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Customer frequently
asked questions

1. What is Mazaya?
Mazaya is a bundle package offered which enables the customer to
avail free personal banking services, lifestyle services, Takaful services
and other discounted services from ADIB by paying a monthly
enrollment fee.

2. How much is the monthly enrollment fee for Mazaya?
AED100 + 5% Vat is the monthly enrollment fee.

3. Who can apply for Mazaya?
All Existing and New to Bank retail individual customers above 21
years old can apply for Mazaya.

4. Can a company apply for Mazaya?
Corporate / company accounts are not allowed to apply for Mazaya.
Mazaya is only offered to retail individual customers.

5. How do existing customers can apply for Mazaya?
Mazaya can be opted by customers by visiting the nearest branch or
through ADIB phone banking service 600543216.

6. How can new to bank customers apply for Mazaya?
Customers may fill & sign Mazaya application form at the time of
opening an account with the bank.

7. What will be the cancellation process for Mazaya?
Customer can initiate Mazaya cancellation request by visiting the
nearest branch or Call ADIB phone banking service on 600543216.

8. Is there any cancellation fees for Mazaya?
No cancellation fees associated with Mazaya.

9. Whether the fall below fee is waived for Mazaya customers?
Yes, all Mazaya customer accounts are waived from the fall below fees
if the daily balance falls below the determined level.

10. How many Cheque books can be availed by customer?
For existing customers, unlimited Cheques can be availed.
For New to Bank, as per central bank regulation, only 1 cheque book
will be issued in the first 6 months of account opening, additional
Cheque book can be issued only after 6 months.

11. Duplicate statement can be requested up to what period?
There is no limitation on the period; customer can obtain statements
for any specific period.

12. What will be the charge for online transfers outside ADIB
(outside the country)?
Only ADIB charges will be waived. Other correspondent charges may
apply.
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13. How many ATM Transaction are free under Mazaya
Banking Benefits?
Customer will be benefited with 4 ATM switch transaction per
month post that the customer would be charged as per the fees
specified in the announced schedule of charges.

14. What are the benefits linked while opting in to ADIB
Mazaya Visa Signature Debit Card?
The benefits linked to ADIB Mazaya Visa signature Debit Card is as
follows: *
•
•
•
•
•
•
•

Priority Queue System in the branches
VIP Airport Lounge Access
Roadside Assistance
Concierge Service
Medical and Travel Assistance
Purchase Protection
Extended Warranty

MAZAYA - TAKAFUL SCHEME CUSTOMER
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. What is Mazaya Takaful Scheme?
The Takaful benefits that customers can enjoy under Mazaya bundle.
This benefit is offered by Abu Dhabi National Takaful Company and
ADIB is only a distributor of this product.

2. What are the benefits of Mazaya Takaful Scheme?
Income Protection: Takaful Benefit in case of Death or Permanent
Total Disability up to AED 15,000 monthly for three months.
Critical Illness Or Female Cancer: Takaful Benefit payable upon first
ever diagnosis of any of the defined seven (7) Female Cancer(s) for
Female Scheme Members or Takaful Benefit payable upon first ever
diagnosis of any of the defined seven (7) Critical illness for Male
Scheme Members.
The maximum Total Takaful Benefit amount for Income Protection
benefit shall be equal to AED 45,000/- (Forty-Five Thousand Only)
and the maximum Total Takaful Benefit amount for Critical Illness or
Female Cancer benefit shall be equal to AED 25,000/- (Twenty-Five
Thousand Only).

3. Do I have an option for not opting for Mazaya Takaful
Scheme?
You cannot opt out of Mazaya Takaful Scheme, as it is a part of the
Mazaya bundle.

4. Is there any age restriction for Mazaya Takaful Scheme?
The Customers eligible for Takaful cover are the individual customers
who participated in Mazaya Takaful Scheme and are between the

* For more details about ADIB Mazaya Visa Signature Debit Card benefits please refer
to Visa website.
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age of 21 years to 59 years for all the benefits.

5. Is there a waiting period for the customers to be covered
under Mazaya Takaful Scheme?
A waiting period of ninety (90) calendar days is applicable from
Normal Date of Inclusion for Critical Illness and Female Cancer.

6. Is there any exclusion from the Mazaya Takaful Scheme
coverage?
No Takaful Benefit will be payable if 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 the Provisions and Conditions of
Mazaya Takaful Scheme available at
http://www.adib.ae/en/personal/accounts.

7. Will Takaful cover cease upon cancelation of Mazaya?
Yes, the Takaful cover will cease upon cancelation of Mazaya.

8. How can I claim for Mazaya Takaful Scheme?
Claims should be sent to Abu Dhabi National Takaful Company at
Life.Claims@takaful.ae within 180 calendar days after the Date
of Event. For more details, please see Provisions and Conditions
of Mazaya Takaful Scheme available at http://www.adib.ae/en/
personal/accounts. Also, you can call us on ADIB phone banking
service. dial 600543216.

MAZAYA - WEALTH MANAGEMENT CUSTOMER
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. What are Mazaya Wealth Management benefits?
Any customer participates in Mazaya services and subscribe into
Khuttati – My Plan, will be entitled to get a %25 discount on the
subscription fees.
2. What is Khuttati – My Plan?
Khuttati – My Plan is an investment plan that deducts monthly
amount from your account, which then gets invested in your
selection of either an Investment Portfolio or directly into Mutual
Funds, which in both cases should be matching your investment Risk
Profile.
3. What is the investment Risk Profile?
Customer’s investment Risk Profile is defined by answering a
questionnaire that will help to determine your risk appetite based
on your age, education, investment experience, risk tolerance and
other factors. Determining the risk profile will help to select the
appropriate portfolio or funds for every client.
4. Is there any age restriction for subscription in Khuttati- My
Plan?
Customer’s age should be below 55 years old.
3

5. How much is the minimum monthly payment for Khuttati –
My Plan?
Minimum Customer’s monthly investment amount is 200 USD or
1000 SAR or AED 1000.
6. What is the participation period of Khuttati- My plan?
The duration of the Khuttati- My plan is at least 3 years.
7. When I can cancel Khuttati -my plan?
You can cancel your plan any time; however, the paid contributions
will remain invested until you request to redeem them.
8. When I can redeem my investment amount?
You can redeem your investment anytime. After redemption, you
have two options, either to continue with your plan or cancel it.
9. What are Sukuk Funds & Equity Funds?
Third party Shari’a compliant Mutual funds that invest in a
diversified portfolio of Sukuk (for Sukuk Funds) and Equities (for
Equity Funds). These funds are usually managed by professional
managers who have deep knowledge and long experience within the
financial markets.
10. Do I have an option for not opting for Mazaya Wealth
Management benefits?
Khuttati- My Plan is an optional, which offered to all Mazaya
customer to enjoy the offered discount.
11. Is Khuttati- My Plan a capital guaranteed product?
Khuttati – my plan product is not capital guaranteed. Investment in
Shari’a compliant financial investments involves risks and returns
may vary because of the performance of the funds, changes in spot
foreign currency exchange rates, prices and other factors.
12. How & Where can I apply to Khuttati plan?
You can apply to Khuttati plan by visiting ADIB Branches or through
Call ADIB phone banking service on 600543216.
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 .3ما هو تقييم المخاطرة االستثمارية الخاصة بالمتعامل؟

يتــم تقييــم المخاطــرة االســتثمارية للمتعامــل مــن خــال اإلجابــة
علــى اســتبيان يســاعد فــي تحديــد مــدى اســتعداد المتعامــل
للمخاطــرة اعتمــادًا علــى عمــره ومســتوى تعليمــه وخبرتــه
االســتثمارية وإمكانيــة تحمــل المخاطــرة وعوامــل أخــرى .ويســاعد
تحديــد القــدرة علــى المخاطــرة علــى اختيــار المحفظــة االســتثمارية
أو الصناديــق المناســبة لــكل متعامــل.
 .4هــل هنــاك أي شــروط تخــص العمــر بالنســبة لالشــتراك فــي برنامــج
«خطتــي»؟

يجب أن يكون عمر المتعامل أقل من  55عامًا.

 .5مــا هــو الحــد األدنــى لمبلــغ االســتثمار الشــهري فــي برنامــج
« خطتــي » ؟

الحــد األدنــى لمبلــغ االســتثمار الشــهري للمتعامــل هــو  200دوالر أو
 1,000ريــال ســعودي أو  1,000درهــم إماراتــي.
 .6ما هي مدة االشتراك في برنامج «خطتي»؟

مدة برنامج «خطتي» هي  3سنوات على األقل.
 .7متى يمكنني إلغاء اشتراكي في برنامج «خطتي»؟

يمكنــك إلغــاء االشــتراك فــي أي وقــت ،ولكــن ســتظل المســاهمات
المدفوعــة قيــد االســتثمار حتــى تطلــب اســتردادها.
 .8متى يمكنني استرداد مبلغ االستثمار الخاص بي؟

يمكنــك اســترداد اســتثمارك فــي أي وقــت .بعــد االســترداد ،يتوفــر لــك
خيــاران ،إمــا االســتمرار فــي خطتــك االســتثمارية أو إلغائهــا.
 .9ما هي صناديق الصكوك وصناديق األسهم؟

هــي صناديــق اســتثمار محليــة وعالميــة متوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة والتــي تســتثمر فــي مجموعــة متنوعــة مــن الصكــوك
(بالنســبة لصناديــق الصكــوك) واألســهم (بالنســبة لصناديــق
األســهم) .عــادة مــا تتــم إدارة هــذه الصناديــق عــن طريــق مــدراء
محترفيــن يمتلكــون معرفــة كبيــرة وخبــرة طويلــة باألســواق الماليــة.
 .10هــل لــدي خيــار عــدم المشــاركة فــي برنامــج إدارة الثــروات التابــع
لبرنامــج مزايــا؟

يتوفــر برنامــج «خطتــي» اختياريــً لجميــع متعاملــي مزايــا ،ويقــدم
لهــم معــدل الخصــم المذكــور.
 .11هل يعتبر منتج «خطتي» منتجًا مضمونًا برأس المال؟

منتــج «خطتــي» غيــر مضمــون بــرأس المــال .ينطــوي االســتثمار فــي
االســتثمارات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية علــى
مخاطــر وقــد تختلــف العوائــد وفقــً ألداء الصناديــق والتغيــرات فــي
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة الفوريــة واألســعار وعوامــل أخــرى.
 .12كيــف وأيــن يمكننــي تقديــم طلــب االشــتراك فــي برنامــج
« خطتــي » ؟

يمكنــك تقديــم طلــب االشــتراك فــي برنامــج «خطتــي» مــن خــال
زيــارة فــروع مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي أو مــن خــال مركــز االتصــال
عبــر الرقــم  800200أو .600543216
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 .3هل يتوفر لدي خيار عدم االشتراك في الحماية التكافلية؟

ال يمكنــك إلغــاء خدمــات الحمايــة التكافليــة ،فهــي جــزء مــن
خدمــات مزايــا.
 .4هــل هنــاك أي شــروط تخــص العمــر بالنســبة لالشــتراك فــي
الحمايــة التكافليــة ضمــن خدمــات مزايــا؟

المتعاملــون المؤهلــون لخدمــات الحمايــة التكافليــة هــم
المتعاملــون األفــراد المشــاركون فــي خدمــات الحمايــة التكافليــة
ضمــن خدمــات مزايــا والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  21عامــً و59
عامــً.
 .5هــل توجــد فتــرة انتظــار للمتعامــل للحصــول علــى التغطيــة
التكافليــة ضمــن خدمــات مزايــا؟

توجــد فتــرة انتظــار تبلــغ تســعين ( )90يومــً تقويميــً تبــدأ اعتبــارًا
مــن تاريــخ تشــخيص المــرض العضــال أو الســرطان لــدى اإلنــاث.
 .6هــل يوجــد اســتثناءات مــن التغطيــة التكافليــة ضمــن خدمــات
مزايــا؟

لــن يتــم دفــع أي منفعــة تكافليــة إذا كانــت حالــة الوفــاة والعجــز
الكلــي الدائــم واألمــراض العضــال والســرطان المرتبــط بالســيدات
ناتجــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو كليــً أو جزئيــً كنتيجــة أو
مرتبطــة بــأي مــن االســتثناءات المذكــورة فــي شــروط وأحــكام
خدمــات الحمايــة التكافليــة ضمــن خدمــات مزايــا ،المتوفــرة عبــر
الرابــط .http://www.adib.ae/en/personal/accounts
 .7هــل تتوقــف خدمــات الحمايــة التكافليــة عنــد إلغــاء االشــتراك
فــي خدمــات مزايــا؟

نعــم ،ســتتوقف خدمــات الحمايــة التكافليــة عنــد إلغــاء االشــتراك
فــي خدمــات مزايــا.
 .8كيــف يمكننــي تقديــم مطالبــات خدمــات الحمايــة التكافليــة
ضمــن خدمــات مزايــا؟

يجــب إرســال المطالبــات إلــى شــركة أبــو ظبــي الوطنيــة للتكافــل
علــى البريــد االلكترونــي Life.Claims@takaful.ae :فــي غضــون 180
يومــً تقويميــً مــن تاريــخ الحــدث .للمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى
االطــاع علــى أحــكام وشــروط خدمــات الحمايــة التكافليــة ضمــن
برنامــج مزايــا عبــر الرابــط
 .http://www.adib.ae/en/personal/accountsكمــا يمكنــك التواصل
معنــا عبر خدمتنــا المصرفية الهاتفيــة .اتصــل 600543216

خدمــات إدارة الثــروات ضمــن خدمــات مزايــا  -أســئلة
المتعامليــن المتكــررة
 .1ما هي مميزات إدارة الثروات المتوفرة ضمن خدمات مزايا؟

يحــق ألي متعامــل مشــترك فــي خدمــات مزايــا الحصــول علــى
خصــم بمعــدل  ٪25علــى رســوم االشــتراك الخــاص فــي برنامــج
«خطتــي».
 .2ما هو برنامج «خطتي»؟

برنامــج «خطتــي» هــو خطــة اســتثمارية تقــوم بخصــم مبلــغ
شــهري مــن حســابك ،ثــم يتــم اســتثماره إمــا ضمــن محفظــة
اســتثمارية أو مباشــرة فــي الصناديــق المشــتركة وفقــً الختيــارك،
والتــي يجــب أن تتطابــق فــي كلتــا الحالتيــن مــع تقييــم المخاطــرة
االســتثمارية الخاصــة بــك.
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 .11مــا هــي المــدة التــي يمكــن طلــب نســخة إضافيــة مــن كشــف
الحســاب؟

ال توجــد قيــود علــى المــدة ،حيــث يمكــن للمتعامــل الحصــول علــى
كشــوف حســاب ألي فتــرة معينــة.
 .12كــم تبلــغ رســوم التحويــات عبــر اإلنترنــت لحســابات خــارج مصــرف
أبــو ظبــي اإلســامي (خــارج الدولــة)؟

يتــم اإلعفــاء مــن رســوم مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي فقــط ،ســيتم
تطبيــق رســوم البنــوك المراســلة األخــرى.
 .13كم عدد معامالت الصراف اآللي المجانية ضمن خدمات مزايا؟

يمكــن للمتعامــل تنفيــذ  4معامــات شــهريًا باســتخدام أجهــزة
الصــراف اآللــي فــي شــبكة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبعــد ذلــك
ســيتم تحصيــل رســوم مــن المتعامــل وفقــً لمــا هــو محــدد فــي
جــدول الرســوم المعلــن.

 .14مــا هــي المزايــا التــي يحصــل عليهــا المتعامــل عنــد اختيــار بطاقــة
مزايــا سيغنتشــر للخصــم المباشــر مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي؟

خدمــات بطاقــة مزايــا سيغنتشــر للخصــم المباشــر مــن مصــرف أبــو
ظبــي اإلســامي هــي:
إعطاء األولوية لحاملي بطاقة مزايا في الفروع.
.
دخول صاالت المطار الخاصة مجانًا.
.
خدمة المساعدة على الطريق.
.
خدمات الكونسيرج.
.
المساعدة الطبية أثناء السفر.
.
حماية عمليات الشراء.
.
الضمان الممدد.
.
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول خدمــات بطاقــة مزايــا سيغنتشــر
للخصــم المباشــر مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي ،يرجــى الرجــوع
إلــى موقــع فيــزا اإللكترونــي.

خدمــات الحمايــة التكافليــة ضمــن خدمــات مزايــا
أســئلة المتعامليــن المتكــررة
 .1ما هي خدمات الحماية التكافلية ضمن خدمات مزايا؟

خدمــات الحمايــة التكافليــة التــي يمكــن للمتعامــل الحصــول عليهــا
ضمــن خدمــات مزايــا ،وتوفرهــا شــركة أبــو ظبــي الوطنيــة للتكافــل
ويعتبــر مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي موزعــً فقــط لهــذا المنتــج.
 .2ما هي خدمات الحماية التكافلية ضمن خدمات مزايا؟

حمايــة الدخــل :الحمايــة التكافليــة فــي حالــة الوفــاة أو العجــز
الكلــي الدائــم بمبلــغ يصــل الــى  15000درهــم شــهريا لمــدة ثالثــة
أشــهر.
المــرض العضــال أو الســرطان المرتبــط بالســيدات :يتــم دفــع قيمــة
الحمايــة التكافليــة المســتحقة فــي حــال اإلصابــة األولــى بأحــد أنــواع
الســرطان الســبعة ( )7المرتبطــة بالســيدات أو أحــد األمــراض الســبعة
( )7العضــال التــي تصيــب الرجــال مــن أعضــاء البرنامــج.
ويبلــغ الحــد األقصــى لمبلــغ الحمايــة التكافليــة اإلجمالــي لخدمــة
حمايــة الدخــل  45,000درهــم (خمســة وأربعيــن ألفــً فقــط) ويبلــغ
إجمالــي مبلــغ الحمايــة التكافليــة لألمــراض العضــال أو الســرطان
المرتبــط بالســيدات  25,000درهــم (خمســة وعشــرين ألفــً فقــط).
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 .1ما هي خدمات مزايا؟

خدمــات مزايــا هــي مجموعــة مــن الخدمــات المصرفيــة ومنافــع
أخــرى «خدمــات مزايــا» مقدمــة مــن قبــل المصــرف للمتعامليــن
الــذي يشــتركون فيهــا والتــي تمكنهــم مــن االســتفادة مــن
خدمــات مجانيــة تشــمل :الخدمــات المصرفيــة الشــخصية
وخدمــات أســلوب الحيــاة وخدمــات التكافــل ،وغيرهــا مــن
الخدمــات المخفضــة مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي عــن طريــق
دفــع رســوم اشــتراك شــهرية.
 .2كم تبلغ قيمة رسوم االشتراك الشهرية في خدمات مزايا؟

تبلــغ رســوم االشــتراك الشــهرية  100درهــم باإلضافــة الــى %5
نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة.
َ .3من يمكنه التقدم للحصول على خدمات مزايا؟

يمكــن لجميــع متعاملــي الخدمــات المصرفيــة لألفــراد الحالييــن
عامــا التقــدم بطلــب
والجــدد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 21
ً
االشــتراك فــي خدمــات مزايــا.
 .4هــل يمكــن لحســاب الشــركات طلــب االشــتراك فــي خدمــات
مزايــا؟

ال يُســمح باشــتراك حســابات الشــركات/األعمال فــي خدمــات مزايا،
بــل هــي متاحــة للمتعامليــن األفــراد فقــط.
 .5كيف يمكن للمتعاملين الحاليين االشتراك في خدمات مزايا؟

يمكــن للمتعامليــن الحالييــن االشــتراك فــي خدمــات مزايــا
مــن خــال زيــارة أقــرب فــرع أو التواصــل عبــر خدمتنــا المصرفيــة
الهاتفيــة .600543216
 .6كيف يمكن للمتعاملين الجدد االشتراك في برنامج مزايا؟

يمكــن للمتعامــل تعبئــة نمــوذج طلــب االشــتراك فــي خدمــات
مزايــا وتوقيعــه عنــد فتــح الحســاب لــدى المصــرف.
 .7كيف يمكن إلغاء االشتراك في خدمات مزايا؟

يمكــن للمتعامــل تقديــم طلــب إلغــاء االشــتراك فــي خدمــات
مزايــا عــن طريــق زيــارة أقــرب فــرع أو التواصــل عبــر خدمتنــا
المصرفيــة الهاتفيــة .600543216
 .8هل هناك رسوم إلغاء اإلشترك في خدمات مزايا؟

ال يوجد رسوم إللغاء االشتراك في خدمات مزايا

 .9هــل رســوم عــدم االحتفــاظ بالحــد األدنــى للرصيــد معفــاة
لمتعاملــي مزايــا؟

نعــم ،لــن تخضــع جميــع حســابات متعاملــي مزايــا لمســتويات
الحــد األدنــى للرصيــد اليومــي.
 .10كــم عــدد دفاتــر الشــيكات التــي يمكــن للمتعامــل الحصــول
عليهــا؟

يمكــن للمتعامليــن الحالييــن الحصــول علــى عــدد غيــر محــدود
مــن دفاتــر الشــيكات.
أمــا المتعامليــن الجــدد ،فوفقــً للوائــح المصــرف المركــزي،
يمكنهــم الحصــول علــى دفتــر شــيكات واحــد فقــط فــي أول 6
أشــهر مــن فتــح الحســاب ،وال يمكــن إصــدار دفتــر شــيكات إضافــي
إال بعــد  6أشــهر.
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