
Mazaya Services – Key Facts Statement

Mazaya Services  خدمات مزايا

Unique banking services available to all ADIB individual customers for a 
monthly service fee of AED 100 + 5% VAT including:

 Personal Banking Benefits

 Wealth Management Benefits

 Lifestyle Benefits

 Takaful Benefits

خدمات مصرفية فريدة من نوعها لجميع متعاملي مصرف أبوظبي اإلسالمي 
لألفراد مقابل رسوم شهرية قدرها 100 + 5% )ضريبة القيمة المضافة( وتشمل 

مزايا الخدمات المصرفية  
مزايا إدارة الثروات  

مزايا أسلوب الحياة  
مزايا الحماية التكافلية  

Banking Services مزايا الخدمات المصرفية

No charge if the account balance drops below AED 3,000 إعفاء من الرسوم الشهرية في حال انخفاض رصيد الحساب عن 3,000 درهم.

Use any ATM machines in the UAE (4 Free transactions a month)
استخدام أي جهاز صراف آلي في انحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة )4 معامالت 

مجانية شهريًا(

Fast track queue at ADIB branches
ال انتظار في فروع مصرف أبوظبي اإلسالمي )خدمة المسار السريع في فروع 

مصرف أبوظبي اإلسالمي(

Free unlimited online international transfers عدد غير محدود من معامالت تحويل األموال خارج االمارات عبر اإلنترنت مجانًا

Free unlimited online transfers to accounts outside ADIB
عدد غير محدود من معامالت تحويل األموال إلى حسابات خارج المصرف عبر 

اإلنترنت مجانًا

Free unlimited Cheque books عدد غير محدود من دفاتر الشيكات مجانًا

Free unlimited manager’s cheques / demand drafts عدد غير محدود من شيكات المدير / أوامر الدفع عند الطلب مجانًا

Free duplicate bank statements طلب نسخة إضافية من كشف الحساب مجانًا

Free standing order set up إعداد تعليمات دائمة للحساب مجانًا

Wealth Management Benefits مزايا إدارة الثروات

Enjoy up to 25% reduction on ADIB Khuttati Subscription & Agency Fees
ستحصل على خصم يصل إلى 25% على رسوم الوكالة واالكتتاب لخطة التوفير   

»خطتي« من مصرف أبوظبي اإلسالمي

Mazaya Services is a unique bundle of services incorporates a wide range of 
benefits across personal banking, wealth management, lifestyle, and takaful 
services which customers can subscribe to, based on a fixed monthly fee.

مزايا هي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية وإدارة الثروات باإلضافة إلى 
خدمات أسلوب الحياة والحماية التكافلية المختارة بعناية حيث يمكنك االشتراك 

فيها مقابل رسوم شهرية ثابتة.

خدمات مزايا - بيان الحقائق الرئيسية



مصرف أبوظبي اإلسالمي شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 العنوان - المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي اإلسالمي، شارع الشيخ راشد بن سعيد )طريق المطار القديم(، مقابل فندق هيلتون
كابيتال جراند، بالقرب من مطار البطين، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، صندوق بريد 313 | رقم االتصال: 600543216

Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company is licensed by the Central Bank of the UAE.

Address - ADIB Head Office, Sheikh Rashid Bin Saeed St. (Old Airport Road), Opp. Hilton Capital Grand Hotel,  
Near Al Bateen Airport, Abu Dhabi, United Arab Emirates, PO Box 313 | Contact Number: 600 543 216 Sh
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Lifestyle Benefits مزايا أسلوب الحياة

Enjoy unlimited complimentary VIP airport lounge access to over 1,000  
lounges worldwide

احصل على دخول مجاني غير محدود إلى أكثر من 1,000 صالة لكبار الشخصيات 
في المطارات في جميع أنحاء العالم

Free Roadside Assistance خدمة المساعدة المجانية على الطريق 

Free unlimited city towing services خدمات غير محدودة مجانية لسحب السيارة داخل المدينة

Inter Emirate towing (limited to 3 times in a year) خدمة سحب السيارة بين اإلمارات )ثالث مرات في السنة( 

Free jump start services خدمات شحن البطارية مجانًا

Free flat tyre service خدمة إصالح اإلطارات المفرغة من الهواء مجانًا

Free lock out services خدمات فتح السيارة مجانًا عند نسيان المفتاح بالداخل

Free fuel delivery service خدمة توصيل الوقود مجانًا

Free transportation vehicle registration service خدمة المساعدة في تسجيل السيارة مجانًا

Free rent-a-car for 24 hours (normal car) in conjunction with an accident استئجار سيارة مجانًا لمدة 24 ساعة )سيارة عادية( عند وقوع حادث

Concierge service خدمات الكونسيرج 

Takaful Benefits مزايا الحماية التكافلية

Income protection to cover 3-month family expenses (in case of Death or 
Permanent Total Disability up to AED 45,000)

الحماية التكافلية للدخل لتغطية نفقات العائلة لمدة  3 أشهر )في حال الوفاة أو 
العجز الكلي الدائم تصل إلى 45,000 درهم(

Personalized Male or Female Critical illness cover for up to AED 25,000
منافع تكافلية في حاالت المرض العضال المرتبط بالذكور أو اإلناث حتى 25,000 

درهم


