
SMALL MEDIUM ENTERPRISE (SME) Takaful Plan - Key Facts Statement 

Product Description وصف المنتج
SME Takaful Plan is provided by SALAMA-Islamic Arab Insurance Company (Takaful 
Provider) with following options.

يتم توفير خطة تكافل الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل شركة سالمة - 
الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )مزود تكافل( مع الخيارات التالية:

 Limits and Deductibles 

Benefits Deductible 
(each and 
every loss)

 Platinum 
(AED)

Gold (AED)Silver (AED)

AED 250/-1,000,000750,000500,000

Property All Risk 
- Office Contents, 
Furniture, Fixtures 
& Fitting values 
adding to

First 3 days200,000100,00050,000

Business 
Interruption 
(Indemnity Period- 
12 months) - Loss 
of rent

AED 250/- with 
respect to third 
party property 
damage only

2,000,0001,500,0001,000,000

Third Party 
Liability - Premises 
risk (any one 
occurrence and in 
the aggregate)

First day of 
disablement

2,000,0001,500,0001,000,000

Workmen's 
Compensation - 
Including Employer's 
Liability

NIL100,00050,00025,000

Money Takaful 
Insurance - Cash in 
premises (Drawers 
and Safe - Locked) 
during & outside 
business hours

NIL10,0007,5005,000
Money Takaful  
Insurance - 
Damage to Safe

NIL150,000100,00050,000

Money Takaful 
Insurance - 
Cash in Transit 
(Maximum any one 
transit) - Within 
UAE (Provided the 
total cash carried 
in a year does not 
exceed AED
1 Million)

حدود التغطية و قيمة التحمل 

قيمة التحمل المنافع         
لكل خسارة 

واحدة

بالتينيوم
)درهم( 

الذهبي 
)درهم( 

الفضي  
)درهم( 

-/250 درهم 1,000,000 750,000 500,000

جميع  المخاطر  
الممتلكات إضافة 

إلى محتويات 
المكاتب واألثاث 

والتركيبات 
والتجهيزات  

األيام  الثالثة 
األولى 200,000 100,000 50,000

توقف  العمل )فترة 
التعويض -12 شهر( 

– خسارة اإليجار  

-/250 درهم 
فيما يتعلق 

باألضرار التي 
تلحق بممتلكات 

الغير فقط

2,000,000 1,500,000 1,000,000

مسؤولية الطرف 
الثالث - مخاطر 

المباني ) في حدوث 
حادث للشخص 

واحد او مجموعة( 

اليوم األول 
للعجز 2,000,000 1,500,000 1,000,000

تعويض العمال 
- بما في ذلك 

مسؤولية صاحب 
العمل

ال يوجد 100,000 50,000 25,000

تأمين األموال 
- النقد في 

المباني )غلق 
األدراج والخزينة( 

أثناء ساعات العمل 
وخارجها

ال يوجد 10,000 7,500 5,000
التأمين على 

األموال - األضرار 
التي تلحق بالخزنة 

ال يوجد 150,000 100,000 50,000

تأمين األموال - 
النقود العابرة )الحد 

األقصى ألي شخص 
ترانزيت( - داخل 

اإلمارات العربية 
المتحدة )بشرط أال 

يتجاوز إجمالي النقد 
المنقولة في العام 

مليون درهم

خطة التامين التكافلي للشركات الصغيرة والمتوسطة - بيان الحقائق األساسية
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تهدف خطة التامين التكافلي للشركات الصغيرة إلى تأمين األصول التجارية 
وحمايتها من مختلف المخاطر غير المتوقعة. سواء كان األمر يتعلق بتأمين ضد 

الحرائق، أو تغطية الموظفين / العمال وتأمين الممتلكات المعدات ذات قيمة في 
الشركة من االضرار. 

يوفر برنامج التأمين التكافلي للشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل رعاية في وقت 
الحاجة، فمن الحكمة مبادلة مخاوف عدم اليقين بالطمأنينة التي تأتي من معرفة 

أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أيد أمينة.

SME Takaful Plan is aimed at securing the business assets of small and medium 
sized organizations and safeguards them from various unexpected risks. Whether 
it’s fire Takaful, group policies for their employees, liability against property 
damage, or covering other valuable machinery in the business/company. 

SME Takaful plan provides the best relief in time of need. It is wise to trade worries 
of uncertainty for peace of knowing that SME is in good hands.



 Limits and Deductibles 

Benefits Deductible 
(each and 
every loss)

 Platinum 
(AED)

Gold (AED)Silver (AED)

NIL50,00025,00010,000

Fidelity Guarantee 
Takaful Insurance 
- All cash handling 
employees (Annual 
Aggregate limit = 
AED 100,000/-) Any 
one employee limit

NIL100,000100,00050,000

Group Personal 
Accident - 
Maximum limit 
any one employee 
(Annual aggregate 
for the company will 
be AED. 500,000/-
) - Maximum age = 
55 years

AED 500/-50,00075,00025,000

Electronic 
Equipment Takaful 
Insurance (Material 
Damage Cover)

NA
 2,786
AED

2,224
AED

 1,562
AED

Total Annual 
Contribution (AED) 
Excluding VAT

حدود التغطية وقيمة التحمل 

قيمة التحمل المنافع         
لكل خسارة 

واحدة

بالتينيوم
)درهم( 

الذهبي 
)درهم( 

الفضي  
)درهم ( 

ال يوجد 50,000 25,000 10,000

تأمين ضمان األمانة 
- جميع الموظفين 
الذين يتعاملون مع 

النقد )الحد اإلجمالي 
السنوي = 100،000 

درهم إماراتي / -( أي 
حد موظف واحد

ال يوجد 100,000 100,000 50,000

الحوادث الشخصية 
الجماعية - الحد 

األقصى ألي موظف 
)اإلجمالي السنوي 

للشركة سيكون 
500،000 درهم 
إماراتي( - الحد 

األقصى للعمر = 
55 عاًما

-/500 درهم  50,000 75,000 25,000
تأمين المعدات 

اإللكترونية )تغطية 
األضرار المادية(

ال يوجد 2,786 
درهم

2,224
درهم

1,562 
درهم

قيمة المساهمة 
السنوية بالدرهم 

االماراتي )غير 
شامل الضريبة(

Travel Takaful Insurance: (Annual Cover for the Owner - Maximum any one trip 
duration = 90 days) - Excluding USA & Canada [Age of traveler MAY be less than 
66 years. For age between 66 to 75 years, 50% loading will apply]

تأمين السفر: )التغطية السنوية للمالك - الحد األقصى لمدة الرحلة الواحدة = 90 
يوًما( - باستثناء الواليات المتحدة األمريكية وكندا ]قد ال يتجاوز عمر المسافر 66 

عاًما. للعمر بين 66 إلى 75 عاًما ، سيتم تطبيق 50% من التحميل[
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LIMIT (USD)COVERAGE

A. MEDICAL & EMERGENCY ASSISTANCE

500,000Medical expenses & hospitalization abroad

50,000Emergency medical evacuation

1,000Emergency dental care

10,000Repatriation of mortal remains

5,000Repatriation of family member

2,000Emergency return home following death of close 
relative

85/day Max 850Travel of one immediate family member

B. PERSONAL ASSITANCE SERVICES

Covered24 hours assistance services

1,000Delivery of medicines

4,000Advance of bail bond

2,000Legal defence

Not CoveredHijacking

حد التغطية
)دوالر أميركي(   التغطية 

أ. المساعدة الطبية وحاالت الطوارئ 

500,000 النفقات الطبية واالستشفاء في الخارج

50,000 اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ

1,000 رعاية األسنان الطارئة

10,000 إعادة رفات الموتى

5,000 إعادة أحد أفراد األسرة إلى الوطن

2,000 العودة الطارئة إلى المنزل بعد وفاة أحد األقارب

من 85 يوم الى 850 يوم  سفر أحد أفراد األسرة المباشرين

ب. خدمات المساعدة الشخصية 

مغطى  خدمات المساعدة على مدار 24 ساعة

1,000 توصيل األدوية

4,000 سندات الكفالة

2,000 الدفاع القانوني

غير مغطى االختطاف



LIMIT (USD)COVERAGE

C. LOSSES & DELAYS

300Loss of passport, driving license, national identity card 
abroad

1,000
500
50

Compensation for in-flight loss of checked-in baggage
- per bag
- per item

500Compensation for delay in the arrival of luggage

500Delayed departure

CoveredLocation and forwarding of personal effects

D. PERSONAL ACCIDENT

150,000Death in common carrier

% as per scale  Permanent disability

150,000Permanent total disability

E. CIVIL LIABILITY BENEFITS

500,000Personal civil liability

5,000Trip cancellation

5,000Trip curtailment

5,000Missed departure/connection

حد التغطية
)دوالر أميركي(   التغطية 

 ت. الخسائر والتأخيرات  

300 فقدان جواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة الهوية 
الوطنية في الخارج

1,000
500
50

التعويض عن فقدان األمتعة المسجلة على متن الطائرة
- لكل كيس

- لكل بند

500 التعويض عن التأخير في وصول األمتعة

500 تأخر المغادرة

مغطى الموقع وإعادة توجيه األمتعة الشخصية

ث. الحوادث الشخصية

150,000 الموت في الناقل المشترك

% حسب المقياس   العجز الدائم

150,000 العجز الكلي الدائم

ج. منافع المسؤولية المدني

500,000 المسؤولية المدنية الشخصية

5,000 إلغاء الرحلة

5,000 اختصار الرحلة

5,000 عدم المغادره / اتصال
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ShariÕa Structure الهيكلة الشرعية
This Shari’a compliant Scheme is designed using a Wakalah Model as a basis 
for operating the Tabarru Fund. SALAMA acts as an agent (Wakeel) for the Plan 
Holders. The role of SALAMA is to manage the Tabarru Fund in return for a fee and 
also acts as a Mudarib by investing the available funds in the account of Tabarru 
Fund under Mudarabah mode for a Mudarib share in the achieved profits of the 
Mudarabah.

The function of the Tabarru Fund is to provide protection benefits to Plan Holders 
or their beneficiaries when a covered event arises. The money in the Tabarru Fund 
is used to pay claims to the Plan Holders or their beneficiaries. SALAMA does not 
share directly in the risk borne by the Fund or any Surplus within the Tabarru Fund. 

تم تصميم هذه الخطة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية باستخدام نموذج 
الوكالة كأساس لتشغيل صندوق التبرع وحساب االستثمار الشخصي. وتقوم شركة 

سالمة بدور الوكيل لحاملي الخطط. ويتلخص دور سالمة في إدارة صندوق التبرع 
مقابل رسم الوكالة ويعمل أيًضا كمضارب من خالل استثمار األموال المتاحة في 

حساب صندوق التبرع في وضع المضاربة مقابل حصة المضارب في أرباح المضاربة 
المحققة.

تتمثل وظيفة صندوق التبرع في توفير منافع الحماية لحاملي الخطة أو 
المستفيدين منهم عند ظهور حدث مغطى. و يتم استخدام األموال في صندوق 

التبرع لدفع المطالبات ألصحاب الخطة أو مستفيديهم. ال تشارك شركة سالمة 
بشكل مباشر في المخاطر التي يتحملها الصندوق أو أي فائض داخل صندوق التبرع.

Key Product Features المميزات الرئيسية للبرنامج

TAKAFUL BENEFIT AMOUNT
Upon receipt of due proof in writing that the Plan holder has whilst this Takaful 
Insurance Policy is in full force and effect, suffered events as set out in the Takaful 
Policy, including the Exclusions, and subject to Provisions & Conditions of the 
Takaful Plan, the Takaful Provider shall pay to the Plan holder or the Beneficiary 
the agreed Takaful Benefit Amount.

مبلغ منافع التكافل
عند تلقي إثبات خطي يفيد بأنه عندما كانت وثيقة التأمين التكافلي سارية 

المفعول ونافذة تماًما، قد تعرض عضو البرنامج ألي من األحداث المنصوص عليها 
في وثيقة التأمين " تكافل " بشرط انتفاء االستثناءات وتحقق شروط وأحكام " 

تكافل" فإن مزود " تكافل" سيدفع للعضو المغطى في البرنامج أو المستفيد مبلغ 
منفعة التكافل المتفق عليه.

Key Requirements, Limitations and Obligations 
(Including customer obligations)

 المتطلبات األساسية والقيود وااللتزامات 
)بما في ذلك التزامات العميل(

PARTICULARS TO BE FURNISHED
Plan holder shall provide all necessary information to the Takaful Provider. Such 
particulars shall, unless otherwise agreed by the Takaful Provider in writing, be 
provided on the Policy Commencement Date and thereafter as specified by the 
Takaful Provider. 

تفاصيل يجب أن يتم توفيرها 
عند تلقي إثبات خطي يفيد بأنه عندما كانت وثيقة التأمين التكافلي سارية 

المفعول ونافذة تماًما، قد تعرض عضو البرنامج ألي من األحداث المنصوص عليها 
في وثيقة التأمين  » تكافل «  بشرط انتفاء االستثناءات وتحقق شروط وأحكام » 

تكافل« فإن مزود » تكافل « سيدفع للعضو المغطى في البرنامج أو المستفيد مبلغ 
منفعة التكافل المتفق عليه.

ASSIGNMENTS
The Takaful cover provided under this Policy and the Takaful Benefit(s) payable 
hereunder are not assignable.

 التنازل / التجيير
إن التغطية في برنامج » تكافل « والمنافع المقدمة بموجب هذه الوثيقة 

والمستحقة الدفع ال يمكن تجييرها إلى الغير.
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Exclusions االستثناءات

The Takaful Benefit under this Takaful Scheme shall not be payable if the claim 
is directly or indirectly as a result of some exclusions as spelled out in Provision 
& Conditions of SME Takaful Plan available at Exclusions & Conditions to SME 
Takaful Plan: 

www.adib.com/Takaful

لن تكون منفعة التكافل بموجب برنامج التكافل هذا مستحقة الدفع إذا كانت 
المطالبة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لبعض االستثناءات على النحو المنصوص 
عليه في شروط وأحكام برنامج  » تكافل «  الشركات الصغيرة والمتوسطة المتوفرة 

على الرابط التالي:

www.adib.com/Takaful 

Fees & Charges الرسوم والنفقات
CONTRIBUTION AMOUNT, TAKAFUL CONTRIBUTION, ARRANGEMENT AND 
DISTRIBUTION FEE AND ADMINISTRATION FEES

مبلغ االشتراك في التكافل، ورسوم خدمات اإلعداد والتوزيع والرسوم اإلدارية 

Contribution Amount payable under the Takaful Plan shall be calculated and paid 
to the Takaful Provider in addition to VAT.

The Arrangement and Distribution Fee and the Takaful Contribution are included 
in the Contribution Amount as agreed upon between the Takaful Provider and the 
Plan holder.

إن مبلغ االشتراك الواجب دفعه وفقًا لبرنامج التكافل يتم حسابه ويستحق دفعه 
لمزود برنامج التكافل.

  
يشمل هذا المبلغ رسوم خدمات اإلعداد والتوزيع والرسوم اإلدارية ومبلغ االشتراك 

في » تكافل » حسب االتفاق بين مزود  » تكافل «  وحامل الوثيقة.

List down the permissible changes قائمة بالتغييرات المسموح بها

AMENDMENT TO THE POLICY
The Policy may be amended or changed at any time, upon written request made 
by Policyholder and agreed by Takaful Provider.

Any amendment or change to this Policy shall be binding on all Scheme Members 
whether covered under this Takaful Scheme prior to or on or after the date such 
amendment or change becomes effective after the passage of the notice period. 
 

تعديل على الوثيقة
باإلمكان تعديل هذه الوثيقة أو تغييرها في أي وقت وذلك بتقديم طلب كتابي من 

قبل حامل الوثيقة ويخضع لموافقة مزود التكافل.

 أي تعديل في هذه الوثيقة سيكون ملزم لكل أعضاء البرنامج. سواء تم تغطيتهم 
بموجب البرنامج التكافل هذا قبل أو في أو بعد التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعديل 

أو التغيير ساري المفعول.

Key Disclosures التوضيحات الرئيسية
  ADIB and SALAMA reserves the right to decline any consumer application at its 

sole discretion.

 Above Takaful Plan requirements and criteria are governed by the Provisions 
and Conditions of SME Takaful Plan available on the following link:

 www.adib.com/Takaful

 ADIB & SALAMA reserves the right to change its product terms and conditions, 
consumers will receive a notification 60 days before these changes are 
implemented. 

 If the Takaful Benefit Amount is part of the inheritance of the Plan holder if he 
or she is the Beneficiary, it shall be distributed to the heirs as per UAE law - 
Personal Status Law.

 ADIB Bank is a fully fledged bank that is fully regulated and authorized by the 
Central Bank of the UAE to conduct Islamic banking activities in accordance 
with Shari’a rules and principles. 

 5% Value Added Tax (VAT) will be applied to all fees and will be additionally 
added to the amount of fees unless explicitly mentioned that VAT is not 
applicable or inclusive in such amount. To view Banking Services and Tariff 
Board, please visit https://www.adib.com

 30 days’ notice of cancellation. 

 The total liability of the Company in any one event during the period of 
Insurance inclusive of additional clauses and/or extensions/sub limits shall not 
exceed the total Takaful Benefit stated in the Policy.

يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي وشركة سالمة بالحق في رفض أي طلب   

للعميل وفًقا لتقديره الخاص.

تخضع المتطلبات والمعايير الخاصة بالبرنامج التكافلي والمحددة أعاله لشروط   

وأحكام برنامج التكافل للتامين على الحيوانات األليفة  المتوفرة على الرابط 
التالي:

 www.adib.com/Takaful  

يحتفظ مصرف أبوظبي اإلسالمي وشركة سالمة بالحق في تغيير شروط وأحكام   

المنتج، وسيتلقى العمالء إشعارًا قبل 60 يومًا من تنفيذ هذه التغييرات.

إذا كان مبلغ المنفعة التكافلية جزءًا من ميراث العضو المغطى في حال كونه   

المستفيد، فإنه سيتم توزيعها على الورثة وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة – قانون األحوال الشخصية.

إن مصرف أبوظبي االسالمي مرخص له من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة   

المركزي للقيام بجميع النشاطات المصرفية وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية.

تطبق ضريبة القيمة المضافة وقدرها 5% على جميع الرسوم وستضاف هذه   

الضريبة إلى مبالغ الرسوم ما لم ينص على أن مبالغها ال تشمل ضريبة القيمة 
المضافة أو أن ضريبة القيمة المضافة ليست مطبقة عليها. لالطالع على الئحة 

   https://www.adib.com الرسوم والخدمات المصرفية، يرجى زيارة

اشعار اإللغاء 30 يوما.    

يجب أال يتجاوز إجمالي مسؤولية الشركة في أي حدث واحد خالل فترة التأمين   

بما في ذلك البنود اإلضافية و / أو التمديدات إجمالي مبلغ منفعة التكافل 
المنصوص عليه في الوثيقة.
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SMALL MEDIUM ENTERPRISE (SME) Takaful Plan - Key Facts Statement 
خطة التامين التكافلي للشركات الصغيرة والمتوسطة - بيان الحقائق األساسية

Claims مطالبات
To the extent permitted by the applicable UAE laws, claims must be submitted 
within the maximum specified period in the policy that starts from the Date of 
the Event by submitting a written notice of the claim that must be presented to 
and received at the Head Office of the Company. 

	Takaful Provider will issue Claim Forms and request for initial requirements to 
the claimant/Plan holder, this varies from Class of Business the claim notified.

	Takaful Provider will appoint Surveyor if required is based on the nature of 
claim and the same informed to the Plan holder on Surveyor details.

	The Subrogation and Discharge Receipt will be released to claimant for the 
approved claim amount with a request to return the same dully signed & 
stamped by the respective authority of the Plan holder.

	The final settlement payment to the claimant will be released only after 
receiving the Original signed and stamped Subrogation and Discharge Receipt.

The Scheme Member or the claimant if other than the Scheme Member will 
provide, at his own expense, all certificates, information and evidence as required 
by the Takaful Provider in respect of claims to the following address:

SALAMA – Islamic Arab Insurance Co.
P.O. Box 10214, Dubai, UAE
Call Center No.: 800-SALAMA (725262)
Customer Service: cs.ft@salamalife.ae
Claims Department: claims@salamalife.ae 

إلى الحد الذي تسمح به القوانين المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإنه 
يجب تقديم المطالبات خالل مدة ال تتجاوز الفترة المحددة في الوثيقة ابتداًء من 
تاريخ الحدث المغطى، وذلك بتقديم إشعار خطي يتم تسليمه بشكل يدوي إلى 

الفرع الرئيسي للشركة.  

سيقدم مزود التكافل استمارة المطالبة وطلب للمتطلبات األولية لمقدم   

المطالبة/ حامل الخطة. 

سوف يقوم مزود التكافل بتعيين مقيم إذا لزم األمر بناًء على طبيعة المطالبة   

ويتم إخطار حامل الخطة بشأن تفاصيل التقييم.

سيتم تسليم إيصال االبراء لمقدم المطالبة متضمنًا مبلغ المطالبة مع طلب   

اعادته موقعًا ومختومًا من قبل المفوض بالتوقيع عن حامل الخطة. 

لن يتم تحرير دفعة التسوية النهائية لمقدم المطالبة إال بعد استالم إيصال   

االستبدال واإلبراء األصلي موقع ومختوم.

يقدم عضو البرنامج أو المطالب إذا كان غير عضو البرنامج، على نفقته الخاصة، 
جميع الشهادات والمعلومات واألدلة التي يطلبها مزود التكافل فيما يتعلق 

بالمطالبات إلى العنوان التالي:

سالمة - الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )شركة مساهمة عامة(
ص.ب. 10214، دبي، اإلمارات العربية المتحدة                          

        (725262) SALAMA – 800 :رقم مركز االتصال
cs.ft@salamalife.ae :خدمة العمالء

claims@salamalife.ae :قسم المطالبات

Warnings: 
 Failure to disclose a material fact may invalidate Takaful Benefits.

 ADIB employees are not authorized to collect cash or cheques in favor of 
other beneficiaries. ADIB is not liable for any cash payments, cheques or 
wire transfers authorized by consumer to third parties or ADIB employees.

التحذيرات:
قد يؤدي عدم اإلفصاح عن حقيقة جوهرية إلى إلغاء المنافع التكافلية.  

ال يحق لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي تحصيل مبالغ نقدية أو شيكات   

لصالح مستفيدين آخرين. مصرف أبوظبي اإلسالمي غير مسؤول عن أي 
مدفوعات نقدية أو شيكات أو تحويالت برقية مصرح بها من قبل العميل 

ألطراف ثالثة أو لموظفي مصرف أبوظبي اإلسالمي.

Key Risks المخاطر الرئيسية
Plan holder need to be aware of the following risk factors:

The Scheme will not pay out Benefit in the following conditions.
 If the Contribution Amount is not paid.
 If the event contributed to or caused by one of the exclusions specified in the 

Plan.
 If all the required proofs about the events resulting in claim are not submitted.
 Absence of proof of title to Benefits.

يجب أن يكون حامل الخطة  على دراية بعوامل الخطر التالية

لن تدفع الخطة المنفعة في الحاالت التالية:
إذا لم يدفع مبلغ المساهمة.   

إذا كانت المعلومات الواردة في نموذج الطلب أو أي اخطار آخر مكتوب غير   

صحيحة أو غير مكتملة.
إذا كان الحدث منسوبًا إلى أحد االستثناءات العامة.   

إذا لم يتم تقديم جميع األدلة المطلوبة حول األحداث التي أدت إلى المطالبة  

عدم إثبات ملكية المنافع.  

Declaration تصريحات 
 I confirm that I have been provided with this Key Facts Statement and provided 

with sufficient time to read this document before signing the same.

 I shall bear the full responsibility in the event of failure to comply with what is 
stated in the Provisions and Conditions of the Scheme.

 I hereby declare that I have read, understood and accepted the above key 
features explained in this document including the inherent risks of the Plan, 
all fees, charges, commissions and expenses that may be incurred through 
purchasing these Schemes.

For further details in relation to the above-mentioned information, I shall refer to 
the Provisions and Conditions of this SME Takaful Plan. 
www.adib.com/Takaful

أؤكد أنه قد تم تزويدي بنسخة من بيان الحقائق األساسية هذا وانه قد توفير   

الوقت الكافي لي لقراءة هذا المستند قبل التوقيع عليه.

أتحمل المسؤولية الكاملة في حالة عدم االمتثال لما هو مذكور في الشروط   

واألحكام العامة للخطة.

أقر بموجب هذا بأنني قد قرأت وفهمت وقبلت الميزات الرئيسية المذكورة أعاله    
الموضحة في هذا المستند بما في ذلك المخاطر الكامنة في الخطة وجميع 

الرسوم والتكاليف والعموالت والنفقات التي قد يتم تكبدها من خالل شراء هذه 
الخطة.

لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالمعلومات المذكورة أعاله ، التزم بالرجوع الى  
أحكام وشروط البرنامج التكافل الخاص بتأمين  الشركات الصغيرة والمتوسطة.

www.adib.com/Takaful
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Applicant Acknowledgement إقرار مقدم الطلب

I acknowledge receiving this Key Facts Statement prior to signing the term sheet: :أقر بموجب هذا أنني تسلمت بيان الحقائق األساسية هذا قبل توقيع ورقة الشروط

Customer Signature:

Date:

توقيع المتعامل:

التاريخ:


