
 

                                                                                   
Islamic Double Advantage Campaign (the “Offer”)  

Terms and conditions set out herein apply to the Offer in addition to the terms and conditions for shari’ah- compliant account operation 

(available on www.adcbislamic.com).  

If not otherwise defined herein, capitalized terms used herein in relation to the Offer shall have the meaning given to them in Bank’s 

terms and conditions for shari’ah- compliant account operation. In relation to the Offer, the following terms shall have the meaning 

set out below:  

 

Eligibility Criteria means: Eligible participating products (“Participating Product”) and minimum 
bookings required as per below table: 

Investments Bancatakaful 

Sukuks 
 

AMAN Takaful & Savings 
Programme 

(Lump sum Contribution) Islamic Exchange Traded Funds 
(ETFs) 

Islamic Funds 

 
The minimum eligible  investment under any Participating Product in the 
Campaign is as follows: 

Segment Min Investment (USD) 

Private Clients 200,000 

Excellency 50,000 

Privilege 30,000 

Aspire 10,000 
 

Offer Period means:  
  

Campaign Start Date: 10th  October 2018  
Campaign Closure Date: 31st December 2018  
Bancatakaful certificate issuance latest by 7th January 2019.   

Offer means:  This Campaign is open to all clients as per customer segments mentioned 
under the eligibility criteria, where Expected Profit rate will be given as per 
tenor booked as follows and it is subject to change and/or to end at any time 
at the sole discretion of ADCB Islamic Banking.  

Tenor 
(Days)  

Expected profit Rate 
(per annum) 

180  5.0%  

375  4.5%  
 

http://www.adcbislamic.com/
http://www.adcb.com/


 

Claim Period:  Not applicable  

Channel of Acceptance:  All  applications submitted from Bank’s branches & sales channels through 
certified relationship managers/ branch PCROs  

Notification of the Profit:  By SMS and Email   

Profit Payout means:  Wakala Deposit profit pay out upon maturity of the Wakala deposit booked 
under the Offer subject to meeting all the terms & conditions mentioned in 
the Offer  

Additional Terms and Conditions means: 1. The maximum eligible Wakala deposit amount is less than or equal 

to the value of the Participating Product amount  

2. Wakala deposit will be booked only in AED currency. The 

equivalent exchange rate to be used for booking Wakala deposit 

(i.e. while transferring funds from USD to AED) is 1 USD = AED 

[3.6767]  

3. Maximum Wakala deposit amount per client is AED 10 million 

under the Offer with profit rate based on the corresponding tenor   

4. The effective date of booking the Wakala Deposit will be from the 

date of signing the application form. Please note that wakala 

deposits will only be booked once the Participating Product has 

been executed or is in force.   

5. Respective products as well as Wealth Services Terms & Conditions 

will apply. 

6. In case of early redemption of Wakala deposit, the profit payment 

will be as follows:  

Duration (Days) Expected Profit (p.a.) 

0-90   0%  

91-179  3.0%  

180-374  3.5%  

7. Wakala deposit payout for the Offer would be transferred to Islamic 

current and savings accounts and no automatic roll-over is allowed. 

If you wish to renew their deposit at then applicable rates you 

would need to submit fresh Wakala deposit instructions.  

8. The Bank reserves the right to withdraw, amend or modify any of 

these terms and conditions of this offer at any time without prior 

notice and at its sole discretion.  

9. Bank’s terms and conditions for shari’ah-compliant account 

operation apply.   

 

                                                                                             



 

 

 

 

  
  

 

 

 

The Offer is available to you if you meet the Eligibility Criteria and if you apply for the Offer, during the Offer Period.   

You will apply for the Offer through the Channel of Acceptance. By applying for the Offer, you are deemed to have accepted the 

terms and conditions applicable to the Offer.  

The Bank will communicate with you, in relation to the Offer and any Profit paid under the Offer, through the Notification of Profit 

payout.   

Additional terms and conditions shall also apply to the Offer.   

The Profit shall be delivered to you through the Reward Payout only.   

The Offer may be cancelled or clawed back by the Bank (in its absolute discretion) if you no longer meet the Eligibility Criteria or 

if you are disqualified from the Offer by the Bank (in its absolute discretion).   

This Offer cannot be used in conjunction with any other offering by the Bank.  

     



 

 

 (""العرض( اإلسالميةحملة المزايا المزدوجة 

تنطبق األحكام والشروط الواردة فيما يلي باإلضافة إلى األحكام والشروط الواردة في أحكام وشروط تشغيل الحسابات المتوافقة 

 (.www.adcbislamic.com يمكن االطالع عليها على الموقع(مية مع الشريعة االسال

ما لم يرد تعريف مخالف لها في هذه األحكام والشروط، يكون للكلمات والتعابير الواردة بخط أسود داكن فيما يتعلق بهذا العرض  

نفس المعاني المحددة لكل منها في أحكام وشروط تشغيل الحسابات المتوافقة مع الشريعة االسالمية. وفيما يتعلق بالعرض، يكون 

ي المحددة لكل منها فيما يلي: للتعابير التالية المعان  

والحد األدنى للتسجيالت  ("المنتج المشارك")تكون المنتجات المؤهلة للمشاركة 

 المطلوبة وفقاً للجدول أدناه:

 االستثمارات منتجات التكافل

 
 

برنامج االدخار والتكافل 

 للمبالغ المقطوعة من شركة أمان

 الصكوك

صناديق االستثمار اإلسالمية / المتداولة 

 األسواق المالية في

 صناديق االستثمار االسالمية

 

 يكون الحد األدنى لالستثمار المؤهل بموجب أي منتج مشارك في الحملة على النحو التالي:

 ريحة العمالءش (دوالر)الحد األدنى لالستثمار 

 عمالء الخدمات المصرفية الخاصة 200,000

 إكسيلنسي 50,000

 برفيلج 30,000

 أسباير 10,000
 

 معايير األهلية، تعني: 

 2018أكتوبر  10 : تاريخ بدء الحملة 

   2018ديسمبر   31:  تاريخ انتهاء الحملة

  2019يناير  7: شهادات التكافل إلصدارالموعد النهائي 

 دة العرض تعني: م

 ،هذه الحملة متاحة للمشاركة لجميع العمالء وفقاً لشرائح العمالء المذكورة تحت معايير األهلية

اً للمدة المسجلة على النحو التالي، وهي تخضع للتغيير و/أو حيث أن معدل الربح المتوقع وفق

 اإلنهاء في أي وقت حسب التقدير المطلق للبنك. 

  (باأليام)المدة   (سنويا  )معدل الربح المتوقع 

 %5.0  180 

 %4.5  375 
 

 العرض ويعني:

 

 

http://www.adcb.com/
http://www.adcbislamic.com/


 

 

 

 

 فترة المطالبة بالمكافأة:  ال تنطبق 

عالقات ومسؤولي جميع الطلبات المقدمة من فروع البنك وقنوات المبيعات عبر مدراء 

 العمالء المعتمدين. 

 قناة القبول: 

 وسائل اإلشعار بالربح:  عبر خدمة الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني 

عة بالوكالة المسجلة بموجب يتم صرف االرباح على الودائع بالوكالة عند اكتمال مدة الودي

 شريطة استيفاء األحكام والشروط المذكورة في العرض.  ،العرض
 طرق دفع األرباح: 

الحد األقصى المؤهل للوديعة بالوكالة يجب ان يقل عن أو يعادل قيمة مبلغ المنتج  -1

 المشارك.

، علماً أن سعر الصرف فقط بعملة درهم اإلماراتيتم تسجيل الوديعة بالوكالة  -2

أي عند تحويل المبلغ من الدوالر )مستخدم لتسجيل الوديعة بالوكالة المعادل ال

 درهم إمارات 3.6767دوالر أمريكي =  1هو  (األمريكي إلى الدرهم

هم بموجب العرض ويستند ماليين در 10يبلغ حد الوديعة األقصى للعميل الواحد  -3

 معدل الربح إلى مدة الوديعة بالوكالة

ظة يرجى المالح .من تاريخ تقديم طلب الوديعةيمكن تسجيل الوديعة بالوكالة ابتداًء  -4

عند تنفيذ المنتج المشارك أو عندما يصبح ساري  الأنه لن يتم تسجيل الودائع بالوكالة إ

 المفعول.

 ثروات من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالميةتنطبق أحكام وشروط خدمات ال -5

في حالة االسترداد المبكر للوديعة بالوكالة، سيتم احتساب االرباح المدفوعة على  -6

 النحو التالي:

 معدل الربح المتوقع

 (سنويا  )
 (باأليام)المدة 

 0 – 90 صفر%

%3.0 179– 91 

%3.5 374 – 180 

يتم تحويل أرباح الوديعة بالوكالة المحققة من العرض إلى الحسابات الجارية  -7

ديد وفي حال رغبتكم بتج وحسابات التوفير، وال يُُسمح بالتجديد التلقائي للودائع.

دة ين عليكم تقديم تعليمات جديبمعدالت االرباح المعمول بها في حينه، فيتعوديعتكم 
 لوديعة بالوكالة.با

لبنك بالحق في سحب أو تعديل أو تغيير أي من أحكام وشروط هذا العرض في يحتفظ ا -8

 أي وقت كان ودون إشعار مسبق وحسب تقديره المطلق.

تنطبق أحكام وشروط تشغيل الحسابات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من بنك  -9

 أبوظبي التجاري.

األحكام والشروط 

 اإلضافية:



 

  

 

 يعتبر العرض متاحاً لكم في حال استيفائكم معايير األهلية وفي حال تقدمكم بطلب العرض أثناء مدة سريانه. 

                                                                                             

يتعين عليكم التقدم بطلب العرض من خالل قناة القبول، وعند تقدمكم بطلب العرض يتم االعتبار بأنكم قد قبلتم باألحكام والشروط 

 المتعلقة به. 

 يقوم البنك بالتواصل معكم فيما يتعلق بالعرض وأي أرباح مدفوعة بموجبه، وذلك من خالل وسائل اإلشعار بالربح  

 م اإلضافية على هذا العرض. تطبق الشروط واألحكا

  .يتم تسليم دفع األرباح إليك عبر طرق دفع األرباح فقط

في حال توقفكم عن استيفاء معايير األهلية أو في حال قيام البنك  (حسب تقديره المطلق)يجوز للبنك إلغاء االرباح أو استرجاعها 

  .(حسب تقديره المطلق)باستبعادكم من العرض 

 ال يجوز استخدام هذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر من البنك. 

  


