
لتقديم الطلب، يسرنا استقبالك في أي فرع من فروع بنك أبوظبي التجاري، أو تلقي إتصالك 

بزيارة موقعنا  أو تفضل  الرقم 2626،  إلى  ’DPP’ في رسالة   أو إرسال  الرقم 5626 800،  على 

www.adcbislamic.com اإللكتروني

أسئلة شائعة

كيف يتم تثبيت السعر المضمون لبرنامج الحماية المتقدمة؟

زيادة  الثامن من كل شهر، ويمكن فقط  بتاريخ  المتقدمة  الحماية  برنامج  تتم مراجعة سعر 
السعر أو المحافظة عليه دون أي إمكانية لخفضه مهما كانت تقلبات السوق.

ما الفرق بين سعر برنامج الحماية المتقدمة وسعر السوق؟

سعر السوق، الذي يعرف أيضًا بإسم )صافي قيمة األصول(، هو السعر الذي يتم به شراء 
وبيع وحدات االستثمار طبقًا إلستراتيجية االستثمار في برنامج الحماية المتقدمة وهو السعر 
الذي قد يرتفع أو ينخفض حسب تقلبات األسواق. أما سعر وحدات برنامج الحماية المتقدمة 
فيتم تثبيته في الثامن من كل شهر خالل مدة العقد وال يمكن أبدًا أن يهبط إلى ما دون 

سعر الشهر السابق.

الحماية  برنامج  سعر  أساس  على  البوليصة  قيمة  احتساب  يتم  العقد،  استحقاق  عند  أ- 
المتقدمة أو  سعر السوق )أيهما أعلى(.

برنامج  وحدات  قيمة  احتساب  يتم  االستحقاق،  تاريخ  قبل  العقد  استرداد  حال  في  ب-  
الحماية المتقدمة فقط إذا أتم المشترك فترة 10 سنوات أو أكثر، وعدا ذلك يتم احتساب 

صافي قيمة األصول لوحدات برنامج الحماية المتقدمة حسب سعر السوق.

من هي الجهة الضامنة للسعر المضمون لبرنامج الحماية المتقدمة؟

يتولى بنك عالمي حائز على تصنيف A مهمة ضمان السعر المضمون لبرنامج الحماية المتقدمة.

هل يتوافق برنامج الحماية المتقدمة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟

تطويره  تم  حيث  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  التام  بااللتزام  المتقدمة،  الحماية  برنامج  يتميز 
للتأمين  دبي  )شركة  وكيل  شركة  في  الشرعية  الفتوى  هيئة  قبل  من  عليه  والموافقة 

وإعادة التأمين اإلسالمي(.

برنامج الحماية المتقدمة

يضيف بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية ميزة مبتكرة ومتطورة لبرنامج االدخار والتكافل 
والمصمم  االستثمارات  لحماية  المثالي  الحل  يمثل  الذي  المتقدمة  الحماية  برنامج  خالل  من 
للمخاطر  التعرض  من  والحد  للسوق  اإليجابية  التحركات  من  االستفادة  على  لمساعدتك 

المرتبطة بأسواق االستثمار المتقلبة.

الحماية  برنامج  إستراتيجية  أصول  قيمة  )صافي  حماية  في  المتقدمة  الحماية  برنامج  يساهم 
مع  تمامًا  تتوافق  وبطريقة  األسهم  سوق  في  ومرنة  آمنة  مشاركة  لك  ويوفر  المتقدمة(، 
أصول  قيمة  صافي  أسعار  وضمان  تثبيت  على  البرنامج  يعمل  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام 

االستثمارات في إستراتيجية برنامج الحماية المتقدمة من أجل ضمان أرباح رأس المال.

المزايا واألصول:

توافق تام مع أحكام الشريعة اإلسالمية  •

دون رسوم إضافية  •

الحد من مخاطر التعرض لتقلبات السوق  •

توفير الحماية للمبالغ المستثمرة بفضل إستراتيجية برنامج الحماية المتقدمة  •

حسب  االستحقاق  عند  وتسترد  السوق  أصول  صافي  قيمة  حسب  االستثمارات  تجري   •
سعر برنامج الحماية المتقدمة أو حسب صافي قيمة أصول السوق )أيهما األعلى( شرط 

أن ال تقل مدة العقد عن 10 سنوات

ما هي آلية االستفادة من برنامج الحماية المتقدمة؟ ومن هم األشخاص الذين 
يمكنهم االستفادة منه؟

اإلسالمية  للصيرفة  التجاري  أبوظبي  بنك  من  والتكافل  االدخار  برنامج  لعمالء  يمكن 
االستفادة من برنامج الحماية المتقدمة من خالل تمديد عقودهم لفترة 10 سنوات إذا رغبوا 

في االستفادة من االشتراك في برنامج الحماية المتقدمة*.

تتوفر مزايا برنامج الحماية المتقدمة تلقائيًا ألصحاب العقود الجديدة بعد )7 يوليو 2010( شريطة 
أال تقل مدة التعاقد عن 10 سنوات.
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Dynamic Protection Programme

*ُتَطبَّق األحكام والشروط. 

جميع المنتجات والخدمات المقدمة من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية حائزة 
على موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

حسب  العمالء  إلى  اإلسالمي  التأمين  منتجات  تقديم  يتم  المسؤولية:  من  إخالء 
احتياجاتهم وبناًء على طلبهم. منتجات التأمين اإلسالمي صادرة بواسطة شركات التأمين 
التجاري )البنك( أي نصيحة  وطبقًا ألحكام وشروط تلك الشركات. وال يقدم بنك أبوظبي 
تأمينية وال يقوم بإدارة  أو طرح أو إصدار بوالص التأمين اإلسالمي وال يتحمل أي مسؤولية 
اإلسالمي  التي  التأمين  أقساط  مطالبات.  أو  طلبات  ألي  تأمين  شركة  أي  رفض  عن 
يستلمها البنك، ال تعتبر ودائع مصرفية. هذه المعلومات هي للعلم فقط، وال تشكل عرض 
أو دعوة لشراء منتجات االستثمار اإلسالمية. منتجات االستثمار اإلسالمية ليست ودائع 
مصرفية وليست مضمونة من قبل بنك أبوظبي التجاري وهي تخضع إلى مخاطر االستثمار 
بما فيها احتمال خسارة المبلغ المستثمر. األداء السابق ال يضمن النتائج المستقبلية. يرجى 

الرجوع إلى أحكام وشروط خدمات االستثمار اإلسالمية لدى بنك أبوظبي التجاري.  



To apply, visit your nearest ADCB branch, call 800 5626  toll-free, SMS 
’DPP’ to 2626 or visit www.adcbislamic.com. Alternatively, contact 
your relationship manager.

*Terms and Conditions apply.

All ADCB Islamic Banking products and services are approved 
by the Fatwa and Shari’ah Supervisory Board.

Disclaimer: Insurance Products are made available to clients 
based on their need analysis and request. Insurance products 
are underwritten by respective insurance providers and issued 
subject to their terms and conditions. Abu Dhabi Commercial 
Bank (ADCB) does not offer insurance advice, nor does it 
manage, underwrite or issue insurance policies. Abu Dhabi 
Commercial Bank (ADCB) is not responsible for rejected 
applications or claims by any insurance company. Premiums 
received by Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) for insurance 
plans are not bank deposits. Past performance does not 
guarantee future results. Investment products are not bank 
deposits and are not guaranteed by ADCB. They are subject to 
investment risks, including possible loss of principal amount 
invested. Please refer to Product Terms and Conditions.

Frequently Asked Questions

How is DPP Secured Price fixed?
The DPP price is reviewed on the 8th of every month. It can only increase 
or remain the same. It can’t decrease regardless of market movement.

What is the difference between the DPP Price 
and market price?
The market price, also known as Market NAV (Net Asset Value), is 
the price at which investment units are bought and sold under the 
DPP Investment Strategy and this can fluctuate up or down in line 
with market movement. However, DPP price is locked on the 8th of 
every month during contract tenure and can never drop below the 
previous month’s DPP price.

a.  When the contract is held to maturity, the value of the policy will 
 be calculated at the DPP price or the market price (whichever is higher).

b.  If the contract is redeemed before maturity the DPP price will  
 only apply if the participant remains involved in DPP Investment  
 Strategy for a continuous term of 10 years or more, otherwise the  
 Market NAV will apply.

Who is the Guarantor of the DPP Secured Price?
An ‘A’-rated International bank is the guarantor of the DPP Secured Price.

Is the DPP Shari’ah Compliant?
The DPP is a fully Shari’ah Compliant instrument as it is developed 
and approved by Wakeel’s (Dubai’s Islamic Insurance and 
Reinsurance  Company) Shari’ah Supervisory Board.

Dynamic  
Protection Programme

ADCB Islamic Banking brings an innovative, state-of-the-art benefit 
to the ADCB Islamic Banking Takaful Savings Programme, the 
Dynamic Protection Programme (DPP). DPP is an ideal protection 
solution for your investments, designed to help you benefit from 
and take advantage of positive market movements while minimizing 
the risk associated with volatile investment markets. 

The DPP allows for the protection of your investments Net Asset 
Value (NAV) of the DPP Investment Strategy and offers flexible 
and secure participation in the stock market with full compliance 
to Shari’ah requirements. The Programme locks in and secures the 
price (NAV) of the underlying DPP Investment Strategy at monthly 
intervals in order to secure capital gains.

Benefits and features :
• Fully Shari’ah-compliant mechanism

•  Offered at no extra charge

•  Reduces exposure to market volatility

•  Protects Invested Funds under DPP Investment Strategy

•  Investments are made at market NAV and redeemed at maturity  
 at the protected DPP price or market NAV (whichever is higher)  
 subject to a minimum 10 year contract period

How and Who can benefit from the DPP?

Existing holders of ADCB Islamic Banking Takaful and Savings 
Programme can benefit from DPP if they are willing to extend the 
term by 10 years from the date they decide to avail the DPP option*.

New contract holders (post 7th July 2010) will automatically enjoy 
the DPP benefit subject to selecting a minimum contract tenure of 
10 years.
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