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Mazaya Services Terms and Conditions
Abu Dhabi Islamic Bank ( the "Bank" or “ADIB”) offers a range of banking services 
(“Mazaya Services” ) for the customers of the Bank in accordance with  the terms 
and conditions of Mazaya Services specified below (the “Mazaya Services Terms 
and Conditions”) which form an integral part of the General Terms and Conditions 
for Accounts and Islamic Banking Services (“Terms and Conditions”)

All capitalized terms that are not defined herein have the meaning given to them 
in the Terms and Conditions.
1. Definitions 

“ADIB Mazaya Signature Card” means a Visa debit card issued by the Bank 
from time to time to “Mazaya” customers and includes without limitation any 
subsequent, renewal and replacement card.

Mazaya Table: means the table that comprises banking services and benefits 
of Mazaya Services which can be amended by the Bank from time to time in 
accordance with Mazaya Services Terms and Conditions; copy of the latest table is 
available on ADIB website on the following link: adib.ae/Mazaya

Monthly Service Fee For Mazaya Services: means the charge specified in the 
Mazaya Table  which can be amended by the Bank from time to time in accordance 
with the Terms and Conditions; copy of the latest table is available on ADIB website 
on the following link:  adib.ae/Mazaya

2. Mazaya Services Terms and Conditions

2.1. ADIB reserves the rights, at its absolute discretion, to vary, delete or add to any 
of Mazaya Services Terms and Conditions from time to time.

2.2. ADIB reserves the right to reject an application for Mazaya subscription to 
any customer at its sole discretion, without having to provide any justification.

2.3. Existing customers can subscribe to Mazaya through any of ADIB’s branches or 
through any other channel/mode approved by ADIB.

2.4. All types of accounts (currents and/or investment) under the customer’s RIM 
will be linked to Mazaya.

2.5. Mazaya customers will be issued a new debit card (ADIB Mazaya Signature 
Debit Card) and the existing debit card will be cancelled.

2.6. A monthly fee is applied on Mazaya Services according to what is specified 
in Mazaya Services Table and ADIB Banking Services and Tariff Board and it is 
payable in advance.

2.7. ADIB may, at its sole discretion, cancel the subscription to Mazaya Services in 
case of non-receipt of Mazaya Services fee for 3 consecutive months. ADIB may 
use any contact details available in ADIB’s records provided by the Customer 
including his/ her mobile and/or telephone number(s), registered email address 
and postal address (residential and correspondence) to notify the Customer/s.

2.8. In the event of cancelling Mazaya Services subscription, all Mazaya banking 
services and  benefits, features and facilities will be cancelled.

2.9. ADIB reserves the right to make changes to Mazaya Services, including 
changes to fees, charges, and the Benefits under Mazaya Services from time to 
time provided that ADIB will give the Customer 60 days notification  prior to 
the implementation of such changes. If the customer continued using any of 
Mazaya Services after the passage of such notice period, it will be deemed that 
he/she has accepted the new change(s).

2.10. All the Benefits comprising Takaful insurance benefits under Mazaya Services 
will be provided by a third party Takaful company (Abu Dhabi  National Takaful 
Co. (“ADNT”)) and will be subject to its approval and to the terms and conditions 
applicable to such Takaful policy as determined by ADNT. Any Takaful Benefits 
under Mazaya Services is applicable to Primary Accountholders only. ADIB 
shall have no liability or responsibility in respect of any of the TakafuL Benefits 
provided under Mazaya

2.11. General Terms and Conditions:

     2.11.1. The Customer acknowledges that he /she has read, understood and 
agreed to be bound by these Terms and Conditions. At any time, ADIB may 
change, add, amend, supersede or supplement any or all of these Terms and 
Conditions.

شروط وأحكام خدمات مزايا
يقــدم مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي )"المصــرف"( مجموعــة مــن الخدمــات المصرفيــة 
ــا "( للمتعامليــن مــع المصــرف وفقــً لشــروط وأحــكام  ومنافــع أخــرى )"خدمــات مزاي
الخدمــات المصرفيــة الخاصــة بمزايــا المحــددة أدنــاه )"شــروط وأحــكام خدمــات مزايــا"( 
ــات  ــابات والخدم ــة للحس ــكام العام ــروط واألح ــن الش ــزأ م ــزءا ال يتج ــكل ج ــي تش والت

المصرفيــة اإلســامية )"الشــروط واألحــكام"(  
ــا والتــي لــم يتــم تعريفهــا تفســر وفــق تعريفهــا  ــواردة هن إن جميــع المصطلحــات ال

المحــدد فــي الشــروط واألحــكام.

التعريفات  .1
ــي  ــامي" وتعن ــي اإلس ــرف أبوظب ــن مص ــر  Signature( م ــا ) سيغنتش ــة مزاي "بطاق
بطاقــة الخصــم المباشــر مــن فيــزا التــي يتــم إصدارهــا مــن قبــل المصــرف مــن وقــت 
آلخــر لمتعاملــي "مزايــا" وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي بطاقــة يتــم تجديدهــا  

فيمــا بعــد أو اســتبدالها.

ــة  ــات المصرفي ــع الخدم ــه جمي ــدد في ــذي تح ــدول ال ــه الج ــد ب ــا": ويقص ــدول مزاي "ج
والمنافــع األخــرى الخاصــة بمزايــا والــذي قــد يتــم تغييــره مــن وقــت آلخــر وفقــً 
للشــروط واألحــكام وتتوفــر نســخة منــه علــى موقــع المصــرف اإللكترونــي علــى الرابــط 

 adib.ae/Mazaya التالــي 

"الرســم الشــهري لخدمــات مزايــا": ويقصــد بــه الرســم المحــدد فــي  الجــدول وفــي 
الئحــة الرســوم والخدمــات المصرفيــة والــذي قــد يتــم تغييــره مــن وقــت آلخــر  وفقــً 
للشــروط واألحــكام وتتوفــر نســخة منــه علــى موقــع المصــرف اإللكترونــي علــى الرابــط 

 adib.ae/Mazayaالتالــي

الشروط واألحكام الخاصة بمزايا  .2

ــر هــذه الشــروط واألحــكام  ــره المطلــق بحــق تغيي 1.2. يحتفــظ المصــرف حســب تقدي
ــا أو الحــذف منهــا أو اإلضافــة إليهــا مــن وقــت إلــى آخــر. الخاصــة بمزاي

2.2. يحتفــظ مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي بحــق رفــض أي طلــب لاشــتراك فــي خدمــات 
مزايــا ألي متعامــل وفــق تقديــره الخــاص، دون الحاجــة إلــى تقديــم أي مبــرر.

3.2. يمكــن ألصحــاب الحســابات الحالييــن االشــتراك فــي مزايــا مــن خــال أي فــرع مــن 
فــروع المصــرف أو أي قنــاة / وســيلة أخــرى معتمــدة مــن قبــل المصــرف.

4.2. يتــم ربــط جميــع أنــواع حســابات المتعامليــن )الجاريــة واالســتثمارية( على مســتوى 
رقــم المتعامــل الموحــد بمزايا.

5.2. ســيتم إصــدار بطاقــة خصــم جديــدة لمتعاملــي مزايــا )بطاقــة مزايــا  ) سيغنتشــر 
Signature( للخصــم المباشــر مــن المصــرف( وســيتم إلغــاء بطاقــة الخصــم القديمــة.

6.2. يطبــق رســم شــهري علــى مزايــا وفقــً للمحــدد فــي الجــدول وفــي الئحــة الرســوم 
والخدمــات المصرفيــة وســيتم خصمــه مقدمً.

7.2. يحــق للمصــرف، وفًقــا لتقديــره المطلــق، إلغــاء االشــتراك فــي مزايــا فــي حــال عــدم 
اســتام رســم مزايــا لمــدة 3 أشــهر متتاليــة، كمــا ســيقوم المصــرف باســتخدام أيــة 
بيانــات أو أرقــام اتصــال متوفــرة فــي ســجات المصــرف للمتعامــل بمــا فيهــا رقــم/ 
أرقــام الهاتــف الثابــت أو المحمــول وعنــوان البريــد اإللكترونــي وصنــدوق البريــد 

إلخطــار المتعامــل بذلــك..

ــة  ــات المصرفي ــع الخدم ــاء جمي ــيتم إلغ ــا، س ــي مزاي ــتراك ف ــاء االش ــال الغ ــي ح 8.2. ف
ــا. ــة بمزاي ــرى المرتبط ــع األخ والمناف

9.2. يحتفــظ المصــرف بالحــق فــي إجــراء أي تغييــرات علــى الجــدول الخــاص بمزايــا، بمــا 
ــن  ــرى م ــع األخ ــة والمناف ــات المصرفي ــر الخدم ــة و/أو تغيي ــم الخدم ــك رس ــي ذل ف
وقــت آلخــر بشــرط ابــاغ المتعامــل قبــل 60 يومــً مــن تطبيــق هــذه التغيــرات، ويعــد 
اســتمرار المتعامــل فــي اســتخدام هــذه الخدمــات قبــوال مــن طرفــه لهــذا التغييــر 

بعــد انتهــاء فتــرة اإلشــعار.

10.2. ســوف تقــدم جميــع المنافــع التكافليــة المشــمولة فــي مزايــا مــن قبــل شــركة 
أبــو ظبــي الوطنيــة للتكافل)"تكافــل"(، وتخضــع للشــروط واألحــكام المطبقــة 
علــى وثيقــة التكافــل ذات الصلــة وفقــا لمــا تحــدده تكافــل. إن هــذه التغطيــة 
التكافليــة مقدمــة مــن طــرف ثالــث وهــو تكافــل، وهــذه المنافــع التكافليــة 
تنطبــق علــى صاحــب الحســاب األساســي فقــط.وال يتحمــل مصــرف أبــو ظبــي 
التكافليــة  التغطيــة  التــزام أو مســئولية بخصــوص أي مــن هــذه  االســامي أي 

ــا. ــي مزاي ــمولة ف المش

11.2.أحكام وشروط عامة:

       2.11.1. يقــر المتعامــل بأنــه قــد قــرأ هــذه الشــروط واألحــكام وفهمهــا ووافــق 
علــى االلتــزام بهــا. ويجــوز للمصــرف فــي أي وقــت تغييــر أو إضافــة أو تعديــل أو إلغــاء 

بعــض أو جميــع هــذه الشــروط واألحــكام.
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     2.11.2. The Bank will use reasonable endeavors to ensure that the Benefits 
are made available to the Customer/s in accordance with these Terms and 
Conditions, Mazaya Services Terms and Conditions 2.1.1.1. with 60 days notice 
and any other terms and conditions in the marketing material related to 
Mazaya Services. However, unless it is caused by the negligence, misconduct 
or breach of the Terms and Conditions, the Bank shall not be liable for any 
actual cost, loss, expense or damage incurred or sustained by a Customer/s 
as a result of the Bank’s inability to provide Mazaya Services, any Benefit or 
otherwise comply with these Terms and Conditions for any reason including 
failure by a Provider to provide the Benefit in whole or in part. In such an event, 
no other branch, subsidiary or affiliate of the Bank shall be responsible or liable 
to the Customer of any liability or responsibility whatsoever.

2.12. In order to utilize the services and benefits linked to the Mazaya Signature 
debit card, the customer must activate and use the debit card.

2.13. Mazaya Services Terms and Conditions shall be governed by and construed in 
accordance with the Federal laws of the UAE and any other local laws as may 
be applicable to the extent that such laws do not contradict with the rules and 
principles of the Islamic Shari’a as set out Shari’a Standards of the Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions as interpreted by 
the Internal Sharia Supervisory Committee of ADIB, and the customer hereby 
irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts of UAE to hear 
and determine any suit, action or proceeding and to settle any disputes which 
may arise out of or in connection with Mazaya Services Terms and Conditions.

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 ADNT 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 calim. 

       2.11.2. يبــذل المصــرف كل مــا فــي وســعه مــن أجــل ضمــان إتاحــة الخدمــات 
ــات  ــكام خدم ــروط وأح ــكام، وش ــروط واألح ــا للش ــا وفق ــة بمزاي ــع الخاص والمناف
مزايــا وأي شــروط وأحــكام خاصــة بــأي مــواد تســويقية ذات صلــة بمزايــا. ومــع 
ذلــك، ال يكــون المصــرف – باســتثناء حــاالت التعــدي أو التقصيــر أو مخالفــة الشــروط 
ــده  ــرر يتكب ــة أو ض ــة أو نفق ــارة فعلي ــة أو خس ــن أي تكلف ــؤوال ع ــكام - مس واألح
المتعامــل/ المتعاملــون نتيجــة لعــدم قــدرة المصــرف علــى تقديــم خدمــات 
مزايــا أو أي خدمــات أو ميــزات أخــرى وفقــً لهــذه الشــروط واألحــكام ألي ســبب مــن 
ــة  ــر الخدمــات المطلوب األســباب، بمــا فــي ذلــك فشــل أي مــن المزوديــن فــي توفي
كليــا أو جزئيــا وفــي هــذه الحالــة ال يكــون أي فــرع أو مؤسســة فرعيــة أو تابعــة 
المتعامــل/  تجــاه  ملزمــة  أو  مسؤواًل/مســؤولة  االســامي  ابوظبــي  لمصــرف 

المتعامليــن بــأي مســؤولية أو التــزام مهمــا كان نوعــه.

 )  Signature )سيغنتشــر  مزايــا  ببطاقــة  المرتبطــة  المميــزات  مــن  لاســتفادة    .12.2
للخصــم المباشــر مــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي، يجــب علــى المتعامــل  تفعيــل 

البطاقــة واســتخدامها.

ــي  ــة ف ــن االتحادي ــا للقواني ــر وفق ــا وتفس ــات مزاي ــكام خدم ــروط وأح ــع ش 13.2. تخض
ــد  ــى الح ــق إل ــة التطبي ــرى واجب ــة أخ ــن محلي ــدة وأي قواني ــة المتح ــارات العربي اإلم
الــذي ال تتعــارض فيــه تلــك القوانيــن مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية وفقً 
لمــا هــو محــّدد فــي المعاييــر الشــرعية لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
للمصــرف،  الداخليــة  الشــرعية  الرقابــة  لجنــة  تفســرها  كمــا  اإلســامية  الماليــة 
ويوافــق المتعامــل بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء علــى الخضــوع لاختصــاص القضائــي 
ــاة  ــوى أو مقاض ــة دع ــي أي ــل ف ــر والفص ــدة للنظ ــة المتح ــارات العربي ــم اإلم لمحاك
أو إجــراءات قضائيــة وحــل أيــة نزاعــات تنشــأ عــن أو بخصــوص شــروط وأحــكام 

ــا. ــات مزاي خدم

شروط وأحكام  البرنامج التكافلي لمزايا من 
مصرف أبوظبي اإلسامي

المنافع التكافلية:

الحماية التكافلية للدخل:  •

المنافع التكافلية لألمراض الخطيرة أو أمراض السرطان لدى اإلناث  •

ــى  ــق المعن ــر وف ــا تفس ــم تعريفه ــم يت ــي ل ــا والت ــواردة هن ــات ال ــع المصطلح إن جمي
ــا ــي لمزاي ــج التكافل ــكام البرنام ــروط وأح ــي ش ــا ف ــدد له المح

يفهــم المتعامــل ويقــر بــأن مبلــغ المنفعــة التكافليــة الــذي تدفعــه شــركة   .1
ــيحصل  ــا"( س ــي لمزاي ــج التكافل ــا )"البرنام ــل "مزاي ــج تكاف ــال برنام ــن خ ــل م تكاف
عليــه المســتفيد أو عضــو البرنامــج وفقــً  لشــروط وأحــكام البرنامــج التكافلــي 

لمزايــا مــن مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي. 

المتعاملــون  لمزايــا  هــم  التكافلــي  بالبرنامــج  للتمتــع  المؤهلــون  المتعاملــون   .2
59 ســنة. و  21 ســنة  بيــن  تتــراوح أعمارهــم  و  المشــتركون فــي مزايــا  األفــراد 

الحــد األقصــى لمبلــغ المنفعــة التكافليــة اإلجماليــة للبرنامــج  التكافلــي لمزايــا    .3
لحمايــة الدخــل يســاوي   45,000  )خمســة وأربعيــن ألــف فقــط( درهم إماراتــي، ويبلغ 
إجمالــي مبلــغ المنفعــة التكافليــة لألمــراض الخطيــرة و/ أو المنفعــة التكافليــة 

ألمــراض  الســرطان لــدى اإلنــاث 25,000)خمســة وعشــرين ألــف فقــط( درهــم.

يرســل إخطــار خطــي بالمطالبــة إلــى شــركة  أبوظبــي للتكافــل فــي غضــون 365   .4
ــة ــة التأميني ــاق التغطي ــن نط ــع ضم ــدث يق ــوع أي ح ــخ وق ــن تاري ــوم م ي

ــي  ــز الكل ــاة والعج ــة الوف ــي حال ــة ف ــة تكافلي ــع أي منفع ــن تدف ــتثناءات: ل االس  .5
الدائــم واألمــراض الخطيــرة وحــاالت اإلصابــة بأمــراض الســرطان لــدى اإلنــاث 
الناتجــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو بصــورة كليــة أو جزئيــة  بســبب أو بمــا 
يتعلــق بــأي مــن االســتثناءات المذكــورة فــي شــروط وأحــكام  البرنامــج التكافلــي 

ــع ــى الموق ــاالت عل ــذه الح ــى ه ــاع عل ــن االط ــا". يمك لمزاي
 http://www.adib.ae/en/personal/takaful.  

6.  ال يجــوز التنــازل عــن التغطيــة التكافليــة وأي مــن منافــع البرنامــج التكافلــي لمزايــا  
ــة. ــذه الوثيق ــب ه ــع بموج ــتحقة الدف ــة والمس المقدم

يشــمل المــرض الخطيــر أول تشــخيص ألي ممــا يلــي؛ الســرطان واإلصابــة بالســكتة   .7
األعضــاء  وزراعــة  المفتــوح   القلــب  جراحــة  وإجــراء  القلبيــة  والنوبــات  الدماغيــة 

والفشــل الكلــوي واإلصابــة بمــرض التصلــب المتعــدد 

8.  يتوقف التمتع بمنافع التغطية التكافلية عند إلغاء خدمات مزايا.

9.   لــن يكــون مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي بــأي حــال مســؤواًل عــن حــاالت رفــض 
شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل المطالبــات التأمينيــة، مــا لــم يكــن ذلــك بســبب 

ــرف. ــب المص ــن جان ــر   م التقصي

10.  يــوكل المتعامــل بموجبــه مصــرف أبــو ظبــي االســامي، عند االقتضــاء،  بصــرف مبلغ 
المنفعــة التكافليــة الفرديــة بالعملــة األجنبيــة إلــى الدرهــم اإلماراتي أو مــن الدرهم 

اإلماراتــي إلــى العملــة األجنبيــة فــي تاريــخ دفــع المنفعــة التكافليــة ألي مطالبة.


