرنامج

ADIB Mazaya Services Takaful Scheme Terms and Conditions
Takaful Benefits:
Income Takaful Protection
Takaful Benefits for Critical Illness Or Female Cancer (Accelerated Benefits)
All capitalized terms that are not defined herein have the meaning given to them in ADIB Mazaya Takaful Scheme
Provisions and Conditions
1. The Customer understands and agrees that the Takaful Benefit amount paid by ADTNC through Mazaya
Takaful Scheme will be given to the Beneficiary or the Scheme Member as per ADIB Mazaya Takaful Scheme
Provisions and Conditions.
2. The Customer eligible for Takaful cover are the individual customers who subscribed to Mazaya Services and
are between the ages of 21 years to 59 years for all the benefits.
3. The maximum Total Takaful Benefit Amount for Income Protection Takaful Benefit shall be equal AED 45,000/(Forty Five Thousand Only) and the Total Takaful Benefit Amount for Critical Illness and/or Female Cancer
Takaful Benefit shall be equal AED 25,000/- (Twenty Five Thousand Only).
4. Written notice of a claim must be given to ADNTC within 365 days of occurrence of any event covered.
5. Exclusions: No Takaful Benefit will be payable in the event of Death, Permanent Total Disability, Critical Illness
and Female Cancer result directly, indirectly, wholly or partially as a consequence of or related to any of the
Exclusions mentioned under ADIB Mazaya Takaful Scheme Provisions and Conditions Available at:
http://www.adib.ae/en/personal/takaful.
6. The Takaful cover and the Takaful Benefit(s) provided under this Policy and payable hereunder are not
assignable.
7. The Critical illness includes the first ever occurrence of any of the following - Cancer, Stroke, Heart Attack,
Coronary Artery Bypass Surgery, Major Organ Transplant, Kidney Failure and Multiple Sclerosis.
8. The Takaful cover would cease upon the cancellation of Mazaya Services.
9. ADIB bears no responsibility, whatsoever; in the event, a claim is rejected by ADNTC, unless negligence occurs
from the side of ADIB.
10. Where applicable, the customer hereby authorizes ADIB to use the prevailing spot exchange rate to convert
a non-AED Individual Takaful Benefit Amount to AED and vice-versa, on the date of the payment of Takaful
Benefit for any claim.

Key Risks
For all Scheme Members, this Takaful Scheme shall not cover any claim 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 following the Normal Date of Inclusion.
Claims notified after one hundred eighty (180) calendar days from the Date of Event giving rise to the claim.

شروط وأحكام البرنامج التكافلي لمزايا من مصرف أبوظبي اإلسالمي
:المنافع التكافلية
:الحماية التكافلية للدخل
المنافع التكافلية لألمراض الخطيرة أو أمراض السرطان لدى اإلناث
إن جميع المصطلحات الواردة هنا والتي لم يتم تعريفها تفسر وفق المعنى المحدد لها في شروط وأحكام
البرنامجالتكافلي لمزايا
 يفهم المتعامل ويقر بأن مبلغ المنفعة التكافلية الذي تدفعه شركة تكافل من خال برنامج تكافل «مزايا )»البرنامج.1
التكافلي لمزايا» ( سيحصل عليه المستفيد أو عضو البرنامج وفق لشروط وأحكام البرنامج التكافلي لمزايا من مصرف
.أبو ظبي اإلسالمي
 المتعاملون المؤهلون للتمتع بالبرنامج التكافلي لمزايا هم المتعاملون األفراد المشتركون في مزايا و تتراوح أعمارهم.2
. سنة59  سنة و21 بين
 (خمسة45,000  الحد األقصى لمبلغ المنفعة التكافلية اإلجمالية للبرنامج التكافلي لمزايا لحماية الدخل يساوي.3
 أو المنفعة التكافلية/ ويبلغ إجمالي مبلغ المنفعة التكافلية لألمراض الخطيرة و،وأربعين ألف فقط) درهم إماراتي
. (خمسة وعشرين ألف فقط) درهم25,000 ألمراض السرطان لدى اإلناث
 يوم من تاريخ وقوع أي حدث يقع ضمن365  يرسل إخطار خطي بالمطالبة إلى شركة أبوظبي للتكافل في غضون.4
نطاق التغطية التأمينية
 لن تدفع أي منفعة تكافلية في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم واألمراض الخطيرة وحاالت اإلصابة: االستثناءات.5
بأمراض السرطان لدى اإلناث الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بصورة كلية أو جزئية بسبب أو بما يتعلق بأي من
 يمكن االطالع على هذه الحاالت على الموقع.»االستثناءات المذكورة في شروط وأحكام البرنامج التكافلي لمزايا
.http://www.adib.ae/en/personal/takaful
 ال يجوز التنازل عن التغطية التكافلية وأي من منافع البرنامج التكافلي لمزايا المقدمة والمستحقة الدفع بموجب هذه.6
.الوثيقة
 يشمل المرض الخطير أول تشخيص ألي مما يلي؛ السرطان واإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وإجراء جراحة.7
القلب المفتوح وزراعة األعضاء والفشل الكلوي واإلصابة بمرض التصلب المتعدد
. يتوقف التمتع بمنافع التغطية التكافلية عند إلغاء خدمات مزايا.8
ً  لن يكون مصرف أبو ظبي اإلسالمي بأي حال مسؤو.9
ال عن حاالت رفض شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المطالبات
. ما لم يكن ذلك بسبب التقصير من جانب المصرف،التأمينية
 بصرف مبلغ المنفعة التكافلية الفردية بالعملة، عند االقتضاء، يوكل المتعامل بموجبه مصرف أبو ظبي اإلسالمي.10
األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي أو من الدرهم اإلماراتي إلى العملة األجنبية في تاريخ دفع المنفعة التكافلية ألي مطالبة

األخطار الرئيسية
 ال يغطــي برنامــج التكافــل هــذا أي مطالبــة ناشــئة عــن الحــاالت الطبيــة المتعلقــة،بالنســبة لجميــع أعضــاء البرنامــج
.يومــا بعــد التاريــخ الطبيعــي لــإدراج
ً 30  ألول، ســواء تــم تشــخيصه أم ال فــي وقــت التاريــخ الطبيعــي لــإدراج19-بـــكوفيد
.يوما تقويميًا من تاريخ الحدث الذي أدى إلى نشوء المطالبة
ً )180( المطالبات التي تم اإلخطار بها بعد مئة وثمانين

Important Information
For more information, a Scheme Member should contact:
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

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 this 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.

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

معلومات مهمة
: يجب على عضو البرنامج التواصل مع،لمزيد من المعلومات
ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش
 جزيرة الريم، مارينا سكوير،25  الدور،برج طموح
35335 .ب.ص
أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة
+971 2 4107700 :الهاتف
+971 2 4107800 :الفاكس

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 واالحكام العامة للبرنامج التكافلي
		 أقر بموجبه بأنني قد قرأت وفهمت وقبلت المزايا الرئيسية المذكورة أعاله الموضحة في هذا المستند بما في
		  ومبالغ االشتراك وجميع الرسوم والتكاليف والعموالت،ذلك المخاطر المتعلقة باالشتراك في البرنامج التكافلي
.والنفقات المترتبة على االشتراك في البرنامج التكافلي

اسم وتوقيع المتعامل
رقم الهوية االماراتية
التاريخ

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

