ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC

ع.م.اإلسالم ش
ظب
ي
مرصف أبو ي

ISLAMIC COVERED CARD Takaful Scheme

برنامج تكافل البطاقة اإلسالمية المغطاة
ً
وفقا لمبادئ وأحكام ر
ن
.الشيعة اإلسالمية
"تأمي" ن يف هذه الوثيقة
يشار إىل كلمة

In this Policy, the word “Insurance” is referred to in accordance with the principles and
provisions of the Islamic Fatwa and Shari’a Law

This Takaful Insurance Agreement (hereinafter referred to as the "Policy") has
been concluded by and between:

أ
ُ
ُ التأمي التكافل الماثلة
(ويشار إليها فيما يل باسم "الوثيقة") ن
ن
:بي كل من
ُبرمت اتفاقية
ي
ي

Islamic Arab Insurance Company SALAMA, P.O. Box 10214, Dubai, United Arab ،دب
 ي،. 10214ب

Emirates (hereinafter referred to as the "Company or Takaful Provider")
and

 ر- رشكة سالمة
ن
.للتأمي ص
الشكة اإلسالمية العربية

ُ اإلمارات العربية المتحدة
(ويشار إليها فيما يل باسم " ر
)" الشكة أو مزود التكافل
ي

و

ن
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, P.O. Box 313, Abu Dhabi, United Arab Emirates  اإلمارات العربية المتحدة،ظب
ظب
 أبو ي،. 313ب. الكائن مقره يف ص،ع.م.اإلسالم ش
ي
مرصف أبو ي
ُ
.)"يل باسم "حامل الوثيقة
(hereinafter referred to as “Policyholder”).
(ويشار إليه فيما ي
ً
ر
ن
ن
Whereas, the Takaful Provider practices takaful insurance activities (Islamic اإلسالم) وفقا لقواعد ومبادئ الشيعة
التكافل (التأمي
حيث إن مزود التكافل يزاول أنشطة التأمي
ي
ي
اإلسالمية الب تقوم عل التعاون المتبادل ن
Insurance) according to the rules and principles of Islamic Shari’a that are based حامل الوثائق لتغطية أي نضر يتكبده أحدهم والذي
بي
ي
ي
on mutual cooperation between the policyholders to cover any damage incurred  يجب أن يكون هذا التعويض عل شكل مساهمات.الب يحتفظ بها حامل الوثيقة ذلك
تغطيه الوثيقة ي
ن
ن
ن
ن
by one of them which is covered under the policy held by that policyholder. Such التأمي يف
حامل وثائق
 أي حساب،التكافل
التأمي
نقدية يدفعها حاملو الوثائق كتبعات يف حساب
ي
ي
.صورة مبالغ مساهمة تكافلية وكذلك عوائد االستثمار لهذه المساهمات
compensation shall be in the form of cash contributions paid by the
policyholders as donations into the Takaful Insurance Account i.e. the account
of policyholders in the form of Takaful Contribution Amounts as well as the
investment returns of such contributions.
ً
ن
ن
Whereas, policyholders has agreed to deal with the Takaful Provider according التأمي
التأمي يوافقون عل التعامل مع مزود التكافل وفقا لهذا الشكل من
حامل وثائق
وحيث إن
ي
ن
to this form of takaful insurance and participate with other policyholders in the التكافل عل أساس التعاون المتبادل
التأمي
حامل الوثائق اآلخرين ن يف حساب
التكافل والمشاركة مع
ي
ي
ي
Takaful Insurance Account on mutual cooperation basis by paying Takaful كاف لتغطية التعويضات المدفوعة من
ٍ عن طريق دفع مبالغ مساهمة التكافل وعائد االستثمار بمبلغ
التأمي التكافل نيابة عن حامل الوثائق ألي واحد منهم يتكبد أحد ن
ن
Contribution Amounts and its investment return by an amount sufficient to األضار
مزود التكافل من حساب
ي
ي
.الب يتم أو سيتم التعاقد عليها للحصول عل تعويض عنها
cover the compensations paid by the Takaful Provider from the Takaful
ي
Insurance Account on behalf of policyholders to any one of them who sustains
one of the damages which is or to be contracted on for compensation.
Whereas, policyholders agree to appoint the Takaful Provider as their agent for
a known consideration called management agency fee to manage the Takaful
insurance operations carried out by the Takaful Provider in favour of the
policyholders. The policyholders also agree that the Takaful Provider shall invest
the funds available in the Takaful Insurance Account, in its capacity as Mudarib
and policyholders as fund owners (Arbab Mal), in consideration of a common
share from the investment returns according to Islamic Shari’a rules of absolute
(Unrestricted) Mudaraba in which Mudarib is allowed to mix his funds with the
Mudaraba capital.

ً
ن
ن
تعيي مزود التكافل وكيال لهم لقاء مقابل مادي معروف
التأمي يوافقون عل
حامل وثائق
وحيث أن
ي
ن
الب يقوم بها مزود التكافل لصالح
التكافل
التأمي
عمليات
إدارة
أجل
يسىم رسوم وكالة اإلدارة من
ي ي
ن
 كما يوافق حاملو الوثائق عل أن يقوم مزود التكافل باستثمار األموال المتاحة يف حساب.حامل الوثائق
ي
ن
 مقابل الحصول،) بصفته مضارب وحملة الوثائق بصفتهم مالك المال (أرباب المال،التكافل
التأمي
ي
ً
عل حصة مشبكة من عوائد االستثمار وفقا لقواعد المضاربة المطلقة (غب المقيدة) المطابقة ر
للشيعة
.الب يسمح فيها للمضارب بخلط أمواله مع رأس مال المضاربة
اإلسالمية ي

ن
Whereas, policyholders agree that the amount of management agency fee التأمي يوافقون عل أن مبلغ رسوم وكالة اإلدارة المخصومة من مبالغ مساهمة
حامل وثائق
وحيث أن
ي
التكافل مستحقة الدفع من قبل حامل وثائق التأم ن
deducted from the Contribution Amounts payable by policyholders and the ي والحصة المشبكة لمزود التكافل ن يف عوائد
ي
ن
ن
Takaful Provider’s common share in the investment returns, in its capacity as الرئيس لمزود التكافل وفروعه
 قد تم تحديده يف إعالن عام متاح يف المقر، بصفته المضارب،االستثمار
ي
ُ (يجب اعتماده قبل بداية كل سنة مالية
ن
Mudarib, have been determined in a public announcement available at the .)التأمي المبمة خالل تلك السنة
ويطبق عل جميع وثائق
Takaful Provider’s head office and branches (to be approved before the
beginning of each financial year and applied to all the policies concluded during
such year).

Whereas, the compensations are paid to policyholders by the Takaful Provider
from the Takaful Insurance Account and any liability for the insurance
(compensation) or payment to policyholders provided for in the policy or any
previous or subsequent understanding and agreement between the Takaful
Provider and policyholders, whether by way of evidencing or denial, means
liability of the Takaful Insurance Account itself and payment from such account,
even if the matter is attributable to the Takaful Provider in any form or manner.

ُ
ن
التكافل وأي
التأمي
وحيث إن التعويضات تدفع لحملة الوثائق من قبل مزود التكافل من حساب
ي
ن
ن
التأمي (التعويض) أو الدفع لحملة الوثائق المنصوص عليها يف الوثيقة أو أي تفاهم
مسؤولية عن
واتفاق سابق أو الحق ن
، سواء كان ذلك عن طريق اإلثبات أو اإلنكار،وحامل الوثائق
التكافل
مزود
بي
ي
ً
ن
ن
منسوبا إىل
 حب لو كان األمر،التكافل نفسه والدفع من هذا الحساب
التأمي
يعب مسؤولية حساب
ي
ي
.مزود التكافل بأي شكل أو طريقة

وحيث إن مزود التكافل يوافق عل توزي ع الفائض الناتج نف حساب التأم ن
Whereas, the Takaful Provider agrees to distribute the surplus created in the  بعد خصم جميع- التكافل
ي
ي
ي
ن
ن
بي حامل الوثائق المشار ن
 ن- المخصصات واالحتياطيات الالزمة
Takaful Insurance Account - after the deduction of all necessary provisions and التكافل يف نهاية
كي ن يف حساب التأمي
ي
ي
ً
ر
reserves - among policyholders participating in the Takaful Insurance Account at الب تم فيها تحقيق هذا الفائض ووفقا لآللية المعتمدة من قبل الهيئة الشعية لمزود
السنة المالية ي
the end of the financial year in which such surplus has been created and in  وصدق عليها مجلس إدارة مزود-  والمرصح بها بموجبه من قبل مزود التكافل ن يف هذا الشأن- التكافل
ن
accordance with the mechanism approved by the Fatwa & Shari’a Supervisory ، ن يف سنة مالية معينة،التكافل
التأمي
 يوافق حاملو الوثائق عل تغطية الخسارة ن يف حساب.التكافل
ي
ُ من الفائض
.المحقق ن يف أي سنة مالية تالية
Board of the Takaful Provider - hereby authorized by the Takaful Provider in this
respect - and ratified by the Takaful Provider’s Board of Directors. The
policyholders agree to cover the loss in the Takaful Insurance Account, in a
certain financial year, from the surplus created in any following financial year.
ن
Whereas, the Takaful Provider shall enter into contract with each one of the حامل الوثائق عن طريق الوكالة مع
يتعي عل مزود التكافل إبرام عقد مع كل واحد من
وحيث إنه
ي
ن
ن
.التكافل
policyholders by agency with other policyholders i.e. the Takaful Insurance
التأمي
التكافل فيما يتعلق بعملية
التأمي
 أي حساب،حامل الوثائق اآلخرين
ي
ي
ي
Account in connection with the Takaful insurance operation.
ن
Now, therefore, the Takaful Provider and the Policyholder have mutually agreed اض فيما بينهما ووافقا عل اعتبار هذه
 فقد اتفق،لذا
كل من مزود التكافل وحامل الوثيقة بالب ي
ً )"("المقدمة
and consented to consider this (“Introduction”) as an integral part of the Policy جزءا ال يتجزأ من الوثيقة (أو أي اتفاقية سابقة أو الحقة وأي تفاهم بينهما) ومكملة لها
كما اتفقا عل إبرام هذه الوثيقة بموجب ر
(or any previous or subsequent agreement and understanding between them)
الشوط
and complementary thereto and to enter into this Policy under the Provisions and
ً
 ُتفش جميع المفاهيم ر، وعالوة عل ذلك.واالستثناءات الواردة فيها
Conditions therein. Furthermore, all the concepts and terms provided for therein وفقا
والشوط الواردة فيها
shall be construed in accordance with the contents of this introduction.

.لمحتويات هذه المقدمة
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حامل الوثيقة
ع.م.اإلسالم ش
ظب
ي
مرصف أبو ي
. 313 ب.ص
 اإلمارات العربية المتحدة،ظب
أبو ي
 ر/ مزود التكافل
الشكة
ر
ن
للتأمي – سالمة
الشكة اإلسالمية العربية
. 10214 ب.ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دب
ي
برنامج التكافل

مع مراعاة األحكام ر
Subject to Provisions & Conditions, the takaful cover offered on a voluntary basis by the لحامل
تطوع من قبل حامل الوثيقة
 يوفر غطاء التكافل المقدم عل أساس،والشوط
ي
ي
ن
Policyholder to its Islamic Covered Cardholders on the Date of Event of:
: البطاقات المغطاة اإلسالمية يف تاري خ الوقائع التالية
Section 1
Death,
Permanent Total Disability,
Critical Illness,
Hospitalization Cash Benefit,
Terminal Illness,
Involuntary Loss of Employment,
Section 2
Secure Wallet Plus
Accidental Death
Body Repatriation due to accidental death

1 القسم
،الوفاة
،الكل الدائم
العجز ي
،المرض المزمن
،المنفعة النقدية لالستشفاء
،المرض العضال
،الفقدان القشي للوظيفة
2 القسم
المحفظة اآلمنة بلس
الوفاة العرضية
إعادة الجثمان إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية

Household Repatriation due to accidental death.

. إعادة األشة إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
ُ
: يل باسم
ويشار إليهم فيما ي
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC – ISLAMIC COVERED CARD TAKAFUL SCHEME
 برنامج تكافل البطاقة اإلسالمية المغطاة- ع.م.اإلسالم ش
ظب
ي
مرصف أبو ي
ن
TAKAFUL BENEFIT PAYABLE UPON
مبلغ استحقاق منفعة التكافل الواجب الدفع يف حال
Death, Permanent Total Disability, Critical Illness, Hospitalization Cash Benefit,  الفقدان القشي، المرض العضال، المنفعة النقدية لالستشفاء، والمرض المزمن،الكل الدائم
 العجز ي،الوفاة
Terminal Illness, Involuntary Loss of Employment, Secure Wallet Plus, Accidental Death,  إعادة، إعادة الجثمان إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية، الوفاة العرضية، المحفظة اآلمنة بلس،للوظيفة
Body Repatriation due to accidental death, Household Repatriation due to Accidental
. األشة إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
death.
hereinafter shall be referred to as:

TAKAFUL BENEFIT PAYABLE TO
Policyholder
INDIVIDUALS TO BE COVERED

مبلغ استحقاق منفعة التكافل واجب الدفع إىل
حامل الوثيقة
ن
التأمي
األفراد الذين يشملهم

ن
ن
All Scheme Members as defined in the Takaful Scheme of this Policy Schedule subject طوع يف ضوء رشوط
جميع أعضاء البنامج عل النحو المحدد يف رشوط األهلية لهذه الوثيقة عل أساس
ي
وأحكام اتفاقية التسويق ن
.4 بي حامل الوثيقة ومقدم التكافل وتخضع للبند رقم
to Clause 4 of the Provisions and Conditions.
ن
GEOGRAPHICAL SCOPE
اف
النطاق الجغر ي
ن
24 hours worldwide in respect of Death, Permanent Total Disability, Critical Illness, ، الوفاة العرضية، المرض العضال، المرض المزمن،الكل الدائم
العجز
،للوفاة
العالم
أنحاء
جميع
 ساعة يف24
ي
Terminal Illness, Accidental Death, Body Repatriation due to accidental death,  المحفظة، إعادة األشة إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية،إعادة الجثمان إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
ن
ن
ن
Household Repatriation due to accidental death and Secure Wallet Plus benefits and in ، الفقدان القشي للوظيفة،المستشف
وف اإلمارات العربية المتحدة للمنفعة النقدية للعالج يف
اآلمنة بلس؛ ي
ن
ن
ن
UAE in respect of Hospitalization Cash Benefit and Involuntary Loss of Employment, المستشف لتشمل جميع أنحاء العالم فقط يف حاالت
 وتمتد المنافع النقدية للعالج يف،الوفاة العرضية
Hospitalization Cash Benefit only under emergency conditions is extended to
. الطوارئ
worldwide.

AMOUNT OF TAKAFUL BENEFIT

مبلغ استحقاق منفعة التكافل
ن
ن
وف األحكام ر
Aggregate of Individual Takaful Benefit Amount as defined in Policy Schedule and in the والشوط
الوثيقة
مواصفات
جدول
ف
المحدد
النحو
عل
الفردي
إجماىل مبلغ استحقاق التكافل
ي
ي
ي
ن
Provisions & Conditions for each Scheme Member.
. الخاصة بكل عضو يف البنامج
INDIVIDUAL TAKAFUL BENEFIT AMOUNT

مبلغ استحقاق المنفعة الفردية التكافل

200% (Two hundred percent) of the Present Balance will be paid subject to a maximum اب (مائتان وخمسون
(مائب بالمائة) من الرصيد
٪200 سيتم دفع
 درهم إمار ي250,000 الحاىل بحد أقىص
ي
ي
of AED 250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty Thousand Only) out of which the due الحاىل إىل حامل الوثيقة وسيتم دفع
اب فقط) بحيث يتم دفع المبلغ المستحق من الرصيد
ألف درهم إمار ي
ي
ن
amount of the Present Balance will be paid to the Policyholder and the balance amount,  إىل المستفيد مقابل أي تسهيالت بطاقة إسالمية مغطاة واحدة يف تاري خ حالة الوفاة، إن وجد،مبلغ الرصيد
if any, will be paid to the Beneficiary for any one Islamic Covered Card facility on the
Date of Event of Death
ً
Present Balance will be paid subject to Islamic Covered Card Limit or a maximum of AED اب (مائتان
سيتم دفع الرصيد
 درهم نإمار ي250،000 الحاىل وفقا لحد البطاقة اإلسالمية المغطاة أو بحد أقىص
ي
250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty Thousand Only), whichever is lower, for any  ألي تسهيل بطاقة إسالمية مغطاة واحدة يف تاري خ حالة، أيهما أقل،)اب فقط ال غب
وخمسون ألف درهم إمار ي
ن
one Islamic Covered Card facility on the Date of Event of Permanent Total Disability,
 و،العرض
 الموت، المرض العضال، المرض المزمن،الكل الدائم
ي
العجز ي
Critical Illness, Terminal Illness, Accidental Death,; and
ن
ن
AED 200 (UAE Dirhams Two Hundred Only) per day will be paid to the Scheme Member ستي
اب فقط ال غب) يف اليوم لعضو البنامج لمدة أقصاها
اب (مائتا درهم إمار ي
 درهم إمار ي200 سيتم دفع
ً )60(
for a maximum period of sixty (60) days up to a maximum of AED 5,000 (UAE Dirhams اب فقط ال غب) مقابل المنافع النقدية
اب (خمسة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي5000 يوما وبحد نأقىص
ن
Five Thousand only) for Hospitalization Cash Benefit; and
للعالج يف المستشف؛ و
ن
ر
Minimum Amount due or 10% (Ten percent) of the Present Balance subject to a الحاىل بحد أقىص يصل إىل
 (عشة بالمائة) من الرصيد٪10 سيتم دفع الحد األدب للمبلغ المستحق أو
ي
ً
maximum amount of up to AED 4,000 (UAE Dirhams Four Thousand Only) per month ) (ستة6 شهريا إىل حامل الوثيقة لمدة أقصاها
)اب فقط ال غب
اب (أربعة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي4،000
will be payable to the Policyholder, for a maximum period of 6 (six) months for
أشهر للفقدان القشي للوظيفة؛ و
Involuntary Loss of Employment; and
ر
AED 10,000 (UAE Dirhams Ten Thousand Only) or the actual loss, whichever is lower,  إىل، أيهما أقل،اب فقط ال غب) أو الخسارة الفعلية
اب (عشة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي10،000 سيتم دفع
will be paid to the Scheme Member for Secure Wallet Plus benefit.
. عضو البنامج للحصول عل منفعة المحفظة اآلمنة بلس
AED 5,000 (UAE Dirhams Five Thousand Only) or the actual expense, whichever is ، أيهما أقل،اب فقط ال غب) أو المصاريف الفعلية
اب (خمسة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي5،000 سيتم دفع
lower, will be paid to the Scheme Member for Body Repatriation.
. لعضو البنامج مقابل إعادة الجثمان إىل الوطن
ر
AED 10,000 (UAE Dirhams Ten Thousand Only) or the actual expense, whichever is ، أيهما أقل،اب فقط ال غب) أو المصاريف الفعلية
اب (عشة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي10،000 سيتم دفع
lower, will be paid to the Scheme Member for Household Repatriation.
. لعضو البنامج مقابل إعادة األشة إىل الوطن
نف حالة تغطية عضو البنامج ر
In the event a Scheme Member is covered under more than one Islamic Covered Card  فإن الحد األقىص لمنافع،بأكب من تسهيل واحد للبطاقة اإلسالمية المغطاة
ي
facility, the maximum cumulative Takaful Benefit payable shall be subject to a اب (مائتان وخمسون ألف
ر
إما
درهم
250،000
قدره
أقىص
لحد
تخضع
الدفع
التكافل الباكمية المستحقة
ي
maximum of AED 250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty Thousand Only) in respect  وبحد، المرض المزمنة واألمراض المزمنة،الكل الدائم
درهم إمار ي
 العجز ي،اب فقط ال غب) فيما يتعلق بالوفاة
ن
ن
of Death, Permanent Total Disability, Critical Illness and Terminal Illness, and up to a المستشف وبحد
اب فقط) لمنفعة العالج النقدية يف
اب (خمسة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي5،000 أقىص
ر
maximum of AED 5,000 (UAE Dirhams Five Thousand Only) for Hospitalization Cash  وبحد،اب فقط ال غب) للفقدان القشي للوظيفة
اب (أربعة وعشون ألف درهم إمار ي
 درهم إمار ي24،000 أقىص
ر
Benefit, and up to a maximum of AED 24,000 (UAE Dirhams Twenty Four Thousand اب فقط ال غب) لمنفعة المحفظة اآلمنة بلس وبحد
اب (عشة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي10،000 أقىص
Only) for Involuntary Loss of Employment, and up to a maximum of AED 10,000 (UAE اب فقط ال غب) فيما يتعلق
اب مائتان وخمسون ألف درهم إمار ي
اب (درهم إمار ي
 درهم إمار ي250،000 أقىص
Dirhams Ten Thousand Only) for Secure Wallet Plus benefit and up to a maximum of اب فقط ال غب) فيما يتعلق
اب (خمسة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي5،000  و بحد أقىص،بالوفاة العرضية
ر
AED 250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty Thousand Only) in respect of Accidental اب فقط) فيما يتعلق
اب (عشة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي10،000  وبحد أقىص،بإعادة الجثمان إىل الوطن
Death, and up to a maximum of AED 5,000 (UAE Dirhams Five Thousand Only) in respect
. بإعادة األشة إىل الوطن
of Body Repatriation, and up to a maximum of AED 10,000 (UAE Dirhams Ten Thousand
Only) in respect of Household Repatriation,.
CONTRIBUTION AMOUNT

مبلغ المساهمة
ن
The individual Contribution Amounts to be calculated for each Scheme Member where  حيث يتم حساب مبلغ المساهمة هذا من قبل،يتم احتساب مبالغ المساهمة الفردية لكل عضو يف البنامج
ً
 من األحكام ر9 وفقا للبند رقم
such Contribution Amount shall be computed by the Takaful Provider in accordance
. والشوط
مزود التكافل
with Clause No.9 of the Provisions & Conditions.
TAKAFUL CONTRIBUTION AMOUNT

مبلغ مساهمة التكافل
ً
مبلغ المساهمة باستثناء البتيب ورسوم التوزي ع ورسوم الوكالة ن
The Contribution Amount is inclusive of Arrangement and Distribution Fee, agency fee وضيبة القيمة المضافة وفقا لقانون دولة
and VAT as per the applicable UAE law
اإلمارات العربية المتحدة المعمول به
HOW CONTRIBUTION AMOUNTIS PAYABLE

كيفية دفع مبلغ المساهمة
ن
ً
Monthly in arrears on the last day of each calendar month during the Policy Year ابتداء من تاري خ بدء شيان الوثيقة
تقويىم خالل سنة الوثيقة
شهر
كل
من
األخب
متأخرات شهرية يف اليوم
ي
ً
ر
starting from the Policy Commencement Date and in accordance with Clause No.9 of
.  من األحكام والشوط9 ووفقا للبند رقم
Provisions & Conditions.
رسوم ر
ARRANGEMENT AND DISTRIBUTION FEE TO THE POLICY HOLDER
التتيب والتوزي ع لحامل الوثيقة
بالنظر إىل مبالغ المساهمة الشهرية الب يحصلها حامل الوثيقة ويدفعها ر
In consideration of the monthly Contribution Amounts collected by the Policyholder ،للشكة عل أساس متأخرات شهريه
ي
بي صاحب الوثيقة ر
يجب أن ُتعىط رسوم البتيب والتوزي ع عل النحو المتفق عليه ن
and paid to the Company on a monthly basis in arrears, an Arrangement and والشكة من خالل اتفاقية
Distribution Fee as agreed between the Policy Holder and the Company through the
. التسويق إىل حامل الوثيقة من قبل رشكة
Marketing Agreement, shall be given to the Policyholder by the Company.

GENERAL CONDITIONS

ر
الشوط العامة

Takaful Scheme shall be offered on a voluntary basis.

. تطوع
يتم تقديم برنامج التكافل عل أساس
ي
ً 64عاما و
ً 21 بي سن
 ن: التأمي عل الحياة
ن
Eligibility Age - Life: Between the age of 21 years and 64 years for Death, Permanent الكل الدائم والمرض
والعجز
للوفاة
ا
عام
 بما يشمل- سن األهلية
ي
ن
 ن،بالمستشف والمرض العضال ومنافع المحفظة اآلمنة بلس
Total Disability, Critical Illness, Hospitalization Cash Benefit, Terminal Illness and Secure 21 وبي سن
المزمن والمنافع النقدية للعالج
ً 59 عاما و
ً
Wallet Plus benefit and between the age of 21 years and 59 years for Involuntary Loss
. عاما للفقدان القشي للوظيفة
of Employment.
ً ن
ً 21 بي سن
 ن: التأمي عل الحياة
ن
Eligibility Age – Non-Life: Between the age of 21 years and 64 years for Accidental عاما يف حالة الوفاة العرضية وإعادة
64عاما و
 بما ال يشمل- سن األهلية
ن
ن
Death, Body Repatriation on Accidental Death & Household Repatriation on Accidental
. الجثمان إىل الوطن يف حالة الوفاة العرضية وإعادة األشة إىل الوطن يف حالة الوفاة العرضية
Death.
ً
ن
Maximum Coverage Age Life : The age of 65 years for Death, Permanent Total الكل الدائم والمرض
الحد األقىص للتغطية العمرية بما
عاما للوفاة والعجز ي: 65 يشمل التأمي عىل الحياة
ن
ً 60  وسن،بلس
Disability, Critical Illness, Hospitalization Cash Benefit, Terminal Illness and Secure عاما
بالمستشف والمرض العضال ومنافع المحفظة اآلمنة
المزمن والمنافع النقدية للعالج
ً 64عاما و
ً 21 بي سن
 ما ن.للفقدان القشي للوظيفة
Wallet Plus benefit and the age of 60 years for Involuntary Loss of Employment.
الكل الدائم والمرض المزمن والمنافع
عاما للوفاة والعجز
ي
ن
ً 59عاما و
ً 21 وبي سن
 ن،بالمستشف واألمراض المزمنة ومنافع المحفظة اآلمنة بلس
عاما
النقدية للعالج
. للفقدان القشي للوظيفة
ً : 65 التأمي عىل الحياة
ن
Maximum Coverage Age Non-Life : The age of 65 years for Accidental Death, Body عاما للوفاة العرضية وإعادة الجسد إىل
الحد األقىص للتغطية العمرية بما ال يشمل
ن
Repatriation on Accidental Death & Household Repatriation on Accidental Death
. الوطن عند الوفاة العرضية وإعادة األشة إىل الوطن يف حالة الوفاة العرضية
Underwriting Requirements: None
THE POLICY
Shall mean this Policy that shall govern the Provisions & Conditions of this Takaful
Scheme.
Together with any endorsement(s) issued by the Company for attachment hereto.
SALAMA hereby issues this Policy governing this Takaful Scheme and agrees to pay the
Individual Takaful Benefit Amount under this Policy set forth in this Policy Schedule, in
accordance with and subject to the Provisions & Conditions, Exclusions, subsequent
endorsements, and attached riders, if any, which shall be deemed to form part of this
Policy.

ال يوجد: متطلبات االكتتاب
ن
التأمي
وثيقة
ن
التأمي هذه
ُيقصد بها هذه وثيقة
مع أي ملحق (ملحقات) صادرة عن مزود التكافل إلرفاقها بهذه الوثيقة
 ر- ُتصدر رشكة سالمة
ن
ن
الب تنظم برنامج التكافل
التأمي هذه
للتأمي بموجبه وثيقة
الشكة اإلسالمية العربية
ي
ن
 وتوافق عل دفع مبلغ استحقاق منافع التكافل الفردي بموجب هذه الوثيقة المنصوص عليها يف جدول،هذا
ً
ر
والب
 ي، إن وجدت، وفقا للمقدمة واألحكام والشوط والملحقات الالحقة والمرفقة،مواصفات الوثيقة هذا
ً تعتب
.جزءا من هذه الوثيقة

ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC
Islamic Covered Card Takaful Scheme
PROVISIONS & CONDITIONS
1. DEFINITIONS
In these Provisions & Conditions, the following definitions shall apply:
Takaful Provider: means the Company which runs the takaful operations as an
agent for the Policyholder(s) against the agreed/determined fees and invests the
Takaful Contribution Amount(s) (balance of Insurance Account) as “Mudarib”
against the agreed percentage of the achieved return of the investment, if any.
Policyholder: means Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (“ADIB”) as agent of the
Scheme Members
Accident: means Bodily Injury which is caused solely by violent, external and
accidental means and resulting directly and independently of all other causes.
Administration Fee: means the amount charged by the Takaful Provider to the
Scheme Member for the
Administration Services and calculated as a percentage of the Takaful
Contribution Amount
Administration Services: means the services rendered by the Takaful Provider in
relation to the management of the Takaful Insurance Account.
Arrangement and Distribution means services rendered by the Policyholder to
the Takaful Provider in relation to the distribution
Services: of the Takaful Scheme to Scheme Members and the details of such
services shall be listed in an
addendum to the Master Agreement concluded between the Policyholder and
the Takaful
Provider
Arrangement and Distribution means the aggregate amount paid by Takaful
Provider to the Policyholder out of each
Fees: Contribution Amount received from each Scheme Member for the
Arrangement and Distribution
Services.
Appointed Signatory: means the person or persons authorized by the Company
to sign on the Policy on behalf of the Company.
Association: means Visa and/ or MasterCard or both, as the case may be.
Beneficiary: means the Policyholder and / or the Scheme Member (as
applicable) who is entitled to receive Takaful Benefit under this Takaful Scheme
from the Company. In the event of Death, the relevant Takaful Benefits will be
paid to the legal heirs of the Scheme Member as per the applicable of the UAE
Law.
Bodily Injury: means bodily injury which:
Is sustained by a Scheme Member after the Policy Commencement Date or Normal
Date of Inclusion, whichever is later, and during the Policy Year.
Is caused by an Accident, and

ع.م.اإلسالم ش
ظب
ي
مرصف أبو ي
برنامج تكافل البطاقة اإلسالمية المغطاة
األحكام ر
والشوط
 التعريفات.1
تنطبق التعريفات التالية نف هذه األحكام ر
:والشوط
ي
ُ
ر
)(حامل الوثيقة
الب تدير عمليات التكافل كوكيل لحامل الوثيقة
ي
 يقصد بها الشكة ي:مزود التكافل
/
مقابل الرسوم المتفق عليها المحددة وتستثمر مبلغ (مبالغ) المساهمة التكافلية (رصيد حساب
ن
التأمي) باعتباره "المضارب" مقابل النسبة المتفق عليها من العائد المتحقق الستثمار المضاربة إن
.وجد
ُ
. كوكيل ألعضاء البنامج.ع.م.اإلسالم ش
ظب
ي
يقصد به مرصف أبو ي: حامل الوثيقة
ُ
الب تحدث فقط بوسائل عنيفة وخارجية ونتيجة حادث
 يقصد به اإلصابات الجسدية ي:الحادث
وتنتج بشكل ر
. مباش وبمعزل عن جميع األسباب األخرى
 ُيقصد بها المبلغ الذي يتقاضاه مزود التكافل عل عضو:الرسوم اإلدارية
.البنامج مقابل الخدمات اإلدارية ويتم حسابه كنسبة مئوية من مبلغ مساهمة التكافل
ن
ن
التأمي فيما يتعلق بإدارة
الب يقدمها مزود التكافل لحامل وثيقة
تعب الخدمات ي
 ي:الخدمات اإلدارية
ن
.تأمي التكافل
حساب
ُ
خدمات ر
ن
الب يقدمها حامل وثيقة التأمي إىل مزود التكافل
الخدمات
بها
قصد
ي
:
ع
والتوزي
تيب
الت
ي
فيما يتعلق بتوزي ع
 ويجب إدراج تفاصيل هذه الخدمات فن،برنامج التكافل عل أعضاء البنامج
ي
ن
ملحق التفاقية التسويق المبمة ن
التأمي ومزود
بي حامل وثيقة
.التكافل
رسوم ر
ن
:
التأمي
اإلجماىل الذي يدفعه مزود التكافل إىل حامل وثيقة
المبلغ
به
يقصد
ع
والتوزي
تيب
الت
ي
من كل
مبلغ مساهمة يتم استالمه من كل عضو ن يف البنامج لخدمات البتيب
.والتوزي ع
ُ
ن
 ُيقصد به الشخص أو األشخاص المفوضون من قبل مزود التكافل للتوقيع عل هذه:المعي
الموقع
تأمي هذه نيابة عن ر
وثيقة ال ن
. الشكة
تعب ن
ن
.  حسب الحالة، أو ماسبكارد أو كليهما/ فبا و
 ي: جمعية
 أو عضو البنامج (حسب االقتضاء) الذي يحق له الحصول/  ُيقصد به حامل الوثيقة و:المستفيد
عل منفعة التكافل بموجب برنامج التكافل هذا من ر
 سيتم دفع منافع التكافل، ن يف حالة الوفاة. الشكة
ً
ن
القانونيي لعضو البنامج وفقا لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة المعمول
ذات الصلة إىل الورثة
. به
 ن:اإلصابات الجسدية
:الب
تعب اإلصابات الجسدية ي
ي
ن
ن
يأب
تم التعرض لها من قبل عضو يف البنامج بعد تاري خ بدء وثيقة التأمي أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
ً
ن
.التأمي
 وخالل سنة وثيقة،الحقا

 و،وقعت بسبب حادث
 باستثناء المرض الناتج ر،بشكل منفرد ومستقل عن أي سبب آخر
Solely and independently of any other cause, except Illness directly resulting from, or
مباشة عن مثل هذه اإلصابة أو العالج
ً
ً
ن
surgical or medical treatment rendered necessary by, such injury, occasions the
) يوما تقويميا من180(  أو حاالت تعطيل عضو البنامج يف غضون مائة وثمانون،الطب الالزم لها
اح أو
ي
الجر ي
تاري خ وقوع الحادث الذي يتسبب نف هذا ن
disablement of the Scheme Member within one hundred eighty (180) calendar days
. الرصر
ي
from the date of Accident by which such injury is caused.
Contribution Amount: means the amount received by the Takaful Provider from the
اإلجماىل الذي يتقاضاه مزود برنامج التكافل من أعضاء البنامج عب حامل
 ُيقصد به المبلغ:مبلغ المساهمة
ي
ن
.التأمي والذي يتضمن مبلغ مساهمة التكافل وجميع الرسوم والمصاريف األخرى المعمول بها
Scheme Members through the Policyholder which includes the Takaful Contribution
وثيقة
Amount, Arrangement and Distribution Fee, Administration Fee and VAT as per the
applicable UAE law.

Close Relatives: means mother, father, sister, brother, wife, husband, daughter,
son, grandparent, grandchild,
parent-in-law, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, brother-in-law, niece,
nephew, step
parent, step child, step sister, step brother, foster child, legal guardian, next of
kin, fiancé/
fiancée.
Life Related Takaful Benefits: 1. Death,
2. Permanent Total Disability,
3. Critical Illness,
4. Hospital Cash Benefit
5. Terminal Illness
6. Involuntary Loss of Employment
Critical Illness: means the first ever occurrence of any of the defined Critical
Illnesses below. The Survival Period
for any Critical illness is thirty (30) calendar days. Date of Event must fall after a
Deferment Period of Ninety (90) calendar days from the Policy Commencement
Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later. Critical Illness is subject to
the following definitions, conditions and
Exclusions provided:

ن
، االبن، االبنة، الزوج، الزوجة، األخ، األخت، األب، يقصد بهم األم:المقربي
أفراد العائلة
، الحفيد،الجدة/الجد
َ َ َن
َ
َ  الص،الك َّنة
 زوج،األخ/ أبن األخت،األخ/ أبنة األخت، الصهر،هرة
، الخي،الح َما
ِ
ن
ن
ن
ادب
الوض
،بالتبب
 األبنة/  األبن، األخ غب الشقيق، األخت غب الشقيقة، زوجة األب/ األم
 ي،القانوب
ي
ي
ي
/  الخطيب،األقارب
. الخطيبة
ن
،الوفاة1. :للتأمي عىل الحياة
منافع التكافل المستحقة
،الكل الدائم
العجز ي2.
،المرض الحرج3.
،المنفعة النقدية لالستشفاء4.
،المرض العضال5.
. الفقدان القشي للوظيفة6.
ن
فبة البقاء. يعب أول ظهور عل اإلطالق ألي من األمراض المزمنة المحددة أدناه
 ي:المرض المزمن
للمريض
ً )30( بالنسبة ألي مرض خطب ه ثالثون
ً
يجب أن يقع تاري خ الحدث بعد فبة تأجيل. تقويميا
يوما
ً ي
ً ) يوما تق90( مدتها تسعون
يأب
ويميا من تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
ً
ر
يخضع المرض المزمن للتعريفات والشوط و. الحقا

: االستثناءات المقدمة

ن
Cancer means a malignant tumor characterized by the uncontrolled growth and
الب تهاجم األنسجة
الشطان هو ورم خبيث يتمب بالنمو غب المنضبط وانتشار الخاليا الخبيثة ي
ن
spread of malignant cells with invasion and destruction of normal tissue. The
يجب. هودجكي
يشمل مصطلح الشطان اللوكيميا والليمفوما والساركوما ومرض. السليمة وتدمرها
term cancer includes leukemia, lymphoma, sarcoma, and Hodgkin's disease. The ويجب تأكيد التشخيص. الكيمياب
اإلشعاع أو العالج
أن يتطلب الشطان العالج بالجراحة أو العالج
ي
ي
بتقرير ن
cancer must require treatment by surgery, radiotherapy, or chemotherapy. The
. أخصاب معتمد
مرض صالح وتقرير من
ي
ي
diagnosis must be confirmed with a valid pathology report and a report from an
approved specialist.
ن
The following are excluded:
: يل
ويستثب من ذلك ما ي
ر
All tumors which are histologically described as benign, pre-malignant,
الب توصف تشيحيا بأنها حميدة أو سابقة للخبث أو حدية الخبث أو منخفضة الخبث
جميع األورام ي
borderline malignant, low malignant potential, or non-invasive;
أو غب غازية؛
ً
Any lesion described as carcinoma in-situ (Tis) or Ta by the AJCC Seventh Edition أي آفة توصف بأنها شطانية البدة أو غب غازية طبقا لإلصدار السابع لتصنيف عقد نقائل الورم من
TNM Classification;
اللجنة األمريكية المشبكة لمكافحة الشطان؛
All non-melanoma skin cancers;
All tumors of the prostate unless histologically classified as having a Gleason
score greater than 6 or having progressed to at least class T2N0M0 by the AJCC
Seventh Edition TNM Classification;
Any melanoma that is less than or equal to 1.0 mm in thickness and described as
T1aN0M0 by the AJCC Seventh Edition TNM Classification;
Early thyroid cancers that are less than 2 cm in diameter and histologically
described as T1N0M0 by the AJCC Seventh Edition TNM Classification;
Any form of cancer in the presence of HIV infection, including but not limited to,
lymphoma or Kaposi's sarcoma.
2. Stroke means cerebrovascular incident resulting in irreversible death of brain
tissue due to intra-cranial hemorrhage or due to embolism or thrombosis in an
intra-cranial vessel. This event must result in permanent neurological functional
impairment with objective neurological abnormal signs on physical examination
by a neurologist at least 3 months after the event. The diagnosis must also be
supported by findings on brain imaging and must be consistent with the
diagnosis of a new stroke.
The following are excluded:
Brain damage due to an accident or injury;
Disorders of the blood vessels affecting the eye including infarction of the optic
nerve or retina;

. جميع شطانات الجلد غب الميالنينية
ً
 طبقا لتصنيف6 جميع أورام البوستاتا ما لم يتم تصنيفها من الناحية النسيجية بدرجة تتجاوز
ً
 عل األقل طبقا لإلصدار السابع لتصنيف عقد نقائل الورمT2N0M0 غليسون أو تطور الورم إىل فئة
من اللجنة األمريكية المشبكة لمكافحة الشطان؛
ً
ن
 طبقا لإلصدارT1aN0M0  مم ويصنف ن يف فئة1.0 ميالب يكون سمكه أقل من أو يساوي
أي ورم
ي
السابع لتصنيف عقد نقائل الورم من اللجنة األمريكية المشبكة لمكافحة الشطان؛
والب تم تصنيفها من الناحية النسيجية ن يف
شطانات الغدة
 سم ي2 الب يقل قطرها عن
الدرقية المبكرة ي
ً
 طبقا لإلصدار السابع لتصنيف عقد نقائل الورم من اللجنة األمريكية المشبكةT1N0M0 فئة
لمكافحة الشطان؛
أي شكل من أشكال الشطان نف وجود عدوى فبوس نقص المناعة ر
 بما ن يف ذلك عل سبيل،البشية
ي
.  شطان الغدد الليمفاوية أو ساركومة كابوزي،المثال ال الحرص
ن
ن
دماع ينتج عنه موت ال رجعة فيه ألنسجة المخ بسبب
وعاب
تعب حادث
ي
السكتة الدماغية ي2.
انسداد أو ي ر
يجب أن يؤدي هذا. تخب ن يف وعاء داخل الجمجمة
نزيف داخل الجمجمة أو بسبب
ن
عصب دائم مع وجود عالمات عصبية غب طبيعية شيئية ن يف الفحص
وظيف
الحدث إىل ضعف
ي
ي
ً
ن
يجب أيضا أن يكون التشخيص.  أشهر عل األقل من الحدث3 البدب من قبل طبيب أعصاب بعد
ً
ً ي
. مدعوما بنتائج أشعة عل المخ ويجب أن يكون متسقا مع تشخيص سكتة دماغية جديدة

ن
: يل
ويستثب من ذلك ما ي
ن
دماع بسبب حادث أو إصابة؛
تلف
ي

ن
العي بما ن يف ذلك احتشاء العصب البرصي أو الشبكية؛
الب تصيب
اضطرابات األوعية الدموية ي

ن
. الدهلبي
االضطرابات الدماغية ن يف الجهاز
ن
Asymptomatic silent stroke found on imaging.
. ظهور السكتة الدماغية الصامتة بدون أعراض يف األشعة
ن
Neurological Functional Impairment
عصب
وظيف
ضعف
ي
ي
ن
ن
ن
Symptoms of dysfunction in the nervous system that are present on clinical
الب يتم
الوظيف يف الجهاز
أعراض الخلل
تشمل األعراض ي. الب تظهر يف الفحص الشيري
العصب ي
ي
ي
examination. Symptoms that are covered include numbness, hyperaesthesia
 عش الكالم (صعوبة،الموضع
 الضعف، الشلل،) فرط الحساسية (زيادة الحساسية،تناولها التنميل
ي
(increased sensitivity), paralysis, localised weakness, dysarthria (difficulty with
 ضعف،) عش البلع (صعوبة ن يف البلع،) فقدان القدرة عل الكالم (عدم القدرة عل الكالم،)ن يف الكالم
 صعوبة نف ر،البرص
speech), aphasia (inability to speak), dysphagia (difficulty in swallowing), visual
 الهذيان، الخرف، الخمول، نوبات الرصع، الرعشة، قلة تنسيق الحركة،المس
ي
ي
impairment, difficulty in walking, lack of coordination, tremor, seizures, lethargy,
. والغيبوبة
dementia, delirium and coma.
Ischaemic disorders of the vestibular system;

For the above definition, the following are not covered:
An abnormality seen on CT- or MRI-scans or other imaging techniques without
definite related clinical symptoms
Neurological signs occurring without symptomatic abnormality, e.g. brisk
reflexes without other symptoms
Symptoms of psychological or psychiatric origin
3. Heart Attack means death of a portion of the heart muscle as a result of
inadequate blood supply to the relevant area as a consequence of coronary
artery disease. The diagnosis must be supported by all three (3) of the following
criteria and be diagnostic of a new definite acute myocardial infarction:
Symptoms clinically accepted as consistent with the diagnosis of an acute
myocardial infarction; and
New characteristic electrocardiographic changes; and
The characteristic rise above accepted normal values of biochemical cardiac
specific markers such as CK-MB or cardiac troponins.
Heart attack occurring during a coronary intervention must have a cardiac
troponin level that is at least three (3) times increased above the laboratory
reported upper normal value. Angina and all other forms of acute coronary
syndromes are not covered

: يل
 ال يتم تغطية ما ي،ألغراض التعريف أعاله
ن
المغناطيس أو تقنيات األشعة األخرى
بالرني
األشعة
أو
المحوسبة
شذوذ يظهر ن يف األشعة المقطعية
ي
بدون أعراض شيرية محددة ذات صلة
 عل سبيل المثال ردود الفعل الشيعة دون،ظهور العالمات العصبية دون حدوث شذوذ ن يف األعراض
أعراض أخرى
نفس
أعراض نفسية أو ذات أصل
ي
ن
تعب موت جزء من عضلة القلب نتيجة عدم كفاية إمداد الدم للمنطقة ذات الصلة
النوبة القلبية ي3.
ً
نتيجة لمرض ر
) التالية3( يجب أن يكون التشخيص مدعوما بجميع المعايب الثالثة. التاح
الشيان
ي
ً
: تشخيصا مؤكد الحتشاء جديد حاد ن يف عضلة القلب
وأن يكون
ً األعراض المقبولة ش
يريا عل أنها متوافقة مع تشخيص احتشاء عضلة القلب الحاد؛ و
الكهرباب؛ و
تغيبات ملحوظة جديدة ن يف تخطيط القلب
ي
 أوCK-MB االرتفاع الملحوظ فوق القيم الطبيعية المقبولة للسمات القلبية الكيميائية الحيوية مثل
ن
ن
. القلب
وبوني
بروتي الب
ي
ن
ن
قلب يزيد عل
تروبوني
بروتي
ى
مستو
التاح
التدخل
أثناء
تحدث
الب
القلبية
للنوبة
يكون
أن
يجب
ي
ي
ي
الذبحة الصدرية وجميع. الب أبلغ عنها المختب
األعل
الطبيعية
القيمة
فوق
ات
ر
م
)
3
(
ثالث
األقل
ي
أشكال متالزمات ر
التاح الحادة غب مغطاة
الشيان
ي

الشيان التاح (المجازة التاجية) ن
جراحة ر4.
4. Coronary Artery (Bypass) Surgery means the actual undergoing of open-heart
الفعل لجراحة القلب المفتوح مع شق
تعب الخضوع
ي
وبضع الصدر لتصحيح يتضيق أو انسداد واحد يأو ر
أكب من ر
الش ن
surgery with a thoracotomy and sternotomy to correct narrowing or blockage of )ايي التاجية مع إدخال طعم (طعوم
الشيان التاح بنسبة ر
يجب تقديم دليل تصوير األوعية قبل الجراحة النسداد ر. مجازي
one or more coronary arteries with insertion of bypass graft(s). Pre-operative
٪50 أكب من
ي
ً ويجب اعتبار هذا اإلجراء نضورًيا
angiographic evidence of more than 50% coronary artery obstruction must be
يتم استثناء رأب الوعاء. طبيا من قبل استشاري أمراض القلب
ن
provided and the procedure must be considered medically necessary by a
( وقسطرة القلب والعالج بأشعة اللبر القسطرة الحلزونية والدعامات وجميعPTCA) بالبالون
كما يتم استثناء جراحة مجازة ر. ايي
التقنيات األخرى القائمة عل القسطرة داخل ر
الش ن
consultant cardiologist. Balloon angioplasty (PTCA), heart catheterization, laser
التاح
الشيان
ي
relief, rota blade, stenting and all other intra-arterial catheter based techniques
. الرئيسية
are excluded. Key- hole coronary artery bypass surgery is also excluded.
5. Major Organ Transplant means the actual undergoing, as a recipient of, a
كمتلف لعملية زرع قلب أو
الب يتم إجراؤها
 ُيقصد ب "زراعة األعضاء5.
ي
الرئيسية" العملية الفعلية ي
ً
transplant of a heart, lung, liver, pancreas, or kidney. Bone marrow transplant is يتم أيضا تغطية عملية زرع نخاع العظام إذا كان المؤمن عليه قد خضع. رئة أو كبد أو بنكرياس أو كلية
لعملية الزرع مع تأكيد األخصاب ن
also covered if the insured has undergone the transplant and a specialist
يجب اعتبار هذا. برصورية عملية زرع نخاع العظام الناحية الطبية
ي
ً الزرع نض
confirms that the bone marrow transplant was medically necessary. This
وريا من الناحية الطبية لعالج فشل المرحلة النهائية الذي ال رجعة فيه للعضو أو نخاع
transplantation must have been deemed medically necessary to treat the
irreversible end-stage failure of the relevant organ or bone marrow. Stem cell
transplants and islet cell transplants are excluded.

. يتم استبعاد عمليات زرع الخاليا الجذعية وزرع الخاليا الجزيرية. العظم ذي الصلة

ن
6. Kidney Failure (End-Stage Renal Failure) means total and irreversible failure
يعب الفشل الكلوي الذي ال رجعة فيه لكلتا
الفشل الكلوي (المرحلة النهائية للفشل الكلوي) ي6.
ً غسيل الكل نض
ً وريا
ن
of both kidneys. Continuous renal dialysis must be instituted and the dialysis
طبيا من قبل طبيب أمراض
يجب إجراء غسيل كلوي مستمر مع اعتبار. الكليتي
must be deemed medically necessary by a certified nephrologist. Acute
ال يتم تغطية الفشل الكلوي الحاد القابل للعالج الذي يتطلب غسيل كلوي مؤقت. كل معتمد
reversible kidney failure that only needs temporary renal dialysis is not covered.
. فقط
التصلب المتعدد ن7.
7. Multiple Sclerosis means definite diagnosis of multiple sclerosis, which must
 والذي يجب أن يؤكده،يعب التشخيص الدقيق لمرض التصلب المتعدد
ي
be confirmed by a Consultant Neurologist and supported by all of the following
: استشاري األعصاب ويدعمه جميع المعايب التالية
criteria:
Current clinical impairment of motor or sensory function, which must have
 والذي يجب أن يستمر لفبة متواصلة ال،الحاىل ن يف الوظيفة الحركية أو الحسية
اإلكلينيك
الضعف
ي
ي
persisted for a continuous period of at least 6 months
 أشهر6 تقل عن
ن
ن
ُيظهر التصوير بالر ن
Magnetic resonance imaging (MRI) showing at least two lesions of
الميالي ن يف الدماغ أو النخاع
آفتي عل األقل من إزالة
(MRI) اطيس
ني المغن
ي
ن
demyelination in the brain or spinal cord characteristic of multiple sclerosis
والمرتبطي بمرض التصلب المتعدد
الشوك
ي
For the above definition, the following are not covered:

: يل
 ال يتم تغطية ما ي،ألغراض التعريف أعاله

Possible multiple sclerosis and neurologically or radiologically isolated
syndromes suggestive but not diagnostic of multiple sclerosis
Isolated optic neuritis and neuromyelitis optica
Heart attack, coronary artery by-pass surgery, heart transplant or stroke are
considered diseases of the cardio- and cerebra vascular system and therefore
treated as one condition. Therefore, if any Scheme Member has had a Stroke
before the Policy Commencement Date or its Normal Date of Inclusion,
whichever is later, no Takaful Benefit shall be payable for a future Stroke,
Heart attack, Coronary Bypass Surgery or heart transplant.
Date of Event: means any one of the following:

ً
ً
توح فقط وال تشخص
والب
ي
التصلب المتعدد المحتمل والمتالزمات المعزولة عصبيا أو إشعاعيا ي
مرض التصلب المتعدد
التهاب العصب البرصي المعزول والتهاب النخاع والعصب البرصي
تعتت النوبات القلبية أو جراحة المجازة التاجية أو زراعة القلب أو السكتة الدماغية من أمراض
ن
 إذا أصيب أي عضو يف،ولذلك. وبالتاىل يتم التعامل معها كحالة واحدة
القلب واألوعية الدموية
ي
ر
يأت
التنامج بسكتة دماغية قبل تاري خ بدء رسيان الوثيقة أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع إلدراجها
ي
ً
 فلن يتم دفع أي منفعة تكافلية لسكتة دماغية أو نوبة قلبية أو جراحة المجازة التاجية أو،الحقا
. زراعة القلب
ً  ن:تاري خ الحدث
: يل
يعب أيا مما ي
ي

In respect of Death, the date of Death resulting from any cause except those
والب تحدث
 تاري خ الوفاة الناتج عن أي سبب باستثناء الحاالت،فيما يتعلق بالوفاة
المستثناة ضاحة ي
ً
expressly excluded happening or manifesting after the Policy Commencement
 وخالل سنة،يأب الحقا
أيهما
،الطبيع لإلدراج
أو تظهر بعد تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
ي
ي
Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later, and during the Policy Year.
. الوثيقة
In respect of Permanent Total Disablement, the date of recognition of
Permanent Total Disablement certified by a Medical Expert resulting from an
Accident or Sickness happening or manifesting after Policy Commencement Date
or Normal Date of Inclusion, whichever is later, and during the Policy Year.

طب
الكل الدائم المعتمد من قبل خبب ي
 تاري خ التشخيص بالعجز ي،الكل الدائم
فيما يتعلق بالعجز ي
الطبيع
وبحيث يكون ناتج عن حادث أو مرض يحدث أو يظهر بعد تاري خ بدء الوثيقة أو التاري خ
ي
ً
.  وخالل سنة الوثيقة،يأب الحقا
 أيهما ي،لإلدراج

In respect of Critical Illness, the date of first ever occurrence of a defined Critical
Illness, , happening or manifesting after a Deferment Period of 90 (ninety)
calendar days after Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion,
whichever is later, and during the Policy Year.

 يحدث أو يظهر، هو تاري خ أول ظهور عل اإلطالق لمرض مزمن محدد،فيما يتعلق بالمرض المزمن
ً )(تسعي
ً
ن
،الطبيع لإلدراج
تقويميا بعد تاري خ بدء الوثيقة أو التاري خ
يوما
90 بعد فبة تأجيل مدتها
ي
ً
.  وأثناء سنة الوثيقة،يأب الحقا
أيهما ي

In respect of Hospitalization Cash Benefit, the date of admission in the Hospital
following an Accident or Sickness after a Deferment Period of ninety (90)
calendar days after Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion,
whichever is later, and during the Policy Year.

ن
ن
المستشف بعد وقوع حادث أو
 تاري خ الدخول إىل،بالمستشف
فيما يتعلق بالمنافع النقدية للعالج
ً
،الطبيع لإلدراج
) يوما بعد تاري خ بدء الوثيقة أو التاري خ90( مرض بعد فبة تأجيل مدتها تسعون
ي
ً
.  وخالل سنة الوثيقة،يأب الحقا
أيهما ي

In respect of Terminal Illness, the date of recognition of Terminal Illness by a
certified Medical Expert, resulting from an Accident or Sickness happening or
manifesting after the Commencement Date or Normal Date of Inclusion,
whichever is later, and during the Policy Year.

 وبحيث،طب معتمد
 تاري خ التشخيص بالمرض العضال من قبل خبب ي،فيما يتعلق بالمرض العضال
يأب
يكون ناتج عن حادث أو مرض حدث أو ظهر بعد تاري خ البدء أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
ً
.  وخالل سنة الوثيقة،الحقا

In respect of Involuntary Loss of Employment, the date of Notification given,
 تاري خ تقديم حدوث أو ظهور اإلخطار المقدم بعد فبة تأجيل،فيما يتعلق بالفقدان القشي للوظيفة
ً
ً )(تسعي
ن
happening or manifesting after a Deferment Period of 90 (ninety) calendar days
،يأب الحقا
يوما بعد تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
90 مدتها
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
after Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is
. وخالل سنة الوثيقة
later, and during the Policy Year.
In respect of Secure Wallet Plus, the date the Scheme has discovered that the
 هو التاري خ الذي اكتشفت فيه جهة البنامج أن البطاقة اإلسالمية،فيما يتعلق بالمحفظة اآلمنة بلس
Islamic Covered Card has been misused by an unauthorized person happening or
أسء استخدامها من قبل شخص غب مرصح له بحيث تحدث أو تظهر الواقعة بعد
المغطاة قد ي
ً
manifesting after Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion,
.  وخالل سنة الوثيقة،يأب الحقا
تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
whichever is later, and during the Policy Year.
ن
.تعب وفاة عضو البنامج ألي سبب من األسباب غب تلك المذكورة ن يف االستثناءات
Death: means death due to any cause of the Scheme Member other than those
 ي: الوفاة
mentioned under the Exclusions.
ً فتة التأجيل ن
ر
Deferment Period: means any of the following:
: يل
تعب أيا مما ي
ي
ً
ً
ن
1. In respect of Death, Permanent Total Disablement, Terminal Illness, a period ) يوما تقويميا عل النحو30( ثالثي
 مدة،الكل الدائم والمرض العضال
فيما يتعلق بالوفاة والعجز ي1.
of thirty (30) calendar days as follows:
: التاىل
ي
ن
• for Existing Islamic Covered Cardholders, from the original date of enrollment
األصل ن يف التغطية اإلسالمية
 من تاري خ التسجيل،الحاليي
لحامل البطاقات اإلسالمية المغطاة
•
ي
ي
into the previous Islamic coverage provided by the previous Takaful provider
الب قدمها مزود التكافل السابق قبل تاري خ بدء هذه الوثيقة؛ أو
السابقة ي
before this Policy Commencement Date; or
• for new Islamic Covered Cardholders, from the Normal Date of Inclusion and
during the Policy Year.
No Takaful Benefit will be payable for Death, Permanent Total Disablement,
Terminal Illness where a claim occurs during this period.
2. In respect of Critical Illness, a period of ninety (90) calendar days as follows:
• for Existing Islamic Covered Cardholders, from the original date of enrollment
into the previous Islamic coverage provided by the previous Takaful provider
before this Policy Commencement Date; or
• for new Islamic Covered Cardholders from the Normal Date of Inclusion and
during the Policy Year.

. الطبيع لإلدراج وخالل سنة الوثيقة
 من التاري خ،لحامل البطاقات اإلسالمية المغطاة الجدد
•
ي
ي
الكل الدائم والمرض العضال حال القيام بمطالبة
لن يتم دفع أي منفعة تكافلية عن الوفاة والعجز ي
. خالل هذه الفبة
ً
ً
ن
: التاىل
) يوما تقويميا عل النحو ي90(  مدة تسعي،فيما يتعلق بالمرض المزمن2.
ن
األصل ن يف التغطية اإلسالمية
 من تاري خ التسجيل،الحاليي
لحامل البطاقات اإلسالمية المغطاة
•
ي
ي
الب قدمها مزود التكافل السابق قبل تاري خ بدء هذه الوثيقة؛ أو
السابقة ي
. الطبيع لإلدراج وخالل سنة الوثيقة
 من التاري خ،لحامل البطاقات اإلسالمية المغطاة الجدد
•
ي
ي

No Takaful Benefit will be payable for Critical Illness where a claim occurs during
this period.

. لن يتم دفع أي منفعة تكافل للمرض المزمن حال القيام بمطالبة خالل هذه الفبة

3. In respect of Hospitalization Cash Benefit a period of ninety (90) calendar days
as follows:

ن
ً )90( تسعي
ً
ن
تقويميا عل النحو
يوما
 مدة،المستشف
فيما يتعلق بالمنافع النقدية للعالج ن يف3.
: التاىل
ي
ن
األصل ن يف التغطية اإلسالمية
 من تاري خ التسجيل،الحاليي
لحامل البطاقات اإلسالمية المغطاة
•
ي
ي
الب قدمها مزود التكافل السابق قبل تاري خ بدء هذه الوثيقة؛ أو
السابقة ي

• for Existing Islamic Covered Cardholders, from the original date of enrollment
into the previous Islamic coverage provided by the previous Takaful provider
before this Policy Commencement Date; or
• for new Islamic Covered Cardholders from the Normal Date of Inclusion and
during the Policy Year.
No Takaful Benefit will be payable for Hospitalization Cash Benefit where a claim
occurs during this period.
4. In respect of Involuntary Loss of Employment, a period of ninety (90) calendar
days as follows:
for Existing Islamic Covered Cardholders, from the original date of enrollment
into the previous Islamic coverage provided by the previous Takaful provider
before this Policy Commencement Date; or
for new Islamic Covered Cardholders from the Normal Date of Inclusion and
during the Policy Year.
No Takaful Benefit will be payable for Involuntary Loss of Employment where a
claim occurs during this period.
Exclusions: means a list of conditions describing the situations in which the
Company will not pay the Takaful Benefit as specified in definitions and in Clause
No.12 of the Provisions & Conditions.

. الطبيع للشمول وخالل سنة الوثيقة
 من التاري خ،لحامل البطاقات اإلسالمية المغطاة الجدد
•
ي
ي
ن
المستشف حال القيام بمطالبة خالل هذه
لن يتم دفع أي منفعة تكافلية للمنافع النقدية للعالج ن يف
. الفبة
ً
ً
ن
: التاىل
) يوما تقويميا عل النحو ي90(  فبة تسعي،فيما يتعلق بالفقدان القشي للوظيفة4.
ن
ن
الب
 من تاري خ التسجيل،الحاليي
البطاقات اإلسالمية المغطاة
األصل يف التغطية اإلسالمية السابقة ي
ي
قدمها مزود التكافل السابق قبل تاري خ بدء هذه الوثيقة؛ أو
. الطبيع لإلدراج وخالل سنة الوثيقة
 من التاري خ،البطاقات اإلسالمية المغطاة الجدد
ي
لن يتم دفع أي منفعة تكافلية ن يف حالة الفقدان القشي للوظيفة حال القيام بمطالبة خالل هذه
. الفبة
تعب قائمة ر
ن
الب ال يقوم فيها مزود التكافل بدفع مبلغ استحقاقات
الحاالت
تصف
الب
وط
الش
ي
ي
ي
 من األحكام ر12 التكافل عل النحو المحدد نف البند
.والشوط
ي

Existing Islamic Covered

حامىل البطاقات
ي
ن
ن
Cardholders: means the Islamic Covered Cardholders who were enrolled under
حامل البطاقات اإلسالمية المغطاة الذين تم تسجيلهم بموجب
تعب
ي
 ي: اإلسالمية المغطاة الراهني ن
Policy no. 2483 and 2570 into the Islamic coverage provided by the previous
الب قدمها مزود التكافل السابق قبل تاري خ بدء
 يف التغطية اإلسالمية ي2570 و2483 الوثيقة رقم
ن
Takaful provider before the Policy Commencement Date. Cardholders who have
هاتي
حامل البطاقات الذين أكملوا فبة التأجيل الخاصة بهم بموجب
سيتم إعفاء. شيان الوثيقة
ي
ن
completed their respective Deferment Period under these two policies will be
حامل البطاقات
تظل فبة االنتظار ذات الصلة سارية عل جميع. الوثيقتي من فبة التأجيل الجديدة
ي
exempt from a new Deferment Period. The respective Waiting Period, as defined
. المغطاة ن يف حالة المطالبة عل النحو المحدد لكل منفعة ن يف الوثيقة
for each benefit in the policy, will continue to apply for all Covered Cardholders
in the event of claim.
ن
ن
ن
 ن: مستشف
Hospital: means an establishment which meets all of the following
 إذا كان،كمستشف
) حاصلة عل ترخيص1( :تف بجميع المتطلبات التالية
تعب مؤسسة ي
ًي
requirements:(1) holds a license as a hospital, if licensing is required in the
) تعمل ن يف المقام األول الستقبال ورعاية2( مطلوبا ن يف الدولة أو الوالية القضائية الحكومية؛
البخيص
ن
ن
ن
ن
ن
country or governmental jurisdiction; (2) operates primarily for the reception,
) تقدم خدمة تمريض عل مدار الساعة3( مقيمي؛
كمرض
المصابي
المتوعكي أو
المرض أو
وعالج
) لديها طاقم من طبيب واحد أو ر4( خريجي؛
ن
ن
ن
care and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients; (3) provides
أكب متوفر ن يف جميع
مسجلي أو
ممرضي
من قبل
24-hour a day nursing service by registered or graduate nurses; (4) has a staff of ) ليس عيادة أو دار6( ) توفر تسهيالت منظمة للتشخيص والعمليات الجراحية الكبى؛5( األوقات؛
ً
ن
one or more physicians available at all times; (5) provides organized facilities for
لمدمب الكحول أو
 وليس مكانا،تمريض أو اسباحة أو دار نقاهة أو مؤسسة مماثلة ن يف األساس
ي
diagnosis and major surgical procedures; (6) is not primarily a clinic, nursing, rest
. ) تقوم بصيانة معدات األشعة السينية ومرافق غرفة العمليات7( المخدرات؛ و
or convalescent home or similar establishment and is not, other than
incidentally, a place for alcoholics or drug addicts; and (7) maintains X-ray
equipment and operating room facilities.
ن
Hospital Cash Benefit: means the benefit paid in the event of the Scheme
تعب المنفعة المدفوعة ن يف حالة عجز عضو البنامج بشكل مؤقت
 ي: المنفعة النقدية لالستشفاء
ن
Member being temporarily continuously and totally disabled by reason of an
تخضع التغطية لما يزيد عن ثالثة. المستشف
ومستمر وكامل بسبب حادث أو مرض يتطلب دخول
Accident or Sickness and requiring Hospitalization. Cover is subject to an excess
of three (03) calendar days per admission to qualify for this benefit. This benefit
is subject to a Deferment Period of ninety (90) calendar days from the Policy
Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later and during
the Policy Year.

تخضع هذه المنفعة لفبة تأجيل مدتها تسعون. ) أيام تقويمية لكل قبول للتأهل لهذه المنفعة03(
ً
ً )90(
ً
يأب الحقا وخالل
تقويميا من تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
يوما
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
. سنة الوثيقة

Indemnity Period: means a maximum period of six (6) months in respect of
Involuntary Loss of Employment commencing from the date of Involuntary Loss
of Employment and sixty (60) calendar days in respect of Hospitalization Cash
Benefit commencing from the date of hospitalization.

ر
ن
) أشهر فيما يتعلق بالفقدان القشي للوظيفة تبدأ من6( تعب فبة أقصاها ستة
 ي: فتة التعويض
تقويميا فيما يتعلق بالمنافع النقدية للعالج فن
ً) يوما60( وستي
ً
ن
تاري خ الفقدان القشي للوظيفة؛
ي
ن
. والب تبدأ من تاري خ االستشفاء
المستشف ي

Injury: means Bodily Injury resulting from an Accident occurring after the Policy
Commencement Date or

ن
تعب اإلصابة الجسدية الناتجة عن حادث وقع بعد تاري خ بدء شيان الوثيقة أو
 ي: إصابة

Normal Date of Inclusion, whichever is later, and during Policy Year.

ً
.  وخالل سنة الوثيقة،يأب الحقا
التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي

 ُيقصد به حساب تم إنشاؤه من قبل ر: التأمي
ن
Insurance Account: means an account that has been established by the
،الشكة لغرض إيداع مبالغ المساهمة التكافلية
حساب
Company for the purpose of depositing Takaful Contribution Amounts, after
ال يجوز أن يكون الحساب. بعد خصم رسوم الوكالة وعائدات االستثمار واالحتياطيات المرتبطة بها
ً
جزءا من حسابات مزود التكافل األخرى ن
والبامات ر
deducting the agency fees, the investment proceeds and associated
والغرض من هذا الحساب هو تعويض. الشكة
تقوم ر. أعضاء البنامج عن أي خسائر تتعلق بالمخاطر المشمولة
ن
reserves. The account shall not be a part of the Company’s other accounts and
تأمي التكافل
الشكة بإدارة حساب
ً
Company’s liabilities. The purpose of this account will be to indemnify the
هذا نيابة عن أعضاء البنامج وفقا التفاقية الوكالة ويمثل أعضاء البنامج ن يف جميع الجوانب والمسائل
Scheme Members against any losses for covered perils. The Company shall
ذات الصلة
manage Insurance Account on behalf of the Scheme Members as per the agency
agreement and represent the Scheme Members in all aspects and related
matters.
ن
Involuntary Loss of means the unemployment of the Scheme Member arising
تعب بطالة عضو البنامج الناشئة عن القرار الفردي
الفقدان القشي ي
out of the unilateral decision
Employment (ILOE): of the employer to terminate the Scheme Member’s
employment contract without citing any reason or for any reason other than
those mentioned under Exclusions in this Policy, provided the Notification is
given to the Scheme Member at least Ninety (90) calendar days following the
Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later.
Provided that:
1. The notification falls after Deferment Period of Ninety (90) calendar days from
the Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later.
2. The Scheme Member remains unemployed during the period for which the
Takaful Benefit under this Takaful Scheme is paid.
3. The Scheme Member shall inform the Company as soon as he accepts an
alternative job within the period, he has been receiving the monthly benefit. If it
is found that the Scheme Member has been Re-employed during the period, he
has been receiving the Takaful Benefit, the entire claim will be void and the
Company reserves the right to recover the full amount paid to the Scheme
Member as Takaful Benefit since the beginning of his Re-Employment.
Period of Involuntary Loss of Employment shall commence on the date the
Scheme Member loses his employment or in the event the Scheme Member is in
receipt of payment in lieu of notice at the end of such period, whichever is the
later i.e. the date from which the Scheme Member will no longer get a salary
from the employer.

( لصاحب العمل بإنهاء عقد عمل عضو البنامج دون ذكر أي سبب أو ألي سببILOE): للوظيفة
 رشيطة تقديم اإلخطار إىل عضو البنامج قبل،آخر غب تلك المذكورة ن يف استثناءات هذه الوثيقة
ً )90( تسعي
ً
ن
 أيهما،الطبيع لإلدراج
تقويميا عل األقل بعد تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
يوما
ي
ً
. يأب الحقا
ي
ر
: بشط
ً
ً
ن
) يوما تقويميا من تاري خ بدء الوثيقة أو التاري خ90( إصدار اإلخطار بعد فبة تأجيل تبلغ تسعي1.
ً
. يأب الحقا
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
ً
الب يتم فيها دفع منافع التكافل بموجب
ة
الفب
خالل
العمل
عن
عاطال
نامج
أن يظل عضو الب2.
ي
. برنامج التكافل هذا
ر
الب يتلف خاللها
يجب عل عضو البنامج إبالغ الشكة بمجرد قبوله وظيفة بديلة خالل الفبة ي3.
إذا ن. المنفعة الشهرية
تبي أن عضو البنامج قد أعيد توظيفه خالل تلك الفبة وضل يتلف منفعة
 فستكون المطالبة بأكملها باطلة وتحتفظ ر،التكافل
الشكة بالحق ن يف اسبداد كامل المبلغ المدفوع
. لعضو البنامج كمنافع تكافلية منذ بداية إعادة توظيفه
يجب أن تبدأ فبة الفقدان القشي للوظيفة ن يف التاري خ الذي يفقد فيه عضو البنامج وظيفته أو ن يف
ً
ن
،يأب الحقا
 أيهما ي،حالة استالم عضو البنامج لمدفوعات كبدل عن اإلخطار يف نهاية هذه الفبة
ن
.  التاري خ الذي يتوقف فيه عضو البنامج عن الحصول عل راتب من صاحب العمل،وبمعب آخر

 ُيقصد بها ن:البطاقة اإلسالمية المغطاة
Islamic Covered Card: means the applicable Visa/ MasterCard as issued by the
 ماسبكارد المعمول بها كما هو صادر عن حامل الوثيقة/ فبا
Policyholder from time to time to the Islamic Covered Cardholder and
من وقت آلخر لحامل البطاقة اإلسالمية المغطاة ثم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات اإلسالمية
ن
subsequently issued, renewed and replaced Islamic Covered Cards, if any, which . التكافل
التأمي
الب يطبق عليها تغطية
ي
والب تم ترشيحها عل أنها التسهيالت ي
 ي، إن وجدت،المغطاة
have been nominated as the facility to which the takaful cover is to apply.
/ األساس
/ الرئيس
Islamic Covered Cardholder: means the principal/ basic/ primary Islamic
 ُيقصد به حامل البطاقة اإلسالمية المغطاة:حامل البطاقة اإلسالمية المغطاة
ي
ي
Covered Cardholder holding the Policyholder’s Islamic Covered Card.
. األوىل الذي يحمل البطاقة اإلسالمية المغطاة لحامل الوثيقة
ي
ن
Islamic Covered Card Limit: means the cover amount available in the Islamic
يعب مبلغ التغطية المتاح ن يف حساب البطاقة اإلسالمية المغطاة
 ي:حد البطاقة اإلسالمية المغطاة
Covered Card account provided to the Scheme Member under its Islamic
. المقدم إىل عضو البنامج بموجب بطاقته اإلسالمية المغطاة
Covered Card.
ً
ن
Maximum Coverage Age: means the age of 65 years for Death, Permanent Total الكل الدائم والمرض المزمن والمنفعة
 عاما للوفاة والعجز ي65 يعب سن
الحد األقىص لسن التغطية ي
Disability, Critical Illness, Hospitalization
النقدية
ن
(to be entitled for Takaful Cash Benefit, Terminal Illness and Secure Wallet Plus
المستشف والمرض العظال ومنافع المحفظة
(المستحق خالله الحصول عىل منفعة للعالج ن يف
ً 60  وسن،اآلمنة بلس
benefit and age of 60 for Involuntary Loss
عاما للفقدان القشي
Benefit) of Employment.
Medical Expert: means a legally licensed practitioner acting within the scope of
his license practicing medicine and concerned with maintaining or restoring
human health through the study, diagnosis, and treatment of disease and
injury. The Medical Expert shall be authorized by the Company may not be: a)
Policyholder b) Scheme Member; c) Scheme Member’s respective partner or
spouse or any Close Relative.

. التكافل )للوظيفة
ً
َ َ
ن
ويعب
،مرخص له قانونا يعمل ضمن نطاق ترخيصه بمزاولة الطب
 يقصد به طبيب:طب
خبت ي
بالحفاظ عل صحة اإلنسان أو اسبداد عافيته من خالل دراسة األمراض واإلصابات وتشخيصها
ً
ن
مفوضا من قبل ر
 أ) حامل:الشكة فقط وال يمكن أن يكون
الطب
ينبع أن يكون الخبب
ي
 ي. وعالجها
ن
ن
ً
ر
 الزوجة لعضو يف البنامج أو أي من أفراد العائلة/ الوثيقة؛ ب) عضوا يف البنامج؛ ج) الشيك أو الزوج
ن
المقربي

Mudaraba: means a contract between two parties whereby one of them puts a
certain amount of capital (the owner of the capital) and the other (Mudarib)
puts its expertise and the Mudarib will invest the amount of the capital and as
such the profit will be shared between them according to the agreement. Any
loss lies beyond the control of the Mudarib (not because of his misconduct,
neglecting or exceeding any agreed terms) is exclusively borne by the owner of
the capital. While Mudarib loses his work and experience only. Accordingly, the
relation will be between the Scheme Members and the Company with respect to
investing the balance of the Insurance Account whereby the Scheme Members
will be (Owner of the capital) and Company (Mudarib).
Non-Life Related Takaful Benefits: 1. Accidental Death,
2. Body Repatriation due to accidental Death,
3. Household Repatriation due to accidental Death,
4. Secure Wallet Plus.
Normal Date of Inclusion: means the date on which an Islamic Covered
Cardholder enrolls in this Takaful Scheme and becomes a Scheme Member or
the Policy Commencement Date, whichever is later.
Notification: means the first intimation given to the Scheme member either
orally or in writing of his impending Involuntary Loss of Employment by his
employer.
Permanent Total Disability means a Scheme Member having been permanently
and totally disabled, for
(PTD): at least six (6) consecutive months as a result of an Accident or Sickness,
which prevents the Scheme Member from engaging in any occupation for the
remainder of his lifetime, and provided that the Takaful Provider is satisfied that
he will be so rendered indefinitely.
Policy Commencement Date: means the Policy Commencement Date as
specified in the Policy Schedule.
Policy Year: means a period of 12 months commencing from the Policy
Commencement Date or Renewal Date.
Present Balance: means an amount equal to the utilized amount out of the
Covered Card Limit in each calendar month as shown on the Islamic Covered
Card statement of account of each calendar month that precedes the event of
Death or Permanent Total Disability or Critical Illness or Terminal Illness or

ً
ً
ن
 ُيقصد بها عقد ن:المضاربة
طرفي يضع بموجبه أحدهما مبلغا معينا من رأس المال (صاحب رأس
بي
وبالتاىل يتم تقاسم
المال
أس
ر
مبلغ
المضارب
ويستثمر
ة
الخب
يضع
فإنه
)المال) أما اآلخر (المضارب
ي
أي خسارة تقع خارج سيطرة المضارب (باستثناء سوء السلوك أو. الرب ح بينهما حسب االتفاق المبم
ً اإلهمال أو خرق أي رشوط متفق عليها) يتحملها مالك رأس المال ح
بينما يخش المضارب. رصيا
ً . عمله وخبته فقط
ن
 ستكون العالقة ن،وبناء عل ذلك
التأمي كوكيل ألعضاء البنامج
بي حامل وثيقة
ر
ن
التكافل حيث يكون أعضاء البنامج الذين
التأمي
والشكة فيما يتعلق باستثمار رصيد حساب
ي
التأمي هم (مالك رأس المال) ر
ن
.)والشكة (المضارب
يعملون من خالل حامل وثيقة

ن
،الوفاة العرضية1. :بالتأمي عىل الحياة
منافع التكافل المستحقة الغت متعلقة
،إعادة الجثمان إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية2.
،إعادة األشة إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية3.
. المحفظة اآلمنة بلس4.
 ن:التاري خ الطبيع لإلدراج
يعب التاري خ الذي يسجل فيه حامل البطاقة اإلسالمية المغطاة ن يف برنامج
ي
ي
ً
ً ن
. يأب الحقا
 أيهما ي،التكافل هذا ويصبح عضوا يف البنامج أو تاري خ بدء شيان الوثيقة
ً شفهيا أو
ً
كتابيا بفقدانه الوشيك للوظيفة من
 ُيقصد به أول إخطار ُيعىط لعضو البنامج إما:اإلخطار
. قبل صاحب العمل
ُ
العجز الكىل الدائم ن
يعب أن عضو البنامج قد أصيب بإعاقة دائمة وكلية لمدة
ي
ي
ً
ً )12( عش
اثب ر
ن
 مما يمنع عضو البنامج من،متتاليا عل األقل نتيجة حادث أو مرض
شهرا
( يPTD):
ً
 ر،االنخراط نف أي مهنة
وشيطة أن يكون مزود برنامج التكافل مقتنعا بأنه سوف يستمر عل هذا
ي
.الحال إىل أجل غب مسىم
ن
يعب تاري خ بدء شيان الوثيقة كما هو محدد ن يف جدول مواصفات
 ي: تاري خ بدء رسيان الوثيقة
. الوثيقة
ً 12 تعب فبة
 ن: سنة الوثيقة
. شهرا تبدأ من تاري خ بدء شيان الوثيقة أو تاري خ التجديد
ي
ً
ً
ن
تقويىم
مساويا للمبلغ المستخدم خارج حد البطاقة المغطاة ن يف كل شهر
يعب مبلغا
الرصيد
ي
 ي:الحاىل ن
ي
تقويىم يسبق حالة الوفاة أو
شهر
لكل
المغطاة
اإلسالمية
البطاقة
حساب
كشف
كما هو موضح يف
ي
. الكل الدائم أو المرض المزمن أو المرض العظال أو الفقدان القشي للوظيفة
العجز ي

Involuntary Loss of Employment.

ً
Pre-Existing Condition(s): means any disease or medical impairment or any
 ُيقصد بها الحوادث أو المرض أو أي مضاعفات موجودة أو:الحالة (الحاالت) الموجودة مسبقا
ن
complications there from which is present or manifest itself, or for which
الب يتم تقديم الرعاية الطبية أو العالج أو المشورة أو االستشارة بشأنها لعضو يف
 أو ي،تظهر من خاللها
ً
ن
medical care, treatment, advice or consultation was rendered to a Scheme
 ُيعتب أي حادث أو.يأب الحقا
التأمي أو التاري خ
البنامج قبل تاري خ بدء وثيقة
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
ً
ً
ن
Member prior to the Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion,
التأمي أو التاري خ
ظاهرا إذا كانت الحالة أو األعراض موجودة قبل تاري خ بدء وثيقة
مرض موجودا أو
whichever is later. Disease or medical impairment or any complications shall be
تلف أي تشخيص أو رعاية أو عالج بواسطة
 حب لو لم يتم طلب أو ي، أيهما أبعد،الطبيع لإلدراج
ي
.عضو البنامج
considered to be present or manifest if the condition or symptoms exist prior to
the Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later,
even though no diagnosis, care or treatment were sought or received by the
Scheme Member.
Re-employed/ Re-employment: means a Scheme Member accepting and
 ُيقصد بها عضو البنامج الذي يقبل ويبدأ العمل لدى صاحب:  إعادة توظيفه/ إعادة التوظيف
starting work for a new employer or the same employer
عمل جديد أو نفس صاحب العمل
under a new employment contract within six (06) months from the actual date
الفعل للفقدان القشي
) أشهر من التاري خ06( بموجب عقد عمل جديد ن يف غضون ستة
ي
of Involuntary Loss
of Employment.
Renewal Date: means any subsequent anniversary of the Policy Commencement
Date.

. للوظيفة
ن
. تعب أي ذكرى سنوية الحقة لتاري خ بدء الوثيقة
 ي: تاري خ التجديد

Scheme Member: means Islamic Covered Cardholder who is eligible for takaful
 ُيقصد بها حامل البطاقة اإلسالمية المغطاة المؤهل للتغطية التكافلية بموجب: عضو التنامج
ً
 من ر4 وفقا للبند
ن
cover under this Takaful Scheme in accordance with Clause 4 of the Provisions & التأمي
 والذي لم يقم بإلغاء االشباك ن يف غطاء،الشوط واألحكام
برنامج التكافل هذا
Conditions, who has not unsubscribed to the takaful cover under this Takaful
التكافل بموجب برنامج التكافل هذا ولم يتم تجريد أهيلته للحصول عل منفعة التكافل بموجب
ي
هذه الوثيقة بموجب أحكام ر
Scheme and has not been disqualified by the Provisions & Conditions of this
. وشوط هذه الوثيقة
Policy to be eligible to receive the Takaful Benefit under this Policy.
ن
Secure Wallet Plus: means the cover provided in the event of a loss or misuse of
يعب الغطاء المقدم ن يف حالة فقد أو سوء استخدام البطاقة اإلسالمية
 ي: المحفظة اآلمنة بلس
Islamic Covered Card of a Scheme
المغطاة الخاصة بالبنامج
ن
Member due to the following:
يعب الغطاء المقدم ن يف حالة فقد أو سوء استخدام البطاقة اإلسالمية المغطاة الخاصة بعضو البنامج
ي
: يل
ما
بسبب
ي
 فسوف تقوم ر، أو تعرضت للشقة،إذا فقدت البطاقة اإلسالمية المغطاة
If the Islamic Covered Card is lost, or is the object of theft, the Company will
الشكة بتعويض حامل
reimburse the unauthorized charges, for which the Scheme member is
الوثيقة عن الخصومات غب المرصح بها عل البطاقة اإلسالمية المغطاة الخاصة بعضو البنامج بحد
أرب ع ر
responsible, on the Islamic Covered Card, up to twenty four (24) hours prior to
. ) ساعة قبل اإلبالغ األول للحدث24( وعشين
the first reporting of the event to the Policyholder.
If the Islamic Covered Card is still in possession of the Scheme Member and
إذا كانت البطاقة اإلسالمية المغطاة ال تزال ن يف حوزة عضو البنامج وتم فرض خصومات غب مرصح
unauthorized charges are made on Scheme member’s Islamic Covered Card
: بها عل حساب البطاقة اإلسالمية المغطاة لعضو البنامج من خالل
account through:
In-store
Telephone
ATM Withdrawals, and/ or
On-line purchase(s), using the Islamic Covered Card, the Company will reimburse
the unauthorized charges for which the Scheme Member is responsible, which
are incurred up to two (02) months prior to first reporting of the event to the
Policyholder.
This benefit is subject to per occurrence and per Policy Year limits and a
maximum of AED10,000 (UAE Dirhams Ten thousand Only) per claim or actual
loss, whichever is lower.
Self-Employed: means working for one’s self, Self-Employed people can also be
referred to as a person who
works for himself instead of an employer, but drawing income from a trade or
business that they
operate personally. No Takaful Benefit for Involuntary Loss of Employment shall
be payable for
Self-Employed Scheme Members.
Sickness: means illness or disease contracted for the first time after the Policy
Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is later, and during
Policy Year.
Internal Shari’a Supervisory
Committee: means the Internal Shari’a Supervisory Committee of the Takaful
Provider.

المتجر
الهاتف
 أو/ اآلىل و
السحب من أجهزة الرصاف ي
 سوف تقوم ر.الشاء عب اإلنبنت باستخدام البطاقة اإلسالمية المغطاة
عمليات ر
الشكة بتعويض
حامل الوثيقة عن الخصومات غب المرصح بها عل البطاقة اإلسالمية المغطاة الخاصة بعضو
. ) قبل اإلبالغ األول للحدث02( البنامج بحد شهرين
اب
 درهم إمار ي10,000 تخضع هذه المنفعة للحد األقىص لكل واقعة وكل سنة للوثيقة وبحد أقىص
ر
.  أيهما أقل،اب فقط ال غب) لكل مطالبة أو خسارة فعلية
(عشة آالف درهم إمار ي
ً
ن
ن
العاملي
 يمكن أيضا اإلشارة إىل األشخاص.تعب العمل لحساب الذات
 ي: العاملون لحسابهم الخاص
لحسابهم عل أنهم أشخاص
ً
الب
 ويجنون الدخل من التجارة أو األعمال التجارية ي،يعملون ألنفسهم بدال من صاحب العمل
يقومون بها
تكافل ن يف حالة الفقدان القشي للوظيفة
تعويض
أي
دفع
يتم
ولن
. شخصيا
ي
ن
. العاملي لحسابهم الخاص
ألعضاء البنامج من
 ُيقصد به المرض أو المرض الذي تم اإلصابة به ألول مرة بعد تاري خ بدء الوثيقة أو التاري خ: المرض
ً
.  وخالل سنة الوثيقة،يأب الحقا
 أيهما ي،العادي لإلدراج
لجنة الرقابة ر
الشعية
 ُيقصد بها لجنة الرقابة ر:الداخلية
.الشعية الداخلية لمزود التكافل

 ن:الفائض
Surplus: means the balance amount of the Takaful Contribution Amounts and
المتبف من مبالغ مساهمة التكافل وأي احتياطيات وعائدات استثمارية وبعد
يعب المبلغ
ي
ي
any reserves, investment proceeds and after deduction of all expenses of
يتم توزي ع المبلغ عل. خصم جميع نفقات إدارة عمليات التكافل والتعويضات المستحقة الدفع
ن
management of takaful operations and payable indemnities. The amount is
الب يدفعها كل واحد بعد خصم
حامل
(حامل) وثيقة التأمي بنسبة مبالغ مساهمة التكافل ي
ي
ن
ن
distributed among Policyholder(s) in proportion of Takaful Contribution
التأمي) حيث يتم توزي ع الفائض ن يف نهاية
(حامل وثيقة
التأمي
وثيقة
لحامل
التعويضات المدفوعة
ي
 أو يتم توزي ع هذا المبلغ بواسطة مجلس الفتوى والرقابة ر،السنة المالية
Amounts paid by each one after deducting indemnities paid to the
الشيعة التابع لمزود
.التكافل
Policyholder(s) during the fiscal year where at the end of it surplus is distributed,
or this amount is distributed by the Company’s Fatwa and Shari’a Supervisory
Board.
ر
ً
ً
ن
ن
Survival Period: means the period of thirty (30) calendar days for Critical Illness
الب يجب عل عضو
) يوما تقويميا لألمراض المزمنة ي30( تعب فبة ثالثي
 ي: فتة البقاء للمريض
that a Scheme Member must survive from the Date of Event in order for the
البنامج البقاء عل قيد الحياة خاللها من تاري خ الحدث حب تكون المطالبة لمنفعة تكافل األمراض
claim to be valid under this Takaful Scheme for the Critical Illness Takaful
. ولن يتم دفع أي منفعة تكافل خالل هذه الفبة. المزمنة صالحة بموجب برنامج التكافل هذا
Benefit. No Takaful Benefit will be payable during this period.

Takaful Benefit: means the amount entitled to the Beneficiary in the event of
Death or Permanent Total Disability or Critical Illness or Hospitalization Cash
Benefit or Terminal Illness or Involuntary Loss of Employment or Secure Wallet
Plus under this Takaful Scheme occurred and notwithstanding evidence and
assessment, which is established by virtue of occurrence and subject to the
Provisions & Conditions of this Policy.

ن
ُ
الكل الدائم أو المرض
يقصد به المبلغ المستحق للمستفيد يف حالة الوفاة أو العجز ي: منفعة التكافل
المزمن أو المنفعة النقدية لالستشفاء أو المرض العضال أو الفقدان القشي للوظيفة أو المحفظة
الب تم
 وبغض النظر عن األدلة والتقييمات ي،الب حدثت
اآلمنة بلس بموجب برنامج التكافل هذا ي
تحديدها من قبل بحكم حدوثها وتخضع ألحكام ر
. وشوط هذه الوثيقة

ن
ن
ن
Takaful Contribution Amount: means the cash amount paid by a Scheme Member to تأمي التكافل كمساهمة
يعب المبلغ النقدي الذي يدفعه عضو يف البنامج لحساب
 ي:مبلغ مساهمة التكافل
the Insurance Account as a contribution from his part and from his share of the
 لتعويض أولئك الذين يتعرضون لمخاطر مشبكة من،من جانبه ومن نصيبه من أرباح المضاربة إن وجدت
ن
achieved profits in order to reimburse those who shall be exposed to a common peril
 حيث يكون هذا المبلغ النقدي هو مبلغ المساهمة بعد خصم رسوم البتيب.تأمي التكافل
حساب
from the Insurance Account. Where such cash amount is the Contribution Amount net
والتوزي ع ورسوم الوكالة وأي رسوم أخرى معمول بها
of Arrangement and Distribution Fee, agency fee and any other applicable fee

Takaful Scheme: Subject to Provisions & Conditions, the takaful cover offered on
a voluntary basis by the Policyholder to its Islamic Covered Cardholders on the
Date of Event of:

مع مراعاة األحكام ر: برنامج التكافل
تطوع من قبل
 يوفر غطاء التكافل المقدم عل أساس،والشوط
ي
: لحامل البطاقات المغطاة اإلسالمية ن يف تاري خ الوقائع التالية
حامل الوثيقة
ي

Section 1

1 القسم

1. Death,

،الوفاة1.

2. Permanent Total Disability,
3. Critical Illness,
4. Hospitalization Cash Benefit,
5. Terminal Illness,
6. Involuntary Loss of Employment,

،الكل الدائم
العجز ي2.
،المرض المزمن3.
ن
،المستشف
المنفعة النقدية للعالج ن يف4.
،المرض العضال5.
،الفقدان القشي للوظيفة6.

Section 2
Secure Wallet Plus.
Accidental Death
Body Repatriation due to accidental death
Household repatriation due to accidental death
Terminal Illness: means any disease process which, in the opinion of specialist
consultant holding such an appointment at an approved Hospital and with the
agreement of the Company, is highly likely to lead to Death within six (06)
months. Terminal Illness is not a separate benefit, it is an extension of the Death
benefit.

2 القسم
. المحفظة اآلمنة بلس
الوفاة العرضية
إعادة الجثمان إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
إعادة األشة إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
 ن:مرض عضال
تعب أي عملية مرضية يرى االستشاري المتخصص الذي حصل عل مثل هذا
ي ن
مستشف معتمد وبموافقة ر
الشكة أنه من المرجح أن تؤدي إىل الوفاة ن يف غضون ستة
المنصب ن يف
.  بل هو امتداد لمنفعة الوفاة،والمرض العظال ليس بمنفعة منفصلة. ) أشهر06(

Waiting Period: shall mean the period during which one must wait before a
claim is paid. The Waiting Period shall be a “paid Waiting Period” in that in
computing the benefit to be paid, the Waiting Period interval shall be included
and it is accrued during this period and shall be released at the end of the
Waiting Period.

ن
يجب أن تكون. الب يجب عل الشخص االنتظار خاللها قبل دفع المطالبة
تعب الفبة ي
 ي:فبة االنتظار
ن
تضمي فبة االنتظار ن يف حساب االستحقاق
"فبة االنتظار" "فبة انتظار مدفوعة األجر" حيث يتم
. الواجب دفعه ويتم استحقاقها خالل هذه الفبة ويتم تحريرها ن يف نهاية فبة االنتظار

VAT means any value added tax payable on the supply of goods, services or
other things in accordance with the provisions of VAT Law.

ن
ن
تعب أي نضيبة قيمة مضافة مستحقة الدفع عل توريد السلع أو الخدمات أو
ضيبة القيمة ًالمضافة ي
. أشياء أخرى وفقا ألحكام قانون نضيبة القيمة المضافة
ن
ن
يعب أي قانون صادر أو سيصدر ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
قانون ضيبة القيمة المضافة ي
ينظم نضيبة القيمة المضافة

VAT Law means any law issued or will be issued in the United Arab Emirates
regulating the VAT
Words importing the singular number include the plural number and vice versa
and words of masculine gender shall include the feminine unless the context
otherwise requires.

2. THE POLICY
The Policy shall form as the basis of contract between the Company,
Policyholder on behalf of the Scheme Members.

الكلمات المحتوية عل صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع والعكس صحيح والكلمات الواردة بصيغة
.المذكر تشمل صيغة المؤنث ما لم يقتض السياق خالف ذلك

ن
التأمي
وثيقة

.2

ً
بي ر
ن
أساسا لعقد مبم ن
ن
.التأمي نيابة عن أعضاء البنامج
الشكة وحامل وثيقة
التأمي
تشكل وثيقة

3. AMENDMENT TO THE POLICY
The Policy may be amended or changed at any time, upon written request made
by Policyholder and provided if it is agreed by the Company.
No one except the Appointed Signatory is authorized to modify the Policy, or
extend the time for Takaful Contribution Amount payment, to waive any lapse
or forfeiture, to waive any of the Company’s rights or requirements or to bind
the Company by making any promise or by accepting any representation or
information. The Company shall not be bound by any promise or representation
heretofore or hereafter given by any person other than the authorized
representative and such approval be endorsed hereon.
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.

4. ELIGIBILITY
Scheme Members eligible for takaful cover under this Takaful Scheme are the
present and future primary Islamic Covered Cardholders of the Policyholder
acquired during the Policy Year who are within the Eligibility Age range as
defined in General Conditions of the Policy Schedule.

تعديل الوثيقة

.3

كتاب من قبل حامل الخطة
باإلمكان تعديل هذه الوثيقة أو تغيبها ن يف أي وقت وذلك بتقديم طلب
ي
مقبول لدى ر
الشكة
ّ
ّ
ن
 تعديل الوثيقة أو تمديد فبة سداد مبلغ مساهمة، باستثناء الموقع المعي،ال يحق ألي شخص
الشكة أو إلزام ر
التكافل أو التنازل عن أي انقضاء أو مصادرة أو أي من حقوق أو متطلبات ر
الشكة
لن ن. بتقديم أي وعد أو بقبول أي تمثيل أو معلومات
تلبم ر
الشكة بأي وعد أو تمثيل حب اآلن أو فيما
. بعد يقدمه أي شخص آخر غب الممثل المفوض ويتم اعتماد هذه الموافقة هنا

ً
يكون أي تعديل أو تغيب ن يف هذه الوثيقة ملزما لجميع أعضاء البنامج سواء تم تغطيتهم بموجب
برنامج التكافل هذا قبل أو خالل أو بعد التاري خ الذي يصبح فيه هذا التعديل أو التغيب ساري
. المفعول

األهلية

.4

ن
حامل البطاقات
المؤهلي للتغطية التكافلية بموجب برنامج التكافل هذا هم
أعضاء البنامج
ي
ن
ن
ن
حامل الوثيقة المكتسبة خالل سنة الوثيقة
من
والمستقبليي
الحاليي
األساسيي
اإلسالمية المغطاة
ي
ن
ن
والذين يقعون ف نطاق سن األهلية عل النحو المحدد ف ر
الشوط العامة لجدول مواصفات
ي
ي
. الوثيقة

Takaful cover under this Takaful Scheme will be offered on voluntary basis to the لحامل البطاقات اإلسالمية
تطوع
يتم تقديم غطاء التكافل بموجب برنامج التكافل هذا عل أساس
ي
ي
المدرجي نف القائمة المعتمدة ر
ن
Islamic Covered Cardholders of the Policyholder that are on the approved list of
. لشكات حامل الوثيقة
حامل الوثيقة
المغطاة من
ي
ي
companies of the Policyholder.
Scheme Members must have been actively pursuing fulltime employment (with
at least thirty five (35) hours per week) with their current employers for a
minimum period of six (6) months or more before joining this Takaful Scheme.
The Scheme Members must:
1. Meet the eligibility conditions stipulated by the Policyholder.
2. Be UAE residents;
3. Be actively at work;
4. Be salaried employees;
5. Not be absent from work because of Accident, Sickness or disability at their
Normal Date of Inclusion;
6. Not be on a fixed term contract of less than two (2) years or in part time or
temporary employment.

يجب أن يكون أعضاء البنامج قد سعوا بنشاط للحصول عل عمل بدوام كامل (بما ال يقل عن
ن
ن
) أشهر أو6( الحاليي لمدة ال تقل عن ستة
) ساعة ن يف األسبوع) مع أرباب العمل35( وثالثي
خمس
ر
. أكب قبل االنضمام إىل برنامج التكافل هذا
: يجب عل أعضاء البنامج
. استيفاء رشوط األهلية المنصوص عليها من قبل حامل الوثيقة1.
ن
مقيمي ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
أن يكونوا2.
ن
ن
نشطي يف العمل؛
أن يكونوا3.
ن
. موظفي مقابل أجر
أن يكونوا4.
أال يتغيبون عن العمل بسبب حادث أو مرض أو إعاقة ن5.
الطبيع إلدراجهم؛
خ
التاري
ف
ي
ي
ن
. جزب أو ن يف عمل مؤقت
) أو يعمل بدوام2( سنتي
أال يكون بعقد محدد المدة تقل مدته عن6.
ي

ً 64عاما و
ً 21 بي
المؤهلي للمشاركة نف برنامج التكافل هذا ن
ن
Scheme Members eligible to participate in this Takaful Scheme must be between عاما
يجب أن يباوح عمر أعضاء البنامج
ي
the age of 21 years to 64 years for Death, Permanent Total Disability, Critical
الكل الدائم والمرض المزمن والمنفعة النقدية لالستشفاء والمرض العضال
بالنسبة للوفاة والعجز ي
ً 59 عاما و
ً 21 بي
 وأن تباوح أعمارهم ن،ومنفعة المحفظة اآلمنة بلس
Illness, Hospitalization Cash Benefit, Terminal Illness and Secure Wallet Plus
عاما بالنسبة للفقدان القشي
benefit and between the age of 21 years to 59 years for Involuntary Loss of
. للوظيفة
Employment.
ً
Maximum Coverage Age under this Takaful Scheme will be the age of 65
الكل الدائم
 عاما للوفاة والعجز ي65 يكون الحد األقىص لسن التغطية بموجب برنامج نالتكافل هذا
years for Death, Permanent Total Disability, Critical Illness, Hospitalization Cash ،بالمستشف والمرض العضال ومنافع المحفظة اآلمنة بلس
والمرض المزمن والمنافع النقدية للعالج
ً 60 وسن
Benefit, Terminal Illness and Secure Wallet Plus benefit and the age of 60
. عاما للفقدان القشي للوظيفة
years for Involuntary Loss of Employment.
Scheme Members have the option to opt-out of this Takaful Scheme at any
time. However, once opted out, Scheme Member will not to be allowed to rejoin this Takaful Scheme.
Supplementary Islamic Covered Cardholders or Islamic Covered Cards issued to
Islamic Covered Cardholders acting as representatives of companies or
corporations will not be covered under this Takaful Scheme.

 لن ُيسمح،ومع ذلك. يتمتع أعضاء البنامج بخيار االنسحاب من برنامج التكافل هذا ن يف أي وقت
. لعضو البنامج بإعادة االنضمام إىل برنامج التكافل هذا بمجرد إلغاء االشباك

حامل البطاقات اإلسالمية المغطاة التكميلية أو البطاقات اإلسالمية المغطاة الصادرة
لن يتم تغطية
ي
كممثلي عن ر
ن
الشكات أو المؤسسات بموجب
حامل البطاقات اإلسالمية المغطاة الذين يعملون
إىل
ي
. برنامج التكافل هذا
ن
لموظف حامل الوثيقة ر
Employees of the Policyholder and its affiliate, associate and subsidiary
وشكاته التابعة أو المرتبطة أو الفرعية سواء كانوا يعملون بدوام كامل
ال يحق
ي
ن
companies whether on fulltime, fixed term, part time, temporary or out-sourced .  المشاركة يف برنامج التكافل هذا،جزب أو مؤقت
أو بعقود عمل محددة المدة أو خارجية أو بدوام
ي
employment contracts shall not be eligible to participate in this Takaful Scheme.

5. UNDERWITING REQUIREMENTS
Subject to Clause 4 of the Provisions & Conditions, Islamic Covered Cardholders
of the Policyholder will be covered automatically for their Takaful Benefit as
defined in the Takaful Scheme of the Policy Schedule without providing any
underwriting evidence from the Policy Commencement Date, or their Normal
Date of Inclusion, whichever is later.

6. EFFECTIVE DATE OF INDIVIDUAL TAKAFUL COVER
All existing Islamic Covered Cardholders acquired by the Policyholder before the
Policy Commencement Date shall be covered from the Policy Commencement
Date and all new Islamic Covered Cardholders acquired by the Policyholder after
the Policy Commencement Date shall become eligible for takaful cover from
their Normal Date of Inclusion.

7. PARTICULARS TO BE FURNISHED
The Policyholder shall furnish the Company with all the necessary information
on a consolidated basis. Such particulars shall, unless otherwise agreed by
the Company in writing, shall be furnished on the Policy Commencement Date
and thereafter monthly in the format provided by the Company.

8. EVIDENCE OF AGE

 متطلبات االكتتاب.5
 من األحكام ر4 مع مراعاة البند
حامل البطاقات اإلسالمية المغطاة لحامل
 سيتم تغطية،والشوط
ي
ً
تلقائيا بمنافع التكافل الخاصة بهم عل النحو المحدد ن يف برنامج التكافل ن يف جدول مواصفات
الوثيقة
 أيهما،الطبيع لإلدراج
الوثيقة دون تقديم أي دليل اكتتاب من تاري خ بدء شيان الوثيقة أو تاريخهم
ي
ً
. يأب الحقا
ي

تاري خ رسيان تغطية التكافل الفردية

.6

ن
الحاليي من تاري خ بدء شيان الوثيقة ممن
مل البطاقات اإلسالمية المغطاة
سيتم تغطية جميع حا ي
حامل البطاقات
 ويصبح جميع،حصلوا عل البطاقة من قبل حامل الوثيقة قبل تاري خ بدء الوثيقة
ي
اإلسالمية المغطاة الجدد الذين حصلوا عليها من قبل حامل الوثيقة بعد تاري خ بدء شيان الوثيقة
ن
. الطبيع لإلدراج
مؤهلي للتغطية التكافلية من تاريخهم
ي

تفاصيل يجب أن يتم توفتها

.7

يجب عل حامل الوثيقة تزويد ر
يجب تقديم. الشكة بجميع المعلومات الالزمة عل أساس ُمجمع
هذه التفاصيل نف تاري خ بدء شيان الوثيقة وبعد ذلك عل أساس شهري بالشكل الذي تطلبه ر
الشكة
ي
ً
ما لم توافق ر
. الشكة عل خالف ذلك كتابة

دليل عىل السن

.8

يجب تقديم دليل مرض ر
Evidence of age of a Scheme Member satisfactory to the Company will be
للشكة عن عمر عضو ن يف البنامج قبل دفع أي مبلغ من استحقاق التكافل
ٍ
 وإذا ن.التأمي هذه
ن
required before any Takaful Benefit in respect of a Scheme Member is paid
تبي بعد بدء تغطية التكافل هذه أنه قد تم إبالغ
لعضو البنامج بموجب وثيقة
ن
under this Takaful Scheme and if after the effective date of individual takaful
التأمي
 يجب عل مزود التكافل إخطار حامل وثيقة،مزود التكافل بتاري خ ميالد بشكل غب صحيح
ن
ن
cover hereunder the date of birth of any Scheme Member is found to have been لن. التأمي هذه فيما يتعلق بهذا اإلخطار غب الصحيح
يتعي إجراؤه بموجب وثيقة
بالتعديل الذي
يتم دفع أي منفعة تكافلية عل اإلطالق بموجب برنامج التكافل هذا إذا ن
incorrectly notified to the Company, the Company shall notify the Policyholder الحقيف لعضو
العمر
أن
تبي
ي
of the adjustment to be made under this Takaful Scheme in respect of such
مرض آخر قد يحدده
تعتب بطاقة الهوية أو أي دليل. البنامج يتعدى الحد األقىص لسن التغطية
ٍ
ً
ً
.مزود التكافل دليال حقيقيا عل العمر
incorrect notification. No Takaful Benefit whatsoever shall be payable under this
Takaful Scheme if the correct age of the Scheme Member is found to be more
than the Maximum Coverage Age. Identity card or any other satisfactory
evidence which the Company may specify will be considered an authentic proof
of age.

9. AMOUNT AND CALCULATION OF CONTRIBUTION AMOUNT

 مبلغ المساهمة وحسابه.9

ن
المسجلي ن يف
يشي مبلغ المساهمة عل جميع أعضاء البنامج بغض النظر عن أعمار أعضاء البنامج
. برنامج التكافل هذا
يتم احتساب مبلغ المساهمة المستحق الدفع بموجب برنامج التكافل هذا ودفعه ر
Contribution Amount payable under this Takaful Scheme shall be calculated and للشكة كمتأخرات
paid to the Company in arrears on the last day of each month which includes the
ن يف اليوم األخب من كل شهر والذي يتضمن مبلغ مساهمة التكافل الذي يتم تحميله عل حساب
amount of the Takaful Contribution Amount being charged to the account of
. البطاقة اإلسالمية المغطاة لعضو البنامج
Scheme Member's Islamic Covered Card.
Contribution Amount is be applicable for all Scheme Members irrespective of
the ages of the Scheme Members enrolled in this Takaful Scheme.

Contribution Amount for all Scheme Members shall be charged on a voluntary
basis at a monthly unit rate of 0.77% (inclusive of VAT) per AED100 per
month of the monthly Present Balance as shown on the Islamic Covered Card
statement of account of each month.
Contribution Amount will be paid by the Policyholder to the Company within ten
(10) working days from the issuance date of the monthly invoice

تطوع بمعدل وحدة شهري قدره
يتم تحصيل مبلغ المساهمة لجميع أعضاء البنامج عل أساس
ًي
ن
الحاىل الشهري كما
شهريا من الرصيد
اب
 درهم إمار ي100  (شامل ضيبة القيمة المضافة) لكل٪0.77
ي
. هو موضح ن يف كشف حساب البطاقة اإلسالمية المغطاة لكل شهر
الشكة نف غضون ر
سيتم دفع مبلغ المساهمة من قبل حامل الوثيقة إىل ر
) أيام عمل من10( عشة
ي
تاري خ إصدار الفاتورة الشهرية

Contribution Amount shall be paid by the Policyholder in form of a single
payment through either a cheque or account transfer, whichever is convenient
to the Policyholder.

يتم دفع مبلغ المساهمة من قبل حامل الوثيقة دفعة واحدة إما من خالل شيك أو تحويل عل
.  أيهما يناسب حامل الوثيقة،الحساب

The Company may, however, with the mutual consent of the Policyholder,
modify the Contribution Amount monthly unit rate in the future as it thinks
fit. The revised monthly unit rate would, however, only be applicable from the
following Renewal Date.

 يجوز ر،ومع ذلك
للشكة تعديل سعر الوحدة الشهرية لمبلغ المساهمة ن يف المستقبل حسبما تراه
ً
 فإن سعر الوحدة الشهري المعدل لن، ومع ذلك. مناسبا حسب الموافقة المتبادلة من حامل الوثيقة
ً
. التاىل
التجديد
خ
تاري
من
إال
للتطبيق
قابال
يكون
ي

يتم إيقاف دفع مبلغ المساهمة الفردية ولن يتم دفع أي منفعة تكافل نف حالة عدم دفع "الحد ن
The payment of individual Contribution Amount shall be discontinued and no
األدب
ي
Takaful Benefit will be paid in a situation where a Scheme Member's previous
للمبلغ المستحق" لبيان البطاقة اإلسالمية المغطاة السابق لعضو البنامج وأي مبالغ أخرى مستحقة
Islamic Covered Card statement's "minimum amount due" and any other
. وواجبة السداد بموجب ذلك إىل حامل الوثيقة ن يف تاري خ االستحقاق
amounts due and payable thereunder have not been paid to the Policyholder on
the due date.

10. TAKAFUL BENEFIT(S)
Upon receipt of due proof in writing that the Scheme Member has whilst the
Policy is in full force and effect, suffered events set out in the Policy Schedule,
the Company subject to the Provisions & Conditions, Definitions and Exclusions
of the Policy shall pay the following Takaful Benefit(s):
Section 1:

 منفعة (منافع) التكافل.10
كتابيا عل أن عضو البنامج قد ن
ً
عاب أثناء الشيان الكامل للوثيقة من
عند استالم الدليل المستحق
ر
 يجب عل الشكة الخاضعة لألحكام،األحداث المنصوص عليها ن يف جدول مواصفات الوثيقة
ر
: والشوط والتعريفات واالستثناءات الواردة ن يف الوثيقة دفع منافع التكافل التالية
: 1 القسم

1. Death

الوفاة1.
In respect of Death of an eligible Scheme Member, the Takaful Benefit payable
(مائب
٪200  تكون منفعة التكافل المستحقة الدفع،فيما يتعلق بوفاة عضو مؤهل ن يف البنامج
ي
shall be 200% (Two hundred percent) of the Present Balance or the Covered
 مع مراعاة حد أقىص، أيهما أقل ن يف تاري خ الحدث،الحاىل أو حد البطاقة المغطاة
بالمائة) من الرصيد
ي
Card Limit whichever is lower on the Date of Event subject to a maximum of AED
اب فقط ال غب) يتم دفع المبلغ
اب (مائتان وخمسون ألف درهم إمار ي
 درهم إمار ي250,000 قدره
250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty Thousand Only) out of which the due .  إىل المستفيد، إن وجد،المتبف
الحاىل منه إىل حامل الوثيقة وسيدفع المبلغ
المستحق من الرصيد
ي
ي
amount of the Present Balance will be paid to the Policyholder and the balance
amount, if any, will be paid to the Beneficiary.
2. Permanent Total Disability

الكىل الدائم
العجز ي2.
فيما يتعلق بالعجز الكل الدائم لعضو مؤهل ن
In respect of Permanent Total Disability of an eligible Scheme Member, the
ه
الدفع
المستحقة
التكافل
منفعة
تكون
،نامج
الب
ف
ي
ي
ي
Takaful Benefit payable shall be the amount of Scheme Member’s Present
 مع مراعاة حد أقىص قدره، أيهما أقل ن يف تاري خ الحدث،الحاىل أو حد البطاقة المغطاة
الرصيد
ي
Balance as on the Date of Event or Islamic Covered Card Limit as on the Date of
اب فقط ال غب) يتم دفع المبلغ المستحق
ر
إما
درهم
ألف
وخمسون
(مائتان
اب
ر
إما
درهم
250,000
ي
ي
ُ
Event, whichever is lower subject to a maximum of AED 250,000 (UAE Dirhams
لن تدفع.  إىل المستفيد، إن وجد،المتبف
الحاىل منه إىل حامل الوثيقة وسيدفع المبلغ
من الرصيد
ي
ي
ُ
Two Hundred Fifty Thousand Only) out of which the due amount of the Present الكل الدائم المشخص من
) أشهر متتالية من العجز ي06( منفعة التكافل إال بعد فبة انتظار مدتها ستة
معي من قبل ر
ن
Balance will be paid to the Policyholder and the balance amount, if any, will be
. الشكة
طب
قبل خبب ي
paid to the Beneficiary. The Takaful Benefit will be paid only after a Waiting
Period of six (06) consecutive months of Permanent Total Disability recognized
by a Medical Expert appointed by the Company.
3. Critical Illness

المرض المزمن3.

In respect of first ever diagnosis of a defined Critical Illness, the Takaful Benefit
 تكون منفعة التكافل المستحقة،فيما يتعلق بالتشخيص األول عل اإلطالق لمرض مزمن محدد
payable shall be the amount of Scheme Member’s Present Balance as on the
 مع، أيهما أقل ن يف تاري خ الحدث،الحاىل أو حد البطاقة المغطاة لعضو البنامج
ه الرصيد
ي
الدفع ي
Date of Event or Islamic Covered Card Limit as on the Date of Event, whichever is اب فقط ال غب) يتم
اب (مائتان وخمسون ألف درهم إمار ي
 درهم إمار ي250,000 مراعاة حد أقىص قدره
lower subject to a maximum of AED 250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty
 إىل، إن وجد،المتبف
الحاىل منه إىل حامل الوثيقة وسيدفع المبلغ
دفع المبلغ المستحق من الرصيد
ي
ي
Thousand Only)out of which the due amount of the Present Balance will be paid
. المستفيد
to the Policyholder and the balance amount, if any, will be paid to the
Beneficiary
ر
.Provided that:
: بشط
ً )90( كونه أول تشخيص عل اإلطالق لمرض حرج محدد بعد فبة تأجيل مدتها تسعون1.
1. The first ever diagnosis of a defined Critical Illness was after a Deferment
يوما من
ً
Period of Ninety (90) calendar days from Policy Commencement Date or Normal
،يأب الحقا
تاري خ بدء شيان الوثيقة أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
Date of Inclusion, whichever is later,
ً )30( ثالثي
ً
ن
2. Scheme Member must have survived a minimum of thirty (30) calendar days
تقويميا بعد أول تشخيص
يوما
بقاء عضو البنامج عل قيد الحياة مدة ال تقل عن2.
after the first ever diagnosis of a defined Critical Illness.
. عل اإلطالق لمرض مزمن محدد
4. Hospitalization Cash Benefit

المنفعة النقدية لالستشفاء4.

In respect of Hospitalization Cash Benefit, the Takaful Benefit payable to the
 درهم200  تبلغ منفعة التكافل المستحقة لعضو البنامج،فيما يتعلق بالمنفعة النقدية لالستشفاء
ً )60( إماراب (مائب درهم إماراب فقط ال غب) نف اليوم لمدة أقصاها ستون
Scheme Member shall be AED 200 (UAE Dirhams Two Hundred Only) per day for عالوة عل المنفعة. يوما
ي
ي
ي
ي
a maximum period of sixty (60) days. Over and above the daily Hospitalization
) أيام07( إجماىل ن يف حالة االستشفاء لمدة تزيد عن سبعة
 يتم دفع مبلغ،النقدية اليومية لالستشفاء
ي
Cash Benefit, a lump sum benefit in case of Hospitalization for a period of more
الحاىل
إذا كان الرصيد. الحاىل ذي الصلة بتاري خ حدث
 (خمسة بالمائة) من الرصيد٪5 مع مراعاة
ي
ي
than seven (07) days would be payable subject to 5% (five percent) of the
يجب أال يتجاوز الحد األقىص لمبلغ المنفعة. إجماىل
 فلن يتم دفع أي منفعة إضافية بمبلغ،صفر
ي
Present Balance that is relevant to the Date of Event. Should the Present Balance
. )اب فقط
اب (خمسة آالف درهم إمار ي
 درهم إمار ي5000 النقدية لالستشفاء المستحقة الدفع
be nil, no additional lump sum benefit will be paid. The maximum amount of
Hospitalization Cash Benefit payable shall not exceed AED 5,000 (UAE Dirhams
Five Thousand Only).
5. Terminal Illness

،المرض العضال5.

In respect of Terminal Illness, the Takaful Benefit payable shall be the amount of
الحاىل أو حد البطاقة
ه الرصيد
ي
فيما يتعلق بمرض نعضال تكون منفعة التكافل المستحقة الدفع ي
the Present Balance as on the Date of Event or Islamic Covered Card Limit as on
اب (مائتان
ر
إما
درهم
250,000
 مع مراعاة حد أقىص قدره، أيهما أقل يف تاري خ الحدث،المغطاة
ي
the Date of Event, whichever is lower subject to a maximum of AED
الحاىل منه إىل حامل
اب فقط ال غب) يتم دفع المبلغ المستحق من الرصيد
وخمسون ألف درهم إمار ي
ي
250,000 (UAE Dirhams Two Hundred Fifty Thousand Only). out of which the due
.  إىل المستفيد، إن وجد،المتبف
الوثيقة وسيدفع المبلغ
ي
amount of the Present Balance will be paid to the Policyholder and the balance
amount, if any, will be paid to the Beneficiary

6. Involuntary Loss of Employment
In respect of Involuntary Loss of Employment, the Takaful Benefit payable shall
be 10% (ten percent) of the Scheme Member’s Present Balance as on the Date
of Event subject to a maximum amount of AED 4,000 (UAE Dirhams Four
Thousand Only) payable to the Policyholder for every month of unemployment,
after the Deferment Period, up to a maximum period of Six (6) months or until
the time the Scheme Member is Re-employed or until the time the Scheme
Member leaves the UAE, whichever is earlier. If the Scheme Member is Reemployed during the Waiting Period, then the Involuntary Loss of Employment
Takaful Benefit is not payable.
Provided that:
1. The Notification falls after a Deferment Period of 90 (ninety) calendar days
from the Policy Commencement Date or Normal Date of Inclusion, whichever is
later.
2. The Scheme Member remains unemployed during the period for which the
Takaful Benefit under this Takaful Scheme is paid.
3. The Scheme Member shall inform the Company as soon as he accepts an
alternative job within the period he has been receiving the monthly benefit. If it
is found that the Scheme Member has been Re-employed during the period he
has been receiving the Takaful Benefit (Indemnity Period), the entire claim will
be void and the Company reserves the right to recover the full amount paid to
the Scheme Member as Takaful Benefit since the beginning of his ReEmployment.
Period of Involuntary Loss of Employment shall commence on the date the
Scheme Member loses his employment or in the event the Scheme Member is in
receipt of payment in lieu of notice at the end of such period, whichever is the
later i.e. the date from which the Scheme Member will no longer get a salary
from the employer.
Section 2:
7. Secure Wallet Plus
In respect of Secure Wallet Plus, the Takaful Benefit payable shall be subject to a
maximum of AED 10,000 (UAE Dirhams Ten Thousand Only) per claim or the
actual loss whichever is lower.
Accidental Death Benefit
This benefit provides a lump sum as per Schedule of Benefits for Personal
Accident Benefits, if a Scheme Member dies on or after the Commencement
Date and on or before the Benefit Expiry Date during the Period of Individual
Takaful for this Protection Benefit, directly and solely as a result of an Accident
within 30 days of accidental bodily injury. Accident is defined as an event
resulting in bodily injury caused solely and directly by external, violent and
visible means which is unexpected, unforeseeable and not attributable to the
Covered Members intentional self-injury or suicide.
Body Repatriation on Accidental Death
If the Scheme Member dies as a result of an Accident, the Takaful Provider
under this benefit will pay for expenses as may reasonably be incurred in
returning the body of the Scheme Member to Scheme Member’s place of
residence in his/her country, including but not limited to the cost of embalming,
coffin and transportation of the body, not to exceed the amount stated in the
Schedule of Benefits for Personal Accident Benefits.
The benefit does not include transportation expense of anyone accompanying
the body.
Household Repatriation on Accidental Death
If a covered event results in loss of life as a result of an accident of the Scheme
Member, the Takaful Provider will pay the Takaful Benefit Amount as per
Schedule of Benefits for Personal Accident Benefits. Household Repatriation
benefit applicable in accordance with the Schedule of Benefits

،الفقدان القشي للوظيفة6.
 ر٪10  يجب أن تكون منفعة التكافل المستحقة الدفع،فيما يتعلق بالفقدان القشي للوظيفة
(عشة
4000 الحاىل لعضو البنامج كما ن يف تاري خ الحدث مع مراعاة الحد األقىص وقدره
بالمائة) من الرصيد
ي
اب فقط ال غب) مستحقة الدفع لحامل الوثيقة عن كل شهر
اب (أربعة آالف درهم إمار ي
درهم إمار ي
) أشهر أو حب وقت إعادة توظيف عضو البنامج أو حب6( بطالة بعد فبة التأجيل بحد أقىص ستة
إذا تم إعادة توظيف عضو البنامج.  أيهما أسبق،مغادرة عضو البنامج اإلمارات العربية المتحدة
.  فلن يتم دفع منافع تكافل الفقدان القشي للوظيفة،خالل فبة االنتظار

ر
: بشط
ً )(تسعي
ً
ن
تقويميا من تاري خ بدء شيان الوظيفة أو
يوما
90 أن يقع اإلشعار بعد فبة تأجيل تبلغ1.
.  أيهما أحدث،التاري خ العادي لإلدراج
ً
الب يتم فيها دفع منافع التكافل بموجب
أن يظل عضو البنامج عاطال عن العمل خالل الفبة ي2.
. برنامج التكافل هذا
ر
الب يتلف خاللها
وجوب عضو البنامج إبالغ الشكة بمجرد قبوله وظيفة بديلة خالل الفبة ي3.
إذا ن. المنفعة الشهرية
تبي أن عضو البنامج قد أعيد توظيفه خالل تلك الفبة وضل يتلف منفعة
 فستكون المطالبة بأكملها باطلة وتحتفظ ر،التكافل
الشكة بالحق ن يف اسبداد كامل المبلغ المدفوع
. لعضو البنامج كمنافع تكافلية منذ بداية إعادة توظيفه

يجب أن تبدأ فبة الفقدان القشي للوظيفة ن يف التاري خ الذي يفقد فيه عضو البنامج وظيفته أو ن يف
ً
ن
،يأب الحقا
 أيهما ي،حالة استالم عضو البنامج لمدفوعات كبدل عن اإلخطار يف نهاية هذه الفبة
ن
.  التاري خ الذي يتوقف فيه عضو البنامج عن الحصول عل راتب من صاحب العمل،وبمعب آخر

: 2 القسم
المحفظة اآلمنة بلس7.
 تخضع منفعة التكافل المستحقة الدفع إىل حد أقىص قدره،فيما يتعلق بالمحفظة اآلمنة بلس
 درهم إماراب ر10,000
.  أيهما أقل،(عشة آالف درهم فقط ال غب) لكل مطالبة أو الخسارة الفعلية
ي
منفعة الوفاة العرضية
ً
 إذا ن،وفقا لجدول منافع الحوادث الشخصية
توف أحد أعضاء البنامج
إجماىل
مبلغ
توفر هذه المنفعة
ي
ي
ن يف أو بعد تاري خ البدء وأثناء أو قبل تاري خ انتهاء صالحية المنفعة خالل فبة التكافل الفردي لمنافع
ً 30 ومباش ًة نتيجة لحادث خالل
ر
يتم تعريف. يوما من اإلصابة الجسدية العرضية
 فقط،التكافل هذه
ر
الحادث عل أنه حدث ينتج عنه إصابة جسدية ناتجة بشكل منفرد ومباش عن وسائل خارجية
ُ
ن
المشمولي بالتغطية بإيذاء
وعنيفة ومرئية غب متوقعة وال يمكن التنبؤ بها وال تعزى إىل األعضاء
. النفس المتعمد أو االنتحار

إعادة الجثمان إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
ن
 فسوف يقوم مزود التكافل بموجب هذه المنفعة بدفع،توف عضو البنامج نتيجة لحادث
إذا ي
ن
المصاريف المتكبدة بشكل معقول إلعادة جسم عضو البنامج إىل مكان إقامة عضو البنامج يف بلده
 بحيث ال، تكلفة التحنيط والتابوت ونقل الجسد، بما ن يف ذلك عل سبيل المثال ال الحرص، بلدها/
. تتجاوز المبلغ المذكور ن يف جدول المنافع لمنافع الحوادث الشخصية

. ال تشمل المنفعة مصاريف النقل ألي شخص مرافق للجثمان
إعادة األرسة إىل الوطن بسبب الوفاة العرضية
 فسوف يقوم مزود،إذا نتج عن حدث مغىط خسارة ن يف األرواح نتيجة حادث تعرض له عضو البنامج
ُ
ً
تطبق. التكافل بدفع مبلغ منافع التكافل وفقا لجدول المنافع الخاص بمنافع الحوادث الشخصية
ً
معونة اإلعادة إىل الوطن وفقا لجدول المنافع

11. CESSATION OF SCHEME MEMBERSHIP

 توقف عضوية التنامج.11

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, the Takaful Benefit
that have not yet been already deserved and due under this Policy in respect of
the Scheme Member shall terminate upon the happening of any one or more of
the following:

الب لم يتم
،بغض النظر عما وارد ن يف هذه الوثيقة مما يتعارض مع ذلك
ي
تنته منفعة التكافل ي
والب تكون مستحقة بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بعضو البنامج عند وقوع
استحقاقها بالفعل ر ي
: يل
أي حدث واحد أو أكب مما ي

1. The Scheme Member’s Death or Permanent Total Disability or Critical Illness
or Terminal Illness or Involuntary Loss of Employment.

الكل الدائم أو المرض المزمن أو المرض العضال أو الفقدان
وفاة عضو البنامج أو تعرضه للعجز ي1.
. القشي للوظيفة

2. Cancellation of the Scheme Member’s Islamic Covered Card facility;

إلغاء تسهيل البطاقة اإلسالمية المغطاة لعضو البنامج؛2.
ً 65 أن يكون عضو البنامج قد بلغ من العمر3.
الكل الدائم والمرض المزمن
والعجز
عاما للوفاة
ي
ً
 عاما للفقدان60  وسن،والمنافع النقدية لالستشفاء والمرض العضال ومنافع المحفظة اآلمنة بلس
. القشي للوظيفة

3. The Scheme Member having attained the age of 65 years for Death,
Permanent Total Disability, Critical Illness, Hospitalization Cash Benefit, Terminal
Illness and Secure Wallet Plus benefit and the age of 60 years for Involuntary
Loss of Employment;
4. Non-payment of Contribution Amounts by the Policyholder to the Takaful
Provider for a period of thirty (30) days after they have become due;
5. Scheme Member’s Islamic Covered Card with the Policyholder becomes
overdue for a period of ninety (90) days or a complaint is filed with authorities
about nonpayment of dues or the Scheme Member is declared absconding or a
judgment entered in any court with replacement to;
6. Scheme Member becoming unemployed voluntarily. However, such
termination shall be only in respect of Involuntary Loss of Employment;
7. Six (06) months prior to the Scheme Member’s normal retirement date
depending upon the age of the Scheme Member and the relevant UAE
laws. However, such termination shall be only in respect of Involuntary Loss of
Employment;
8. The Scheme Member being Re-employed in respect of Involuntary Loss of
Employment;
9. The Scheme Member loses his UAE residency status;
10. The Scheme Member's UAE Employment Visa is cancelled;
11. The Scheme Member is no longer resident in UAE.
12. Any other date on which the Scheme Member ceases to be eligible for
takaful cover for any fraudulent or criminal reason affecting the takaful cover
hereunder. Decision of the court shall be final in such cases;
13. Cancellation of the benefits under this Takaful Scheme by the Policyholder or
the Scheme Member at any time in accordance with the Provisions & Conditions
of this Takaful Scheme.
14. Transfer of Scheme Member’s Present Balance to another person.

12. EXCLUSIONS
The following exclusions shall apply:

ً )30( ثالثي
ن
يوما بعد
فشل حامل الوثيقة ن يف دفع مبالغ المساهمة إىل مزود التكافل لمدة4.
استحقاقها؛
حال أن تصبح البطاقة اإلسالمية المغطاة لعضو البنامج مع حامل الوثيقة متأخرة عن السداد5.
ً )90( تسعي
ن
يوما أو يتم تقديم شكوى إىل السلطات حول عدم دفع المستحقات أو إعالن فرار
لمدة
 و ُيطبق اإلنهاء أيضا ن يف الحاالت التالية؛،عضو البنامج أو إصدار حكم ن يف أي محكمة
ً
ً
 يكون هذا اإلنهاء فقط فيما يتعلق،ومع ذلك. يصبح عضو البنامج عاطال عن العمل طوعا6.
بالفقدان القشي للوظيفة؛
ً
الطبيع لعضو البنامج اعتمادا عل عمر عضو البنامج
التقاعد
خ
تاري
) أشهر قبل06( ستة7.
ي
ن
 يكون هذا اإلنهاء فقط فيما يتعلق،ومع ذلك. وقواني دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة
بالفقدان القشي للوظيفة؛
تلف منافع الفقدان القشي للوظيفة؛
إعادة توظيف عضو البنامج أثناء ي8.
فقدان عضو البنامج إلقامته ن يف اإلمارات العربية المتحدة؛9.
إلغاء تأشبة العمل باإلمارات العربية المتحدة لعضو البنامج؛10.
ً
. مقيما ن يف اإلمارات العربية المتحدة
إذ لم يعد عضو البنامج11.
ً
جناب
احتياىل أو
سبب
ألي
التكافلية
للتغطية
مؤهال
نامج
الب
عضو
فيه
أي تاري خ آخر لم يعد12.
ي
ي
ً
نهائيا ن يف مثل هذه الحاالت؛
 بحيث يكون قرار المحكمة،يؤثر عل غطاء التكافل أدناه
إلغاء المنافع بموجب برنامج التكافل هذا من قبل حامل الوثيقة أو عضو البنامج ن يف أي وقت13.
ً
وفقا ألحكام ر
. وشوط برنامج التكافل هذا
. الحاىل لعضو البنامج إىل شخص آخر
تحويل الرصيد14.
ي

 االستثناءات.12
: تطبق االستثناءات التالية

No Takaful Benefit will be payable if the Date of Event for Death or Permanent الكىل الدائم أو المرض العضال
لن يتم دفع أي منفعة تكافلية إذا كان تاري خ
حدوث الوفاة ًأو العجز ي
ً
ً ،مبارس
مبارس أو غت ر
ناتجا بشكل ر
Total Disability or Terminal Illness of the Scheme Member results directly or
: يىل
بما
مرتبط
أو
،ا
جزئي
أو
ا
كلي
لعضو التنامج
ي
indirectly, wholly or partly as a result of or related to:
ً
ً
ً
االنتحار أو ر1.
1. Suicide, attempted or self-inflicted injury whilst sane, insane or conscious:
: الشوع ن يف أو القيام بإيذاء النفس سواء كان عاقًل أو مجنونا أو واعا
ً
2. Pre-Existing Condition(s), medical impairment, mental illness or any disease,
العقل أو أي مرض كان عضو
المرض
أو
الطب
الضعف
أو
ا
مسبق
موجودة
)(الحاالت
الحالة2.
ي
ي
يعاب منه أو كان له تاري خ سابق حرج ن
البنامج ن
ن
which the Scheme Member was suffering from or had a serious past history at
التكافل أو تاري خ دخوله إذا كان
التأمي
تغطية
بداية
ف
ي
ي
ي
ً
the commencement of the takaful cover or his date of entry if later;
الحقا؛
3. All active war risks, passive war risks and terrorist attacks;
4. Any breach of the law by the Scheme Member;

جميع مخاطر الحرب الفعلية ومخاطر الحرب السلبية والهجمات اإلرهابية؛3.
أي خرق للقانون من قبل عضو البنامج؛4.

5. Any claim occurring under the influence of alcohol or drugs;

أي مطالبة تحدث تحت تأثب الكحول أو المخدرات؛5.
الشاع أو أي شكل آخر من أشكال الرحالت بخالف الرحالت المجدولة ر
الطبان أو الطبان ر6.
6. Aviation, gliding or any other form of flight other than on a scheduled flight of لشكة
ي
a registered airline;
طبان مسجلة؛
7. Any claim caused by nuclear fusion, nuclear fission or radioactive
contamination;

اإلشعاع؛
أي مطالبة ناتجة عن االندماج النووي أو االنشطار النووي أو التلوث7.
ي

8. Infection from any Human immune deficiency Virus (HIV), Acquired Immune
Deficiency Syndrome (Aids) or any AIDS or HIV related conditions;
9. Disappearance;
10. Participation, training or competing for any dangerous or hazardous sport or
competition (including but not limited to riding, motor racing of any kind, diving,
etc.);
11. To extend it doesn’t contradict with the applicable UAE laws, claims
intimated after three hundred and sixty five (365) calendar day from the Date of
Event of claim

العدوى من أي ساللة لفبوس نقص المناعة ر8.
) أو متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز،البشية
أو أي حاالت مرتبطة باإليدز أو متالزمة نقص المناعة المكتسب؛
االختفاء؛9.
المشاركة أو التدريب أو التنافس ن يف أي رياضة أو منافسة خطرة أو محفوفة بالمخاطر (بما ن يف10.
 ركوب الخيل وسباق السيارات من أي نوع والغوص وما إىل ذلك)؛،ذلك عل سبيل المثال ال الحرص
ن
تقويىم من تاري خ حالة
) يوم365( وستي
الب تم اإلبالغ عنها بعد ثالثمائة وخمسة
ي
المطالبات ي11.
ن
. قواني دولة اإلمارات العربية المتحدة المعمول بها
المطالبة إىل الحد الذي ال يتعارض مع

ً
No Takaful Benefit will be payable if the Date of Event for a defined Critical
لن يتم دفع أي منفعة تكافل إذا كان تاري خ الحدث لمرض مزمن محدد لعضو التنامج ناتجا بشكل
ً
ً
ر
ر
Illness of the Scheme Member results directly or indirectly, wholly or partly as
: يىل
 أو مرتبط بما ي، كليا أو جزئيا،مبارس أو غت مبارس
a result of or related to:
ً
1. Pre-existing Condition[1].
[1]. الحاالت الموجود مسبقا1.
ن
ن
2. If the symptoms first appear or the condition first occurs or is first diagnosed
)180( إذا ظهرت األعراض أو الحالة ألول مرة أو تم تشخيصها ألول مرة يف غضون مائة وثماني2.
ً
ً
within one hundred and eighty (180) days after the Policy Commencement Date
يأب الحقا؛
يوما بعد تاري خ بدء الوثيقة أو التاري خ
 أيهما ي،الطبيع لإلدراج
ي
or Normal Date of Inclusions, whichever is later;
3. Drug abuse including alcohol or taking an overdose of drugs whether lawfully
تعاط المخدرات بما ن يف ذلك الكحول أو تناول جرعة زائدة من المخدرات سواء كانت موصوفة
3.
بشكل ي ن
prescribed or otherwise;
قانوب أو غب ذلك؛
ي
4. Failure to follow medical advice, Intentional self- inflicted injury or attempt;
عدم اتباع النصائح الطبية أو محاولة إيذاء النفس المتعمدة؛4.
فبوس نقص المناعة ر5.
5. HIV or AIDS;
البشية أو اإليدز؛
6. Nuclear, chemical or biological contamination;
7. The Survival Period for any Critical Illness is thirty (30) days;
8. To the extend it doesn’t contradict with the applicable UAE laws, claims
intimated after three hundred and sixty five days (365) calendar days from the
Date of Event of claim.
9. Mental problems or nervous system disease.
10. Congenital or hereditary conditions;

البيولوح؛
الكيمياب أو
التلوث النووي أو6.
ي
ي
ً )30( ثالثي
ن
يوما؛
امتداد فبة البقاء عل قيد الحياة ألي مرض مزمن لمدة7.
ن
تقويىم من تاري خ حالة
) يوم365( وستي
الب تم اإلبالغ عنها بعد ثالثمائة وخمسة
ي
المطالبات ي8.
ن
.. قواني دولة اإلمارات العربية المتحدة المعمول بها
المطالبة إىل الحد الذي ال يتعارض مع
. العصب
المشاكل العقلية أو أمراض الجهاز9.
ي
الحاالت الخلقية أو الوراثية؛10.

12. Hazardous sports and pastimes

الرياضات والتسلية الخطرة12.
مباش أو غب ر
أي مطالبة ُتعزى بشكل ر13.
13. Any claim directly or indirectly attributable to any form of war or civil war or مباش إىل أي شكل من أشكال الحرب أو الحرب األهلية أو
as a consequence of acts of violence, including riot, civil commotion,
 بما ن يف ذلك الشغب أو االضطرابات المدنية أو العصيان أو اإلرهاب أو اغتصاب،نتيجة ألعمال العنف
insurrection, terrorism, or usurpation of power or any act identical to such
السلطة أو أي عمل مماثل لمثل تلك المشاركات؛
participation ;
ً
[1] A pre-existing condition for Critical Illness is a disease, surgery or condition
ه مرض أو جراحة أو حالة مغطاة كانت موجودة أو
[الحالة الموجودة مسبقا للمرض المزمن ي1]
covered that was present, had occurred or was diagnosed in any severity prior to
الطبيع إلدراج عضو البنامج ن يف برنامج التكافل
خ
التاري
قبل
خطورة
بأي
حدثت أو تم تشخيصها
ي
the Normal Date of Inclusion of the Scheme Member in this Takaful Scheme. No لن يتم دفع أي منفعة تكافل مقابل أي حالة مغطاة ناتجة عن حالة ذات صلة تلف فيها عضو. هذا
البنامج العالج أو ن
Takaful Benefit will be paid for any covered condition that resulted from a
عاب من أعراضها أو طلب المشورة بشأنها أو كان عل علم بها أثناء وقت أو قبل
ن
related condition for which the Scheme Member has received treatment, or
. الطبيع لإلدراج يف برنامج التكافل هذا
التاري خ
ي
suffered symptoms of, or asked advice on or was aware of at the time of, or
prior to, his/ her Normal Date of Inclusion in this Takaful Scheme.
No Takaful Benefit will be payable if the Date of Event for Hospitalization Cash
Benefit results directly or indirectly, wholly or partly as a result of or related
to:
1. Minimum hospitalization period is less than 72 hours (three days).
2. No claim will be admissible in respect of Hospitalization Cash Benefit due to
Sickness within ninety days (90) days from the Normal Date of inclusion or
reinstatement under the Policy.
3. Pre-Existing Conditions.
4. Self-inflicted injury or suicide attempt;
5. HIV/AIDS;
6. War, riot, nuclear and chemical/biological contamination;
7. Alcohol or drug abuse;
8. Psychiatric conditions; mental or nervous disorders, stay in sanatoriums for
whatever reason or treatment;

لن يتم دفع أي منفعة تكافلية إذا كان تاري خ الحدث المتر للحصول عىل المنفعة النقدية
ً
ً
ً
ر
ر
: يىل
 نتيجة أو مرتبط بما ي، كليا أو جزئيا،لالستشفاء ناتجا بشكل مبارس أو غت مبارس
إذا كان الحد ن1.
. ) ساعة (ثالثة أيام72 األدب لفبة االستشفاء أقل من
لن يتم قبول أي مطالبة فيما يتعلق بالمنفعة النقدية لالستشفاء بسبب المرض نف غضون تسعين2.
ي
ً )90( يوما
ً
. الطبيع لإلدراج أو اإلعادة للخدمة بموجب الوثيقة
يوما من التاري خ
ي
ً
. الحاالت الموجود مسبقا3.
إيذاء النفس أو محاولة االنتحار؛4.
فبوس نقص المناعة ر5.
 متالزمة نقص المناعة المكتسب؛/ البشية
/ والكيمياب
البيولوح؛
الحرب وأعمال الشغب والتلوث النووي6.
ي
ي
. تعاط الكحول أو المخدرات
7.
ي
الحاالت النفسية واالضطرابات العقلية أو العصبية والبقاء ن يف المصحات ألي سبب أو عالج؛8.

9. Cosmetic surgery including the removal of fat and gender reassignment;
10. Congenital conditions;
11. Backache and related conditions, unless there is confirmation by medical
exams of such disability.;
12. Pregnancy, miscarriage and childbirth; Treatment for infertility or
impotence;
13. Routine medical examination or checkups;
14. Illegal / criminal acts;
15. Rehabilitation, treatment not required for medical reasons, stay in
convalescence centers and old age homes,
16. Hazardous activities;
17. Failure to seek or follow medical advice
18. Air travel;
19. Sterilization or reversal;
20. Illegal acts;
21. Care of aged, those suffering from dementia or any admission for social and
domestic reasons;
22. Experimental treatments;
23. Treatment of astigmatism, long or short sightedness;
24. Dental or orthodontic treatment;
25. Collection of organs or tissue;
26. Accidental or deliberate spread or use of Nuclear, Biological or Chemical
material including loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly
or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in
controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any event where
Nuclear, Biological, and Chemical material is involved.
27. Hospitalization other than emergency hospitalization whilst travelling
outside UAE.

الجراحة التجميلية بما ن يف ذلك إزالة الدهون وتغيب الجنس؛9.
الحاالت الخلقية؛10.
 ما لم يكن هناك تأكيد عن طريق الفحوصات الطبية لهذا،آالم الظهر والحاالت ذات الصلة11.
العجز؛
الجنس؛
الحمل واإلجهاض والوالدة وعالج العقم أو العجز12.
ي
االستشارة أو الفحوصات الطبية الروتينية؛13.
 اإلجرامية؛/ األعمال غب القانونية14.
، واإلقامة ن يف دور النقاهة ودور الشيخوخة، والعالج غب مطلوب ألسباب طبية،إعادة التأهيل15.
األنشطة الخطرة؛16.
الفشل ن يف طلب المشورة الطبية أو اتباعها17.
السفر جوا؛18.
ْ
ْ
ُ
ُ
الجنس
ِ العقم أو اع ِتكاس19.
األفعال غب القانونية20.
المصابي بالخرف أو أي إدخال ألسباب اجتماعية أو ن ن
ن
ن
مبلية؛
المسني أو
رعاية21.
العالجات التجريبية22.
الالبؤرية أو طول النظر أو قرصه؛
عالج23.
ِ
. عالج األسنان أو تقويم األسنان24.
نقل األعضاء أو األنسجة؛25.
ن
العرض أو المتعمد للمواد النووية أو البيولوجية أو الكيميائية بما ن يف ذلك
االنتشار أو االستخدام26.
ي
مباش أو غب ر
الخسارة أو التلف أو التكلفة أو المرصوفات مهما كانت طبيعتها والناتجة بشكل ر
مباش
عن أو فيما يتعلق بأي إجراء تم اتخاذه للتحكم أو المنع أو القمع أو بأي شكل من األشكال والمتعلقة
. بأي حدث يتعلق بالمواد النووية والبيولوجية والكيميائية
. االستشفاء بخالف االستشفاء الطارئ أثناء السفر خارج اإلمارات العربية المتحدة27.

 رياضة الكرة، عل سبيل المثال ال الحرص،المشاركة ن يف الرياضات الخطرة بما ن يف ذلك28.
والصولجان أو سباق الخيل أو سباق السيارات أو أي نشاط تحت الماء أو الغوص أو فنون الدفاع عن
النفس أو الصيد أو تسلق الجبال أو القفز بالمظالت أو القفز بالحبال أو القيادة عل الطرق الوعرة
. إلخ
الطبان أو الطبان ر29.
29. Aviation, gliding or any other form or aerial flight other than as a fare paying
اع أو أي شكل آخر لرحلة جوية بخالف كون العضو مسافر يدفع أجرة
الش
ي
ر
passenger of a recognized commercial airline.
. لشكة طبان تجارية معبف بها
ً
ن
/
/
30. Officially recognized epidemics / pandemics by WHO and/or national law.
. الوطب
القانون
أو
و
العالمية
الصحة
منظمة
قبل
من
ا
رسمي
بها
ف
المعب
الجائحات
األوبئة
30.
ي
ً 365 حب التنفيذ بعد انقضاء فبة انتظار مدتها
شيان المنافع المتعلقة باألمراض التالية ن31.
31. Benefits related to following illnesses come into force after a waiting period
،يوما
ً
ً
of 365 days has elapsed, starting from the Commencement date or inclusion
ه الفتق من أي نوع واألورام
اض
ر
األم
.
ا
الحق
يأب
أيهما
بدءا من تاري خ بدء الشيان أو تاري خ اإلدراج
ي
ي
 أو األورام الليفية والناسور ر/ من أي نوع والورم العضل األملس الرحىم و
date whichever is later. The illnesses are hernia of any type, tumours of any
، والشقوق،ح
الش
ي
ي
ي
type, uterine leiomyoma and/or fibroids, anal fistula, fissures, piles /
.  وزراعة الركبة، واضطرابات األقراص الفقرية، واستئصال الرحم،والبواسب
haemorrhoids, hysterectomy, intervertebral discs disorders, knee replacement.
ً
No Takaful Benefit will be payable if the Date of Event for Involuntary Loss of
لن يتم دفع أي منفعة تكافل إذا كان تاري خ حدث الفقدان القشي للوظيفة لعضو التنامج ناتجا
ً
ً
ر
ر
Employment of the Scheme Member results directly or indirectly, wholly or
: يىل
 أو مرتبط بما ي، كليا أو جزئيا،بشكل مبارس أو غت مبارس
partly as a result of or related to:
موظفو ر1.
1. Employees of firms not approved by the Policyholder.
. الشكات غب المعتمدة من قبل حامل الوثيقة
28. Participation in dangerous sports including but not limited to polo, horse or
motor racing, any underwater activity, diving, martial arts, hunting,
mountaineering, parachuting, bungee-jumping, dunes bashing etc.

2. Employees who have not been continuously full time employed with the same الموظفون الذين لم يتم توظيفهم بدوام كامل بشكل مستمر مع نفس صاحب العمل لمدة ال تقل2.
employer for a minimum of six (6) months;
) أشهر؛6( عن ستة
3. Employees who are on probation;
4. Self-Employed persons;
5. Employment on a fixed term contract, part time or temporary employment;
6. Unemployment resulting from an employment with spouse or Close Relative
in direct line or with a company controlled by spouse or Close Relative in direct
line;

الموظفون ممن تحت المراقبة؛3.
األشخاص العاملون لحسابهم الخاص؛4.
جزب أو العمل المؤقت؛
العمل بعقد محدد المدة أو العمل بدوام5.
ي
المقربي نف خط ر
ن
/البطالة الناتجة عن العمل مع الزوج6.
مباش أو مع رشكة
العائلة
اد
ر
أف
أو
الزوجة
ي
ر
ن
المباش؛
المقربي ن يف الخط
يسيطر عليها الزوج أو أحد أفراد العائلة

7. Resignation or leaving by mutual agreement or voluntary unemployment or
redundancy after voluntary breaks from employment in excess of normal
holiday entitlement;
8. Disability, Sickness or Accident or any other medical reasons (mental or
physical);
9. Involuntary Loss of Employment which starts within ninety (90) calendar days
of the Normal Date of Inclusion in this Takaful Scheme by the Scheme Member;
10. Where the Scheme Member was aware of pending unemployment on or
before the Normal Date of Inclusion in this Takaful Scheme;

طوع عن العمل
االستقالة أو المغادرة باتفاق متبادل أو البطالة الطوعية أو تشي ح بعد انقطاع7.
ي
بما يتجاوز استحقاق اإلجازة العادية؛
اإلعاقة أو المرض أو الحادث أو أي أسباب طبية أخرى (نفسية أو جسدية)؛8.
ً )90( تسعي
ً
ن
الطبيع لإلدراج
تقويميا من التاري خ
يوما
الفقدان القشي للوظيفة الذي يبدأ خالل9.
ي
ن يف برنامج التكافل هذا من قبل عضو البنامج؛
الطبيع لإلدراج ن يف
عند كون عضو البنامج عل علم بوجود بطالة معلقة ن يف أو قبل التاري خ10.
ي
برنامج التكافل هذا؛

11. Where the unemployment is due to Non-performance or under performance طبيع من العمل أو بسبب
موسىم
إذا كانت البطالة ناتجة عن عدم األداء أو ضعف األداء أو جزء11.
ي
ي
or a normal seasonal part of the employment or due to non-renewal of
عدم تجديد عقد العمل من قبل السلطات؛
employment contract by the authorities;
ً
12. Where Scheme Member has neither terminated nor become redundant, but  راتبها/  ولكن تم حجب بدالت راتبه،إذا لم يتم إنهاء عضو البنامج ولم يصبح زائدا عن الحاجة12.
ً جزئيا أو
ً
his/her salary allowances are being withheld in part or in full for any reason;
كليا ألي سبب؛
13. Unemployment due to any of the following:
a) Misconduct / Dishonesty or Fraudulent Act.

: يل
البطالة بسبب أي مما ي13.
. االحتياىل
 الكذب أو الفعل/ أ) سوء السلوك
ي

b) Refusal to accept orders from the superiors.

. ب) رفض األوامر من الرؤساء

c) Criminal conviction.
d) Breach of employment contract terms.
e) Dismissal or redundancy when the employer is a family member/Close
Relative or Scheme Member is shareholder.
f) Financial crisis or economic recession contributing directly or indirectly to
employer’s insolvency or liquidation or bankruptcy or events resulting in
downsizing or restructuring or termination of the employment contracts of its
employees or reviewing its current employment practices.
14. The period for which payment from the employer is received instead of
working notice;
15. Payment after the Scheme Member reaches the Maximum Coverage Age;
16. Termination of employment due to retirement;
17. Company failure where a contributing cause was a natural catastrophic peril,
war or warlike event;
18. Emiratization / Nationalization;
19. Involuntary Loss of Employment due to mergers, acquisitions and
foreclosure/suspension of activities of the company;
20. To the extend it doesn’t contradict with the applicable UAE laws, Claims
intimated after sixty (60) calendar days from the Date of Event of claim.
No Takaful Benefit will be payable if the Date of Event for Secure Wallet Plus
of the Scheme Member results directly or indirectly, wholly or partly as a result
of or related to:
1. Costs other than those listed
2. Additional losses that occur due to the failure to comply with duties after a
loss;

. ج) اإلدانة الجنائية
د) اإلخالل ر
. بشوط عقد العمل
ن
المقربي أو عند
 أفراد األشة/ ـه) الفصل أو عدم الحاجة عندما يكون صاحب العمل أحد أفراد األشة
. كون عضو البنامج مساهم
مباش أو غب ر
و) األزمة المالية أو الركود االقتصادي الذي يساهم بشكل ر
مباش ن يف إعسار صاحب
العمل أو تصفيته أو إفالسه أو أحداث أدت إىل تقليص أو إعادة هيكلة أو إنهاء عقود عمل موظفيه أو
. مراجعته لممارسات التوظيف الحالية
ً
الب يتم فيها استالم الدفع من صاحب العمل بدال من إشعار العمل؛
الفبة ي14.
الدفع بعد بلوغ عضو البنامج الحد األقىص لسن التغطية؛15.
إنهاء العمل بسبب التقاعد؛16.
ً
ً
ً طبيعيا أو
ً
ً خطرا
ً
فشل ر17.
شبيها بالحرب؛
حربا أو حدثا
كارثيا
الشكة حيثما كان السبب المساهم
ن
ن
/ التوطي
التوطي؛
18.
 تعليق أنشطة/ الطوع للوظيفة بسبب عمليات الدمج واالستحواذ وحبس الرهن
الفقدان غب19.
ي
ر
الشكة؛
ن
تقويىم من تاري خ حالة المطالبة إىل الحد
) يوم60( ستي
الب تم اإلبالغ عنها بعد
ي
المطالبات ي20.
ن
.. قواني دولة اإلمارات العربية المتحدة المعمول بها
الذي ال يتعارض مع
ً
لن يتم دفع أي منفعة تكافل إذا كان تاري خ حدث المحفظة اآلمنة بلس لعضو التنامج ناتجا
ً
ً
ر
ر
: يىل
 أو مرتبطة بما ي، كليا أو جزئيا،بشكل مبارس أو غت مبارس
تكاليف أخرى غب تلك المدرجة1.
الب تحدث بسبب عدم االمتثال للواجبات بعد الخسارة؛
الخسائر اإلضافية ي2.

ُ
الب فقدت أو
الخصومات غب3.
الب تم إجراؤها عل البطاقة اإلسالمية المغطاة ي
المرصح بها ي
تعرضت للشقة قبل ر
أكب من أرب ع ر
) ساعة من إبالغ عضو البنامج بالحدث إىل جهة24( وعشين
إصدار بطاقة الدفع؛
عمليات السحب غب المرصح بها من أجهزة الرصاف اآلىل الب تم إجراؤها قبل ر4.
4. Unauthorized ATM withdrawals that were made more than two (2) months
)2( أكب من شهرين
ي ي
prior to Scheme Member’s first reporting the event to Islamic Scheme Member’s من قيام عضو البنامج باإلبالغ عن الحدث ألول مرة إىل جهة (جهات) إصدار بطاقات الدفع لعضو
ن
payment card issuer(s), bank account issuer(s) and/or credit account issuer(s);
 أو جهة (جهات) إصدار حساب/ المرصف و
 أو جهة (جهات) إصدار الحساب/ اإلسالم و
البنامج
ي
ي
االئتمان؛
ُ
5. Unauthorized charges made on Scheme Member’s Islamic Covered Card if
الب فقدت أو
الخصومات غب5.
الب تم إجراؤها عل البطاقة اإلسالمية المغطاة ي
المرصح بها ي
تعرضت للشقة قبل ر
Scheme Member’s Islamic Covered Card has not been lost, or the object of theft, ) شهرين من أول إبالغ من عضو البنامج بالحدث إىل جهة2( أكب من شهرين
more than two (2) months prior to Scheme Member’s first reporting the event
(جهات) إصدار بطاقة الدفع؛
to the payment card issuer(s);
3. Unauthorized charges made on Islamic Covered Card that was lost or the
object of theft, more than twenty-four (24) hours prior to Scheme Member’s
first reporting the event to the payment card issuer;

6. Charges incurred by a resident of Scheme Member’s household, or by a
person entrusted with Scheme Member’s Islamic Covered Card;

 أو من قبل شخص مؤتمن عليه،الب يتكبدها أحد أفراد عائلة أشة أحد أعضاء البنامج
الرسوم ي6.
البطاقة اإلسالمية المغطاة لعضو البنامج؛

7. Losses that do not occur during the Policy Year;

الب ال تحدث خالل سنة الوثيقة؛
الخسائر ي7.
الخسائر الناتجة عن أو المرتبطة بالمالحقات التجارية بما ن يف ذلك عمل أو مهنة عضو البنامج؛8.

8. Losses that result from, or are related to, business pursuits including Scheme
Member’s work or profession;
9. Losses caused by Scheme Member’s Close Relatives or relatives, illegal acts;
10. Losses that Scheme Member has intentionally caused;
11. Losses that result from the intentional actions of a Close Relative, or actions
that a Close Relative knew of or planned;
12. Losses due to war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike
operations (whether war has been declared or not), civil war, rebellion,
revolution, insurrection, civil commotion, uprising, military or usurped power,
martial law, terrorism, riot or the act of any lawfully constituted authority or
vandalism of any kind; or
13. Losses due to the order of any government, public authority, or customs’
official.
No Takaful Benefit will be payable if the Date of Event for Accidental
Death results directly or indirectly, wholly or partly as a result of or related to:
1) Aviation, gliding or any other form of aerial flight other than as a fare paying
passenger of a recognized airline or charter service.

ن
 واألعمال غب القانونية؛،المقربي أو األقارب لعضو البنامج
الخسائر الناجمة عن أفراد األشة9.
ً
الب تسبب فيها عضو البنامج عمدا؛
الخسائر ي10.
ن
الب يعرفها أحد
 أو اإلجراءات ي،الخسائر الناتجة عن األفعال المتعمدة ألحد أفراد األشة المقربي11.
ن
المقربي أو يخطط لها؛
أفراد األشة
األجنب أو األعمال العدائية أو العمليات
الخسائر الناجمة عن الحرب أو الغزو أو عمل العدو12.
ي
الحربية (سواء تم إعالن الحرب أم ال) أو الحرب األهلية أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو االضطرابات
المدنية أو االنتفاضة أو القوة العسكرية أو المغتصبة أو األحكام العرفية أو اإلرهاب أو الشغب أو فعل
أي سلطة قانونية أو تخريب من أي نوع؛ أو
. جمرك
الخسائر الناجمة عن أوامر أي حكومة أو سلطة عامة أو مسؤول13.
ي
ً
ناتجا بشكل ر
مبارس أو غت
لن يتم دفع أي منفعة تكافلية إذا كان تاري خ الحدث للوفاة العرضية
ً
ً
ر
: يىل
 أو مرتبطة بما ي، كليا أو جزئيا،مبارس
ر
اع أو أي شكل آخر لرحلة جوية بخالف كون العضو مسافر يدفع أجرة
الطبان أو الطبان الش ي1)
ر
. لشكة طبان تجارية معبف بها

2) Misuse of Drugs or Alcohol unless prescribed or administered by a registered
Medical Practitioner.

. طب مسجل
إساءة استخدام العقاقب أو الكحول ما لم يتم وصفها أو إدارتها من قبل ممارس ي2)

3) Involvement in or training for or performance of any underwater activity, any
dangerous sport or riding or driving of animals or vehicles, whether at water, at
land or in the air, in any form of race or competition.

 أي رياضة خطرة أو ركوب أو قيادة،المشاركة ن يف أو التدريب أو أداء أي نشاط تحت الماء3)
 ن يف أي شكل من أشكال السباق أو، سواء ن يف الماء أو عل األرض أو ن يف الهواء،الحيوانات أو المركبات
. المنافسة

4) Nuclear fission, nuclear fusion or radioactive contamination or any result
thereof (chemical and biological).
5) For Scheme members of armed forces, armed guards, security services or
police forces, Death due to job-specific technical exercises (with or without the
use of ammunition), engagement in raids or similar missions are
excluded. However, Death due to other accidental causes not within this
exclusion list is covered.
6) Accidental death resulting directly or indirectly due to mental or nervous
disorder.
7) Any event as stated under General Exclusions.
Other Conditions
a) At the discretion of the reinsurer the Scheme member shall be required to
attend a medical examination conducted by a Medical Examiner approved by
the Provider.

اإلشعاع أو أي نتيجة لما سبق (كيميائية
االنشطار النووي أو االندماج النووي أو التلوث4)
ي
). وبيولوجية
ن
المسلحي أو الخدمات األمنية أو قوات
بالنسبة ألعضاء البنامج من القوات المسلحة أو الحراس5)
ر
 يتم استبعاد الوفاة بسبب التدريبات الفنية الخاصة بالوظيفة (مع أو بدون استخدام،الشطة
 يتم تغطية الوفاة ألسباب عرضية أخرى،ومع ذلك.  والمشاركة ن يف غارات أو مهام مماثلة، )الذخبة
. ليست ضمن قائمة االستثناءات هذه
مباش أو غب ر
الوفاة العرضية الناتجة بشكل ر6)
. عصب
عقل أو
مباش عن اضطراب
ي
ي
. أي حدث عل النحو المنصوص عليه ن يف االستثناءات العامة7)
ررسوط أخرى
ً
ن
ن
طب يتم إجراؤه بواسطة فاحص
 يتعي عل عضو البنامج حضور فحص ي،أ) وفقا لتقدير معيد التأمي
. طب معتمد من قبل المزود
ي

The Plan Holder and /or Scheme member must advice the Provider any change
in occupation or duties. The Provider reserves the right to adjust the cost of the
benefit in response to any change in occupation or duties.

 أو عضو البنامج تقديم المشورة للمزود بأي تغيب ن يف المهنة أو/ ويجب عل حامل الخطة و
يحتفظ المزود بالحق ن يف تعديل تكلفة المنفعة استجابة ألي تغيب ن يف المهنة أو. الواجبات المهنية
. الواجبات المهنية

b) If the consequences of the accident have been aggravated by a disease or by
an infirmity existing before the accident or which occurred afterwards without
being itself an immediate result of the accident, the indemnity will be paid only
for the consequences which, according to medical experts, the accident would
have had if these diseases or infirmities had not existed before or had not
occurred.

ب) إذا تفاقمت عواقب الحادث بسبب مرض أو عجز موجود قبل وقوع الحادث أو حدث بعد ذلك
ً
ر
 وفقا،الب
 فسيتم دفع التعويض فقط عن العواقب ي،دون أن يكون هو نفسه نتيجة مباشة للحادث
 كان سيسببها الحادث لو لم تكن هذه األمراض أو العاهات موجودة من قبل أو لم،لرأي خباء الطب
. تحدث

General Conditions:

: ررسوط عامة
ن
. يتم إنهاء الخطة يف حالة وقوع حدث يؤدي إىل دفع مبلغ المنفعة بالكامل الخاص بالوفاة العرضية

In case of an event which results in full Benefit amount being payable for
Accidental Death benefit, the plan will terminate.

General Exclusions:
Political Risk Exclusion
Excluded are any claims directly or indirectly caused by, resulting from or in
connection with any of the following regardless of any other cause or event
contributing concurrently or in any other sequence to the claims:
a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations
(whether war be declared or not), civil war, Permanent or temporary
dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any
lawfully constituted authority, mutiny, civil commotion assuming the
proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection,
rebellion, revolution, military or usurped power, martial law or state of siege or
any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance
of martial law or state of siege.
b) Any act of terrorism. For the purpose of this exclusion an act of terrorism
means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the
threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on
behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed
for political, religious, ideological, or ethnic purposes or reasons including the
intention to influence any government and/or to put the public, or any section
of the public, in fear.
Excluded are also any claims directly or indirectly caused by, resulting from or in
connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in
any way relating to (a) and/or (b) above.
The Plan Holder commits suicide, attempts suicide or suffers from self-inflicted
injuries whether sane or insane within 12 Gregorian months of the
Commencement Date.
Direct or indirect consequence of an unlawful act or provoked assault by the
Scheme member, or punishment by due process of law.
No profit shall be payable by the Company in respect of the period between the
Date of Event and the payment of the Takaful Benefit to the Policyholder.
If the Company alleges that by reasons of Definitions and these Exclusions any
loss is not covered by this Takaful Scheme, it shall completely discharge the
Company against any liability whatsoever and the burden of proving the
contrary shall be upon the Policyholder.

13. ASSIGNMENTS
The takaful cover provided under this Policy and the Takaful Benefit(s) payable
hereunder are automatically assigned to the Policyholder and to the Scheme
Member or Beneficiary, up to the respective limits specified herein.

14. PAYMENT OF CONTRIBUTON AMOUNTS
All Contribution Amounts shall be payable at the office of the Company issuing
this Policy.

15. CLAIM(S)

: استثناءات عامة
استبعاد المخاطر السياسية
مباش أو غب ر
ستثب أي مطالبات ناجمة بشكل ر
ُت ن
يل أو تنتج عنه أو ترتبط به بغض
مباش
عن أي مما ي
ن
ن
:النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم يف آن واحد أو يف أي تسلسل آخر للمطالبات
ُ
أجنب أو األعمال العدائية أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب
أ) الحرب أو الغزو أو أعمال عدو
ي
أم ال) أو الحرب األهلية أو نزع الملكية الدائم أو المؤقت الناتج عن المصادرة أو االستيالء من قبل أي
ن
 أو انتفاضة،مدب يتناسب مع انتفاضة شعبية أو يرف إليها
سلطة قانونية أو تمرد أو اضطراب ي
 أو األحكام العرفية أو حالة الحصار أو، أو قوة عسكرية أو اغتصاب سلطة، أو ثورة، أو تمرد،عسكرية
.الب تحدد إعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار
أي من األحداث أو األسباب ي

ن
 بما ن يف ذلك عل سبيل المثال ال،اإلرهاب
يعب الفعل
 )) أي عملbب
ي
ي
 ي،إرهاب لغرض هذا االستثناء
 من جانب أي شخص أو مجموعة، أو التهديد بهما/  استخدام القوة أو العنف و،الحرص
 سواء كانوا يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو فيما يتعلق بأي منظمة،(مجموعات) من األشخاص
 ارتكبت ألغراض أو أسباب سياسية أو دينية أو إيديولوجية أو،)(منظمات) أو حكومة (حكومات
 أو إثارة الخوف لدى الجمهور أو أي قسم من/ عرقية بما ن يف ذلك بنية التأثب عل أي حكومة و
.الجمهور
ً
مباش أو غب ر
أيضا أي مطالبات ناجمة بشكل ر
ُت ن
مباش عن أي إجراء تم اتخاذه ن يف السيطرة أو
ستثب
.  أو (ب) أعاله/ المنع أو القمع أو بأي شكل من األشكال المتعلقة ب (أ) و
وع أو جنونية
انتحار عضو البنامج ًأو محاولة انتحار أو معاناة من إصابات ذاتية سواء كانت عن ي
ً 12 خالل
. شهرا ميالديا من تاري خ البدء
ن
مباشة أو غب ر
نتيجة ر
 أو عقاب،قانوب أو اعتداء استفزازي من قبل عضو البنامج
مباشة لعمل غب
ي
.بموجب اإلجراءات القانونية الواجبة
لن تدفع ر
الشكة أي رب ح فيما يتعلق بالفبة ما ن
بي تاري خ الحدث ودفع منفعة التكافل إىل حامل
. الوثيقة
إذا ادعت ر
 فإن أي خسارة ال يغطيها برنامج،الشكة أنه ألسباب تتعلق بالتعريفات وهذه االستثناءات
 يجب عليها إبراء ذمة ر،التكافل هذا
الشكة بالكامل من أي مسؤولية من أي نوع ويكون عبء إثبات
. العكس عل حامل الوثيقة

 توكيالت.13
يتم توكيل غطاء التكافل المقدم بموجب هذه الوثيقة ومنفعة (منافع) التكافل المستحقة بموجب
ً
 إىل حد ومع اعتبار الحدود،تلقائيا إىل حامل الوثيقة وعضو البنامج أو المستفيد
هذه الوثيقة
. المحددة هنا

 دفع مبالغ المساهمة.14
ُ
يجب دفع جميع مبالغ المساهمة نف مكتب ر
. صدرة لهذه الوثيقة
ِ الشكة الم
ي

) المطالبة (المطالبات.15

ن
To extend it doesn’t contradict with the applicable UAE laws, claims intimated
الب تم
 والمطالبات ي،إىل الحد الذي ال يتعارض مع قواني دولة اإلمارات ًالعربية المتحدة المعمول بها
ً
ن
after three hundred and sixty five (365) calendar day from the Date of Event of
 يجب تقديم،) يوما تقويميا من تاري خ حالة المطالبة365( اإلبالغ عنها بعد ثالثمائة وخمسة وستي
إشعار كتاب بالمطالبة إىل المكتب الرئيس واستالمه من ر
claim., written notice of a claim must be presented to and received at the Head الشكة عل الفور ولكن ن يف أي حال ن يف موعد
ي
ً ) ي365( وستي
ً
ن
Office of the Company immediately but in any case not later than three hundred
الكل الدائم أو
العجز
أو
الوفاة
خ
تاري
تقويميا بعد
يوما
ال يتجاوز ثالثمائة وخمسة
ي
ن
ن
ن
and sixty five (365) calendar days following the Date of Event of Death or
) ساعة يف حالة المنافع النقدية72( المرض المزمن أو المرض العضال وخالل اثنتي وسبعي
ن
) أيام تقويمية من اكتشاف وإبالغ ر3( وف غضون ثالثة
Permanent Total Disability or Critical Illness or Terminal Illness and within
الشطة وحامل الوثيقة بفقدان أو
لالستشفاء ي
ن
ن
seventy two (72) hours in case of Hospitalization Cash Benefit and within Three
وف موعد ال يتجاوز ستي
إساءة
استخدام البطاقة اإلسالمية المغطاة لمنفعة المحفظة اآلمنة بلس ي
ً )60(
ً يوما تق
(3) calendar days of discovery and reporting to the police and Policyholder for
. ويميا من تاري خ حالة الفقدان القشي للوظيفة
loss or misuse of Islamic Covered Card for Secure Wallet Plus benefit and no
later than sixty (60) calendar days from the Date of Event of Involuntary Loss of
Employment.

The Scheme Member or its legal representatives or Close Relatives will provide,
at own expense, all certificates, information and evidence required by the
Company in respect of the claim of the Scheme Member.
Notice of a claim should be sent to the Head Office of the Company on the
following address:

ن
ن
المقربي جميع الشهادات والمعلومات
القانونيي أو أفراد عائلته
سيقدم عضو البنامج أو ممثليه
واألدلة الب تطلبها ر
. الشكة فيما يتعلق بمطالبة عضو البنامج عل نفقته الخاصة
ي
يجب إرسال إشعار المطالبة إىل المكتب الرئيس ر
: التاىل
للشكة عل العنوان
ي
ي

P. O. Box 10214, Dubai, UAE

 ر- سالمة
ن
للتأمي
الشكة اإلسالمية العربية
 اإلمارات العربية المتحدة،دت
 ي،10214 .ب.ص

Call Center No: 800-SALAMA (725262)

: 800-SALAMA (725262) رقم مركز االتصال

SALAMA – Islamic Arab Insurance Company

Customer Service:

cs.ft@salamalife.ae
Claims Department:

claims@salamalife.ae

: خدمة العمالء

cs.ft@salamalife.ae
: قسم المطالبات

claims@salamalife.ae

All claims will be subject to such discharge, evidence of claim and proof of the
ستخضع جميع المطالبات إلبراء الذمة وإثبات المطالبة وإثبات عمر أعضاء البنامج وكما قد تطلب
الشكة بأي معلومات قد تطلبها ر
ويجب عل عضو البنامج تزويد ر. الشكة
ر
age of the Scheme Members as the Company may require. The Scheme Member الشكة (بما ن يف ذلك تفاصيل
ً
يجوز ر. الحالة الصحية) فيما يتعلق بعضو البنامج لمنافع التكافل أدناه
shall furnish the Company with any information the Company may require
 وفقا لتقديرها،للشكة
(including details of the state of health) in respect of the Scheme Member for
طب مؤهل
 خبب ي/ طب
طب من قبل ممارس ي
 أن تطلب من عضو البنامج الخضوع لفحص ي،الخاص
ً
قانونيا بالطريقة الب تراها ر
the Takaful Benefits hereunder. The Company may, at its sole discretion, require
. الشكة مطلوبة أو مناسبة أثناء فبة انتظار المطالبة
ي
the Scheme Member to undergo a medical examination by a legally qualified
medical practitioner / Medical Expert in the manner the Company deems
required or fit during the pendency of a claim.
The takaful cover affected hereunder shall carry no surrender or paid up value.
In the event of a claim, the Scheme Member, Scheme Member’s legal
representatives or Close Relative will provide the following documents in English
language as supporting documents / evidence of a claim.
1. Death
Copy of the Death Certificate from appropriate Government Authority. In case of
death of Scheme Member outside of UAE, the Death Certificate has to be
attested by the Embassy of UAE. If Death Certificate is in a regional language
then beneficiary has to provide with legal translation of the document in
English.
Copy of the national Identity card and copy of passport and visa page as
applicable.
Post mortem report (wherever legally required).
Police Report (if Death was due to an Accident).
Medical Report with detailed diagnosis and cause of death required by the
Company when actual cause of Death is not clearly mentioned in the death
certificate.
Statements of Islamic Covered Card.
Any other documents as reasonably required by the Company.
2. Permanent Total Disability
Copy of the national Identity card and copy of passport and visa page as
applicable.
Police Report (if Disability was due to an Accident).

. ولن يحمل غطاء التكافل المتأثر بموجب هذه االتفاقية أي تنازل أو قيمة مدفوعة
 سيقدم عضو البنامج أو الممثلون القانونيون لعضو البنامج أو أحد أفراد،ن يف حالة وجود مطالبة
ن
ن
.  دليل عل المطالبة/ اإلنجلبية كوثائق داعمة
المقربي المستندات التالية باللغة
األشة
الوفاة1.
 ن يف حالة وفاة عضو البنامج خارج دولة. نسخة من شهادة الوفاة من الجهة الحكومية المختصة
إذا.  يجب تصديق شهادة الوفاة من قبل سفارة اإلمارات العربية المتحدة،اإلمارات العربية المتحدة
 فيجب عل المستفيد تقديم ترجمة قانونية للمستند باللغة،كانت شهادة الوفاة بلغة إقليمية
ن
. اإلنجلبية
. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من جواز السفر وصفحة التأشبة حسب االقتضاء
ً
ً
. )قانونيا
مطلوبا
تقرير الوفاة (حيثما كان ذلك
ن
ن
ر
. )(ف حالة الوفاة بسبب حادث
محرص من الشطة ي
ر
الفعل
التفصيل وسبب الوفاة الذي تطلبه الشكة عندما ال يكون السبب
طب مع التشخيص
تقرير
ي
ي
ً للوفاة ي
. مذكورا بوضوح ن يف شهادة الوفاة
. كشوفات البطاقة اإلسالمية المغطاة
أي مستندات أخرى تطلبها ر
. الشكة بشكل معقول
الكىل الدائم
العجز ي2.
. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من جواز السفر وصفحة التأشبة حسب االقتضاء
ن
ن
ر
. )(ف حالة العجز بسبب حادث
محرص من الشطة ي

Medical Report from the attending Physician giving full information on the
Scheme Member’s health status; detailed diagnosis, cause of disability and
details of treatment given.

طب من الطبيب المعالج يقدم معلومات كاملة عن الحالة الصحية لعضو البنامج؛ التشخيص
تقرير ي
. التفصيل وسبب اإلعاقة وتفاصيل العالج المقدم
ي

Copy of all medical documents (hospitalization and surgery reports, histology
reports, specialist’s report, lab test, etc.) related to claim.

نسخة من جميع المستندات الطبية (تقارير االستشفاء والجراحة وتقارير األنسجة وتقرير المختص
. المعمل وما إىل ذلك) المتعلقة بالمطالبة
والفحص
ي

Statements of Islamic Covered Card.
Any other documents as reasonably required by the Company.

. كشوفات البطاقة اإلسالمية المغطاة
أي مستندات أخرى تطلبها ر
. الشكة بشكل معقول

3. Critical Illness
Copy of all medical reports with detailed diagnosis, investigation reports
including, but not limited to, clinical, radiological, histological and laboratory
evidence, treatment given, discharge summary etc
Attending Physician Statement
Copy of Police Report (if Critical Illness is due to an accident)
Statements of Islamic Covered Card.
Any other documents as reasonably required by the Company.

المرض المزمن3.
 عل سبيل،التفصيل وتقارير التحقيق بما ن يف ذلك
نسخة من جميع التقارير الطبية مع التشخيص
ي
 األدلة الشيرية واإلشعاعية والنسيجية والمخبية والعالج المقدم وملخص،المثال ال الحرص
االنرصاف وما إىل ذلك
بيان الطبيب المعالج
نسخة من تقرير ر
)الشطة (إذا كان مرض مزمن ناتج عن حادث
. كشوفات البطاقة اإلسالمية المغطاة
أي مستندات أخرى تطلبها ر
. الشكة بشكل معقول

تحتفظ ر. الشكة وقوع الحدث المغىط
يجب أن يدعم الخباء الطبيون المعتمدون من قبل ر
Medical Experts authorized by the Company must support the occurrence of the
الشكة
ن
covered event. The Company reserves the right to require the Scheme Member طب أو اختبارات أخرى معقولة لتأكيد وقوع حدث
بالحق يف مطالبة عضو البنامج بالخضوع لفحص ي
to undergo a medical examination or other reasonable tests to confirm the
. مؤمن عليه
occurrence of an insured event.
4. Hospitalization Benefit
Police Report if applicable (if hospitalization is due to an Accident)
Copy of the national Identity card and copy of passport and visa page as
applicable.
Medical report from a licensed and registered medical officer / Medical Expert.
Discharge Summary.
Any other documents as may be required by the Company from an authorized
medical practitioner / Medical Expert.
5. Terminal Illness
Medical report diagnosing Terminal Illness.
Police report (if illness is due to an Accident).
Copy of the national Identity card and copy of passport and visa page as
applicable.
Attending Physician’s certificate.
Statements of Islamic Covered Card.
Any other documents as may be required by the Company.
6. Involuntary Loss of Employment
Loss of employment letter, including the reason why.

منفعة االستشفاء4.
ن
تقرير ر
)المستشف بسبب حادث
الشطة إن أمكن (إذا كان العالج ن يف
. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من جواز السفر وصفحة التأشبة حسب االقتضاء
. طب مرخص ومسجل
 خبب ي/ طب
طب من مسؤول ي
تقرير ي
. ملخص االنرصاف
ر
. طب معتمد
 خبب ي/ طب
أي مستندات أخرى قد تطلبها الشكة من ممارس ي
،المرض العضال5.
. طب لتشخيص المرض العضال
تقرير ي
تقرير من ر
. )الشطة (إذا كان المرض ناتج عن حادث
. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من جواز السفر وصفحة التأشبة حسب االقتضاء
. شهادة الطبيب المعالج
. كشوفات البطاقة اإلسالمية المغطاة
أي مستندات أخرى قد تطلبها ر
. الشكة بشكل معقول
الفقدان القشي للوظيفة6.
ً
. خطاب فقدان الوظيفة متضمنا السبب

ن
Copy of passport with valid visa page (expatriates) or national identity card (UAE (لمواطب دولة
نسخة من جواز السفر مع صفحة التأشبة سارية (للوافدين) أو بطاقة الهوية الوطنية
ي
nationals).
. )اإلمارات العربية المتحدة
Proof of fulltime employment on the employer’s letterhead paper, including
 بما ن يف ذلك نسخة من اتفاقية،دليل عل العمل بدوام كامل ن يف شكل مستند خاص بصاحب العمل
ن
copy of the employment agreement between employer and the Scheme
والب تنص بوضوح عل أن عضو البنامج يعمل بدوام
 ي،العمل بي صاحب العمل وعضو البنامج
Member, clearly stating that the Scheme Member was employed on a fulltime
. كامل
basis.
Monthly Salary slips for the 3 months preceding Notification together with
supporting bank statements.
The Company may also request for a copy of the labor contract from the
employer if it is required to verify the period of employment contract.
Indemnity form from the Scheme Member and undertaking to inform the
Policyholder if he/she finds Re-employment and that the Policyholder can credit
any Involuntary Loss of Employment claims payments made by the Scheme
Member until the claim has been paid in full.
Statements of Islamic Covered Card.
Any other documents as reasonably required by the Company to validate the
claim including further information that it may require to determine the cause of
Involuntary Loss of Employment.
In addition to the above, the following shall also apply to UAE Nationals:
Certificate of registration of unemployment with Tanmia.
Evidence of payment of allowance for Total unemployment by Tanmia.

.  أشهر السابقة لإلخطار مع كشوف الحسابات المرصفية الداعمة3 قسائم الراتب الشهرية لمدة
ً
ً
قد تطلب ر
مطلوبا للتحقق من فبة عقد
الشكة أيضا نسخة من عقد العمل من صاحب العمل إذا كان
. العمل
نموذج تعويض من عضو البنامج وتعهد بإبالغ حامل الوثيقة إذا تم إعادة توظيفه وأن حامل الوثيقة
الب قام بها عضو البنامج حب يتم
يمكنه إضافة أي مدفوعات مطالبات الفقدان القشي للوظيفة ي
. دفع المطالبة بالكامل
. كشوفات البطاقة اإلسالمية المغطاة
أي مستندات أخرى تطلبها ر
الشكة بشكل معقول للتحقق من صحة المطالبة بما ن يف ذلك مزيد من
. الب قد تطلبها لتحديد سبب الفقدان القشي للوظيفة
المعلومات ي
ً
ن
: مواطب دولة اإلمارات العربية المتحدة
يل أيضا عل
ي
 ينطبق ما ي،باإلضافة إىل ما سبق
". شهادة تسجيل بطالة لدى "تنمية
". دليل عل دفع بدل البطالة من "تنمية

Any other documents as may be required by the Company to validate the claim
including further information that it may require to determine the cause of
Involuntary Loss of Employment.

أي مستندات أخرى قد تطلبها ر
الشكة للتحقق من صحة المطالبة بما ن يف ذلك مزيد من المعلومات
. الب قد تطلبها لتحديد سبب الفقدان القشي للوظيفة
ي

Claims pertaining to Death, Permanent Total Disability, Critical
Illness. Hospitalization Cash Benefit, Terminal Illness, Secure Wallet Plus and
Involuntary Loss of Employment will be settled directly with the Policyholder
in the event of an admissible claim.

ستتم تسوية المنفعة النقدية. الكىل الدائم والمرض المزمن
المطالبات المتعلقة بالوفاة والعجز ي
ً ر
مبارسة مع حامل
لالستشفاء والمرض العظال والحفظة اآلمنة بلس والفقدان القشي للوظيفة
ن
. الوثيقة يف حالة وجود مطالبة مقبولة

All documents as indicated above maybe required to be produced as attested
copies (other than those surrendered to the authorities or employer) for
verification before the assessment of claim.

ر
الب تم
قد يلزم تقديم جميع المستندات كما هو موضح أعاله كنسخ مصدقة (بخالف تلك ي
. تسليمها إىل السلطات أو صاحب العمل) للتحقق منها قبل تقييم المطالبة

If any claim under this Policy is in anyway whatsoever is found to be
fraudulent or unfounded, the Takaful Benefit under this Policy shall be
forfeited in respect of the particular Scheme Member.

إذا تم العثور عىل أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة بأي حال من األحوال عىل أنها احتيالية أو ال
 فستتم مصادرة منفعة التكافل بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بعضو التنامج،أساس لها
. المحدد

16. INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT CLAIM SETTLEMENT
PROCEDURE

 إجراءات تسوية مطالبة الفقدان القشي للوظيفة.16

If the Involuntary Loss of Employment claim is accepted, the Company will
contact the Scheme Member every month as a pre-requisite to determine and
confirm his/her employment status. Upon substantial evidence provided by the
Scheme Member, satisfactory to the requirement of the Company, that the
Scheme Member is still unemployed, the Takaful Benefit will be paid into the
Scheme Member’s Islamic Covered Card account with the Policyholder. The
procedure shall include the following:

الشكة بعضو البنامج كل شهر ر
 ستتصل ر،إذا تم قبول مطالبة الفقدان القشي للوظيفة
كشط مسبق
ً .  بها/ لتحديد وتأكيد حالة التوظيف الخاصة به
بناء عل أدلة جوهرية يقدمها عضو البنامج
ً
 سيتم دفع منفعة التكافل فن،عاطال عن العمل
ومرضية لمتطلبات ر
الشكة بأن عضو البنامج ال يزال
ي
: يل
ما
اء
ر
اإلج
يشمل
أن
ب
يج
.
الوثيقة
حامل
مع
نامج
الب
لعضو
المغطاة
اإلسالمية
حساب البطاقة
ي

Internal Investigation Stage:
1. On receipt of all the documents, and if all the documents are in order, the
Company will forward the file for the internal investigation or else the Scheme
Member will be requested for additional documents as may be required. At all
times the Scheme Member is required to cooperate with the Company where
ever necessary to substantiate and justify the claim. If the claim is not admissible
then the Scheme Member will be notified accordingly.

: الداخىل
مرحلة التحقيق
ي
 ستقوم ر،عند استالم جميع المستندات وحال كون جميع المستندات سليمة1.
الشكة بإرسال
ُ الملف للتحقيق الداخل وإال
سيطلب من عضو البنامج تقديم مستندات إضافية حسب
ي
الرصورة إلثبات المطالبة وتبيرها فن
الشكة عند ن
ويتعي عل عضو البنامج التعاون مع ر
ن
. االقتضاء
ي
ً
.  فسيتم إخطار عضو البنامج وفقا لذلك،وإذا كانت المطالبة غب مقبولة. جميع األوقات

ً
ً
وفقا ألحكام ر
 ستقوم ر،استنادا إىل تقرير التحقيق الداخل
2. Based on the internal investigation report, the Company will process the claim وشوط الوثيقة
الشكة بمعالجة المطالبة
2.
ي
in accordance with the Provisions & Conditions of the Policy and communicate
. وإبالغ عضو البنامج بالقرار
the decision to the Scheme Member.
First Settlement (if valid):
1. If the claim is valid the Takaful Benefit will be paid into the Scheme Member’s
Islamic Covered Card account with the Policyholder.
2. Settlement for all claims submitted on or before 15th of the previous month,
and once validated, will be made on 1st of the following month and settlement
for all claims submitted on or after 16th of the previous month, once validated,
will be made on 16th of the following month.
Subsequent Settlements:
1. The Company will conduct the internal investigation every month and the
subsequent Takaful Benefit will be paid based on the internal investigation
report. In case the Scheme Member is not eligible for the Takaful Benefit, the
Company will notify the Scheme Member accordingly.

: )التسوية األوىل (إن كانت صحيحة
 فسيتم دفع منفعة التكافل ن يف حساب البطاقة اإلسالمية المغطاة،إذا كانت المطالبة صحيحة1.
. لعضو البنامج لدى حامل الوثيقة
ن
ر
 وبمجرد التحقق من،تسوية جميع المطالبات المقدمة يف أو قبل الخامس عش من الشهر السابق2.
ن
 وستتم تسوية جميع المطالبات المقدمة ن يف أو بعد،التاىل
 سيتم إجراؤها يف األول من الشهر ي،صحتها
 نف السادس ر، بمجرد التحقق من صحتها،عش من الشهر السابق
السادس ر
. عش من الشهر التا يىل
ي
: التسويات الالحقة
ً
ً داخليا كل شهر وسيتم دفع منفعة التكافل الالحقة
ً
ستجري ر1.
بناء عل تقرير
الشكة تحقيقا
 ستقوم ر، نف حال كان عضو البنامج غب مؤهل للحصول عل منفعة التكافل. التحقيق الداخل
الشكة
ي ًي
. بإخطار البنامج وفقا لذلك

الشكة بعضو البنامج كل شهر ر
ستتصل ر2.
/ كشط مسبق لتحديد وتأكيد حالة التوظيف الخاصة به
2. The Company will contact the Scheme Member every month as a preً . بها
بناء عل أدلة جوهرية يقدمها عضو البنامج ومرضية لمتطلبات ر
requisite to determine and confirm his/her employment status. Upon substantial الشكة بأن عضو البنامج ال يزال
ً
evidence provided by the Scheme Member, satisfactory to the requirement of
 سيتم دفع منفعة التكافل ن يف حساب البطاقة اإلسالمية المغطاة لعضو البنامج مع،عاطال عن العمل
the Company, that the Scheme Member is still unemployed, the Takaful Benefit
. حامل الوثيقة
will be paid into the Scheme Member’s Islamic Covered Card account with the
Policyholder.

17. TERMINATION/ CANCELLATION OF THE POLICY
Subject to Provisions & Conditions, the Policy is issued for a period of twelve (12)
months from the Policy Commencement Date and will remain in force as long as
all the required monthly Contribution Amounts are paid when due. However,
both the Policyholder and the Company reserve the right to terminate / cancel
the Policy upon giving a prior written notice of thirty (30) calendar days.
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy, the termination /
cancellation of the Policy shall have the following effects:
1. No Takaful Benefit on Death, Permanent Total Disability, Critical Illness,
Hospitalization Cash Benefit, Terminal Illness or Secure Wallet Plus of a Scheme
Member shall be payable from the effective date of termination / cancellation of
the Policy. Any Death, Permanent Total Disability, Critical Illness, Hospitalization
Cash Benefit, Terminal Illness or Secure Wallet Plus claim intimated before the
effective date of termination / cancellation of the Policy, and provided if it was
accepted, will be dealt with according to the procedure mentioned under Clause
15 of the Provisions & Conditions.

 إلغاء الوثيقة/  إنهاء.17
ً )12( عش
اثب ر
ن
ر
شهرا من تاري خ بدء الوثيقة
 يتم إصدار الوثيقة لمدة ي،مع مراعاة الشوط واألحكام
وتظل سارية المفعول طالما يتم دفع جميع مبالغ المساهمات الشهرية المطلوبة عند
 يحتفظ كل من حامل الوثيقة ر،ومع ذلك. استحقاقها
 إلغاء الوثيقة عند/ والشكة بالحق ن يف إنهاء
ً )30( ثالثي
ً
ن
. تقويميا
يوما
خىط مسبق مدته
تقديم إشعار
ي
:  إلغاء الوثيقة يبتب عليه اآلثار التالية/  فإن إنهاء،بغض النظر عما يتعارض مع الوثيقة
ُ
ن
الكل الدائم أو األمراض المزمنة أو المنفعة
ال تدفع أي منفعة تكافل يف حالة الوفاة أو العجز ي1.
الفعل
النقدية لالستشفاء أو المرض العضال أو المحفظة اآلمنة بلس لعضو البنامج من التاري خ
ي
 أو، أو تعويض نقدي لالستشفاء، أو مرض مزمن،كل دائم
 أو عجز ي،أي وفاة.  إلغاء الوثيقة/ إلنهاء
 إلغاء/ الفعل إلنهاء
خ
التاري
قبل
عنها
اإلبالغ
تم
الب
بلس
 أو مطالبة المحفظة اآلمنة،مرض عضال
ي
ً ي
 ر،الوثيقة
 من األحكام15  سيتم التعامل معها وفقا لإلجراء المذكور بموجب البند،بشط قبولها
ر
. والشوط

ُ
2. No Takaful Benefit on Involuntary Loss of Employment of a Scheme Member
الفعل إلنهاء
ال تدفع أي منفعة تكافل عند الفقدان القشي لوظيفة عضو ن يف البنامج من التاري خ2.
ي
shall be payable from the effective date of termination / cancellation of the
سيتم التعامل مع أي مطالبة تتعلق بفقدان الفقدان القشي للوظيفة تم اإلبالغ عنها.  إلغاء الوثيقة/
ً
 ر، إلغاء الوثيقة/ قبل التاري خ الفعل إلنهاء
Policy. Any Involuntary Loss of Employment claim intimated before the effective  والفقرة15  وفقا لإلجراء المذكور ن يف الفقرة،بشط قبولها
ي
 من األحكام ر16
date of termination / cancellation of the Policy, and provided if it was accepted,
. والشوط
will be dealt with according to the procedure mentioned under Clause 15 and
Clause 16 of the Provisions & Conditions.
3. No Contribution Amount shall be payable under the Policy after the effective
أي.  إلغاء الوثيقة/ الفعل إلنهاء
لن يتم دفع أي مبلغ مساهمة بموجب الوثيقة بعد التاري خ3.
ي
date of termination / cancellation of the Policy. Any prior arrears and any
 يجب أن، أو جزء منها،متأخرات مسبقة وأي تعديل لمبالغ المساهمة لسنة الوثيقة الخاصة بالوثيقة
adjustment of the Contribution Amounts for the Policy Year of the Policy, or part
. تأخذ شكل مبلغ واحد يدفعه حامل الوثيقة ن يف تاري خ حساب التعديل حسب الحالة
thereof shall take the form of a single amount payable by the Policyholder, as
the case may be, on the date the adjustment is calculated.
In the event of termination / cancellation of the Policy, this Takaful Scheme and
، يجب أن يتوقف برنامج التكافل هذا وجميع منافع التكافل عل الفور، إلغاء الوثيقة/ ن يف حالة إنهاء
الشكة إبراء ذمة ر
ويجب عل ر
all Takaful Benefit shall immediately cease, and it shall discharge the Company
الفعل
الشكة من أي مسؤولية مستقبلية عل اإلطالق من التاري خ
ي
against any future liability whatsoever from the effective date of termination /
.  إلغاء الوثيقة/ إلنهاء
cancellation of the Policy.

18. LAW & JURISDICTION

القضات
 القانون واالختصاص.18
ي

ً
يتم تفسب هذه الوثيقة وتحدد حقوق ن
ن
This Policy shall be construed, and the rights and obligations of the Policyholder لقواني دولة اإلمارات العربية
والبامات األطراف بموجبها وفقا
ن
and the Company shall be determined hereunder in accordance with the Laws of قواني وأوامر ومراسيم ولوائح حكومية) إىل الحد الذي ال تتعارض فيه هذه
المتحدة (بما ن يف ذلك أي
ر
قواني مع أحكام ر
ن
the United Arab Emirates (including any governmental acts, orders, decrees and
 كما فشتها لجنة الرقابة الشعية الداخلية التابعة،الشيعة اإلسالمية ومبادئها
ال
ر
regulations) to the extent such laws do not conflict with Islamic Shari’a Rules and قضاب ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة بسلطة قضائية
اختصاص
ذات
محكمة
أي
تتمتع
.
للشكة
ي
. القضايا وغبها من األمور الناشئة عن هذه الوثيقة/ غب حرصية للبت ن يف جميع الدعاوى
Principles as determined by the Fatwa & Shari’a Supervisory Board of the
Company. Any court of competent jurisdiction in United Arab Emirates shall
have non-exclusive jurisdiction to decide all suits/cases and other matters,
arising out of this Policy.

19. GUIDANCE FROM INTERNAL SHARI’A SUPERVISORY
COMMITTEE
The principles under which this Takaful Scheme is managed are in accordance
with Islamic Shari’a as guided by the Takaful Provider’s Internal Shari’a
Supervisory Committee and the Takaful Provider shall seek the guidance of its
Internal Shari’a Supervisory Committee in the operations of this Takaful
Scheme.

20. FREE LOOK PRIVILEGE
Free Look Period to be defined as the period sixty (60) calendar days from the
date of enrollment) within which the Scheme Member can claim a full refund of
Contribution Amount paid upon termination of the Takaful coverage from
inception.

 توجيهات لجنة الرقابة ر.19
الشعية الداخلية
تتفق المبادئ الب ُيدار بموجبها برنامج التكافل هذا مع ر
الشيعة اإلسالمية كما تسبشد بها لجنة
ي
الرقابة ر
الشعية الداخلية لمزود التكافل وعل مزود التكافل أن يلتمس التوجيه من لجنة الرقابة
ر
. الشعية الداخلية التابعة له ن يف عمليات برنامج التكافل هذا

 منافع البحث المجانية.20
ً
ً
والب يمكن
) يوما تقويميا من تاري خ التسجيل) ي60( تعرف فبة البحث المجانية بأنها فبة الستون
لعضو البنامج خاللها المطالبة باسبداد كامل مبلغ المساهمة المدفوعة عند إنهاء تغطية التكافل من
. البداية

21. VAT TREATMENT
VAT means value added tax imposed on the supply of goods or services under
Law No. 8 of 2017 and the related executive regulations or any similar future
tax.
Any payments made by the Policyholder to the Takaful Provider under the
Takaful Scheme in connection with the Takaful Contribution Amounts provided
shall be exclusive of VAT. The Policyholder shall pay to the Takaful Provider an
amount equal to any VAT, if due, in addition to and at the same time as such
payment of such Takaful Contribution Amounts are made.

 معالجة نضيبة القيمة المضافة.21
ن
ن
تعب نضيبة القيمة المضافة المفروضة عل توريد السلع أو الخدمات بموجب
ضيبة القيمة المضافة ي
. واللوائح التنفيذية ذات الصلة أو أي نضيبة مستقبلية مماثلة2017  لسنة8 القانون رقم
تكون أي مدفوعات يدفعها حامل الوثيقة إىل مزود التكافل بموجب برنامج التكافل فيما يتعلق بمبالغ
مساهمة التكافل المقدمة غب شاملة ن
وعل حامل الوثيقة أن يدفع لمزود. لرصيبة القيمة المضافة
ً
 باإلضافة إىل دفع مبالغ، إذا كانت مستحقة،التكافل مبلغا يساوي أي نضيبة للقيمة المضافة
مساهمة التكافل هذه ن
.وف نفس الوقت
ي

22. DATA TRANSFER

 نقل البيانات.22
يمنح حامل البطاقة اإلسالمية المغطاة ر
The Islamic Covered Cardholder hereby give the Company unambiguous
الشكة بموجبه موافقة ال لبس فيها عل معالجة بياناته
consent, to process, share, and transfer his/her personal data to any recipient
 بما ن يف ذلك عل سبيل،الشخصية ومشاركتها ونقلها إىل أي مستلم سواء داخل الدولة أو خارجها
التأمي ر
والشكات التابعة ر
الشكة ر
المثال ال الحرص فروع ر
ن
ن
whether inside or outside the country, including but not limited to the
والمهنيي
وشكاء األعمال
وشكات إعادة
حيثما تعتقد ر,  أو مقدمو الخدمات/ التأمي و
ن
Company’s branches, affiliates, Reinsurers, business partners, professional
الشكة أن نقل هذه البيانات
 أو وسطاء/ المستشارون و
) مساعدة ر2( أداء الوثيقة؛: (1) الشخصية أو مشاركتها نضوري من أجل
advisers, insurance brokers and/or service providers where the Company
الشكة ن يف تطوير أعمالها
تحسي تجربة عمالء ر
ن
ن
believes that the transfer or share, of such personal data is necessary for: (i) the
)5( للقواني واللوائح المعمول بها؛ أو
) لالمتثال4( الشكة؛
)3( ومنتجاتها؛
performance of the Policy; (ii) assisting the Company in the development of its
لالمتثال لوكاالت إنفاذ القانون األخرى للعقوبات الدولية واللوائح األخرى السارية عل
المستلمي لديهم ن
ستضمن ر. الشكة
ر
ن
business and products; (iii) improving the Company’s customers experience; (iv)
البامات شية كافية للحصول عل شية
الشكة أن هؤالء
بشط أن ن
تلبم ر
 ر،المعلومات الشخصية
ن
for the compliance with the applicable laws and regulations; or (v) for the
بالقواني المعمول بها فيما يتعلق بمعالجة البيانات
الشكة
ن
compliance with other law enforcement agencies for international sanctions and
 معلومات/ تعب البيانات الشخصية أي بيانات
 ي،ولغرض الوضوح. الشخصية ومشاركتها ونقلها
/
other regulations applicable to the Company. The Company will ensure that such والب قد تتضمن أي معلومات صحية
تها
ش
أ
ته
ش
 أو أ/ تتعلق بحامل البطاقة اإلسالمية المغطاة و
ي
ستضمن ر. للشكة نف أي وقت
وعن الهوية ومالية أو تفاصيل اتصال يتم الكشف عنها ر
recipients will have sufficient confidentiality obligations to procure the
الشكة ممارسة
ي
ر
confidentiality of the personal information, provided that the Company complies
يتماس مع اتفاقية عدم اإلفصاح الموقعة مع حامل الوثيقة
ما ورد أعاله بما
with applicable laws in respect of such processing, sharing and transferring of
personal data. For clarity, personal data means any data/information related to
the Islamic Covered Cardholder and/or his/her family which might include any
health, identity and financial information or contact details, disclosed to the
Company at any time. The Company will ensure the above is practiced in-line
with the confidentiality agreement (NDA) signed with the Policyholder

23. INTERNATIONAL AND LOCAL SANCTION AND EXCLUSION
CLAUSE

العقوبات واالستثناءات الدولية والمحلية

.23

The Company is bound by and must comply with all applicable trade and
economic sanctions laws and regulations, including those set forth by the U.S.
Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the United
Nations.

ن
تلبم ر
ن
قواني ولوائح العقوبات التجارية واالقتصادية المعمول بها ومستوجبة االمتثال
الشكة بجميع
 بما ن يف ذلك تلك المنصوص عليها من قبل وزارة الخزانة األمريكية ومكتب مراقبة األصول،لها
. ( واألمم المتحدةOFAC) األجنبية

The Company will NOT provide COVERAGE AND/OR PAYMENT under the Policy
and/or any Supplementary Contract if the Policyholder, insured, or person
entitled to receive such payment is:

لن تقدم ر
تكميل إذا كان حامل الوثيقة أو
 أو أي عقد/  أو الدفع بموجب الوثيقة و/ الشكة التغطية و
ي
: المؤمن عليه أو الشخص المخول باستالم هذه المدفوعات

(I) residing in any sanctioned country;
(II) listed on the Office of Foreign Asset Control (OFAC) Specially Designated
Nationals (SDN) list or any other International or local sanction list; or
(III) claiming the payment for any services received in any sanctioned country.
The Company shall not be liable to pay any claim or provide any coverage or
Takaful Benefit to the extent that the provision of such coverage or Takaful
Benefit would expose the Company to any sanction, prohibition or restriction
under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or
regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America
or any other applicable laws.
This exclusion shall not be applicable for Scheme Members who are residents of
the United Arab Emirates (UAE). UAE resident Scheme members shall be eligible
for cover against all the Takaful Benefits defined under this Policy, even if event
occurs whilst he/ she was present in the sanctioned country.

(مقيم ن يف أي دولة تخضع للعقوبات؛I)
ن
ن
( للمواطني المعيني بشكل خاصOFAC) (مدرج ن يف قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبيةII)
(أو أي قائمة عقوبات دولية أو محلية أخرى؛ أوSDN)
. (المطالبة بالدفع مقابل أي خدمات يتم تلقيها ن يف أي بلد يخضع للعقوباتIII)
لن تكون ر
الشكة مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي تغطية أو منفعة تكافلية إىل الحد الذي
يؤدي فيه توفب هذه التغطية أو منافع التكافل إىل تعريض ر
الشكة ألي عقوبة أو حظر أو تقييد
ن
األوروب
قواني أو لوائح االتحاد
بموجب قرارات األمم المتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو
ي
ن
. قواني أخرى معمول بها
أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية أو أي
ن
يحق. المقيمي ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
ال ينطبق هذا االستثناء عل أعضاء البنامج
ألعضاء البنامج المق ن
يمي ن يف دولة اإلمارات العربية المتحدة الحصول عل تغطية ضد جميع منافع
ن
 حب لو وقع الحدث أثناء تواجده يف الدولة الخاضعة،التكافل المحددة بموجب هذه الوثيقة
. للعقوبات

