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Products Definition:
Personal Finance product is designed based on Murabaha (Islamic Finance 
Structure) to purchase goods, boats, shares, commodities, Sukuk etc. In certain 
cases, the customer after owning these items may at his/her sole discretion 
sell them to generate liquidity which may be used also to enable him/her 
to settle his/her outstanding debts at other banks. Personal finance structure 
can also be based on Ijarah mode to finance education and travel needs.  The 
following are key product variants under Personal Finance.

Shares Murabaha:  this product is based on Murabaha mode where ADIB buys 
the shares for its own benefit from the financial markets  as  per  customer’s  
promise  to  purchase,  and  thereafter,  ADIB  sells  the  same  shares  to  the  
customer  by  means  of  Murabaha  with  profit  margin  added  to  the  total  
cost  of  the  shares.  All terms and conditions of the transaction are disclosed 
to the customer.  Customer then has a choice to hold the shares that are 
owned by him/her or select to sell these shares in the financial market to 
generate liquidity. 

Sukuk Murabaha:  this product is based on Murabaha mode where ADIB 
initially participates into Mudaraba general pool of National Bonds Corporation 
(NBC), whereby the bank receives Sukuk in bulk which represent its share in 
such Mudaraba general pool.  After the passage of not less than 2 days, these 
Sukuk can be sold  by  the  bank  to  the  customer  on  Murabaha  basis  at  a  
price  consists  of  cost  plus  profit  agreed on in the contract, upon which the 
title of these Sukuk will be transferred to the customer. All relevant terms and 
conditions of the transaction are disclosed to the customer. Customer then has 
a choice to hold the Sukuk or to select redeeming them to generate liquidity. 

Sukuk Murabaha (Liabilities Settlement): this product is based on Murabaha 
mode where ADIB initially participates into Mudaraba general pool of National 
Bonds Corporation (NBC), whereby the bank receives Sukuk in bulk, which 
represent its share in such Mudaraba general pool. After the passage of not less 
than 2 days, these Sukuk can be sold by the bank to the customer on Murabaha 
basis at a price consists of cost-plus profit amount agreed on in the contract, 
upon which the title of these Sukuk will be transferred to the customer. All 
relevant terms and conditions of the transaction are disclosed to the customer. 
Customer then has a choice to hold the Sukuk or to select redeeming them  
to  generate  liquidity  in  order  to  settle  his/her  outstanding  finances  with 
other bank (s). 

Al  Khair  Liabilities  Settlement:  Commodity  Murabaha:  this  product  
is  based  on  Murabaha  mode  where  ADIB  buys  the  commodities  from  
international  commodity  broker  (the  original  seller)  and  receives  them  
physically  or  constructively  and  then  ADIB sells the same commodities to 
the customer at a price consists of cost plus profit amount  agreed  upon  in  
the  contract.  All terms and conditions of the transaction are disclosed to 
the customer. Thereafter, the customer can sell the same commodities to a 
third-party purchaser through the bank, as a messenger, to generate liquidity 
in order to settle his/her outstanding finances with other bank(s).

Goods Murabaha:  This product is based on Murabaha mode  where  ADIB  
buys  the  goods from the local vendors and after receiving them physically 
or constructively, the bank  sells  the  same  goods  to  the  customer  on  
Murabaha  basis  at  a  price  consists  of  cost plus profit amount agreed upon 
in the contract. All terms and conditions of the transaction are disclosed to 
the customer. 

Travel Ijarah: This product is based on services Ijarah where ADIB leases the 
services from the local vendors as per customer’s request and subleases the 
same services to the customer at a rental amount higher than the rental cost 
to ADIB.  All terms and conditions of the transaction are disclosed to the 
customer. Customer pays the total rental amount of this service Ijarah on a 
monthly installments basis. 

تعريف المنتجات:
تــم تصميــم منتــج التمويــل الشــخصي بصيغــة المرابحــة )هيكلــة التمويــل اإلســامي( 
لشــراء البضائــع، القــوارب، األســهم، الســلع، الصكوك...إلــخ. فــي حــاالت معينــة، يمكــن 
للمتعامــل بيــع هــذه الســلع وفقــً لتقديــره المطلــق بعــد تملكهــا بغــرض الحصــول 
علــى الســيولة التــي يمكــن اســتخدامها أيضــا فــي تســوية االلتزامــات المســتحقة 
ــى  ــخصي عل ــل الش ــة التموي ــوم هيكل ــن أن تق ــا يمك ــرى. كم ــوك األخ ــدى البن ــه ل علي
ــية  ــات الرئيس ــي المنتج ــا يل ــفر. فيم ــم والس ــات التعلي ــل احتياج ــارة لتموي ــة اإلج صيغ

ــخصي. ــل الش ــت التموي ــة تح ــة المدرج والمتنوع

مرابحــة األســهم: يقــوم هــذا المنتــج علــى صيغــة المرابحــة حيــث يقــوم المصــرف 
ــم  ــراء، ث ــل بالش ــد المتعام ــى وع ــاء عل ــة بن ــن األوراق المالي ــه م ــهم لصالح ــراء أس بش
يقــوم المصــرف بعــد ذلــك ببيــع هــذه األســهم للمتعامــل بالمرابحــة وذلــك بإضافــة 
هامــش ربــح إلــى تكلفــة األســهم اإلجماليــة. ويتــم اإلفصــاح عــن جميــع شــروط 
وأحــكام هــذه المعاملــة للمتعامــل.  ثــم يكــون للمتعامــل خيــار االحتفــاظ باألســهم 

ــيولة. ــى الس ــول عل ــة للحص ــوق المالي ــي الس ــا ف ــار بيعه ــا أو يخت ــي تملكه الت

ــوم  ــد أن يق ــك بع ــة وذل ــة المرابح ــى صيغ ــج عل ــذا المنت ــوم ه مرابحــة الصكــوك: يق
ــة  ــوك الوطني ــركة الصك ــي ش ــة ف ــام للمضارب ــاء الع ــي الوع ــاركة ف ــرف بالمش المص
ــي  ــرف ف ــة المص ــا حص ــل مجموعه ــوكُ  يمث ــى صك ــا عل ــرف بموجبه ــل المص ويحص
ــع  ــن ببي ــن يومي ــل ع ــا ال يق ــرور م ــد م ــرف بع ــوم المص ــم يق ــام. ث ــة الع ــاء المضارب وع
هــذه الصكــوك للمتعامــل مرابحــة بثمــن يســاوي التكلفــة + هامــش الربــح يتــم 
االتفــاق عليــه فــي العقــد، وبذلــك تنتقــل ملكيــة هــذه الصكــوك إلــى المتعامــل. ويتــم 
ــار  ــه خي ــون ل ــل، ويك ــة للمتعام ــذه المعامل ــكام ه ــروط وأح ــع ش ــن جمي ــاح ع اإلفص

ــيولة. ــى الس ــول عل ــا للحص ــوك أو بيعه ــذه الصك ــاظ به االحتف

ــة  ــى صيغ ــج عل ــذا المنت ــوم ه مرابحــة الصكــوك )لســداد التزامــات المصــارف(: يق
ــة  ــام للمضارب ــاء الع ــي الوع ــاركة ف ــرف بالمش ــوم المص ــد أن يق ــك بع ــة وذل المرابح
ــل  ــوكُ  ي ّمث ــى صك ــا عل ــرف بموجبه ــل المص ــة ويحص ــوك ٍ الوطني ــركة الصك ــي ش ف
ــد  ــرف بع ــوم المص ــم يق ــام. ث ــة الع ــاء المضارب ــي وع ــرف ف ــة المص ــا حص مجموعه
مــرور مــا ال يقــل عــن يوميــن ببيــع هــذه ً الصكــوك للمتعامــل مرابحــة بثمــن يســاوي 
التكلفــة + هامــش الربــح يتــم االتفــاق عليــه فــي العقــد، وبذلــك تنتقــل ملكيــة هــذه 
الصكــوك إلــى المتعامــل. ويتــم اإلفصــاح عــن جميــع شــروط وأحــكام هــذه المعاملــة 
للمتعامــل، ويكــون لــه خيــار االحتفــاظ بهــذه الصكــوك أو بيعهــا للحصــول علــى 

ــرى. ــارف اخ ــتحقة لمص ــه المس ــداد التزامات ــة لس ــيولة الازم الس

صيغــة  علــى  المنتــج  هــذا  يقــوم  الســلعة:  مرابحــة  االلتزامــات:  لســداد  الخيــر 
المرابحــة حيــث يقــوم المصــرف بشــراء ســلع مــن بائــع دولــي متخصــص فــي الســلع 
ــوم  ــا، يق ــا ً أو حكمي ــا ً حقيقي ــل ًم ــلع تس ــذه الس ــرف له ــلم ُّ المص ــد تس ــة، وبع الدولي
ــرف  ــح للمص ــش رب ــة وهام ــمل التكلف ــي يش ــن إجمال ــة بثم ــل مرابح ــا للمتعام ببيعه
ــذه  ــكام ه ــروط وأح ــع ش ــن جمي ــاح ع ــم اإلفص ــد. ويت ــي العق ــه ف ــاق علي ــم االتف يت
ــث  ــرف ثال ــلعة لط ــذه الس ــع ه ــل ً ببي ــوم المتعام ــد يق ــم ق ــل. ث ــة للمتعام المعامل
مــن خــال قنــوات المصــرف بصفتــه رســوال مــن أجــل الحصــول علــى الســيولة الازمــة 

ــرى. ــارف أخ ــل لمص ــى المتعام ــتحقة عل ــات المس ــداد االلتزام لس

ــرف  ــوم المص ــث يق ــة حي ــة المرابح ــى صيغ ــج عل ــذا المنت ــوم ه ــع: يق مرابحــة البضائ
ــا  ــا ً حقيقي بشــراء ُّبضائــع مــن مورديــن محلييــن، وبعــد تســلم المصــرف لهــا تســل ًم
أو حكميــا، يقــوم ببيعهــا للمتعامــل مرابحــة بثمــن إجمالــي يشــمل التكلفــة وهامــش 
ربــح للمصــرف يتــم االتفــاق عليــه فــي العقــد. ويتــم اإلفصــاح عــن جميــع شــروط 

ــل. ــة للمتعام ــذه المعامل ــكام ه وأح

إجــارة الســفر: يقــوم هــذا المنتــج علــى أســاس إجــارة الخدمــات، حيــث يقــوم المصرف 
ــل،  ــب المتعام ــى طل ــاء عل ــن بن ــفر المحليي ــن وكاء الس ــفر م ــات الس ــتئجار خدم باس
ومــن ثــم يقــوم المصــرف بتأجيــر هــذه الخدمــة للمتعامــل بأجــرة أعلــى مــن تكلفــة 
ــكام  ــروط وأح ــع ش ــن جمي ــاح ع ــم اإلفص ــرف. يت ــل المص ــن قب ــة م ــرة المدفوع األج
هــذه المعاملــة للمتعامــل.  يدفــع المتعامــل األجــرة اإلجماليــة لهــذه الخدمــة علــى 

شــكل أقســاط شــهرية.
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Education Ijarah:  This product is based on services Ijarah where ADIB  leases  
the  services  from  education  providers  as  per  customer’s  request  and  
subleases  the  same  services  to  the  customer  at  a  rental  amount  higher  
than  the  rental  cost  to  ADIB.  All terms and conditions of the transaction 
are disclosed to the customer. Customer pays the total rental amount of this 
service Ijarah on a monthly installments basis.

Top up Finance and Consolidation and Installments Amendment 
Agreement: Under this product, customer can request for top up payment 
plan and Tadawul / Sukuk is provided in line with customer’s credit eligibility. 
However, post conclusion of Top up Murabaha contract, customer shall 
consolidate the existing financing outstanding amounts as per Murabaha 
Consolidation and Installments Amendment Agreement. Under this product, 
neither the outstanding amount cost nor the unearned profit of all these 
consolidated finances increase, rather they are simply consolidated into a 
single installment keeping the DSR up to 50% of the monthly gross salary 
and 30% for pensioners in addition to other regulatory requirements to the 
maximum tenor and maximum finance amount in relation to monthly salary.

Genie Platform:
ADIB has online platform “Genie” for the submission of Personal finance 
applications and related documents through online digital portal. Under this 
platform, ADIB staff initiate the session with the customer based on registered 
mobile no. for existing ADIB customers. For new to bank (Debt Settlement) 
customers, session is initiated based on customer provided no. in PF application 
form. Customer receives the link via SMS to join the web chat session with 
the ADIB agent by entering one time password. Customer can submit finance 
application form and all relevant documents for credit approval and also sign 
Murabaha sale contract under this platform. 

Express Finance: 
Express Finance product is based on Murabaha mode where ADIB initially 
participates into Mudaraba general pool of National Bonds Corporation (NBC), 
whereby the Bank receives Sukuk in bulk which represent its share in such 
Mudaraba general pool. After the passage of not less than 2 days, these Sukuk 
can be sold by the Bank to the customer on Murabaha basis at a price consists 
of cost plus profit agreed on in the contract, upon which the title of these 
Sukuk will be transferred to the customer. All relevant terms and conditions of 
the transaction are disclosed to the customer. Customer then has a choice to 
hold the Sukuk or to select redeeming them to generate liquidity.

This product is offered to ADIB customers through ADIB Mobile Banking App. 
Customer, who is pre-approved for a finance amount will be able to see the 
offer on his/her mobile app. Customer can click on the offer and select the 
finance details such as amount, tenor, and first installment date and then 
applies for final credit authorization approval.

Upon customer acceptance of the final offer, the Murabaha Sales Contract is 
generated and Sukuk is allocated to customer. The customer can then choose 
to redeem these Sukuk by offering to sell them to NBC or to continue holding 
such Sukuk.

إجــارة التعليــم: يقــوم هــذا المنتــج علــى أســاس إجــارة الخدمــات، حيــث يقــوم 
ــذه  ــة له ــة المقدم ــات التعليمي ــن المؤسس ــم م ــات التعلي ــتئجار خدم ــرف ِّ باس المص
ــر  ــرف بتأجي ــوم المص ــم يق ــن ث ــل، وم ــب المتعام ــى طل ــاء عل ــة بن ــات التعليمي الخدم
ــل  ــن قب ــة م ــرة المدفوع ــة األج ــن تكلف ــى م ــرة أعل ــه بأج ــة ل ــة التعليمي ــذه الخدم ه
ــة.  ــذه المعامل ــكام ه ــروط وأح ــع ش ــن جمي ــل ع ــاح للمتعام ــم اإلفص ــرف. ويت المص
ــهرية. ــاط ش ــكل أقس ــى ش ــة عل ــذه الخدم ــة له ــرة اإلجمالي ــل األج ــع المتعام ويدف

ــذا  ــب ه ــاطها: بموج ــل أقس ــالت وتعدي ــج التموي ــة دم ــة واتفاقي ــل التعلي تموي
ــداول /  ــل ت ــر تموي ــم توفي ــة ويت ــداد للتعلي ــة س ــب خط ــل طل ــن للمتعام ــج يمك المنت
صكــوك وفقــً ألهليــة االئتمــان الخاصــة بالمتعامــل. بعــد إبــرام عقــد مرابحــة تمويــل 
التعليــة، يجــب علــى المتعامــل دمــج مبالــغ مديونيــات التمويــات القائمــة وفقــً لمــا 
هــو محــدد فــي اتفاقيـــة دمــج تمويــات بالمرابحــة وتعديــل أقســــاطها. بموجــب هــذا 
المنتــج لــن يتــم زيــادة مبالــغ التمويــات القائمــة وال األربــاح غيــر المحققــة لجميــع 
ــع  ــد م ــط واح ــي قس ــا ف ــط دمجه ــيتم فق ــن س ــا، ولك ــم دمجه ــي ت ــات الت التموي
الحفــاظ علــى نســبة االســتقطاع القصــوى عنــد حــد 50% مــن إجمالــي الراتب الشــهري 
الرقابيــة األخــرى  إلــى المتطلبــات  التقاعــدي باإلضافــة  الراتــب  و30% مــن إجمالــي 
المتعلقــة بمــدة التمويــل القصــوى والحــد األقصــى لمبلــغ التمويــل بمــا يتوافــق مــع 

ــهري. ــب الش الرات

:Genie منصة
Genie " لتقديــم طلبــات  يمتلــك مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي منصــة إلكترونيــة " 
الرقميــة  البوابــة  هــذه  خــال  مــن  الصلــة  ذات  والمســتندات  الشــخصي  التمويــل 
اإللكترونيــة. مــن خــال هــذه المنصــة، يمكــن لموظفــي مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي 
المتحــرك  الهاتــف  الحالييــن علــى رقــم  المتعامليــن  إنشــاء جلســة محادثــة مــع 
ــه  المســجل لــدى المصــرف. فيمــا يتعلــق بالمتعامليــن الجــدد )ســداد االلتزامــات( فإن
يمكــن إنشــاء جلســة المحادثــة علــى رقــم الهاتــف المتحــرك المــزود مــن قبــل 
المتعامــل فــي نمــوذج طلــب التمويــل الشــخصي. ســيتلقى المتعامــل رابــط إلكترونــي 
مــن خــال رســالة نصيــة قصيــرة للدخــول الــى جلســة المحادثــة مــع موظــف المصــرف 
عــب إدخــال كلمــة مــرور لمــرة واحــدة. يمكــن للمتعامــل تقديــم نمــوذج طلــب 
ــة  ــة االئتماني ــى الموافق ــول عل ــة للحص ــتندات ذات الصل ــى المس ــة ال ــل باإلضاف التموي

ــة. ــال المنص ــن خ ــة م ــع بالمرابح ــد البي ــع عق ــه توقي ــا يمكن كم

التمويل السريع:
يقــوم هــذا المنتــج علــى صيغــة المرابحــة وذلــك بعــد أن يقــوم المصــرف بالمشــاركة 
فــي الوعــاء العــام للمضاربــة فــي شــركة الصكــوك الوطنيــة ويحصــل المصــرف 
بموجبهــا علــى صكــوٍك ُيمّثــل مجموعهــا حصــة المصــرف فــي وعــاء المضاربــة العــام. 
ثــم يقــوم المصــرف بعــد مــرور مــا ال يقــل عــن يوميــن ببيــع هــذه الصكــوك للمتعامــل 
مرابحــًة بثمــن يســاوي التكلفــة + هامــش الربــح يتــم االتفــاق عليــه فــي العقــد، وبذلــك 
تنتقــل ملكيــة هــذه الصكــوك إلــى المتعامــل. ويتــم اإلفصــاح عــن جميــع شــروط 
ــوك أو  ــذه الصك ــاظ به ــار االحتف ــه خي ــون ل ــل، ويك ــة للمتعام ــذه المعامل ــكام ه وأح

بيعهــا للحصــول علــى الســيولة. 

يتــم تقديــم هــذا المنتــج لمتعاملــي مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي مــن خــال تطبيــق 
ــث  ــامي، حي ــي اإلس ــرف أبوظب ــن مص ــرك م ــف المتح ــر الهات ــة عب ــات المصرفي الخدم
ســيتمكن المتعامــل الــذي حصــل علــى الموافقــة المســبقة لمبلــغ التمويــل مــن رؤيــة 
ــل  ــن للمتعام ــه. يمك ــاص ب ــرك الخ ــف المتح ــق الهات ــال تطبي ــن خ ــل م ــرض التموي ع
ــط  ــخ القس ــرة وتاري ــغ والفت ــل المبل ــل مث ــل التموي ــار تفاصي ــرض واختي ــى الع ــر عل النق

ــة. ــة النهائي ــة االئتماني ــى الموافق ــول عل ــم للحص ــوم بالتقدي ــم يق ــن ث األول وم

بمجــرد موافقــة المتعامــل علــى العــرض النهائــي، ســيتم إصــدار عقــد البيــع بالمرابحــة 
وســيتم تخصيــص الصكــوك للمتعامــل. بعــد ذلــك يمكــن للمتعامــل بيــع الصكــوك 
ــة  ــة أو متابع ــوك الوطني ــركة الصك ــا لش ــاب ببيعه ــال إيج ــال إرس ــن خ ــه م ــة ب الخاص

االحتفــاظ بهــا.



Personal Finance – Product Terms and Conditions
Version 1.0

Key Customer Rights:
1. To understand Shari'a compliant structure of finance. 

2. To avail finance in line with regulatory guidelines. 

3. To know details of profit rate and latest applicable fees and charges.

4. To know the finance offer details such as finance amount, monthly 
instalment amount, profit rate, finance tenor, first instalment date, last 
installment date, applicable fees and all other details in the schedule. 

5. To ask for all relevant documentation upfront prior to signing.

6. To get the signed documents from the Bank. 

7. To apply for early / partial settlement during the tenor of the finance. 

8. Other points are mentioned in below detailed terms and conditions.

9. Any complaints from the customer regarding the finance or this terms 
and conditions can be directed to the following complaints channels: 

 a. 24hr Call Center - 600543216
 b. Customer Service Email - customerservice@ADIB.com
 c. Mobile Banking - More / Contact Us / Write to Us
 d. ADIB Branches network across UAE

Key Responsibilities of the Customer:
1. To furnish all documentation as per ADIB requirement;

2. To disclose all information accurately and transparently;

3. Acknowledge the receipt of the Key Facts Statement, Facility Offer Letter, 
Product brochure, relevant illustrations in the documents, financing 
contract and terms and conditions thoroughly before signing such 
contract;

4. To self-attest and certify all documents as required by ADIB. 

5. To pay monthly instalments and all dues in a timely manner.

6. To inform the bank in case of changes in the residential address, Phone no. 
email address, employer information or any other personal information 
at any of ADIB branches or ADIB Call Center on 600 503 033. For Branch 
network, please refer to our web site www.Adib.ae/Branch Locations.   

7. To always perform cash transactions on the branch teller counters or 
ADIB cash deposit machine only; 

8. To not share information with any person through any link which is not 
sent officially by ADIB either over email or SMS. 

9. To not share the OTP with any third party, including ADIB staff under any 
circumstances

10. To notify the bank immediately within 30 days of any suspicious activity.

11. To comply with following terms and conditions. 

حقوق المتعامل الرئيسية:
معرفة هيكلة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسامية.  .1

الحصول على التمويل بما يتماشى مع التوجيهات الرقابية.  .2

معرفة تفاصيل معدل الربح وآخر الرسوم والتكاليف المطبقة.  .3

معرفــة تفاصيــل عــرض التمويــل مثــل مبلــغ التمويــل، مبلــغ القســط الشــهري،   .4
معــدل الربــح، مــدة التمويــل، تاريــخ اســتحقاق القســط األول، تاريــخ اســتحقاق 
القســط األخيــر، الرســوم المطبقــة باإلضافــة الــى التفاصيــل األخــرى المذكــورة 

ــق. ــي الملح ف

طلب المستندات ذات الصلة مقدما ًقبل التوقيع عليها.  .5

الحصول على المستندات الموقعة من المصرف.  .6
التقدم بطلب السداد المبكر الكلي / الجزئي خال مدة التمويل.  .7

النقاط األخرى مذكورة أدناه في الشروط واألحكام المفصلة.  .8

ــكام  ــروط واألح ــل أو الش ــق بالتموي ــا يتعل ــل فيم ــل المتعام ــن قب ــكوى م أي ش  .9
التاليــة: هــذه يمكــن تقديمهــا مــن خــال قنــوات الشــكاوى 

مركز االتصال على مدار الساعة – 600543216  .a  

customerservice@ADIB.com - البريد االلكتروني لخدمة المتعاملين  .b  

تطبيق الهاتف المتحرك – المزيد / اتصل بنا / اكتب لنا  .c  

شبكة فروع مصرف أبو ظبي اإلسامي في جميع أنحاء دولة اإلمارات    .d  

العربية المتحدة.   

مسؤوليات المتعامل الرئيسية:
تقديم جميع المستندات وفقً لمتطلبات مصرف أبو ظبي اإلسامي.  .1

اإلفصاح عن جميع المعلومات بدقة وشفافية.  .2

ــرة  ــهيات ونش ــرض التس ــاب ع ــية وخط ــق األساس ــان الحقائ ــتام بي ــرار باس اإلق  .3
ــد  ــتندات، عق ــي المس ــة ف ــة ذات الصل ــوم التوضيحي ــى الرس ــة ال ــج باإلضاف المنت

التمويــل والشــروط واألحــكام بدقــة قبــل توقيــع ذلــك العقــد.

المصادقــة الذاتيــة والتصديــق علــى جميــع المســتندات كمــا هــو مطلــوب مــن   .4
قبــل مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي.

دفع األقساط الشهرية وجميع المستحقات في الوقت المناسب.  .5

إبــاغ المصــرف فــي حــال حــدوث أي تغييــرات فــي عنــوان اإلقامــة، رقــم الهاتــف،   .6
البريــد االلكترونــي، معلومــات عــن جهــة العمــل أو أيــة معلومــات شــخصية 
ــو  ــرف أب ــع لمص ــال التاب ــز االتص ــرف أو مرك ــروع المص ــن ف ــال أي م ــن خ ــرى م أخ
ظبــي اإلســامي علــى الرقــم 600503033. لاطــاع علــى شــبكة الفــروع يرجــى 
www.Adib.ae/Branch Locations الرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــي للمصــرف

إجــراء المعامــات النقديــة مــن خــال الصرافيــن المتواجديــن فــي الفــروع أو   .7
فقــط. اإلســامي  ظبــي  أبــو  لمصــرف  التابعــة  النقــدي  اإليــداع  أجهــزة 

عــدم مشــاركة أي معلومــات مــع أي شــخص مــن خــال أي رابــط ال يتــم إرســاله   .8
ــي أو  ــد اإللكترون ــر البري ــواء عب ــامي س ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــل مص ــن قب ــميً م رس

الرســائل النصيــة القصيــرة.

ــك  ــي ذل ــا ف ــث، بم ــرف ثال ــع أي ط ــدة م ــرة واح ــرور لم ــة الم ــاركة كلم ــدم مش ع  .9
أبــو ظبــي اإلســامي تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. موظفــي مصــرف 

إباغ المصرف فورًا خال 30 أيام من أي نشاط مشبوه.  .10

االمتثال الى الشروط واألحكام التالية.  .11
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Terms and Conditions:
1. All  accounts  with  the  Bank  are  governed  by  the  General  Terms  

and  Conditions  for  Accounts  and  Islamic  Banking  Services, including  
its  relevant  Addendum  and  the  related Announcement of Profit 
Distribution Method (displayed by the Bank in the branches and/or 
available on the Bank’s website (www.adib.ae)

2. ADIB  representative to ensure  thorough   explanation to the customer  
ADIB’s policy that specifies the maximum percentage that can be 
deducted from customer’s monthly salary (DSR) to pay all his/her 
monthly  liabilities  to  all  financial  institutions,  including his/her 
monthly-financial liabilities to ADIB, where all monthly payment (s) of all 
such financial  liabilities  to  all financial institutions cannot  exceed, in any  
case,  50% / 30% of monthly-gross salary / Pension income that includes 
monthly housing allowance,  provided to the customer  by customer’s 
employer or accommodation  add back allowance if accommodation is 
provided by customer’s employer.

3. ADIB will keep the customer informed about the processing of the 
application through SMS on customer’s preferred mobile no. and deliver 
the signed documentation on the preferred email ID as provided by the 
customer in the finance application form.

4. Bank also has a Third-party sales channel called variable sales channel. 
The staff working under the Third party is hired by outsourced agency and 
such staff are not on the pay roll of ADIB. However, sales staff working at 
Third party is fully responsible to comply with the terms and conditions 
and rules and regulations that are followed by ADIB staff while offering 
and processing customer’s Personal Finance application. Staff of such 
companies will introduce themselves transparently as per ADIB policy.

5. ADIB will only collect Data / Personal Data / Documentation for a lawful 
purpose directly related to Personal Finance application as defined in 
application form and Key Facts Statement.  

6. Customer is obliged to provide the information as given in ADIB finance 
application form and Key Facts Statement. In case of non-delivery of 
information / documentation, Personal Finance application will not be 
processed. 

7. A future withdrawal of expressed consent of data sharing will not affect 
the prior expressed consent as defined in Finance application form and 
other financing agreements unless it is accepted by the Bank and such 
request would require 30 calendar days from withdrawal request for 
implementation. 

8. Customer can provide the information / documentation as defined in 
the finance application form / key facts Statement through the following 
channels only: 

 a. ADIB Staff who is carrying  ADIB Staff ID
 b. Third party / outsourced Sales Staff carrying ADIB Staff ID. 
 c. Genie online Web Portal Platform
 d. ADIB Mobile application

الشروط واألحكام:
إن جميــع الحســابات المفتوحــة لــدى المصــرف تخضــع للشــروط واألحــكام   .1
العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية والملحــق الخــاص بهــا 
ــرف أو  ــرع المص ــي أف ــا ف ــم عرضه ــي يت ــاح والت ــع األرب ــة توزي ــن طريق ــان ع واإلع

.)www.adib.ae( بالمصــرف  الخــاص  اإللكترونــي  الموقــع 

أبــو ظبــي اإلســامي أن يشــرح للمتعامــل بــكل  يجــب علــى ممثــل مصــرف   .2
ــموح  ــوى المس ــتقطاع القص ــبة االس ــدد نس ــي تح ــرف الت ــة المص ــوح سياس وض
بهــا مــن الراتــب الشــهري للمتعامــل )DSR( لدفــع جميــع التزاماتــه الشــهرية 
لكافــة المؤسســات الماليــة متضمنــة التزاماتــه الماليــة تجــاه مصــرف أبــو ظبــي 
ــهرية  ــتقطاعات الش ــع االس ــبة جمي ــاوز نس ــأن تتج ــمح ب ــث ال يس ــامي، حي االس
50% مــن إجمالــي الراتــب الشــهري / 30% مــن إجمالــي الراتــب التقاعــدي الــذي 

ــدل  ــة ب ــه أو قيم ــة عمل ــل جه ــن قب ــل م ــدم للمتعام ــكن المق ــدل الس ــمل ب يش
ــه. ــة عمل ــل جه ــن قب ــا م ــه  الحق ــال إضافت ــي ح ــكن ف الس

علــى مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي أن يطلــع المتعامــل علــى معالجــة طلبــه مــن   .3
ــا  ــل. كم ــرك المفض ــه المتح ــم هاتف ــى رق ــرة عل ــة القصي ــائل النصي ــال الرس خ
ســيقوم بإرســال المســتندات الموقعــة علــى البريــد االلكترونــي المفضــل كمــا 

ــل. ــب التموي ــوذج طل ــي نم ــل ف ــل المتعام ــن قب ــح م ــو موض ه

المبيعــات  قنــاة  تدعــى  ثالــث  لطــرف  تابعــة  مبيعــات  قنــاة  المصــرف  لــدى   .4
الثالــث  الطــرف  لــدى  العامليــن  الموظفيــن  توظيــف  يتــم  حيــث  المتغيــرة. 
مــن قبــل وكالــة توظيــف خارجيــة وهــؤالء الموظفيــن ليســوا مدرجيــن فــي 
كشــوفات رواتــب مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي. علــى أي حــال، يتحمــل موظفــو 
المبيعــات العامليــن لــدى طــرف ثالــث المســؤولية الكاملــة عــن االمتثال للشــروط 
ظبــي  أبــو  مصــرف  موظفــي  يتبعهــا  التــي  واألنظمــة  والقواعــد  واألحــكام 
اإلســامي أثنــاء تقديــم ومعالجــة طلب التمويــل الشــخصي الخــاص بالمتعامل. 
ــً  ــفافية وفق ــهم بش ــم أنفس ــركات بتقدي ــذه الش ــي ه ــيقوم موظف ــا س كم

لسياســة مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي.

أبــو ظبــي اإلســامي بجمــع البيانــات / البيانــات الشــخصية /  يقــوم مصــرف   .5
المســتندات لغــرض قانونــي يتعلــق مباشــرة بطلــب التمويــل الشــخصي كمــا هو 

محــدد فــي نمــوذج الطلــب وبيــان الحقائــق األساســية.

يلتــزم المتعامــل بتقديــم المعلومــات كمــا هــو موضــح فــي نمــوذج طلــب   .6
التمويــل مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي وبيــان الحقائــق األساســية. فــي حــال 
عــدم تســلم المعلومــات / المســتندات، فإنــه لــن يتــم معالجــة طلــب التمويــل 

الشــخصي.

ــر االنســحاب فــي المســتقبل علــى أي موافقــة تــم مشــاركتها مســبقً  لــن يؤث  .7
فيمــا يتعلــق بمشــاركة البيانــات علــى الموافقــة المســبقة كمــا هــو محــدد فــي 
نمــوذج طلــب التمويــل وغيرهــا مــن اتفاقيــات التمويــل، مــا لــم يتــم قبولــه مــن 
ــخ  ــن تاري ــادي م ــم المي ــا بالتقوي ــب 30 يوم ــذا الطل ــب ه ــرف ويتطل ــل المص قب

ــذ. ــحاب للتنفي ــب االنس طل

يمكــن للمتعامــل تقديــم المعلومــات / المســتندات كمــا هــو محــدد فــي   .8
نمــوذج طلــب التمويــل / بيــان الحقائــق األساســية مــن خــال القنــوات التاليــة 

فقــط:

موظفي مصرف أبو ظبي اإلسامي الذين يحملون بطاقة مصرف أبو ظبي    .a  

اإلسامي.  
طرف ثالث / موظف مبيعات خارجي يحمل بطاقة مصرف أبو ظبي    .b  

اإلسامي.  
منصة Genie االلكترونية عبر اإلنترنت.  .c  

تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف أبو ظبي اإلسامي.  .d  
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9. Bank has the authority to share the customer’s provided information and 
financial details to government-authorized Credit information Agencies, 
and possible limitation of accessing future financing Products and/or 
financial services based on the customer’s records provided to these 
agencies.

10. Total financing profit amount is calculated for the entire financing 
period based on reducing balance method and 365 days in a year 
including any grace period that precedes the first installment date. Total 
profit calculation formula is given in the finance contract and Key facts 
statement as well which is as follows:

 (Original Cost – Advance Payment) x Annual financing Flat Profit Rate x 
Tenor in years* 

  
 *Tenor in years includes grace period, if any, and calculated as follows: 

(number of monthly installments/12) + (grace period in days/365).

11. ADIB is not permitted to charge profit on accrued profit and extra profit 
is never added to the total profit amount as agreed through the financing 
contract. This is in accordance with Article (121), clause 3 in Decretal 
Federal Law No. (14) of 2018, Regarding the Central Bank & Organization 
of Financial Institutions and Activities. 

12. Annual Percentage Rate (APR) is also defined in the Facility Offer letter 
which is calculated as follows:

 a. Total profit amount as calculated by the formula above. 
 b. Other applicable fees and charges for relevant banking services. 
 c. APR is then calculated based on the above   

13. Installment postponement* can be offered during the period of finance 
subject to meeting Bank’s policy requirements. Six  consecutive  
installments  must  be  paid  between  each  installment postponement  
and the maturity date of the finance will increase by one month for each 
postponed installment, whether applied by the customer or offered to 
him/her by the Bank.

 *Customers having top-ups, or non-salary transfer relationships are not 
eligible for installment postponement.  Bank reserves the right to approve 
any postponement request at its sole discretion and is not obliged to 
provide any reason whatsoever.

14. ADIB will complete the financing transaction process within 10 complete 
business days from the signing of the Murabaha Sale / Ijarah contract 
subject to fulfilment of all required documentation and meeting agreed 
terms and conditions of the finance. In case  financing transaction process 
is not completed within 10 days from the signing of the Murabaha/Ijarah 
contract, bank will inform the customer via SMS on customer’s preferred 
mobile no. with reason of delay and date of completion of financing 
process. As a consequence of the delay caused by the bank more than 
10 complete business days, bank will cancel the contract based on 
customer’s request without any extra cost or penalty.  

15. Customer can pay up to 2 installments in advance  and  such  funds  
received  will  be  settled  against  the  next  due installment  amount(s),  
in  such  case  no  payment  will  be  required  for  these  2  installments  
on  their  relevant  original  due  dates  specified  in  the contract.

لمصــرف أبــو ظبــي اإلســامي تفويــض بمشــاركة المعلومــات والبيانــات الماليــة   .9
ــدة  ــة المعتم ــات االئتماني ــى وكاالت المعلوم ــل ال ــل المتعام ــن قب ــة م المقدم
مــن قبــل الحكومــة، وعليــه قــد تواجــه قيــوًدا محتملــة فيمــا يتعلــق بالوصــول 
ــل  ــجات المتعام ــً لس ــتقبلية وفق ــة المس ــات المالي ــات و / أو الخدم ــى المنتج إل

ــوكاالت. ــذه ال ــى ه ــة ال المقدم

ــة  ــى آلي ــاء عل ــل بن ــرة التموي ــكل فت ــل ل ــح التموي ــغ رب ــي مبل ــاب إجمال ــم حس يت  .10

الرصيــد المتناقــص و365 يومــً فــي الســنة بمــا فــي ذلــك أي فتــرة ســماح تســبق 
تاريــخ اســتحقاق القســط األول. تتوفــر تفاصيــل آليــة حســاب إجمالــي الربــح فــي 

ــي: ــا يل ــا كم ــية أيض ــق األساس ــان الحقائ ــل وبي ــد التموي عق
 X معــدل الربــح الثابــت للتمويــل X )ًالتكلفــة األصليــة – المبلــغ المدفــوع مقدمــ(  

بالســنوات*  التمويــل  مــدة 

ــي:  ــو التال ــى النح ــب عل ــدت، وتحس ــماح، إن وج ــرة الس ــل فت ــدة التموي ــمل م *تش  
.)365  / باأليــام  الســماح  )فتــرة   +  )12  / الشــهرية  األقســاط  )عــدد 

ال يســمح لمصــرف أبــو ظبــي اإلســامي بفــرض أربــاح علــى األربــاح المســتحقة ولــن   .11

يتــم إضافــة أيــة أربــاح علــى إجمالــي مبلــغ الربــح كمــا هــو متفــق عليــه فــي عقــد 
ــم )14(  ــادي رق ــون االتح ــن القان ــد )3( م ــادة )12( البن ــً للم ــك وفق ــل. وذل التموي
ــة. ــطة المالي ــات واألنش ــم المؤسس ــزي وتنظي ــرف المرك ــأن المص ــنة 2018 بش لس

ــً  ــهيل أيض ــرض التس ــاب ع ــي خط ــنوي )APR( ف ــح الس ــدل الرب ــف مع ــم تعري يت  .12

والــذي ســيتم حســابه علــى النحــو التالــي:

اجمالي مبلغ الربح كما هو محسوب أعاه.  .a  

الرسوم والتكاليف األخرى المطبقة على الخدمات المصرفية ذات الصلة.  .b  

سيتم حساب معدل الربح السنوي وفقً للبند أ وب أعاه.  .c  

يمكــن الحصــول علــى ميــزة تأجيــل األقســاط* خــال فتــرة ســريان التمويــل   .13

شــريطة اســتيفاء متطلبــات سياســة المصــرف. كمــا أنــه يجــب دفــع ســتة 
أقســاط متتاليــة بيــن تأجيــل القســط والتأجيــل الــذي يليــه وبنــاء عليــه فــإن تاريــخ 
اســتحقاق التمويــل ســيزداد بمقــدار شــهر واحــد عــن كل قســط مؤجــل، ســواء 
تــم التأجيــل بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن قبــل المتعامــل أو تــم منحــه لــه مــن 

ــرف. ــل المص قب
*المتعاملــون الذيــن لديهــم تمويــل )Top Up( أو غيــر المحوليــن للراتــب غيــر   
ــق  ــرف وف ــظ المص ــا يحتف ــاط. كم ــل األقس ــزة تأجي ــى مي ــول عل ــن للحص مؤهلي
ارادتــه المنفــردة بحــق الموافقــة علــى أي طلــب تأجيــل دون إبــداء أي ســبب 

كان. مهمــا 

ــي  ــل ف ــة التموي ــراءات معامل ــام إج ــامي بإتم ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــيقوم مص س  .14

/ اإلجــارة  بالمرابحــة  البيــع  أيــام عمــل كاملــة مــن توقيــع عقــد   10 غضــون 
شــريطة اســتيفاء جميــع الوثائــق المطلوبــة وتلبيــة الشــروط واألحــكام المتفــق 
عليهــا للتمويــل. فــي حالــة عــدم إتمــام إجــراءات معاملــة التمويــل خــال 10 أيام 
مــن توقيــع عقــد البيــع بالمرابحــة / اإلجــارة، ســيقوم المصــرف بإبــاغ المتعامــل 
عبــر رســالة نصيــة قصيــرة علــى رقــم هاتفــه المتحــرك المفضــل مــع ســبب 
التأخيــر وتاريــخ إتمــام إجــراءات معاملــة التمويــل. نتيجــة للتأخيــر الــذي تســبب بــه 
المصــرف ألكثــر مــن 10 أيــام عمــل كاملــة، ســيقوم المصــرف بإلغــاء العقــد بنــاء 

ــات. ــة أو غرام ــة إضافي ــل دون أي تكلف ــب المتعام ــى طل عل

ــذه  ــي ه ــً، وف ــطين مقدم ــغ قس ــى مبل ــل إل ــا يص ــداد م ــل س ــن للمتعام يمك  .15

الحــال ســيتم اســتخدام المبلــغ المســتلم لدفــع مبلــغ القســطين المســتحقين 
التالييــن لتاريــخ الدفــع، وعليــه فإننــي لــن أكــون مطالبــً بســداد هذيــن القســطين 

فــي تاريــخ اســتحقاقهما المحــدد فــي العقــد.
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16. In case of instalment postponement, ADIB will not charge the customer 
any fee or extra charges for installment postponement, and customer 
will not be eligible for next installment postponement before payment 
of 6 monthly installments on the finance contract where installment 
postponement is being provided. Customer can apply maximum of two 
installment postponements in a year and last instalment date of the 
finance will be extended by one month for each installment postponement 
request and installment (s) will be postponed to the end of the financing 
contract tenor resulting in extension of outstanding liability to last 
instalment date. Total Outstanding Profit as given in Murabaha / Services 
Ijarah contract will remain unchanged. ADIB is entitled to the remaining 
outstanding profit during the installment postponement period which is 
payable by the customer in case if customer applies for early settlement 
of outstanding finance before the last payment date.

17. In case of early/partial settlement of finance, I understand that the 
settlement amount will be the actual outstanding amount on the date of 
settlement including Non-waived profit until the date of settlement and 
profit charged for the current month as defined below and other overdue 
financial charges. 

Non-waived profit:
 • 1% of Murabaha outstanding cost/partial settlement amount  

 (Max. of AED 10,000) Or unearned profit amount (whichever is  
 lower). Non-waived profit is aligned with the requirements of the  
 CBUAE and the cost incurred by the Bank.

Example:
 • Outstanding cost amount: AED 100,000
 • Unearned profit amount: AED 1,246.58
 • Total outstanding amount: AED 101,246.58
 • Non-waived profit amount: AED 1,000
 • Unearned profit amount for the existing month: AED 136.99
 • Waived unearned profit amount* : AED 109.59
 • Overdue amount to date (if any): AED 0
 • Total settlement amount: AED 101,136.99

*waived at the absolute and sole discretion of the Bank

Note: Non-waived profit amount is not applicable for MOD customers

18. Installment date would be set  in  line  with  customer’s monthly  salary  
transfer date. In case of change in monthly salary transfer date by 
customer’s employer, ADIB will align the monthly installment date with 
the new monthly salary transfer date that is specified in the employer’s 
notification. 

19. Installment recovery would always be linked to salary transfer account 
till the settlement of the finance installments. 

20. Fees and charges applicable to the personal finance transaction will be as 
per ADIB’s Banking Services and Tariff Board. These fees and charges are 
subject to change from time to time as per ADIB’s absolute discretion. 
Therefore, customer to  ensure to  refer  to  the  latest  ADIB’s  Banking  
Services  and  Tariff  board from time to time.  ADIB will notify the 
customer through its formal channel(s), at least, 60 calendar days prior 
to the implementation of such changes or as such period is amended 
from time to time by the relevant authority.

فــي حالــة تأجيــل األقســاط، لــن يفــرض مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي علــى   .16

ــون  ــن يك ــاط ول ــل األقس ــل تأجي ــة مقاب ــف إضافي ــوم أو تكالي ــل أي رس المتعام
المتعامــل مؤهــا لتأجيــل القســط التالــي قبــل ســداد 6 أقســاط شــهرية لعقــد 
التمويــل الــذي تــم تقديــم تأجيــل األقســاط عليــه. كمــا يمكــن للمتعامــل 
التقــدم لتأجيــل األقســاط مرتيــن كحــد أقصــى فــي الســنة وعليــه فإنــه ســيتم 
تمديــد تاريــخ اســتحقاق قســط التمويــل األخيــر لمــدة شــهر واحــد لــكل تأجيــل 
قســط وســيتم تأجيــل القســط )األقســاط( الخاصــة بالمتعامــل إلــى نهايــة 
ــخ  ــى تاري ــتحقة إل ــات المس ــد االلتزام ــى تمدي ــؤدي إل ــا ي ــل مم ــد التموي ــدة عق م
اســتحقاق القســط األخيــر. ســيبقى إجمالــي األربــاح المســتحقة كمــا هــو موضــح 
فــي عقــد المرابحــة / إجــارة الخدمــات دون تغييــر. كمــا يحــق لمصــرف أبــو ظبــي 
تأجيــل  فتــرة  خــال  المســتحقة  المتبقيــة  األربــاح  علــى  الحصــول  اإلســامي 
األقســاط والتــي ســيتم دفعهــا مــن قبــل المتعامــل فــي حــال التقــدم بطلــب 
ــخ  ــل تاري ــل قب ــاص بالمتعام ــل الخ ــغ للتموي ــن مبل ــي م ــر للمتبق ــداد المبك الس

ــر. ــط األخي ــتحقاق القس اس

فــي حــال ســداد التمويــل المبكــر الجزئــي / الكلــي فإننــي أفهــم أن مبلــغ   .17

الســداد ســيكون المبلــغ المســتحق الفعلــي فــي تاريــخ الســداد بمــا فيــه األربــاح 
غيــر المتنــازل عنهــا حتــى تاريــخ الســداد واألربــاح المســتحقة للشــهر الحالــي علــى 

ــرة. ــة المتأخ ــوم المالي ــن الرس ــا م ــاه وغيره ــدد أدن ــو المح النح

الربح غير المتنازل عنه: 
1% من المتبقي من تكلفة المرابحة/ مبلغ السداد الجزئي )10,000 درهم    •  

كحد أقصى( أو مبلغ الربح غير المحقق )أيهما أقل(. تتوافق األرباح غير    
المتنازل عنها مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي    

باإلضافة الى التكلفة التي يتكبدها المصرف.  
مثال: 

مبلغ التكلفة المتبقي: 100,000 درهم  •  
مبلغ الربح غير المحقق: 1,246.58 درهم  •  

إجمالي المبلغ المستحق: 101,246.58 درهم.  •  
مبلغ الربح غير المتنازل عنه: 1,000 درهم.  •  

مبلغ الربح غير المحقق للشهر الحالي: 136.99 درهم.  •  
مبلغ الربح غير المحقق المتنازل عنه*: 109.59 درهم.  •  

المبلغ المتأخر حتى تاريخه  )إن وجد(  0 :درهم   •  
اجمالي مبلغ السداد: 101,136.99  درهم.  •  

 
*تم التنازل عنه وفقً لتقدير المصرف المطلق والمنفرد

ماحظة: ال يطبق مبلغ الربح غير المتنازل عنه على متعاملي وزارة الدفاع

لراتبيــه  المتعامــل  تحويــل  تاريــخ  مــع  متوافقــا  ســيكون  القســط  تاريــخ  إن   .18

الشــهري. وفــي حــال تغييــر تاريــخ تحويــل الراتــب الشــهري للمتعامــل مــن قبــل 
صاحــب العمــل فســيقوم المصــرف بموجبــه بتعديــل تاريــخ اســتحقاق القســط 
ــد للراتــب الشــهري المحــدد فــي  ــخ التحويــل الجدي الشــهري ليكــون وفقــً لتاري

ــعار صاحــب العمــل. إش

ســيتم اقتطــاع مبلــغ القســط الشــهري مــن الحســاب الــذي يتــم تحويــل الراتــب   .19

ــل. ــاط التموي ــع أقس ــداد جمي ــم س ــى أن يت ــه إل الي

إن الرســوم والمصاريــف المطبقــة علــى معاملــة التمويــل الشــخصي هــذه   .20

ســتكون وفقــً لمــا هــو محــدد فــي الئحــة الرســوم والخدمــات المصرفيــة 
المعلنــة مــن قبــل المصــرف، وأن هــذه الرســوم والمصاريــف قــد يتــم تغييرهــا 
مــن وقــت آلخــر وفقــً لتقديــر المصــرف المطلــق. وعليــه فإنــه يتعيــن علــى 
المتعامــل الرجــوع دائمــً إلــى آخــر الئحــة للرســوم والخدمــات المصرفيــة التــي 
يتــم إعانهــا مــن قبــل المصــرف. وســيقوم المصــرف بإرســال إشــعار للمتعامــل 
عبــر قنواتــه المعتمــدة قبــل ســريان أي تغييــرات عليهــا بمــدة ال تقــل عــن 60 
يــوم بالتقويــم الميــادي أو خــال مــدة اإلشــعار التــي تحددهــا الجهــات الرقابيــة 

ــر. ــى آخ ــت إل ــن وق ــا م ــد تعّدله ــي ق والت
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21. In case of request to settle the finance from customer side post signing of 
the Murabaha Sale/Ijarah contract, the applicable fees are not refundable 
and the early settlement process mentioned above will be applied. 

22. Customer will ensure that he / she will not provide access to his/her 
personal data i.e. ADIB card no., pin no. mobile banking user id/password, 
ATM password to any ADIB staff or third party physically or online in 
order to protect his/her financial data with ADIB and to avoid any kind of 
financial fraud on his/her account.  

23. ADIB never asks the details of card pin no, mobile app user id/password, 
ATM password electronically or via call center. 

24. Customer must inform ADIB Branches or ADIB call center immediately 
in case customer finds any unauthorized transaction on his/her Personal 
Finance account.

25. Customer is responsible for the following:

 a. Keeping his/her banking correspondence secure for future reference; 
 b. Verifying the accuracy of any account / transaction statements sent  

 to them; and 
 c. Confirming his/her contact information and identification when  

 changes occur through ADIB branches, mobile app. or Call Center  
 only.

26. In case of any changes to product terms and conditions or fees and 
charges, ADIB will implement the changes with the notice period of 60 
calendar days. 

27. Customer must provide the following required securities (as applicable) 
to ADIB as per ADIB’s credit approval conditions prior to the signing of 
the financing Contract:

 a. Salary transfer / Salary Transfer Letter
 b. Assignment of End of Service Benefits
 c. Instalment Cheque (s)
 d. Guarantor / co-signer details as required
 e. Cash collateral

28. In case of late payment event of monthly instalments, customer will pay 
AED 100 as donation commitment to charity in case of Late Payment 
Event. This charge is applied for each late payment from the defined 
monthly instalment date in the financing contract. No additional profit 
is charged on AED 100 and this amount will be added to any next 
installment(s). 

29. If customer will not pay the monthly installment in a timely manner, 
customer financing account will be treated under arrears and Default. 
It will also affect the credit rating, which may limit customer’s ability to 
access financing in the future with ADIB and other financial institutions. 

فــي حــال طلــب المتعامــل ســداد التمويــل مــن قبلــه بعــد القيــام بتوقيــع   .21

عقــد البيــع بالمرابحــة /اإلجــارة، فإننــي أفهــم أن الرســوم المطبقــة غيــر قابلــة 
لاســترداد وفــي هــذه الحــال ســيتم تطبيــق إجــراءات الســداد المبكــر المذكــورة 

ــاه. أع

ــم  ــخصية، أي رق ــه الش ــى بيانات ــول إل ــة الوص ــدم إتاح ــل ع ــى المتعام ــب عل يج  .22

ــرور  ــتخدم/كلمة الم ــم المس ــخصي، اس ــف الش ــم التعري ــرف، رق ــة المص بطاق
الخــاص  المــرور  رمــز  المتحــرك،  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  بالخدمــات  الخــاص 
ــث  ــرف ثال ــامي أو ط ــي االس ــو ظب ــرف أب ــي مص ــن موظف ــي، ألي م ــراف اآلل بالص
بشــكل شــخصي أو الكترونــي مــن أجــل حمايــة بياناتــه الماليــة لــدى مصــرف أبــو 

ــابه. ــى حس ــي عل ــال المال ــواع االحتي ــن أن ــوع م ــب أي ن ــامي وتجن ــي اإلس ظب

ــري  ــم الس ــل الرق ــن تفاصي ــؤالك ع ــامي بس ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــوم مص ــن يق ل  .23

الخــاص بالبطاقــة، اســم المســتخدم / رمــز المــرور الخــاص بتطبيــق الهاتــف 
المتحــرك، رمــز التعريــف الشــخصي الخــاص ببطاقــة الصــراف اآللــي بشــكل 
الكترونــي أو مــن خــال مركــز االتصــال التابــع لمصــرف أبــو ظبــي اإلســامي.

يجــب علــى المتعامــل ابــاغ أي مــن فــروع المصــرف أو مركــز االتصــال علــى   .24

ــل  ــاب التموي ــى حس ــا عل ــرح به ــر مص ــة غي ــة أي معامل ــال ماحظ ــي ح ــور ف الف
الشــخصي الخــاص بــه.

تقع النقاط التالية على عاتق المتعامل:  .25

الحفاظ على أمان المراسات المصرفية للرجوع اليها في المستقبل عند    .a  

الحاجة.  
التحقق من دقة كشوفات الحسابات / المعامات التي أرسلت اليه.  .b  

تأكيد معلومات االتصال الخاصة به وإباغ المصرف في حال حدوث أي    .c  

تغيير من خال فروع المصرف، تطبيق الهاتف المتحرك أو مركز االتصال    
فقط.  

الرســوم  أو  المنتــج  وأحــكام  شــروط  علــى  تغييــرات  أي  حــدوث  حــال  فــي   .26

ــرة  ــرات مــع فت ــذ التغيي ــو ظبــي االســامي بتنفي والتكاليــف، ســيقوم مصــرف أب
الميــادي. بالتقويــم  يــوم   60 تعــادل  اخطــار 

ــة(  ــب الحاج ــة )حس ــة التالي ــات المطلوب ــم الضمان ــل تقدي ــى المتعام ــب عل يج  .27

ــة  ــة الخاص ــة االئتماني ــروط الموافق ــً لش ــامي وفق ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــى مص ال
ــل: ــد التموي ــع عق ــل توقي ــرف قب بالمص

تحويل الراتب / شهادة تحويل الراتب.  .a  

التنازل عن مكافأة نهاية الخدمة.  .b  

شيك )شيكات( باألقساط.  .c  

تفاصيل الضامن / الشريك كما هو مطلوب.   .d  

ضمانات نقدية.  .e  

فــي حــال التأخــر عــن ســداد األقســاط الشــهرية، ســيدفع المتعامــل مبلــغ   .28

100 درهــم إماراتــي وهــو مبلــغ االلتــزام بالتبــرع للخيــرات فــي حــال التأخــر 

ــخ  ــن تاري ــداد م ــي الس ــر ف ــن كل تأخ ــم ع ــذا الرس ــق ه ــم تطبي ــداد. يت ــن الس ع
اســتحقاق القســط الشــهري المحــدد فــي عقــد التمويــل. ال يتــم تطبيــق أي ربــح 
إضافــي علــى مبلــغ 100 درهــم إماراتــي وســيتم إضافــة هــذا المبلــغ إلــى أي مــن 

األقســاط الاحقــة.

الوقــت  فــي  الشــهري  القســط  بســداد  المتعامــل  قيــام  عــدم  حــال  فــي   .29

المناســب، فســيتم اعتبــار حســاب التمويــل ضمــن الحســابات المتأخــرة عــن 
الســداد. كمــا أن ذلــك ســيؤثر علــى التصنيــف االئتمانــي، ممــا قــد يحــد مــن قــدرة 
ــي  ــو ظب ــرف أب ــن مص ــتقبل م ــي المس ــل ف ــى تموي ــول عل ــن الحص ــل م المتعام

الماليــة األخــرى. اإلســامي والمؤسســات 



Personal Finance – Product Terms and Conditions
Version 1.0

30. Life Takaful is an option feature that customer can avail at its own 
discretion. However, for some cases, ADIB may make it mandatory 
condition for a new finance or rescheduling / consolidation of financings. 
Following are the key features of life Takaful policy:

 a. Customer to provide application form along with other required  
  documents for Life Takaful 

 b. Details of nature, purpose, coverage, and limitations of policy will be  
 defined in the Life Takaful Policy that customer will have to sign off  
 before signing of the financing Contract. 

 c. Protection cover is defined in the Takaful Policy.  
 d. Customer must read carefully termination conditions and   

 obligations related to future insurance/Takaful payments as defined  
 in the Takaful policy.

 e. Actual Life Takaful fee will be defined in the Takaful Policy as well  
 based on customer’s profile.

31. In the event of sale or transfer of Personal Finance portfolio to a Third 
Party, Bank will advise in writing, 60 calendar days in advance of the sale 
or transfer of portfolio to the Third Party with its details. Customer will 
be provided all available options to make viable decision prior the sale or 
the transfer of customer’s account to the Third Party. Customer will be 
informed about the applicable terms and conditions prior to the sale or 
the transfer to Third Party. 

32. Bank will deliver signed documents to the customer free of charge 
electronically or hard copy as requested by the customer. Customer can 
request for signed documents during the validity of the financing period.

33. Cooling off period clause is available in the financing contract along 
with the warning statements related to the execution of the transaction. 
The Bank charges a monthly service fee plus value added tax (VAT) on 
the services related to the account (“Monthly Fall Below Fee”) which is 
waived if the account is linked to the installment payment for an active 
personal finance.

34. The Bank shall be sending the monthly finance e-statements to the 
customer via ADIB registered e-mail address on monthly basis. Customer 
may refuse to receive the same by approaching any of the ADIB branches 
and opt out from receiving these e-statements. Moreover, customer may 
collect the e-statement in the form of physical copy as per his request 
from any of the ADIB branches.

35. For PF against cash collateral, funds will remain under lien till the 
maturity / closure of the finance. 

36. In case of breach in securities as defined in the financing contract, 
customer would be considered under Default.

37.  For detailed Fees and Charges, refer to Banking Services and Tariff Board 
on ADIB web site: 
http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal_financing_personal_
finance.aspx

ــتفادة  ــل االس ــن للمتعام ــار يمك ــي خي ــاة ه ــال الوف ــي ح ــة ف ــة التكافلي الحماي  .30

منــه وفقــً لتقديــره المطلــق.  وفــي بعــض الحــاالت، قــد يجعلــه مصــرف أبوظبي 
اإلســامي شــرط أساســي للحصــول علــى تمويــل جديــد أو إعــادة جدولــة / دمــج 
ــال  ــي ح ــة ف ــة التكافلي ــة الحماي ــية لبوليص ــا الرئيس ــي المزاي ــا يل ــات. فيم التموي

الوفــاة:

يجب على المتعامل تقديم نموذج الطلب مع المستندات األخرى    .a  

المطلوبة  للحماية التكافلية في حال الوفاة.  
سيتم تحديد طبيعة البوليصة والغرض منها وتغطيتها وحدودها في    .b  

بوليصة التأمين في حال الوفاة التي سيتعين على المتعامل التوقيع عليها    
قبل توقيع عقد التمويل.  

سيتم تحديد تغطية الحماية في بوليصة التكافل.  .c  

يجب على المتعامل أن يقرأ بعناية شروط اإللغاء وااللتزامات المترتبة على    .d  

التأمين في المستقبل / دفعات التكافل كما هو محدد في بوليصة    
التكافل.  

سيتم تحديد رسوم الحماية التكافلية في حال الوفاة الفعلي في بوليصة    .e  

التكافل أيضا بناء على ملف المتعامل.  

فــي حــال بيــع أو تحويــل محفظــة التمويــل الشــخصي إلــى طــرف ثالث، ســيقوم   .31

ــل 60  ــك قب ــة بذل ــل المتعلق ــع التفاصي ــا بجمي ــل خطي ــاغ المتعام ــرف بإب المص
ــث.  ــرف الثال ــى الط ــة إل ــل المحفظ ــع أو تحوي ــن بي ــادي م ــم المي ــا بالتقوي يوم
ســيتم تزويــد المتعامــل بجميــع الخيــارات المتاحــة التخــاذ القــرار المناســب قبــل 
البيــع أو تحويــل حســاب المتعامــل إلــى طــرف ثالــث. ســيتم إبــاغ المتعامــل 
ــث. ــرف ثال ــى الط ــل إل ــع أو التحوي ــى البي ــة عل ــكام المطبق ــروط واألح ً بالش ــ مقدم

ســيتم تســليم المســتندات الموقعــة مــن قبــل المصــرف بشــكل إلكترونــي أو   .32

نســخة مطبوعــة فــي حــال طلــب المتعامــل مــن خــال الفــرع. يمكــن للمتعامل 
ــل. ــرة التموي ــال فت ــة خ ــتندات الموقع ــب المس طل

إن البنــد المتعلــق بخيــار الشــرط مذكــور فــي عقــد التمويــل باإلضافــة إلــى   .33

رســوم  المصــرف  يفــرض  المعاملــة.  بتنفيــذ  المتعلقــة  التحذيريــة  العبــارات 
ــات  ــى الخدم ــة )VAT( عل ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــة ال ــهرية باإلضاف ــة ش خدم
المتعلقــة بالحســاب )"الرســم الشــهري فــي حــال انخفــاض مســتوى رصيــد 
ــه  ــع من ــاب تدف ــذا الحس ــال كان ه ــي ح ــا ف ــازل عنه ــم التن ــي يت ــاب"( والت الحس

أقســاط تمويــل شــخصي قائــم.

يقــوم المصــرف بإرســال كشــوفات حســاب التمويــل اإللكترونيــة بشــكل شــهري   .34

ــو ظبــي  الــى المتعامــل مــن خــال البريــد االلكترونــي المســجل لــدى مصــرف أب
اإلســامي. يحــق للمتعامــل رفــض اســتامها مــن خــال التوجــه الــى أي فــرع مــن 
ــذه  ــي ه ــة تلق ــي خدم ــتراك ف ــاء االش ــامي وإلغ ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــروع مص ف
الكشــوفات. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للمتعامــل اســتام كشــف الحســاب علــى 
هيئــة نســخة ورقيــة بنــاء علــى طلــب يمكــن تقديمــه فــي أي مــن فــروع مصــرف 

أبــو ظبــي اإلســامي.

فيمــا يتعلــق بالتمويــات الشــخصية مقابــل الضمانــات النقديــة، ســتبقى المبالــغ   .35

ــل. ــاق التموي ــي / إغ ــتحقاق النهائ ــخ االس ــة تاري ــوزة لغاي محج

فــي حــال حــدوث اإلخــال بالضمانــات كمــا هــو موضــح فــي عقــد التمويــل،   .36

الســداد. عــن  متخلفــً  المتعامــل  اعتبــار  ســيتم 

الئحــة  الــى  الرجــوع  يرجــى  والتكاليــف،  الرســوم  تفاصيــل  علــى  لاطــاع   .37

الرســوم والخدمــات المصرفيــة المتاحــة عبــر الموقــع االلكترونــي لمصــرف 
اإلســامي:  ظبــي  أبــو 

http://uae50.adib.ae/en/Pages/personal_financing_personal_ 

finance.aspx
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Additional Clauses for AlKhair / Sukuk Liabilities Settlement Products: 
38. Outstanding liabilities of other banks to be settled by the customer 

within 30 days from the date of signing of the Murabaha sale contract as 
specified in the finance application form. 

39. ADIB will transfer the remaining balance of the sale proceeds into 
customer’s salary transfer account post settlement of customer’s 
outstanding liability (ies) with other bank (s).

40. In case, ADIB pre-approved Personal Finance amount is lower than the 
customer’s outstanding amount(s) of existing finance (ies) at other 
bank (s), customer has to deposit the remaining amount in his/her ADIB 
account to ensure complete settlement of outstanding amounts at other 
bank (s) within 30 calendar days from the date of finance approval by 
ADIB, else finance will not be approved and will be cancelled without any 
additional cost. 

41. For Debt settlement cases, customer must complete the settlement 
process with other banks within 30 days of signing of the Murabaha 
sale contract else customer’s finance will be cancelled. In case of non-
settlement of finances with some banks (as defined in PF application 
form), customer will be considered under Default and customer will have 
to settle the outstanding finance with ADIB. 

Additional Terms and Conditions for Express Finance: 
42. Bank shall provide Pre-approved Online Offers from time to time through 

the Mobile Banking App. as part of their services. This pre-approved offer 
may vary subject to meeting the eligibility criteria set by the Bank at the 
time of applying for the financing.

43. Confirmation executed by means of a digital signature on the documents 
available on ADIB mobile app., shall have the same legal effect as if, such 
signature had been manually written.

44. Copy of such digitally signed contracts and all other documents, 
hereunder shall be delivered on (a) ADIB registered e-mail ID (b) in 
person from any of the ADIB branches in the form of physical copy upon 
customer request.

45. The Bank will share the OTP and other confidential information on 
customer registered mobile number and email address as per ADIB 
records. In case of any changes, I understand to provide the updated 
information for future communication and will/cannot hold the Bank 
responsible for such communications to the customer provided contact 
details.

ــوك /  ــج صك ــالل منت ــن خ ــارف م ــات المص ــداد التزام ــب س ــة لطل ــروط إضافي ش
ــر: الخي

ســيتم ســداد المديونيــات المســتحقة علــى المتعامــل تجــاه البنــوك األخــرى فــي   .38

غضــون 30 يــوم مــن تاريــخ توقيــع عقــد البيــع بالمرابحــة كمــا هــو محــدد فــي 
نمــوذج طلــب التمويــل.

ســيقوم المصــرف بتحويــل الرصيــد المتبقــي مــن عوائــد البيــع إلــى حســابي   .39

مديونيــات  جميــع  ســداد  بعــد  إليــه  الراتــب  تحويــل  يتــم  الــذي  المتعامــل 
األخــرى. للبنــوك  المســتحقة  المتعامــل 

فــي حــال كان مبلــغ التمويــل الشــخصي الموافــق عليــه مــن قبــل مصــرف   .40

أبــو ظبــي اإلســامي الخــاص بالتمويــل الشــخصي أقــل مــن مبلــغ التزامــات 
المتعامــل القائمــة تجــاه البنــوك األخــرى، عندئــٍذ يجــب علــى المتعامــل القيــام 
بإيــداع المبلــغ المتبقــي فــي حســابه لــدى مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي لضمــان 
دفــع جميــع التزاماتــه تجــاه البنــوك األخــرى بشــكل كامــل فــي غضــون 30 يــوم 
مــن الموافقــة علــى التمويــل وإال فإنــه لــن تتــم الموافقــة علــى التمويــل وســيتم 

ــة. ــة إضافي ــاؤه دون أي تكلف إلغ

فيمــا يتعلــق بطلبــات ســداد االلتزامــات، يجــب علــى المتعامــل اســتكمال إجراءات   .41

الســداد مــع البنــوك األخــرى فــي غضــون 30 يــوم مــن توقيــع عقــد المرابحــة وإال 
ســيتم إلغــاء التمويــل. فــي حــال عــدم ســداد االلتزامــات مــع بعــض البنــوك )كمــا 
ــل  ــار المتعام ــيتم اعتب ــخصي(، س ــل الش ــب التموي ــوذج طل ــي نم ــدد ف ــو مح ه
متخلــف عــن الســداد وســيتعين عليــه ســداد مبلــغ التمويــل المســتحق لصالــح 

مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي.

شروط وأحكام إضافية للتمويل السريع:
ســيقوم المصــرف  بتقديــم عروضــً الكترونيــة موافــق عليهــا مســبقً مــن وقــت   .42

آلخــر مــن خــال تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك كجــزء مــن 
ــتيفاء  ــريطة اس ــبقً ش ــه مس ــق علي ــرض المواف ــذا الع ــف ه ــد يختل ــه. ق خدمات

ــل. ــى التموي ــدم عل ــت التق ــي وق ــرف ف ــا المص ــي يحدده ــة الت ــر األهلي معايي

المســتندات  الرقمــي علــى  التوقيــع  يتــم عــن طريــق  الــذي  للتأكيــد  يكــون   .43

المتاحــة عبــر تطبيــق الهاتــف المتحــرك مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي نفــس 
األثــر القانونــي كمــا لــو كان هــذا التوقيــع مكتوبــا يدويــا.

ســيتم تســليم نســخة مــن هــذه العقــود الموقعــة رقميــا وجميــع المســتندات   .44

ــو ظبــي  األخــرى تســليمها علــى )أ( البريــد اإللكترونــي المســجل لــدى مصــرف أب
ــامي  ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــروع مص ــن ف ــرع م ــن أي ف ــخصيا م ــامي )ب( ش اإلس

ــل. ــب المتعام ــى طل ــاء عل ــة بن ــخة ورقي ــة نس ــى هيئ عل

ســيقوم مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي بإرســال كلمــة المــرور لمــرة واحــدة وغيرهــا   .45

مــن المعلومــات الســرية علــى رقــم الهاتــف المتحــرك وعنــوان البريــد اإللكتروني 
وفقــا لســجات مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي. فــي حــال حــدوث أي تغييــر، أفهــم 
ــن  ــوف / ل ــتقبلية وس ــاالت المس ــة لاتص ــات المحدث ــم المعلوم ــب تقدي ــه يج أن
أقــوم بتحميــل المصــرف المســؤولية عــن هــذه االتصــاالت باســتخدام تفاصيــل 

االتصــال المقدمــة.

La
st

 u
pd

at
ed

 M
ay

 2
02

2


