Investment Takaful Plan
Terms and Conditions

Takaful

برنامج تكافل اال�ستثمار
ال�شروط والأحكام

The Investment Policy is a Shariah approved contract for
a specified period between SABB Takaful Company, the
Manager of Policyholders’ Account, and the Policyholder. The
Policyholder pays an initial lump sum amount, distributed to
units based on the Unit Price available at the valuation date,
from which a percentage is deducted for the Protection Benefit
and the balance is invested by the Company for the benefit of
the Policyholder.

وثيقة اال�ستثمار هي عقد متوافق مع مبادئ واحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بني طرفني هما �شركة �ساب تكافل املديرة حل�ساب حملة الوثائق وحامل
 يدفع حامل الوثيقة مبلغ ًا حمدد ًا ملرة واحدة يوزع، ملدة حمددة.الوثيقة
 تخ�صم،�إىل وحدات بنا ًء على �سعر الوحدة املتوفر يف تاريخ التقييم
منه ن�سبة معينة للح�صول على منفعة احلماية والباقي تقوم ال�شركة
.با�ستثماره ل�صالح العميل

The Policyholder has the right to Top-up at any time while
the contract is in force. He also has the right to partially
withdraw from his Investment Account at any time to the
extent and in the manner as the Company determines from
time to time.

وحلامل الوثيقة احلق يف زيادة اال�شرتاك يف �أي وقت �أثناء �سريان
 كما �أن له احلق يف �أن ي�سحب جزء ًا من ح�ساب اال�ستثمار اخلا�ص.العقد
 �إىل احلد وباال�سلوب املو�ضحني اللذين حتددهما ال�شركة،به يف �أي وقت
.وقت لآخر
ٍ من

The Policyholder has the right to choose Rider Benefit at the
outset or during the Policy Term for a pre-determined Benefit
Amount. This Rider Benefit provides Protection against certain
risks of illness or injury in order to reduce the financial impact
caused by them.

كما �أن حلامل الوثيقة احلق يف �أن يتقدم بطلب منفعة عقد �إ�ضايف
�سوا ًء منذ البداية �أو خالل مدة الوثيقة من �أجل منفعة يجري حتديد
 حيث يوفر العقد الإ�ضايف حماية �ضد بع�ض خماطر املر�ض،مقدارها
.�أو الإ�صابة خالل مدة الوثيقة للحد من الأثر املايل الناجم عن ذلك

This Policy is subject to the terms, conditions, warranties,
provisions and exclusions expressed or implied in the Policy
and Endorsements attached herewith or endorsed hereon.
When drawing up this Policy, the company has relied on
the information and statements the Policyholder and the
Participant have provided in the application (or declaration)
for this Policy.

تخ�ضع هذه الوثيقة �إىل مراعاة الأحكام وال�شروط وال�ضمانات والبنود
واال�ستثناءات املذكورة �صراحة �أو �ضمن ًا يف الوثيقة واملالحق املرفقة بها
 وقد اعتمدت ال�شركة عند �إعداد هذه الوثيقة على.�أو امل�صادقة عليها
املعلومات والك�شوف التي قام حامل الوثيقة وامل�شرتك بتزويد ال�شركة
.بها يف منوذج الطلب (�أو الإقرار) اخلا�ص بهذه الوثيقة

The Company trusts that this Policy meets the needs of
its clients. However, if one of its clients, after receiving
the Policy, is not willing to proceed with it, then he must
advise the Company in writing and return the Policy to
the Company within 21 days from the Policy’s delivery
date. The Company will cancel the Policy and refund any
Contribution paid after deducting medical fees incurred
by the Company, if any, and settlement of Contribution
according to market fluctuations at the Company’s
discretion. No refund can be made if a claim has already
been paid. If the Company does not receive the cancellation
request within these 21 days, it will assume that the Policy
has been accepted. Request to cancel the Policy must be
signed by the Policyholder and received directly by the
Company within 21 days from the Policy’s delivery date.

 ولكن،�إن ال�شركة على ثقة ب�أن هذه الوثيقة �ستفي باحتياجات عمالئها
يف حالة عدم رغبة �أحد عمالئها يف هذه الوثيقة بعد ت�سلمها فيجب
 يوم ًا من تاريخ21 �إفادة ال�شركة خطي ًا و�إعادة الوثيقة �إليها خالل
 و�سوف تقوم ال�شركة ب�إلغاء الوثيقة و�إعادة �أي مبلغ ا�شرتاك.�إي�صالها
مت دفعه بعد خ�صم الر�سوم الطبية املدفوعة من قبل ال�شركة يف حال
 وبعد ت�سوية اال�شرتاك ح�سب تذبذبات ال�سوق وفق ًا ملا تقرره،وجودها
 ويف حال عدم. ولن يتم �إعادة �أي مبلغ �إذا مت دفع مطالبة.ال�شركة
 يوم ًا هذه ف�سوف يعترب21 ت�سلم ال�شركة طلب الإلغاء خالل مدة الـ
 ويجب �أن يتم توقيع طلب �إلغاء الوثيقة، هذا.العميل قد قبل الوثيقة
 يوم ًا من21 من قبل حامل الوثيقة وت�سليمه ال�شركة مبا�شرة خالل
.تاريخ ا�ستالم الوثيقة

Use and Disclosure of Participant Personal Information
The information you provide to us is collected to enable us
to carry on Insurance business and may be used for the
purpose of:
- Any Insurance or related financial product or service or any
alterations, variations, cancellation or renewal of such
product or service;

ا�ستخدام معلومات حامل الوثيقة ال�شخ�صية واالف�صاح عنها
 وميكن،�سوف متكننا املعلومات التي تقدمها لنا من �أداء �أعمال الت�أمني
:ا�ستخدامها للأغرا�ض التالية
 �أي منتج �أو خدمة ت�أمينية �أو ذات عالقة مالية �أو �أية تعديالت.�أو تغيريات �أو �إلغاء �أو جتديد لذلك املنتج �أو اخلدمة

. �أية مطالبة �أو حتقيق �أو حتليل لتلك املطالبة. ممار�سة حق احللول حمل حامل الوثيقة-

- Any claim or investigation or analysis of such claim; and
- Exercising any right of subrogation..
May be disclosed to:

:ميكن االف�صاح عنها �إىل
 �أية �شركة ذات عالقة �أو �أية �شركة �أخرى متار�س الأعمال املتعلقة-1
بالت�أمني �أو ب�إعادة الت�أمني �أو لأي و�سيط �أو �أي مقدم مطالبة �أو
حتقيق �أو خدمة �أخرى يقدم خدمات ذات عالقة ب�أعمال الت�أمني
. �أو �أية �أغرا�ض متعلقة �أخرى،لأي من الأغرا�ض �أعاله
 البنك املركزي ال�سعودي (�ساما) �أو �أية م�ؤ�س�سة حكومية �أخرى-2
قائمة �أو �سيتم ت�أ�سي�سها من حني لآخر لتويل مهام تنظيمية تتعلق
.ب�صناعة الت�أمني يف اململكة

1- A
 ny related Company or any company dealing with the
insurance/ Re-insurance business, related business or an
intermediary or a claim or investigation or other service
provider providing services relevant to Insurance business
for any of the above or related purposes.
2- The Saudi Central Bank (SAMA) or any other government
organization that exists or is formed from time to time
to carry out regulatory functions of the Saudi insurance
industry.
Surplus distribution on Policyholders
In accordance with its articles of association as a
cooperative insurance company, SABB Takaful will distribute
10% of the net annual surplus arising from the insurance
operations (if any) to Policyholders or in the form of
reduction in the premium for the following year.

توزيع الفائ�ض على حاملي الوثائق
تلتزم �شركة �ساب تكافل مبوجب نظامها الأ�سا�سي ك�شركة �سعودية
 من �صايف الفائ�ض ال�سنوي الناجت عن10% للت�أمني التعاوين بتوزيع
عمليات الت�أمني (�إن وجد) على حملة الوثائق �أو تخفي�ض �أق�ساطهم
.لل�سنة التالية

The amount, time, manner and eligibility of such distribution
are subject to the Law on Supervision of Co-operative
Insurance Companies and it’s implementing regulations
in forced in Kingdom of Saudi Arabia, in addition to the
approval of the Board of Directors of the Company.

تخ�ضع كيفية التوزيع وقيمته وا�ستحقاقه لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
والئحته التنفيذية املعمول بهم يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضاقة �إىل
.موافقة جمل�س �إدارة ال�شركة

Sharing Information
SABB Takaful is authorized to collect and/or disclose
information with the Saudi British Bank “SABB” or its
Affiliates or Affiliates of SABB Takaful (including but not
limited to, Banks, Insurance Agencies, and investments
companies) (“Affiliates”) or any other regulative
authority approved by the Saudi Central Bank (SAMA)
for the purpose of verifying, completing and/or fill any
Know Your Customer “KYC” requirements, or any other
requirements set out by the regulators in The Kingdom
of Saudi Arabia to facilitate servicing our customers.
The customer agree that such information may be relied
upon by SABB Takaful.

م�شاركة املعلومات
�أو تف�صح عن معلومات/يحق ل�شركة �ساب تكافل ب�أن حت�صل على
مع البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” �أو �أي من �شركاته التابعة له
�أو تابعة ل�شركة �ساب تكافل (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر
)”البنوك ووكالء الت�أمني و�شركات اال�ستثمار) (“ال�شركات ال�شقيقة
)�أو �أي جهة �إ�شرافية موافقة عليها من البنك املركزي ال�سعودي (�ساما
�أو تعبئة �أي معلومات تتعلق مبتطلبات/وذلك لغر�ض التحقق �أو �إكمال و
“�أعرف عميلك” �أو �أي متطلبات �أخرى حتددها ال�سلطات الإ�شرافية يف
 ويقر العميل على �أنه.اململكة العربية ال�سعودية لت�سهيل خدمة عمالئنا
.ميكن ل�شركة �ساب تكافل االعتماد على مثل هذه املعلومات

SABB Takaful Company
P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia
National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi – Adh Dhubbat, Unit No. 3, Riyadh 4827 – 12627
Fax: (+966) 11 276 3413, Toll Free No.: 8001260006
Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com
Website: www.sabbtakaful.com
A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)
The Saudi Central Bank (SAMA) under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/20079/5

�شركة �ساب تكافل
 اململكة العربية ال�سعودية11413  الريا�ض9086 . ب.�ص
4827 – 12627  الريا�ض،3  وحدة رقم، �صالح الدين الأيوبي – حي ال�ضباط6788 :العنوان الوطني
8001260006 :) هاتف جماين+966( 11 2763413 :فاك�س
customercare@sabbtakaful.com :الربيد الإلكرتوين ملركز خدمة العمالء
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Introduction

مقدمة
يرجى توجيه عناية خا�صة بالكلمات والعبارات املعرفة فـي ق�سم
معان وتف�سريات حمددة
ٍ التعريفات العامة للوثيقة حيث �أن لهذه الكلمات
لغر�ض هذه الوثيقة كما �أن لها �أثر فـي حتديد ما هو مغطى وما هو
 وقد �أعدت هذه الوثيقة باللغة الإجنليزية �أو ًال.م�ستثنى من هذه الوثيقة
 وفـي حال وجود �أي ت�ضارب فـي،ثم متت ترجمتها �إىل اللغة العربية
املعنى ما بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ف�سوف تكون الأولوية
.للن�ص العربي على الن�ص الإجنليزي

1.1.

Please pay particular attention to the words and phrases that
are defined in the General Policy Definitions. These words
have specific meaning and explanation for this Policy. They
affect what is covered and what is excluded from this Policy.
This Policy is first drafted in English and then translated into
Arabic. However, in the event of any difference in meaning
between the two versions, the Arabic version of the Policy
will take precedence over the English version.

1.2.

The Policy sets out the policy Terms And Conditions at its
commencement. Any alterations to it shall be reflected in
Endorsements to the Policy. The current position may be
ascertained from the Company at any time in writing.

1.3.

This document is subject to the principles and implementing
regulation of the Cooperative Law and as approved by the
Shariah Committee.

تخ�ضع هذه الوثيقة ملبادئ و�أنظمة الت�أمني التعاوين وح�سب ما تقرره
.هيئة الرقابة ال�شرعية

1.4.

Each Contribution as stated in the Policy Certificate is made
up of two parts,
• Protection Contribution is a portion paid against the
protection, and
• Investment Contribution is the investment into the
Investment Account.

:يتكون اال�شرتاك من جزئني
 وهو اجلزء املقتطع للحماية ؛ و:• ا�شرتاك احلماية
. وهو اجلزء امل�ستثمر فـي ح�ساب اال�ستثمار:• ا�شرتاك اال�ستثمار

1.5.

The investment Contribution is allocated to units in
Investment Funds chosen by the Policyholder at the outset in
the application or subsequently in writing to the Company.

1.6.

1.7.

1.8.

Details of Protection Contribution and Policyholders’ Account
are given in the Protection Section and of Investment
Contribution, Investment Funds and Investment Account
in the Investment Section.
The terms and conditions governing the payment of
Contribution are covered under Common Section for
Contributions.
In this Policy document, unless otherwise stated, references
to any gender shall include both genders, and reference to
any singular number shall include the plural, and vice versa.
Some common words/expressions carry specific meaning
in the context of this Policy and hence are shown as proper
nouns. The headings used in this Policy are for convenience
only and do not limit or broaden its scope.
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تو�ضح هذه الوثيقة �شروط و�أحكام الربنامج عند بدايتها ويجب ت�ضمني
 وميكن التحقق من.�أية تعديالت عليها فـي مالحق خا�صة بالوثيقة
.الو�ضع احلايل للوثيقة فـي �أي وقت خطي ًا من ال�شركة

يوزع اال�شرتاك كوحدات فـي �صناديق اال�ستثمار التي يختارها حامل
.الوثيقة منذ البداية فـي منوذج الطلب �أو الحق ًا بالكتابة �إىل ال�شركة
�إن التفا�صيل املتعلقة با�شرتاكات احلماية وبح�ساب حملة الوثائق
 �أما تفا�صيل اجلزء اخلا�ص با�شرتاك،مو�ضحة فـي ق�سم احلماية
اال�ستثمار و�صناديق اال�ستثمار وح�سابات اال�ستثمار فهي مو�ضحة فـي
.ق�سم اال�ستثمار
�إن ال�شروط والأحكام اخلا�صة ب�سداد كل ا�شرتاك مو�ضحة فـي الق�سم
.العام لال�شرتاك
 ف�إن الإ�شارة �إىل �أي جن�س،ن�ص يخالفها
ٌ  ما مل يرد،فـي هذه الوثيقة
ت�شمل كال اجلن�سني (الذكر والأنثى) كما �أن الإ�شارة �إىل املفرد تعني
 كما �أن هناك بع�ض العبارات والكلمات.�أي�ض ًا اجلمع والعك�س بالعك�س
العامة التي حتمل معاين خا�صة فـي �سياق هذه الوثيقة ولذلك فقد مت
 مت ا�ستخدام اخلط العري�ض لبع�ض.�إظهارها على �أنها �أ�سماء �أعالم
املفردات فـي هذه الوثيقة من �أجل املالءمة فقط وال يعني ذلك تقييد
.�أو تو�سيع معانيها

.1.1

.2.1

.3.1

.4.1

.5.1

.6.1

.7.1

.8.1

General Policy Definitions
Accident
An unexpected, unforeseen and unintentional event, which
is a direct cause of injury or death.

تعريفات عامة للوثيقة
حادث
 وهو ال�سبب،هو حدث غري متوقع وال ميكن التنب�ؤ به وهو غري مق�صود
.املبا�شر لإ�صابة �أو وفاة

The Company’s actuary as defined in the Insurance Regulations.

�إكتواري
.اخلبري الإكتواري لل�شركة ح�سب املحدد يف �أنظمة الت�أمني

Age
Participant’s age at his last birthday preceding the Effective
Date of the Policy.

عمر
.عمر امل�شرتك وفق �آخر تاريخ ميالد �سابق لتاريخ نفاذ الوثيقة

Actuary

Beneficiary
Person or persons mentioned in the Beneficiary section of the
Policy Certificate or declared by the Policyholder in writing to
the Company to whom the Family Protection Benefitis payable.
Benefit Amount
The amount(s) payable by the Company under Protection
Benefit(s) and stated in the Protection Benefit section of
the Policy Certificate against each Protection Benefit.
Benefit Expiry Date
The date indicated against each Protection Benefit in the
Protection Benefit section of the Policy Certificate on
which an applicable benefit expires.
Business Day
Any day other than Fridays, Saturdays and national holidays
as declared by the Government of the Kingdom of Saudi
Arabia or intimated by the Insurance Regulator.
Company
SABB Takaful Company.
Contribution
The amount paid or payable by the Policyholder at
inception or by way of Top-ups.
Disability
Physiological or psychological condition that prevents a
Participant from performing normal job functions.
Effective Date
The date indicated in the Policy Certificate when the initial
Contribution is paid and the Policy Benefits become applicable.
Endorsement
A written document issued by the Company evidencing
any change in or addition to or deletion from the original
Plan Terms and Conditions and which is attached to or
endorsed on to the Policy.

م�ستفـيد
الأ�شخا�ص املذكورون فـي ق�سم امل�ستفيد فـي �شهادة الوثيقة/هو ال�شخ�ص
 والذي ي�ؤول �إليه دفع،�أو املُب ّلغ من قبل حامل الوثيقة خطي ًا لل�شركة
.منفعة احلماية العائلية
مبلغ املنفعة
منافع/املبالغ امل�ستحقة الدفع من قبل ال�شركة مبوجب منفعة/املبلغ
احلماية الواردة فـي ق�سم منافع احلماية فـي �شهادة الوثيقة مقابل كل
.منفعة حماية
تاريخ انتهاء املنفعة
التاريخ املحدد مقابل كل منفعة حماية فـي ق�سم منافع احلماية فـي
.�شهادة الوثيقة والذي تنتهي فـيه املنفعة املنطبقة
يوم العمل
�أي يوم غري �أيام اجلمعة وال�سبت و�أيام العطالت الر�سمية التي تعلنها
حكومة اململكة العربية ال�سعودية �أو تُب ّلغ من قبل اجلهة الإ�شرافـية على
.الت�أمني
ال�شركة
.�شركة �ساب تكافل
ا�شرتاك
املبلغ املدفوع �أو امل�ستحق الدفع من قبل حامل الوثيقة منذ البداية �أو من
.خالل زيادة اال�شرتاك
عجز
حالة ج�سدية �أو نف�سية متنع الـم�شرتك من �أداء وظائفه و�أعماله
.الـمعتادة
تاريخ النفاذ
التاريخ املحدد فـي �شهادة الوثيقة حينما يتم دفع اال�شرتاك الأويل
.وت�صبح منافع الوثيقة قابلة لال�ستحقاق
ملحق
م�ستند خطي ت�صدره ال�شركة يو�ضح التغيريات �أو الإ�ضافات �أو احلذف
من �شـروط و�أحكــام الـبـرنـامــج الأ�صـلـيـة وهـو الـذي يرافـق �أو ُيح ّرر
.على الوثيقة
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Entitlement Date
The date when a Protection Benefit becomes payable.
Family Protection Benefit
It is the amount payable on death of the Participant, as per
the option stated in the Policy Certificate, which is either
higher of or the sum of 1 and 2 below:
1. The Benefit Amount as stated against the Family
Protection Benefitin the Protection Benefit section of
the Policy Certificate.
2. The value of aggregate number of units in the Investment
Account.
Fund Manager
The Company or any other company appointed by the
Company as it deems necessary and subject to applicable
rules and regulations.
Hospital
An institution, which is legally licensed as a medical or
surgical hospital in the country in which it is located.
Injury
Any bodily injury caused solely and directly by an Accident.
Insurance Regulations
Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies
promulgated by Royal Decree No. (M/32) dated 1424/6/2H
(corresponding to 2003/7/31G), and its implementing
regulations, and any subsequent amendments thereto.
Insurance Regulator
The Saudi Central Bank (SAMA) or any other competent
authority appointed by the Government of the Kingdom
of Saudi Arabia to regulate the activities of insurance
companies in the Kingdom of Saudi Arabia.
Investment Account
Separately identifiable account held for the benefit of each
Policyholder, which is sub-divided into Unitised Accounts.
Investment Benefit
Value of units remaining allocated to the Investment
Account based on current Unit Price of these units.
Investment Funds
Separately identifiable Shariah-compliant funds or
portfolios established and managed by the Fund Manager.
The number and type of funds and portfolios available may
be changed at any time at the discretion of the Company.
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تاريخ التعوي�ض
.التاريخ الذي ت�صبح فـيه منفعة احلماية م�ستحقة الدفع
منفعة احلماية العائلية
املبلغ م�ستحق الدفع فـي حال وفاة امل�شرتك ح�سب االختيار املو�ضح فـي
: �أو جمموعهما2  �أو1 �شهادة الوثيقة ويكون الأعلى من
 مبلغ املنفعة الذي هو مقابل منفعة احلماية العائلية فـي ق�سم منفعة.1
.احلماية الوارد فـي �شهادة الوثيقة
. قيمة �إجمايل عدد الوحدات فـي ح�ساب اال�ستثمار.2
مدير ال�صندوق
ال�شركة �أو �أية �شركة �أخرى يتم تعيينها من قبل ال�شركة ح�سب ما تراه
.مالئم ًا وطبق ًا للأنظمة والقواعد النافذة
م�ست�شفى
م�ؤ�سـ�س ــة مرخـ�صـة قـاـنـون ـيـ ًا كم�ستـ�ش ـفـى طبـي �أو جــراحي فــي الب ـلــد
.الـمتواجدة فـيه
�إ�صابة
.�أية �إ�صابة ج�سدية حا�صلة نتيجة حلادث مبا�شر ًة وح�صر ًا
�أنظمة الت�أمني
نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقـم
م)والئحته2003/07/31 هـ(املوافق1424/6/2  بتاريـخ23/م
.التنفـيذية و�أية تعديالت الحقة عليها
اجلهة الإ�شرافـية على الت�أمني
البنك املركزي ال�سعودي (�ساما) �أو �أية جهة خمت�صة �أخرى يتم تعيينها
من قبل حكومة اململكة العربية ال�سعودية لتنظيم ن�شاطات �شركات
.الت�أمني فـي اململكة العربية ال�سعودية
ح�ساب اال�ستثمار
ب�شكل منف�صل وخم�ص�ص ل�صالح كل حامل
ٍ ح�ساب ميكن التعرف عليه
.وثيقة مق�سم ًا �إىل ح�سابات وحدات
منفعة اال�ستثمار
�صافـي قيمة الوحدات املخ�ص�صة حل�ساب اال�ستثمار بنا ًء على �سعر
.الوحدة احلايل لتلك الوحدات
�صناديق اال�ستثمار
 تخ�ضع ملبادئ،هي �صناديق �أو حمافظ ا�ستثمارية م�ستقلة عن بع�ضها
.و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ت�ؤ�س�س وتدار من قبل مدير ال�صندوق
ويجوز تغيري عدد ونوع ال�صناديق واملحافظ املتوفرة فـي �أي وقت ح�سب
.تقدير ال�شركة

Investment Strategy Guide
This is a separate document providing details of investing
in the Investment Funds and Investment Service Fee.
Law
The laws (including the Shariah) as construed in The
Kingdom of Saudi Arabia and regulations of The Kingdom
of Saudi Arabia.
Liability Amount
The amount representing the balance of Family Protection
Benefit payable from the Policyholders’ Account in excess of
the value of aggregate number of units applying to the Policy
as accounted for under the Investment Account.
Loss
The loss of limbs or sight. Loss of limbs occurs when there
is total, continuous and permanent physical loss or loss of
functions of limbs or when there is physical separation of
limbs at or above the wrist or ankle. Loss of sight occurs
when there is a total and irreversible loss of sight in the eye.
Manager of Policyholders’ Account
The Company.

دليل ا�سرتاتيجية اال�ستثمار
وهو م�ستند منف�صل يت�ضمن تفا�صيل حول اال�ستثمار فـي �صناديق
.االدخار ور�سم خدمات اال�ستثمار
 القانون/ القانونية/ �أنظمة/نظام
الأنظمة (مبا فـي ذلك الأنظمة ال�شرعية) ح�سب تف�سريها فـي اململكة
.العربية ال�سعودية والقواعد النافذة فـي اململكة العربية ال�سعودية
املبلغ امل�ستحق
املبلغ الذي ميثل ر�صيد منفعة احلماية العائلية م�ستحق الدفع من ح�ساب
حملة الوثائق والذي يزيد عن قيمة �إجمايل عدد الوحدات املطبقة على
.الوثيقة كما هو حمت�سب مبوجب ح�ساب اال�ستثمار
فقد
 ويح�صل فقد الأطراف عند ح�صول فقد.فقد �أحد الأطراف �أو النظر
فعلي �أو فقد وظيفـي كلي وم�ستمر ودائم فـي الأطراف �أو فـي حالة
الف�صل الفعلي للأطراف من منطقة ما فوق �أو عند ح ّد املع�صم �أو
 ويح�صل فقد النظر فـي حالة وجود فقد كامل غري قابل لل�شفاء.الكاحل
.فـي العني
مدير ح�ساب حملة الوثائق
.ال�شركة

Maturity Date
The date shown in the Policy Certificate on which the
Policy terminates and all benefits come to an end.

تاريخ اال�ستحقاق
التاريخ املو�ضح فـي �شهادة الوثيقة والذي تنتهي فـيه الوثيقة وجميع
.املنافع

Medical Practitioner
A doctor with a recognized degree in conventional
medicine who is legally authorized to practice in his country
of residence, but who should not be the Policyholder or the
Participant, or any person related by blood or marriage to
the Policyholder or to the Participant.

طبيب عام
طبيب يحمل �شهادة معرتف بها فـي الطب التقليدي و ُمفو�ض قانوني ًا
ملمار�سة الطب فـي بلد �إقامته على �أن ال يكون هو حامل الوثيقة �أو
امل�شرتك �أو �أي �شخ�ص ذو قرابة من ناحية الدم �أو بالزواج حلامل
.الوثيقة �أو امل�شرتك

Participant
Collective term for the Person(s) named as First Participant
and/or Second Participant in the Policy Certificate.

م�شرتك
 الأ�شخا�ص امل�سمى بعبارة امل�شرتك الأول/هو م�صطلح �شامل لل�شخ�ص
. �أو امل�شرتك الثاين فـي �شهادة الوثيقة/و

Policy Terms and Conditions
This document.
Policy
Policy Terms and Conditions and the Policy Certificate.
Policy Anniversary Date
An anniversary of the Effective Date (or if such date does
not exist, the day immediately preceding) occurring each
calendar year.
Policy Benefits
Collective term for Protection Benefits and Investment Benefit.

�شروط و�أحكام الربنامج
.ما جاء فـي هذه الوثيقة
وثيقة
.هي �شروط و�أحكام الربنامج و�شهادة الوثيقة
تاريخ حويل للوثيقة
ً
التاريخ احلويل لتاريخ النفاذ (و�إذا مل يكن ذلك التاريخ موجودا فـيكون
.اليوم ال�سابق له مبا�شرة) ويقع كل �سنة ميالدية
منافع الوثيقة
.م�صطلح �شامل ملنافع احلماية ومنفعة اال�ستثمار
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Policy Certificate
It is an integral part of this Policy which provides details such as
Policy number, Commencement Date, the amount of benefits
payable, details related to the Participants, the Policyholders
and Beneficiaries, any special conditions applying, Regular
Contributions payable and for how long payable.

�شهادة الوثيقة
هي جزء ال يتجز�أ من هذه الوثيقة وتوفر معلومات مثل رقم الوثيقة
وتاريخ النفاذ ومبلغ املنافع امل�ستحق والبيانات املرتبطة بامل�شرتكني
وحملة الوثائق وامل�ستفيدين و�أية �شروط خا�صة تنطبق واال�شرتاكات
.املنتظمة امل�ستحقة ومدة ا�ستحقاقها

Policy Charges
The charges made against the Contribution and/or the
assets of Policyholders’ Account and Investment Funds.
These charges will be deducted by cancelling appropriate
number of units based on the Unit Price available on the
date such deduction becomes due according to Clause 4.14.

ر�سوم الوثيقة
�أو �أ�صول ح�ساب حملة الوثائق/تعني الر�سوم املطبقة على اال�شرتاك و
 ويتم اقتطاع هذه الر�سوم من خالل �إلغاء عدد.و�صناديق اال�ستثمار
منا�سب من الوحدات بنا ًء على �سعر الوحدة املتوفر فـي التاريخ الذي
.14.4 ي�صبح فيه هذا االقتطاع م�ستحق ًا وفق ًا للمادة

Policyholder
Person shown as the Policyholder in the Policy Certificate
including any person to whom under the Policy, a sum is
due, a periodic payment is payable or any other benefit is
to be provided or to whom such a sum, payment or benefit
is contingently due, payable or to be provided.

حامل الوثيقة
هو ال�شخ�ص امل�سمى حامل الوثيقة فـي �شهادة الوثيقة وي�شمل ذلك
�أي �شخ�ص لديه مبلغ م�ستحق �أو دفعة م�ستحقة متكررة دوري ًا مبوجب
الوثيقة �أو له �أية منفعة ي�ستحقها �أو �أن مثل ذلك املبلغ �أو الدفعة �أو منفعة
.يحتمل ا�ستحقاقها �أو دفعها له �أو تزويده بها

Policyholders’ Account
Means the account allocated for entry of the Policyholders’
contributions collected, returns on investment of
Policyholder’s Account, compensation received from
re-insurers and any indemnities, fees or other expenses
deducted from it.

ح�ساب حملة الوثائق

Policy Term
Period between Effective Date and Maturity Date.
Policy Year
A period of 12 months commencing on the Effective Date
or a Policy Anniversary Date.
Protection Benefits
Collective term for Family Protection Benefit and Rider Benefits.
Pre-Existing Condition
Any health condition known to the Participant and/or to the
Policyholder which exhibited symptoms or was
a consequence of Injury or Sickness for which medical,
surgical, and/or pharmaceutical treatment, medical
diagnosis or advice was provided prior to the Effective Date
given in the Policy Certificate or in the Endorsement – if any
Rider Benefit is added as an Endorsement.
Rider Benefits
All benefits that are payable out of the Policyholders’
Account, such as Total and Permanent Disability, Partial and
Permanent Disability, Accidental Death and any other similar
Protection Benefits offered by the Company. Details of these
Rider Benefits are given in the Rider Benefits Section.
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احل�ساب الذي تقيد فيه اال�شرتاكات املح�صلة من وما يرد �إليه من عائد
ا�ستثماراتها ومن تعوي�ضات من �شركات �إعادة الت�أمني وما يخ�صم منه
.من تعوي�ضات �أو اتعاب �أو م�صاريف اخرى
مدة الوثيقة
.الفرتة بني تاريخ النفاذ وتاريخ اال�ستحقاق
�سنة الوثيقة
ً
فرتة االثني ع�شر �شهرا التي تبد�أ من تاريخ النفاذ �أو التاريخ احلويل
.للوثيقة
منافع احلماية
.م�صطلح �شامل ملنفعة احلماية العائلية ومنافع العقد الإ�ضافـي
 حالة موجودة �سابق ًا/حالة م�سبقة
 �أو حامل الوثيقة والتي تبدي/�أية حالة �صحية معروفة للم�شرتك و
�أعرا�ض ًا �أو كانت نتيجة لأية �إ�صابة �أو مر�ض والتي مت لأجلها تقدمي عالج
 �أو دوائي �أو �أي ت�شخي�ص طبي �أو ا�ست�شارة قبل تاريخ/طبي �أو جراحي و
النفاذ املحدد فـي �شهادة الوثيقة �أو فـي امللحق – فـي حالة �إ�ضافة �أية
.منفعة البد �أن ت�ضاف كملحق للعقد
منافع العقد الإ�ضافـي
كافة املنافع امل�ستحقة الدفع من ح�ساب حملة الوثائق مثل العجز الكلي
الدائم والعجز اجلزئي الدائم والوفاة الناجتة عن حادث و�أية منافع
 وميكن االطالع على تفا�صيل.تغطية �أخرى مماثلة تقدمها ال�شركة
.منافع العقد الإ�ضافـي فـي ق�سم منافع العقد الإ�ضافـي

Rider Charges
Each Rider Benefit is issued in consideration of the
payment of additional Contribution details of which are
given in Rider Charges clause of each Rider Benefit.
Scale of Disabilities
Either Full Continental Scale or Limited Continental Scale
as stated in the Protection Benefit section of the Policy
Certificate against Partial and Permanent Disability Benefit.
Shariah Committee
A committee of renowned independent Shariah scholars
engaged to advice the Company on Shariah issues.
Shariah/Shariah Principles
Islamic law as interpreted by the Shariah Committee of
the Company.

ر�سوم العقد الإ�ضافـي
ت�صدر كل منفعة عقد �إ�ضافـي مقابل دفع ا�شرتاك �إ�ضافـي ميكن
االطالع على تفا�صيله فـي فقرة ر�سوم العقد الإ�ضافـي لكل منفعة
.عقد �إ�ضافـي
جدول العجز والإعاقة
هو اجلدول الدويل الكامل للعجز اجلزئي الدائم �أو اجلدول الدويل
املحدود للعجز اجلزئي الدائم ح�سب املو�ضح فـي ق�سم منفعة احلماية
.فـي �شهادة الوثيقة مقابل منفعة العجز اجلزئي الدائم
الهيئة ال�شرعية
جلنة م�ستقلة من علماء بارزين يقدمون امل�شورة فيما يتع ّلق بالنواحي
.ال�شرعية
�أنظمة �شرعية/مبادئ و�أحكام ال�شريعة/ال�شريعة
.تعني الأحكام ال�شرعية ح�سب ما تف�سرها الهيئة ال�شرعية لل�شركة

Sickness
Medical condition, illness or disease involving fever, pain,
and/or malfunction of a bodily organ or function which
is sustained by the Participant and which occasions the
necessity for the Participant to receive care and attendance
from a Medical Practitioner.

مر�ض
�أو تعطل �أو ت�ضرر/حالة طبية �أومر�ض �أوعلة تنطوي على حمى �أو �أمل و
، والتي يتكبدها الـم�شــرتك،�أحــد �أعــ�ضــاء اجل�ســم �أو �إحــدى وظـائـف ــه
و حتتم على الـمـ�شـرتك تــلقـي الـعنـايــة والرعــايــة من �أجلها من قبل
.طبيب عام

Surrender
Cancellation of the Policy by the Policyholder before Maturity Date.

ان�سحاب
.�إلغاء حامل الوثيقة للوثيقة قبل تاريخ اال�ستحقاق

Top-up
A single Contribution paid into the Investment Account in
addition to the initial Contribution at anytime during the
Policy Term.

زيادة اال�شرتاك
ا�شرتاك فردي فـي ح�ساب اال�ستثمار ُيدفع بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاك
.الأ ّويل فـي �أي وقت خالل مدة الوثيقة

Unitized Account
Account(s), which form part of Investment Account and
represent a share of a particular Investment Fund.

ح�ساب الوحدات
احل�سابات التي تك ّون جزء ًا من ح�ساب اال�ستثمار ومتثل ح�صة/احل�ساب
.من �صندوق ا�ستثمار معني

Unit Price
The price used to determine number of units allocated in a
Unitized Account.

�سعر الوحدة
ال�سـعر الـم�س ـتـخـدم لـتـحـديـد عــدد الوحــدات الـمخ�صـ�صـة فـي ح�ســاب
.الوح ــدات
يرجى مالحظة �أن هـذه التـعريـفات هي عامـة بطبـيـعـتـهـا وجتب قراءتهـا
.بالتزامن مع البنود ذات ال�صلة

Please note that these definitions are broad in nature and
should be read in conjunction with the relevant clauses.

9/29

The Basis of this Policy
2.1.

The following documents are the basis of this contract.
The Policyholder should keep these documents together
and in a safe place:
• This Terms and Conditions.
• Policy Certificate.
• Any replacement Policy Certificate(s).
• Any Endorsements or Rider Benefits relating to this Policy.
• Any amendments or specially agreed terms relating to this Policy.
• Any deeds of assignment or reassignment relating to this Policy.
The above documents provide evidence of the Policyholder’s
legal entitlement to the benefits under the Policy. Any of
these documents should not be destroyed. The Policyholder
or the Beneficiary will need them in the event of a claim
under the Policy.

2.2.

This Policy is issued to the Policyholder on the basis of
application(s) and declaration(s) the Policyholder and the
Participant have submitted to the Company. Any variation
in the Terms and Conditions of this Policy after it has been
issued shall be binding on the Policy only if it is made by an
Endorsement.

2.3.

The Company shall adhere to the Cooperative Insurance
Companies Monitoring Systems and the guidance of the
Shariah committee in all operations of this Policy and shall
ensure that the management and the investment the assets
of the Invesment funds, the Policyholders’ Account and the
surplus therof is done in Shariah-complaint instruments. It
undertakes to invest in these assets separately from its own
assets and free from any liens of its own creditors.

2.4.

Any investment losses in the Investment Account due to
market and/or credit conditions are entirely borne by the
Policyholder.
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�أ�سا�س الوثيقة
 وعلى حامل الوثيقة.ت�شكل امل�ستندات التالية �أ�سا�س هذا العقد
:احلفاظ على هذه امل�ستندات جمتمعة وفـي مكان �آمن

.1.2

.• هذه ال�شروط والإحكام
.• �شهادة الوثيقة
. �شهادات تكافل م�ستبدلة/• �أية �شهادة
.• �أية مالحق �أو منافع عقد �إ�ضافـي تتعلق بهذه الوثيقة
.• �أية تعديالت �أو �شروط متفق عليها ب�شكل خا�ص تتعلق بهذه الوثيقة
.• �أي �سند تنازل �أو �إعادة تنازل يتعلق بهذه الوثيقة
�إن امل�ستندات �أعاله تعترب �إثبات ًا لال�ستحقاق القانوين حلامل الوثيقة
 ولذا يتوجب عدم اتالف �أي من هذه،للمنافع مبوجب هذه الوثيقة
امل�ستندات حيث �أن حامل الوثيقة �أو امل�ستفيد �سيحتاج �إليها فـي حالة
.املطالبة مبوجب الوثيقة
مناذج الطلب/لقد مت �إ�صدار الوثيقة حلامل الوثيقة بنا ًء على منوذج
الإقرارات املقدمة من قبل حامل الوثيقة وامل�شرتك �إىل/والإقرار
 ولن تعترب �أية تعديالت على �أحكام و�شروط هذه الوثيقة بعد.ال�شركة
.�إ�صدارها ملزمة �إال �إذا كان التعديل قد مت مبوجب ملحق
تلتزم ال�شركة ب�أنظمة مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وبتوجيهات
 كما تلتزم.الهيئة ال�شرعية فـي جميع العمليات املتعلقة بهذه الوثيقة
�أن تتم �إدارة وا�ستثمار �أ�صول �صناديق اال�ستثمار وح�ساب حملة الوثائق
والفائ�ض الناجت عنهما وفق ًا لقواعد اال�ستثمار ال�شرعية املعتمدة؛ وتتعهد
ب�شكل م�ستقل عن �أ�صولها اخلا�صة وبدون
ٍ ال�شركة با�ستثمار هذه الأ�صول
.�أية التزامات قانونية جتاه دائني ال�شركة
�سوف تكون كافة خ�سائر اال�ستثمار فـي ح�ساب اال�ستثمار الناجتة عن ظروف
.�أو الأو�ضاع االئتمانية على م�س�ؤولية حامل الوثيقة بالكامل/ال�سوق و

.2.2

.3.2

.4.2

Protection Section
3.1.

3.1.1.

Policyholders’ Account
This fund is established by the Company in accordance
with the Law of Cooperative Insurance and Shariah
Principles.
Policyholders’ Account is a collective pool with the purpose
of providing Protection Benefits for mutual benefit of its
Participants.

3.1.2.

The participation in Policyholders’ Account takes effect on
the Effective Date shown in Policy Certificate.

3.1.3.

The assets of Policyholders’ Account are managed by
the Company and invested in accordance with Shariah
Principles, avoiding interest bearing securities and assets
prohibited under Shariah. All costs, expenses, charges
and levies for maintaining and investing the assets of the
Policyholders’ Account and any other expenses related to
the Policyholders’ Account shall be borne by the Account.

3.1.4.

Any false declaration or non-disclosure of material fact
by the Policyholder and/or by the Participant shall render
Protection Benefits under this Policy null and void. A
material fact is the one that affects the Company’s
judgment in deciding whether or not a risk is acceptable,
and if it accepts the risk, the terms on which it would do so.

3.1.5.

The policyholder has the choice before issuing the policy
to choose to have face plus option or level face option.
In face plus option, In case of the participant’s death the
beneficiary will get the Investment Benefits and the family
protection amount. In the level face option, in case of
the participant’s death, the beneficiary will get only the
higher of the Investment Benefits, or the family protection
amount. If the Policyholder is alive at the Maturity of the
Policy he will be entiteled with the Investment Benefit
amount only.

3.1.6.

To ensure that overall insurance risk in the Policyholders’
Account is not excessive the Company shall secure
reinsurance coverage. This reinsurance will be in a Shariahcompliant manner but if suitable Shariah-compliant
reinsurance is not available with acceptable security then
the reinsurance will be done on conventional basis until
such time that acceptable re-Takaful option is available.
All related expenses shall be charged to the Policyholders’
Account and any commission received or receivable
shall also form part of the resources of the Policyholders’
Account.

3.1.7.

Any portion of the Protection Contribution that is
transferred to reinsurance will be deducted from the
Policyholders’ Account.

3.2.

Protection Contribution
The Protection Contribution represents the cost of the
Protection Benefits.

3.2.1.

ق�سم احلماية
ح�ساب حملة الوثائق
وهو �صندوق �أ�س�سته ال�شركة وفق نظام الت�أمني التعاوين ومبا ال يخالف
. مبادىء و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
�إن ح�ساب حملة الوثائق هو �صندوق جماعي هدفه الوحيد هو توفـري
.منافع احلماية مبا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة للم�شرتكني فـيه
تعترب امل�شاركة فـي ح�ساب حملة الوثائق نافذة من تاريخ النفاذ املو�ضح
.فـي �شهادة الوثيقة
تدار �أ�صول ح�ساب حملة الوثائق من قبل ال�شركة وت�ستثمر وفق ًا ملبادىء
و�أحكام ال�شريعة حيث يتجنب ال�صندوق اال�ستثمار فـي جميع الأوراق
.املالية ذات الفوائد الربوية والأ�صول التي حترمها ال�شريعة الإ�سالمية
ويتحمل �صندوق ح�ساب حملة الوثائق جميع التكاليف والنفقات والر�سوم
وال�ضرائب للحفاظ على �أ�صول �صندوق ح�ساب حملة الوثائق وا�ستثماره
.و�أية م�صروفات �أخرى تخ�ص احل�ساب
�أو/�أي �إقرار خاطئ �أو �إخفاء حلقائق هامة من قبل حامل الوثيقة و
امل�شرتك �سوف يجعل منافع احلماية املقررة فـي هذه الوثيقة الغية
 و ُيق�صد باحلقائق الهامة تلك التي ت�ؤثر على قرارت ال�شركة.وباطلة
 وت�ؤثر على مقت�ضيات ال�شروط،املتعلقة بقبول تلك املخاطر من عدمه
.فـي حال قبولها ذلك اخلطر
يحق حلامل الوثيقة قبل �إ�صدار الوثيقة �أن يختار منفعة احلماية العائلية
�أو منفعة اال�ستثمار �أيهما �أكرث �أو �أن يختار منفعة احلماية العائلية ومنفعة
 يف حال اختار العميل منفعة احلماية العائلية و منفعة.اال�ستثمار مع ًا
اال�ستثمار مع ًا ف�إنه يف حال وفاة امل�شرتك ف�إن املنفعتني تكون م�ستحقة
 �أما يف حال اختيار العميل منفعة احلماية ومنفعة.الدفع للم�ستفيد
اال�ستثمار �أيهما �أكرث ف�إن يف حالة وفاة امل�ستفيد �ستكون الأعلى قيمة
 �إذا كان حامل الوثيقة على قيد.بني املنفعتني م�ستحقة الدفع للم�ستفيد
.احلياة يف تاريخ اال�ستحقاق تكون منفعة اال�ستثمار فقط م�ستحقة الدفع
للتحقق من كون �إجمايل خماطر الت�أمني فـي ح�ساب حملة الوثائق غري
 و�ستكون �إعادة الت�أمني.زائد ف�سوف ت�ؤمن ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني
 �أما فـي حالة عدم توفر �إعادة.هذه متوافقة مع مبادئ و�أحكام ال�شريعة
ت�أمني مالئمة ومطابقة ملبادئ و�أحكام ال�شريعة مع �ضمانات مقبولة
فـيمكن �إجراء �إعادة الت�أمني على �أ�س�س تقليدية حتى توفر خيار �إعادة
 و�سوف تـُح ّمل كافة امل�صروفات ذات العالقة على ح�ساب.ت�أمني مقبول
حملة الوثائق و�ست�شكل كافة العموالت املقبو�ضة �أو م�ستحقة القب�ض
.�أي�ض ًا جزء ًا من موارد ح�ساب حملة الوثائق
�سوف يكون �أي جزء من ا�شرتاكات احلماية التي يتم حتويله �إىل �إعادة
.الت�أمني م�ستقطع ًا من ح�ساب حملة الوثائق
ا�شرتاك احلماية
.ميثل ا�شرتاك احلماية تكلفة منافع احلماية
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.1.3

.1.1.3

.2.1.3

.3.1.3

.4.1.3

.5.1.3

.6.1.3

.7.1.3

.2.3
.1.2.3

3.2.2.

The amount payable to the Policyholders’ Account from
the Contribution of each Participant is based on the data
of people taking out similar insurance/protection policies
over a number of years investigated on scientific basis by
actuarial institutes around the world. The past experience
of similar policies is assessed in the light of statistical
and empirical evidence related to trends in births, deaths,
Disability and Sickness rates collected and studied over
several years. Geographic, economic and demographic
differences are taken into account in applying these rates
to particular market, region and country. The appropriate
rate of mortality arrived from such studies is called the
applicable Protection Rate.

3.2.3.

Protection Contribution is calculated by multiplying the
protection rate with the Liability Amount and adding the
cost of Rider Benefits.

يخ�ضع تقدير ما ي�ستحق حل�ساب حملة الوثائق من ا�شرتاك كل م�شرتك
�إىل بيانات امل�شرتكني فـي وثائق احلماية �أو برامج ت�أمني مماثلة على مدى
 وقد جرى هذا اال�ستخال�ص على �أ�س�س علمية من مراكز.عدة �سنوات
 ويتم تقييم التجارب.الأبحاث الإكتوارية فـي مناطق متعددة من العامل
ال�سابقة لوثائق مماثلة على �ضوء الإثباتات الإح�صائية والتجريبية
ذات العالقة �إ�ضاف ًة �إىل ما ي�ستجد من معلومات �إح�صائية باالجتاهات
 حيث يجري جمعها،العامة فـي م�ستوى املواليد والوفيات والعجز واملر�ض
وحتليلها على مدى �سنوات �آخذين فـي االعتبار التباين واالختالف املتعلق
باملوقع اجلغرافـي والنواحي االقت�صادية والدميوغرافية عند تطبيق هذه
 وي�سمى معدل.املعدالت على �سوقٍ معينة �أو منطق ٍة حمددة �أو بلدٍ معني
.الوفيات املُ�ستخل�ص من تلك الدرا�سات معدل احلماية املطبق
يتم احت�ساب ا�شرتاك احلماية ب�ضرب معدل احلماية يف املبلغ امل�ستحق

.3.2.3

.مع �إ�ضافة تكلفة منافع العقد الإ�ضافـي
لتحقيق العدل فـي الت�سعري بطريق ٍة تعك�س املخاطر املتفاوتة املرتبطة
بكل م�شرتك يجب �أن تقتنع ال�شركة مبالءمة احلالة ال�صحية للم�شرتك
 وقد ت�ضطر،وعمله و�أية عوامل �أخرى تعترب ذات عالقة بالن�سبة لل�شركة
ال�شركة �إىل فر�ض �شروط �إ�ضافية مالئمة على امل�شرتك �أو زيادة ر�سوم
منفعة احلماية �أو حتديد مبلغ املنفعة فـي م�ستوى �أقل مما طلبه حامل
.الوثيقة �إذا كان امل�شرتك خا�ضع ًا ملخاطر غري عادية عند تاريخ النفاذ

.4.2.3

�سوف تكون قيمة ونوع منافع احلماية التي تنطبق على هذه الوثيقة

.3.3

3.2.4.

In order to maintain fair pricing to reflect disproportionate
risks associated with each Participant, the Company shall
be satisfied as to the suitability of the Participant’s state
of health, occupation and any other factors considered
relevant by the Company and may impose suitable
additional conditions, extra Protection Benefit charges
or may limit the amount of Protection Benefit(s) the
Policyholder has applied for, if the Participant is subject to
unusual risks at the Effective Date.

3.3.

The amount and type of Protection Benefits applicable to this
Policy are as stated in the Policy Certificate. The payment of
these benefits is effected only when documentary evidence
is submitted to the satisfaction of the Company in respect
of the following:
• The conditions and circumstances under which Protection
Benefit is payable.
• The title of the claimant of Protection Benefit.
• The date of birth of the Participant.
• Any other document as required by the Company
including return of this Policy.

:عند تقدمي دليل م�ستندي تقبله ال�شركة بخ�صو�ص التايل
.• الأو�ضاع والظروف التي تكون مبوجبها منفعة احلماية م�ستحقة الدفع
.• �إثبات ا�ستحقاق املطالب ملنفعة احلماية
.• تاريخ ميالد امل�شرتك امل�ؤ ّمن
.• �أية م�ستندات �أخرى تطلبها ال�شركة مبا فـي ذلك �إعادة هذه الوثيقة

3.3.1.

The Benefit Amount is payable to the Policyholder or his
heir(s) or named Beneficiary or Beneficiaries provided they
are not disqualified from receiving it under any Law in force
and applicable to this Policy at the time of payment.

 �أو �إىل، َو َرثة امل�شرتك/ُيدفع مبلغ املنفعة �إىل حامل الوثيقة �أو �إىل وريث
امل�ستفـيد �أو امل�ستفـيدين �شرط �أن ال يكون هناك ما مينعهم من ت�سلمها
.مبوجب �أية �أنظمة �سارية تنطبق على هذه الوثيقة عند وقت الدفع

3.3.2.

Any taxes payable will be deducted from the claim
payment in accordance with prevailing legislation.

�سوف حت�سم مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة �إن ُوجدت من مبلغ املطالبة
.ح�سب القوانني ال�سارية

3.3.3.

In case two lives are covered under the Policy, Family
Protection Benefit is applicable on both Participants,
however it is paid only once and paid only on the death of
the Participant dying first.

فـي حال تغطية حياتني بتغطية واحدة مبوجب الوثيقة ف�إن منفعة
احلماية العائلية ت�ستحق وتدفع مرة واحدة فقط عند وفاة امل�شرتك
.املتوفى �أو ًال
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.2.2.3

 و�سيتم دفع هذه املنافع فقط.ح�سب ما هو مو�ضح فـي �شهادة الوثيقة

.1.3.3

.2.3.3

.3.3.3

3.3.4.

All Rider Benefits are applicable only on the life of
the Participant named as First Participant in the Policy
Certificate.

تنطبق كافة منافع العقد الإ�ضافـي فقط على حياة امل�شرتك امل�س ّمى
.كم�شرتك �أول فـي �شهادة الوثيقة

In case of withdrawals from the Investment Account, the
total amount of withdrawals will be deducted from the
Investment Account.

 �سيتم خ�صم �إجمايل،فـي حاالت ال�سحب اجلزئي من ح�ساب اال�ستثمار

3.3.6.

The Family Protection Benefits is normally paid in a
lump sum but may be paid in instalments provided the
Policyholder or the Beneficiary makes a written request
to the Company. In such case Company shall continue
to pay out an agreed amount at agreed intervals until
the Family Protection Benefit and the gains and/or
losses accumulated thereon are exhausted. Till such time
the unpaid amount will remain invested in a lower risk
Investment Fund.

 ولكن ميكن دفعها،يتم دفع منفعة احلماية العائلية عاد ًة دفعة واحدة
على �أق�ساط �شريطة �أن يقدم حامل الوثيقة �أو امل�ستفيد طلب ًا خطي ًا �إىل
 �ستقوم ال�شركة باال�ستمرار بدفع مبلغ متفق، وفـي هذه احلالة.ال�شركة
عليه على فرتات متفق عليها حتى يتم ا�ستنفاذ منفعة احلماية العائلية
 �سيظل، وحتى ذلك الوقت.�أو اخل�سائر املرتاكمة وفق ًا لذلك/والأرباح و
.املبلغ غري املدفوع م�ستثمر ًا فـي �صندوق ا�ستثمار ذي خماطر منخف�ضة

3.3.7.

The Family Protection Benefiti is payable only if the
Participant dies prior to the expiry of the term of this

3.3.5.

Policy, in addition to any amount payable if a Rider Benefit
is chosen.
3.3.8.

The Family Protection Benefit is payable to the named
Beneficiaries registered with the Company prior to the date
of death, or in the absence of named Beneficiaries, payable
according to the decision of the court of Law.

3.3.9.

Excluded Risks
Protection Benefit is not payable if the loss occurs either
directly or indirectly due to any of the causes stated below.

3.3.9.1.

Engaging in or training for any dangerous or hazardous
sports, competitions or activities. Hazardous sports or
activities may include the following:
• Any form of aerial flight including light aircraft, monoplanes,
ballooning, hang-gliding, parachuting, etc.
• Winter sports such as sleighing, ski jumping, ice hockey, etc.
• Water sports such as powerboats, water skiing, jet skiing,
diving, etc.
• Horse riding activities such as hunting, jumping, polo,
racing, etc.
• Climbing activities such as mountaineering, rock- climbing,
potholing, abseiling, etc.
• Participation in any kind of power-vehicle race, rally or
competition.
• Judo, boxing, karate, wrestling and other martial arts of
any kind.

.4.3.3

.5.3.3

.مبلغ ال�سحوبات من ح�ساب اال�ستثمار
.6.3.3

تكون منفعة احلماية العائلية م�ستحقة الدفع فقط فـي حالة وفاة
امل�شرتك قبل انتهاء مدة هذه الوثيقة بالإ�ضافة �إىل �أي مبلغ �آخر م�ستحق
.فـي حالة اختيار منفعة العقد الإ�ضافـي

.7.3.3

تكون منفعة احلماية العائلية م�ستحقة الدفع �إىل امل�ستفيدين امل�س ّميني
 �أو فـي حال غياب امل�ستفيدين،امل�سجلني لدى ال�شركة قبل تاريخ الوفاة
.امل�س ّميني ف�ستكون م�ستحقة الدفع ح�سب ما تق ّرره املحكمة القانونية

.8.3.3

الأخطار امل�ستثناة
لن تكون منفعة احلماية م�ستحقة الدفع �إذا وقع الفقد بطريق مبا�شر
.�أوغري مبا�شر نتيج ًة لأحد الأ�سباب املو�ضحة �أدناه

امل�شاركة فـي �أو التدرب على �أية ريا�ضات �أو مناف�سات �أو �أن�شطة خطرة
: وقد ت�شمل الريا�ضات �أو الأن�شطة اخلطرة ما يلي.�أو جمازفة
• �أي �شكل من �أ�شكال الطريان ال�شراعي مبا فـي ذلك الطائرات اخلفـيفة
والطائرات الفردية �أو ركوب املناطيد �أو القفز املظلي �أو بالطائرات
. �إلخ،ال�شراعية
. �إلخ،• الريا�ضات ال�شتوية كالتزلج على اجلليد ب�أنواعه �أو الهوكي
• الريا�ضات املائية مثل ركوب القوارب النفاثة �أو التزلج على املاء �أو
. �إلخ،التزلج بالدراجات البحرية �أو الغط�س
. �إلخ،• �أن�شطة ركوب اخليل كال�صيد والقفز ولعبة البولو وال�سباق
• �أن�شطة الت�سلق كت�سلق اجلبال وال�صخور والأن�شطة املتطلبة عادة
. �إلخ،ا�ستخدام احلبال �أو �أدوات التوجيه
• امل�شاركة فـي �أي من �سباقات ال�سيارات كالراليات �أو املناف�سات
.املرتبطة بذلك
• لعبة اجلودو والكاراتيه واملالكمة وامل�صارعة والفنون القتالية الأخرى من �أي
.نوع كانت
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.9.3.3

.1.9.3.3

• Bungee jumping.
3.3.9.2.

Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injuries by the
Participant, while sane or insane during the first year of
the policy.

3.3.9.3.

Punishment of the Participant by the due process of Law.

3.3.9.4.

Influence of alcohol, narcotics or drugs.

3.3.9.5.

Injuries contracted or sustained while violating or
attempting to violate the Law, or committing an assault, or
resisting arrest.

3.3.9.6.

Murder of the Participant by any of the Beneficiaries whose
share in the Benefit Amount will be annulled.

3.3.9.7.

Engaging in aviation other than a fare-paying passenger on
a regular route of a licensed scheduled aircraft.

3.3.9.8.

Where Participant’s death occurs after the Policyholder had
signed Surrender request.

3.3.9.9.

Participant’s active participation in war (whether declared
or not), civil war, insurrection, riot, terrorist act, mutiny,
piracy, civil commotion, revolution, military or other acts of
violence originating from any political or civil unrest.

3.3.9.10.Any

loss or damage, cost or expense directly or indirectly
caused by, contributed to by, resulting from, or arising out
of or in connection with biological, chemical, or nuclear
explosion, pollution, contamination and/or fire following
thereon.

3.3.9.11.Sanction

Clause: The insurer shall not provide any cover or
be liable to pay any claim or pay any benefit hereunder to
the extent that the provision of such cover, payment of such
claim or provision of such benefit would expose the insurers
to any penalty, sanction, prohibition, fines or restriction
under any laws and/or regulations in Saudi Arabia, 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 of its states.

3.4.

Policyholder may surrender the Policy upon written
notification to the Company at any time before the
Maturity Date. This will result in the following:

.• القفز االرتدادي من ارتفاعات �شاهقة
 االنتحار �أو حماولة االنتحار �أو الإ�صابات الذاتية املتعمدة من قبل.2.9.3.3
.امل�شرتك �سوا ًء كان عاق ًال �أو غري عاقل خالل ال�سنة الأوىل من الوثيقة
. معاقبة امل�شرتك مبوجب �إجراءات قانونية.3.9.3.3
. ت�أثري الكحول �أو املخدرات �أو امل�سكنات.4.9.3.3
 الإ�صابات النا�شئة عن �أو التي يتم تكبدها �أثناء خمالفة �أو حماولة.5.9.3.3
.خمالفة القانون �أو بالهجوم �أو ممانعة االعتقال
 قتل امل�شرتك عمد ًا من ِقبل �أي من امل�ستفـيدين وفـي هذه احلالة تلغى.6.9.3.3
.ح�صة ذلك امل�ستفـيد من مبلغ املنفعة
 ال�سفر جو ًا عدا �أن يكون راكب ًا ب�أجر على طائرة مرخ�صة فـي رحلة.7.9.3.3
.جمدولة
 �إذا حـدثـت وف ــاة الــم�شـتـرك بـعـد تـوـقـيـع حــامــل الــوثــيقــة على.8.9.3.3
.طلب االن�سحاب
 �أو،) ا�شرتاك امل�شرتك الن�شط فـي احلرب (�سوا ًء �أعلنت احلرب �أو مل تعلن.9.9.3.3
فـي احلروب الأهلية �أو �أعمال الإرهاب �أو التمرد �أو القر�صنة �أو الع�صيان
املدين �أو ال�شغب �أو اال�ضطرابات الأهلية �أو الثورات �أو الأعمال الع�سكرية �أو
.�أعمال العنف الأخرى الناجتة عن �أية �أعمال �سيا�سية �أو قالقل مدنية
�أية خ�سائر �أو �أ�ضرار �أو تكاليف �أو نفقات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ناجتة
عن �أو �ساهم فـي ح�صولها �أو نا�شئة عن �أو الظاهرة من �أو املتعلقة ب�أي
�أو/انفجارات بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية �أو �أي تلوث �أو ا�شعاعات و
.احلرائق امل�صاحبة لذلك

.10.9.3.3

 لن تقوم �ساب تكافل بتقدمي �أو تزويد �أي تغطية وال تكون:فقرة العقوبات
ملزمة بدفع التعوي�ضات �أو املبالغ املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية �إذا
كان ذلك �سيعر�ضها لعقوبات �أو غرامات �أو حظر �أو خمالفات �أو تكبد
مبالغ مالية �أو فر�ض قيود عليها مبوجب اللوائح والأنظمة املعمول بها يف
اململكة العربية ال�سعودية �أو قرارات الأمم املتحدة �أو عقوبات جتارية �أو
اقت�صادية �أو اللوائح �أو الأنظمة ال�صادرة من الإحتاد الأوروبي �أو اململكة
.املتحدة �أو الواليات املتحدة الأمريكية �أو �أي والية تابعة لها

.11.9.3.3

ميكن حلامل الوثيقة االن�سحاب من الوثيقة فـي �أي وقت قبل تاريخ

.4.3

.1.4.3

3.4.1.

All Protection Benefits will expire without value.

3.4.2.

Protection Contributions are non-refundable.

: و�سوف ينتج عن ذلك ما يلي،اال�ستحقاق وذلك بتقدمي �إ�شعار خطي لل�شركة
.انتهاء كافة منافع احلماية بدون �أي تعوي�ض
.تكون ا�شرتاكات احلماية املدفوعة م�سبق ًا غري قابلة لال�سرتداد

3.4.3.

The Policyholder is entitled to the Investment Benefit.

يـعـطـي امل�شرتك (كما هو مكتوب يف امل�صدر) ا�ســتحـقـاقـه من ا�ستثماره
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.2.4.3
.3.4.3

Investment Section

ق�سم اال�ستثمار
لتحديد منافع الوثيقة حتتفظ ال�شركة بعدد من ح�سابات اال�ستثمار
 وتق�سم ح�سابات.ب�شكل منف�صل لكل حامل وثيقة
ٍ القابلة للتحديد
اال�ستثمار �إىل ح�ساب وحدات �أو �أكرث ميثل ح�صة من �صندوق
.ا�ستثمار معني

.1.4

يجوز تغيري عدد ونوع �صناديق اال�ستثمار املتوفرة فـي �أي وقت ح�سب
 و�سوف ت�شمل �أية �أمناط يتم اعتمادها ح�سب مبادئ،تقدير ال�شركة
.و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية

.2.4

يحول اال�شرتاك �إىل وحدات فـي �صناديق اال�ستثمار التي يتم اختيارها
 ويتم تخ�صي�ص هذه الوحدات للوثيقة.منذ البداية �أو فـي وقت الحق
 ويتم ح�ساب عدد الوحدات املخ�ص�صة6.4.  �إىل4.4. وفق ًا للفقرات من
بق�سمة اال�شرتاك على �سعر الوحدة املطبق فـي تاريخ الت�سعري فـي اليوم
جب عـدد الوحــدات التي
َ  و ُي.التايل مبــا�شر ًة لتاريـخ ا�ســتالم اال�شـرتاك
 من الوحـدة10,000/1 تـم ح�ســابـهــا بهـذا ال�شـكـل �إىل �أقـرب ك�سر من
.الواحــدة

.3.4

The value of Investment Benefit under the Policy is
determined by reference to the value of units remaining
allocated to the Policy.

تتحدد قيمة منفعة اال�ستثمار مبوجب الوثيقة بالرجوع �إىل قيمة

.4.4

4.5.

Units credited to the Policy are notional units of account
used purely for the purposes of calculating benefits. For
each Investment Fund all units are of the same value.

�إن الوحدات املقيدة ل�صالح الوثيقة هي وحدات ح�ساب رمزية ت�ستخدم
فقط بهدف ح�ساب املنافع علم ًا ب�أن كافة الوحدات فـي كل �صندوق
.ا�ستثمار ذات قيم مت�ساوية

.5.4

4.6.

The Company reserves the right to close any of the
Investment Funds at any time. The value of the units in the
closed Investment Fund will be used to purchase units in
another Investment Fund chosen by the Policyholder. If no
notification is received of the choice of a new Investment
Fund the Company will decide how the value of the closed
Investment Fund will be invested.

 وفـي هذه،لل�شركة احلق فـي �إقفال �أي من �صناديق اال�ستثمار فـي �أي وقت
احلالة يتم ا�ستخدام قيمة الوحدات فـي �صندوق اال�ستثمار املقفل ل�شراء
 وفـي حالة عدم ت�س ّلم.وحدات فـي �صندوق ا�ستثمار �آخر يختاره حامل الوثيقة
اختيار حامل الوثيقة ل�صندوق ا�ستثمار جديد ف�إن لل�شركة �أن تتخذ الإجراء
.الذي تراه منا�سب ًا حيال كيفية ا�ستثمار قيمة �صندوق اال�ستثمار املقفل

.6.4

4.7.

Units are cancelled to switch units between Investment Funds.

.يتم �إلغاء الوحدات لنقل الوحدات من �صندوق ا�ستثمار �إىل �آخر

.7.4

4.8.

The assets of each Investment Fund are valued on such

يتم تقييم �أ�صول كل �صندوق ا�ستثمار فـي تواريخ التقييم التي يقررها

.8.4

valuation dates as the Fund Manager decides. The value
reference to the appropriate market value of assets less all

 ويحدد مدير ال�صندوق قيمة الأ�صول بالرجوع �إىل القيمة.مدير ال�صندوق
�أو الر�سوم/�أو املبالغ و/ال�سوقية املالئمة للأ�صول ناق�ص ًة جميع ال�ضرائب و

levies, charges and/or fees on investments and all liabilities

املفرو�ضة على اال�ستثمارات وكافة االلتزامات واالحتياطات اخلا�صة

4.1.

In order to determine the Policy Benefits, the Company will
maintain a number of separately identifiable Investment
Accounts for each Policyholder. Investment Accounts will
be sub-divided into one or more Unitised Accounts, which
represent share of a particular Investment Fund.

4.2.

The number and type of Investment Funds available may
be changed at any time at the discretion of the Company
and will include any forms approved under the Shariah
Principles.

4.3.

The Contribution is converted into units of the Investment
Funds selected at the outset or subsequently. These units
are allocated to the Policy in accordance with Clauses
4.4 through 4.6. The number of units allocated will be
calculated by dividing the Contribution by the Unit Price
applicable at the pricing date immediately following the
date the Contribution is received and rounding the number
of units so calculated to the next lower 10000/1th part of
one unit.

4.4.

of assets will be determined by the Fund Manager by

and provisions in respect of investments and adjusted by
amounts for the cost of purchase or sale of assets and
for each Investment Fund’s liability or potential liability for
taxes, levies and expenses not already taken into account.

.الوحدات املتبقية واملخ�ص�صة لتلك الوثيقة

 �آخذين باالعتبار،باال�ستثمارات بعد ت�سوية مبالغ تكلفة �شراء �أو بيع الأ�صول
االلتزامات القائمة �أو املحتملة على �صندوق اال�ستثمار املتعلقة بال�ضرائب
.وامل�صروفات واملفرو�ضات التي مل يتم م�سبق ًا �أخذها فـي االعتبار
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4.9.

The Unit Price of each Investment Fund will be determined
by dividing the value of the Investment Fund by the number
of units in issue at that date. An allowance may be made
in the Unit Price for fees, charges and any taxation due in
respect of that Investment Fund.

يتم حتديد �سعر الوحدة فـي كل �صندوق ا�ستثمار وذلك بق�سمة قيمة
.�صندوق اال�ستثمار على عدد الوحدات املُ َ�صدرة عنه فـي ذلك التاريخ
وميكن تخ�صي�ص احتياطي فـي �سعر الوحدة ملقابلة م�صاريف اال�ستثمار
.والر�سوم والتكاليف و�أية �ضرائب م�ستحقة على �صندوق اال�ستثمار

.9.4

4.10

Switching of units between Investment Funds

نقل الوحدات من �صندوق ا�ستثمار �إىل �آخر
ميكن حلامل الوثيقة �إ�صدار تعليماته لل�شركة فـي �أي وقت ب�إلغاء بع�ض �أو
جميع الوحدات املخ�ص�صة حل�ساب اال�ستثمار مقابل تخ�صي�ص وحدات
:فـي �صناديق ا�ستثمار �أخرى وذلك بنا ًء على الأ�س�س التالية

.10.4

The policyholder may instruct the Company at any time to
cancel some or all of the units allocated to the Investment
Account in exchange for allocation of units of another
Investment Funds on the following basis:
4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

The Unit Prices to be used for switching will be those
applicable at the pricing date immediately following receipt
of the instruction by the Company.
The cancellation and allocation shall be subject to such
minimum amounts as the Company may determine from
time to time.
The implementation of Policyholder’s instruction to
switch shall be subject to such charge as the Company
determines from time to time.

4.11.

Investment Benefit

4.11.1

The Investment Contributions net of Policy Charges
are accumulated over the Policy Term in the selected
Investment Funds to build an investment amount known
as Investment Benefit. The Investment Benefit is available
at Maturity Date shown in the Policy Certificate or at any
other date, calculated in accordance with Clauses 4.11.2
and 4.13.

4.11.2

The Investment Benefit at Maturity Date shall be equal to
the value of all units remaining allocated to the Policy based
on their Unit Prices at the valuation of the Investment
Funds on that date. On payment of the full Investment
Benefit, the Policy and all units will be cancelled.

4.11.3.

The Investment Benefit at Maturity Date is normally paid
in a lump sum but may be taken in instalments provided
a written request was made by the Policyholder to the
Company at any time prior to the Maturity Date of the
Policy. In such case the Company shall continue to pay out
an agreed amount at agreed intervals until the Investment
Benefit and the gains and/or losses accumulated thereon
are exhausted. Till such time the unpaid amount will remain
invested in a lower risk Investment Fund.

4.12.

Partial Withdrawal
The Policyholder may, in writing to the Company, withdraw an
amount from the Investment Account on the following basis:

4.12.1.

The withdrawals shall be subject to such minimum and maximum
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�أن �أ�سـ ـعـار الوحــدة الـتـي �سـتـ�ست ـخـدم عـنـد الـنـق ــل هـي ال�س ــاريـة فـي

.1.10.4

.تــاريخ الــت�سـعـيـر الــذي يـلي مبـا�شـرة تاريـخ ا�ســتالم ال�شركة للتعليمات
يخ�ضع الإلغاء والتخ�صي�ص ل�شرط احلد الأدنى للمبالغ ح�سب ما حتدده

.2.10.4

.ال�شركة من وقت لآخر
يخ�ضع تنفـيذ تعليمات حامل الوثيقة اخلا�صة باالنتقال الحت�ساب

.3.10.4

.ر�سم حتدد ال�شركة مقداره من وقت لآخر
منفعة اال�ستثمار
ترتاكم ا�شرتاكات اال�ستثمار بعد اقتطاع ر�سوم الوثيقة خالل مدة
الوثيقة فـي �صناديق اال�ستثمار املختارة وذلك لتكوين مبلغ اال�ستثمار
 و�سوف يتم توفري منفعة اال�ستثمار.امل�ستهدف وهو منفعة اال�ستثمار
فـي تاريخ اال�ستحقاق املو�ضح فـي �شهادة الوثيقة �أو فـي �أي تاريخ �آخر
.13.4  و2.11.4. وتـُحت�سب طبق ًا للفقرات ت
�سوف تكون منفعة اال�ستثمار فـي تاريخ اال�ستحقاق م�ساوية لقيمة كافة
الوحدات املتبقية واملخ�ص�صة للوثيقة بنا ًء على �أ�سعار وحداتها عند
 وعند دفع كامل منفعة.تقييم �صناديق اال�ستثمار فـي ذلك التاريخ
.اال�ستثمار ف�إنه �سيتم �إلغاء الوثيقة وجميع الوحدات
 �إال،يتم دفع منفعة اال�ستثمار عاد ًة فـي تاريخ اال�ستحقاق دفعة واحدة
�أنه يجوز الدفع على �أق�ساط بنا ًء على طلب خطي من حامل الوثيقة �إىل
 وفـي هذه احلالة �سوف.ال�شركة فـي �أي وقت قبل تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة
توا�صل ال�شركة دفع مبلغ متفق عليه على فرتات متفق عليها حتى يتم
 وحتى.�أو اخل�سائر املرتاكمة عليها/ا�ستنفاذ منفعة اال�ستثمار والأرباح و
ذلك الوقت ف�إن املبلغ غري املدفوع �سيظل م�ستثمر ًا فـي �صندوق ا�ستثمار
.ذي خماطر منخف�ضة
ال�سحب اجلزئي
يجوز حلامل الوثيقة بطلب خطي مقدم �إىل ال�شركة �سحب مبلغ من ح�ساب
:اال�ستثمار على الأ�س�س التالية
تـخــ�ض ــع ال�س ـ ـحــوب ــات للـح ــد الأدنــى والـحـد الأعـلـى لل ـم ـبـالـ ــغ ح�ســب مـا
،ت ـحــدده ال�شـرك ــة من وقـ ٍـت لآخـر

.11.4
.1.11.4

.2.11.4

.3.11.4

.12.4

.1.12.4

4.12.2.

amounts as the Company may determine from time to time.
The withdrawals shall also be subject to such other rules and
charges as the Company may determine from time to time.

4.12.3

Appropriate number of units based on the withdrawal amount
are cancelled using Unit Price of the relevant Investment
Fund(s) fixed at the pricing date immediately following the
receipt of withdrawal instruction.

4.12.4

The Policyholder’s Investment Benefit will be decreased by the
amount of partial withdrawal from the Investment Account.

4.12.5.

4.13.

After the partial withdrawal the fund value may not be
sufficient to continue the Protection as per the original
policy term.
Surrender Value
Policyholder may Surrender the Policy upon written
notification to the Company at any time before the Maturity
Date. This will affect Protection Benefits. Refer to Clause
3.4 in Section 3. Upon Surrender, the Policy is cancelled
and all units allocated to the Policy are encased to the
Policyholder.

4.14 .

Policy Charges
The Company is entitled to charges under the agreement
between the Company and the Policyholders or their
representatives.These charges are mentioned in the
Policy Certificate.

تخ�ضع ال�سحوبات �أي�ض ًا �إىل القواعد والر�سوم الأخرى التي حتددها ال�شركة
.وقت لآخر
ٍ من
يتم �إلغاء عدد منا�سب من الوحدات مبقدار مبلغ ال�سحب وذلك با�ستخدام
�صناديق اال�ستثمار املعنية ح�سب املحدد فـي تاريخ/�سعر الوحدة ل�صندوق
.الت�سعري التايل مبا�شر ًة ال�ستالم تعليمات ال�سحب
تتغري منفعة اال�ستثمار اخلا�صة بحامل الوثيقة بالنق�ص فـي حال �سحبه
.�سحب ًا جزئي ًا بقدر ما ي�سحبه من ا�ستثمار
قد ال تكون قيمة ح�ساب اال�ستثمار بعد �إجراء ال�سحب اجلزئي كافية

.2.12.4

.3.12.4

.4.12.4

.5.12.4

.ال�ستكمال احلماية الت�أمينية كما يف الوثيقة الأ�صلية
�أثر االن�سحاب
ميكن حلامل الوثيقة االن�سحاب من الوثيقة فـي �أي وقت قبل تاريخ
 و�سوف ي�ؤثر،اال�ستحقاق بعد تقدمي طلب خطي �إىل ال�شركة بذلك
.3  من الق�سم4.3  يرجى الرجوع �إىل الفقرة،ذلك على منافع احلماية
ويرتتب على االن�سحاب �إلغاء الوثيقة وت�سييل كافة الوحدات املخ�ص�صة
.للوثيقة و�صرفها حلامل الوثيقة
ر�سوم الوثيقة
ً
ت�ستحق �شركة �ساب تكافل ر�سما مبوجب اتفاق بينها وبني حملة الوثائق

.�أو من ينوب عنهم يجري حتديده فـي كل �شهادة وثيقة
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.13.4

.14.4

Common Section for
Contributions
5.1.

The Policy Certificate and any attaching Endorsements
show the amount and terms under which the Policyholder
pays the Contributions.

5.2.

Initial Contribution is payable on the Effective Date.

5.3.

Contributions must be paid by a method of payment
acceptable to the Company.

5.4.

The Company may cease to accept a method of payment
or introduce a new method at any time.

5.5.

In addition to the initial Contribution the Policyholder may
make Top-ups at any time during the Policy Term subject
to the minimum Contribution applicable at the time of
payment.

5.6.

If the Policy does not have sufficient amount in the
Investment Account to pay at least one month’s Policy
Charges, it will terminate immediately without any value
and a twelve month period will be granted to reinstate the
Policy provided that all outstanding Contributions be paid.
However, the Participant will not be entitled for Protection
Benefit during the period the Contributions remained
outstanding.

5.7.

Reinstatement
The Policyholder may apply to the Company in writing
to reinstate this Policy within twelve months from the
date it lapsed. The Policyholder shall pay the Contribution
before the Policy can be reinstated. The Participant
will be required to make declaration that there was no
deterioration in his health or financial circumstances. The
Company also reserves the right to ask for satisfactory
evidence of insurability of the Participant.

5.8.

Extension of Policy Term
The Policyholder may apply to the Company in writing to
extend the term of the policy upto the maximum age of 65
years of the participant and sum cover upto SAR 200,000.
The Participant will be required to sign a declaration of
good health. The extension of the policy will be subject to
underwriting approval.
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الق�سم العام
لال�شرتاكات
تو�ضح �شهادة الوثيقة و�أية مالحق مرفقة بها املبلغ وال�شروط التي يقوم

.1.5

.حامل الوثيقة مبوجبها بدفع اال�شرتاك
.ي�ستحق دفع اال�شرتاك الأ ّويل فـي تاريخ النفاذ
يجب �سداد اال�شرتاكات بطريقة دفع تكون مقبولة
.لدى ال�شركة
يجوز �أن تتوقف ال�شركة عن قبول و�سيلة دفع �أو حتديد و�سيلة دفع
.جديدة فـي �أي وقت
�إ�ضاف ًة �إىل اال�شرتاك الأويل ميكن حلامل الوثيقة زيادة اال�شرتاك فـي
�أي وقت خالل مدة الوثيقة �شريطة االلتزام باحلد الأدنى لال�شرتاك
.املطبق عند وقت الدفع
كاف فـي ح�ساب اال�ستثمار ل�سداد ر�سوم
ٍ �إذا مل يتوفر للوثيقة مبل ٌغ
الوثيقة ل�شهر واحد على الأقل ف�سوف تنتهي الوثيقة مبا�شر ًة بدون �أي
قيمة و�ستُمنح مهلة اثني ع�شر �شهر ًا لإعادة �سريان الوثيقة �شرط �أن يتم
 ولكن لن تكون منفعة احلماية.�سداد كافة اال�شرتاكات غري املدفوعة
من حق امل�شرتك طوال الفرتة التي تخلف عن �سداد اال�شرتاكات غري
.املدفوعة فـيها
�إعادة �سريان الوثيقة
ميكن حلامل الوثيقة تقدمي طلب خطي �إىل ال�شركة لإعادة �سريان هذه
 وعلى حامل.الوثيقة خالل مدة اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ انق�ضائها
 ويلزم.الوثيقة دفع اال�شرتاك قبل �أن يتمكن من �إعادة �سريان الوثيقة
امل�شرتك تقدمي �إقرار يفيد بعدم حدوث �أي تدهور فـي �صحته �أو �أحواله
واف بقابلية
ٍ إثبات
ٍ �  وحتتفظ ال�شركة باحلق فـي طلب تقدمي،الـمالية
.الـم�شرتك للت�أمني عليه
متديد الوثيقة
يحق للم�شرتك التقدم بطلب متديد للوثيقة �إىل احلد الأق�صى لعمر

 ريال �أو200,000 “ عام ًا للوثائق ذات مبلغ تغطية65” العميل
 متديد الوثائق. على امل�شرتك تعبئة منوذج �إقرار ب�سالمة ال�صحة.�أقل
.خا�ضع ملوافقة ق�سم الإكتتاب

.2.5
.3.5

.4.5

.5.5

.6.5

.7.5

.8.5

General Section
6.1.

Limitation of Action
All rights to claim Protection Benefits under this Policy shall
lapse after a period of two years from the date on which
the right to claim arose.

الق�سم العام
مهلة حقوق املطالبة
تنتهي كافة حقوق املطالبة مبنافع احلماية مبوجب هذه الوثيقة بعد

.�إنق�ضاء مدة �سنتني من التاريخ الذي ن�ش�أ فـيه حق املطالبة
التنازل
.يتم ت�سليم �إخطارات التنازل �إىل ال�شركة فـي مركز �إدارتها

6.2.

Assignment
Notices of assignment should be given at the Head Office
of the Company.

6.3.

Exceptional Circumstances
The Company has the right to defer the cancellation of
any units for a period not exceeding six months where the
value of the units is attributable directly or indirectly to the
value of real estate property and for a period not exceeding
one month in other cases. In such event, the units of
Investment Funds will be valued at the Unit Prices ruling at
the end of the period of deferment or where appropriate
valued at Unit Prices at the end of the period of deferment.

الظروف اال�ستثنائية
لل�شركة احلق فـي ت�أجيل �إلغاء �أية وحدات ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر فـي
احلاالت التي تكون قيمة الوحدات ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مرتبطة
 وملدة ال تتجاوز �شهر ًا واحد ًا فـي الأحوال،بقيمة اال�ستثمار العقاري
 �سيتم تقييم وحدات �صناديق اال�ستثمار ح�سب، وفـي هذه احلالة.الأخرى
�أ�سعار الوحدة ال�سائدة فـي نهاية مدة الت�أجيل �أو �أ�سعار الوحدة التي
.حتددها ال�شركة فـي نهاية مدة الت�أجيل �إذا كان ذلك مالئم ًا

6.3.2.

The Company has the right to alter the Plan Terms
and Conditions by giving three months’ notice to the
Policyholder in such a way as it deems appropriate in the
event of a change in the Law or on the basis of taxation or
statutory levy applicable to the Company or its freedom of
investment and/or the tax treatment of its investment.

�إذا تغريت القوانني �أو �أ�س�س احت�ساب ال�ضرائب والأعباء املالية املطبقة
�أو على املعاجلة ال�ضريبية/على ال�شركة �أو حرية ال�شركة فـي اال�ستثمار و
 فلل�شركة احلق فـي تعديل �شروط و�أحكام الربنامج بال�شكل الذي،ال�ستثماراتها
.تراه منا�سب ًا و�إخطار حامل الوثيقة بذلك قبل ثالثة �أ�شهر من تاريخ التغيري

6.3.3.

The rights mentioned above will be exercised only if
the Company, its Shariah Committee and the relevant
regulatory authority consider the cercumstances to be
exceptional.

متار�س ال�شركة احلقوق �أعاله فقط �إذا ارت�أت �أن هناك ظروف ًا ا�ستثنائية
.تربرها ووافقت على ذلك الهيئة ال�شرعية �أو �أية هيئة ت�شريعية ذات �صلة

In the event of exceptional circumstances, legislative or
other ones, in a way that may affect the freedom of the
Company in the investment and/or the tax treatment for
the investments, or in a way make the actuary believe
that the implementation of this Policy is impractical or not
possible, the terms of this Policy or its benefits may be
subject to amendments based on the recommendations of
the Company actuary, and these amendments will become
effective as soon as possible. The Company deals with the
above mentioned items if only it considers them justified
under exceptional cases and approved by the Shariah laws
and the the relevant regulatory.

يف حال حدوث ظروف ا�ستثنائية �سواء كانت ت�شريعية او غري ذلك مما
 �أو على املعاجلة ال�ضريبية/ي�ؤثر على حرية ال�شركة يف اال�ستثمار و
ال�ستثماراتها او عند حدوث اي تغيري اخر يف الظروف مبا يجعل اخلبري
الإكتواري يرى �أن تنفيذ هذه الوثيقة بالكامل غري عملي �أو غري ممكن
 ف�إن �شروط هذه الوثيقة او منافعها قد تخ�ضع للتعديل بناء على،فعلي ًا
تو�صية اخلبري الإكتواري لل�شركة وذلك حتى ميكن لهذه التعديالت �أن
 متار�س ال�شركة احلقوق �أعاله.ت�صبح نافذه املفعول يف �أقرب وقت ممكن
فقط �إذا ارت�أت �أن هناك ظروف ًا �إ�ستثنائية تربرها ووافقت على ذلك
.الهيئة ال�شرعية واجلهة التنظيمية ذات ال�صلة

6.3.1.

6.3.4.

Announcement of any such change will be posted on the
Company’s website prior to the change taking effect.

�سوف تعلن ال�شركة عن مثل هذه التغيريات على موقعها ب�شبكة الإنرتنت
.�أو فـي و�سائل الإعالم قبل تنفـيذها

6.3.5.

Under the circumstances mentioned above, the
Policyholder will have the right to surrender the Policy as
per Clause 4.13.

 ف�إن حلامل الوثيقة احلق فـي،فـي حال حدوث الظروف املذكورة �أعاله

6.4.

Any instructions, notifications or requests to be given to
the Company shall be given in writing in a form acceptable
to the Company and delivered or sent to its office together
with any other documents, information or consents which
the Company may require.

.1.6

.2.6

.3.6
.1.3.6

.2.3.6

.3.3.6

.4.3.6

.5.3.6

.االن�سحاب من الوثيقة
يجب �أن تكون �أية تعليمات �أو �إخطارات �أو طلبات مقدمة �إىل ال�شركة
خطية وبال�شكل املقبول لها وت�سلم �أو تر�سل �إىل �أحد مكاتب ال�شركة مرفقة
.مع �أية م�ستندات �أخرى �أو معلومات �أو موافقات قد تطلبها ال�شركة
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.4.6

6.5.

The Company reserves the right to require proof of age of
the Participant before paying any Protection Benefit under
this Policy. If the age of the Participant is found at any time
to have been misstated, the benefits payable under the
Policy would be adjusted to such amount as the Company
considers would have been the amount available under the
Policy had the correct age been given at the outset.

حتتفظ ال�شركة باحلق فـي طلب �إثبات عمر امل�شرتك قبل دفع �أي منفعة
 و�إذا تبني فـي �أي وقت �أن عمر امل�شرتك.حماية مبوجب هذه الوثيقة
يخالف ما مت الت�صريح به ف�سوف يتم تعديل جميع املنافع امل�ستحقة الدفع
مبوجب الوثيقة �إىل املبلغ الذي ترى ال�شركة �أنه كان �سي�ستحق الدفع
.مبوجب الوثيقة لو مت الت�صريح بالعمر ال�صحيح للم�شرتك منذ البداية

6.6.

All certificates, reports and information required by the
Company for processing any claim shall be furnished by the
claimants at their own expense and shall be in such form
as the Company may prescribe.

يجب على مقدم املطالبة تقدمي كافة ال�شهادات والتقارير واملعلومات
التي تطلبها ال�شركة ملعاجلة �أية مطالبة على نفقته ويجب �أن تكون تلك
.امل�ستندات بال�شكل الذي حتدده ال�شركة

6.7.

Incontestability Provision
This Policy shall be incontestable after it has been
in force for two years from its Effective Date or date
of reinstatement except where there has been a
deliberate attempt to obtain Protection Benefit through
misrepresentation or non-disclosure.

6.8.

The Policyholder and Participant must inform the Company
in writing of any change in address. The Company shall
send all correspondence to the address stated in the
application or the last recorded address and any documents
sent to that address shall be considered to have been
received by the Policyholder.

6.9.

The calculation of dates and time periods herein shall be in
accordance with the Gregorian calendar.

6.10 .

The Policy shall be governed in accordance with the laws of
the Kingdom of Saudi Arabia including, without limitation,
the Insurance Regulations.

6.11.

6.12 .

Any disputes under this policy shall be subject to the
jurisdiction of the Saudi Arabian Committees for the
Resolution of Insurance Disputes and Violations.
Applicable Taxes (VAT): You accept and agree to pay
any taxes on this Policy, in Compliance with laws and
regulations applicable in the territory of sale being Saudi
Arabia or otherwise, including but not limited to value
added tax (“VAT”), which are due on your Policy, within
fifteen working days from the date of a request to pay
from SABB Takaful Company. SABB Takaful Company
will contact you in the event that VAT is applicable to Your
Policy. You agree that failure by you to pay any applicable
taxes may result in your policy being rendered null and void
or cancelled at SABB Takaful Company’s discretion.
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�شرط عدم املنازعة
ت�صبح هذه الوثيقة غري قابلة للنق�ض بعد مرور �سنتني من تاريخ النفاذ
�أو تاريخ �إعادة ال�سريان �إال �إذا كانت هناك حماولة متعمدة للح�صول على
منفعة احلماية من خالل تقدمي بيانات غري �صحيحة �أو عدم الإف�صاح
.عن حقائق هامة
يجب على حامل الوثيقة وامل�شرتك �إبالغ ال�شركة خطي ًا ب�أي تغيري فـي

 و�سوف تقوم ال�شركة بتوجيه كافة املرا�سالت �إىل العنوان.عناوينهم
املدون فـي منوذج الطلب �أو �إىل �آخر عنوان م�سجل و�ستُع ّد �أية م�ستندات
.مر�سلة �إىل ذلك العنوان على �أنها قد ُ�سلمت �إىل حامل الوثيقة
يـتــم ح�ســاب التــواريــخ والـمــدد الزمـن ـي ــة الـمــ�شــار �إلـي ـهـا ه ـنـا وف ـقـ ـ ًا
.للتقومي امليالدي
تخ�ضع هذه الوثيقة �إىل الأنظمة واللوائح النافذة فـي اململكة العربية

.5.6

.6.6

.7.6

.8.6

.9.6

.10.6

.ال�سعودية �شامل ًة بدون �أي حتديد لأنظمة الت�أمني
�أي منازعات مبوجب هذه الوثيقة تخ�ضع ل�سلطة الق�ضاء ال�سعودي لت�سوية

.11.6

.منازعات الت�أمني واالنتهاكات
 يوافق امل�ؤمن له على دفع جميع ال�ضرائب املتعلقة:ال�ضرائب املطبقة
بهذه الوثيقة مبا يتفق مع لوائح و�أنظمة البيع املطبقة يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �ضريبة
 يوم من تاريخ طلب �شركة �ساب15 القيمة امل�ضافة واجبة الدفع خالل
 كما توافق على �أنه يحق ل�شركة �ساب تكافل �إلغاء �أو �إبطال.تكافل دفعها
.وثيقة الت�أمني يف حالة عدم التزام امل�ؤمن له بدفع ال�ضرائب املعمول بها

.12.6

Rider Benefits Section
Rider Benefits are optional and subject to the acceptance
by the Company, may be added to the Policy either at
inception or as an Endorsement at any time during the
Policy Term subject to the Rider Benefits Terms and
Conditions. These Rider Benefits are conditional on the
Policy being in force but may be cancelled and deleted
from the Policy at any time.
Rider Benefits given hereunder are applicable unless
stated as ‘Not Applicable’ in the Protection Benefit section
of the Policy Certificate or endorsed on the Policy as an
Endorsement.
7.1.

Accidental Death Benefit
If the Participant sustains an Injury which results in
death within 90 days of such Injury, the Benefit Amount
applicable to the Accidental Death Benefit becomes
payable.

7.1.1.

Exclusions
Accidental Death Benefit is not applicable if the death
occurs due to any of the causes stated under Clause 3.3.9.

7.1.2

.Conditions

7.1.2.1.

Rider Charges
The Rider Charges will be based on the yearly Contribution
rates according to the Participant’s occupation class and
gender and will be applied on the Benefit Amount stated
against Accidental Death Benefit in the Protection Benefit
section of the Policy Certificate. These charges will be
deducted monthly by cancelling appropriate number of
units based on the Unit Price available on the date such
deduction becomes due.

7.1.2.2.

Notice and Proof of Claim
Company will only consider a claim for Accidental Death
Benefit if:
• Written notice of the claim is given to the Company
within 90 days from the date of death, unless it can be
shown that there is a good reason why notice could not
be given within the 90 days but was given as soon as
reasonably possible;
• All required documents, evidence and information are
provided at the claimant’s own expense; and
• All documents, evidence and information provided satisfy
Company’s requirements on proof of claim.

7.1.2..3

Medical Examinations
Company has the right to examine the body of the
Participant or require an autopsy to be done if it is not
forbidden by Law.

ق�سم منافع العقد الإ�ضافـي
�إن منافع العقد الإ�ضافـي اختيارية وتخ�ضع لقبول ال�شركة وميكن �إ�ضافتها
للوثيقة �سوا ًء عند البداية �أو كملحق فـي �أي وقت خالل مدة الوثيقة وذلك
وفق ًا ل�شروط و�أحكام منافع العقد الإ�ضافـي وتعتمد منافع العقد الإ�ضافـي
على كون الوثيقة �سارية املفعول �إال �أنه يجوز �إلغا�ؤها وحذفها من الوثيقة
.الأ�صلية فـي �أي وقت
 ما مل يذكر كونها “ال،ويتم تطبيق منافع العقد الإ�ضافـي املذكورة �أدناه
تنطبق” فـي ق�سم منفعة احلماية فـي �شهادة الوثيقة �أو ب�إحلاقها
.بالوثيقة كملحق
منفعة الوفاة الناجتة عن حادث
 يوم ًا90 فـي حال تعر�ض امل�شرتك لإ�صابة والتي تن�ش�أ عنها الوفاة خالل
من هذه الإ�صابة ف�سوف ي�صبح مبلغ املنفعة املنطبق مبوجب منفعة الوفاة
.الناجتة عن حادث م�ستحق الدفع
اال�ستثناءات
ال تنطبق منفعة الوفاة الناجتة عن حادث �إذا حدثت الوفاة ب�سبب �أو
.9.3.3 �ساهم فـي حدوثها �أي من اال�ستثناءات املحددة فـي البند

.1.7

.1.1.7

 ال�شروط.2.1.7
 ر�سوم العقد الإ�ضافـي.1.2.1.7
ً
تعتمد ر�سوم العقد الإ�ضافـي على معدل اال�شرتاك ال�سنوي وفقا لفئة
وظيفة امل�شرتك وجن�سه و�سيتم تطبيقها على مبلغ املنفعة املذكور مقابل
منفعة الوفاة الناجتة عن حادث الواردة فـي ق�سم منفعة احلماية من
 و�سيتم خ�صم هذه الر�سوم �شهري ًا ب�إلغاء عدد منا�سب من.�شهادة الوثيقة
الوحدات بناء على �سعر الوحدة املتوفر فـي التاريخ الذي ي�صبح فـيه هذا
.اخل�صم م�ستحق ًا
 الإخطارات و�إثبات �صحة املطالبة.2.2.1.7
�سوف تنظر ال�شركة فـي املطالبة املتعلقة مبنفعة الوفاة الناجتة عن حادث
:فقط بال�شروط التالية
 يوم ًا من تاريخ90 • تقدمي �إ�شعار خطي �إىل ال�شركة باملطالبة خالل
الوفاة �إال �أن يكون لدى مقدم املطالبة �سبب مقبول لعدم تقدمي الإ�شعار
 يوم ًا ولكنه قدم فـي �أقرب وقت معقول؛90 خالل فرتة
• تقدمي جميع امل�ستندات والإثباتات واملعلومات على نفقة مقدم املطالبة؛ و

• �أن تكون جميع امل�ستندات والإثباتات واملعلومات املقدمة م�ستوفـية
.ملتطلبات ال�شركة من حيث �إثبات �أحقية املطالبة
 الفحو�صات الطبية.3.2.1.7
لل�شركة احلق فـي فح�ص جثمان امل�شرتك �أو طلب �إجراء ت�شريح للجثمان

.�إذا مل يحظر القانون ذلك
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7.1.3

. Cancellation

This Rider Benefit may be cancelled by the Policyholder on
any time by written notice whereby the Company shall issue
an Endorsement of cancellation of the Rider Benefit, which
shall form part of this Policy.
7.1.4

. Termination

The Accidental Death Benefit will automatically terminate:
• If it lapses due to insufficient amount in the Investment
Account;
• when the Benefit Amount payable under the
Accidental Death Benefit has been paid;
• When the Participant reaches age 65;
• Upon Policy Surrender;
• On the Policy Maturity Date;
• On the Benefit Expiry Date; whichever occurs first.
7.2.

Accidental Medical Expenses Benefit
If the Participant incurs any medical or Hospital expenses
upon the advice of a Medical Practitioner, such expenses
shall be reimbursed by the Company provided that:
• Medical or Hospital expenses were incurred as a result of
an Injury sustained within 90 days of such Accident; and
• The Company’s maximum liability in respect of any
one claim or series of claims resulting from the same
Accident shall not exceed the maximum Benefit Amount
stated against the Accidental Death Benefit in the
Protection Benefit section of the Policy Certificate.

7.2.1.

Exclusions
Accidental Medical Expense Benefit is not applicable if
the Injury occurs due to any of the causes stated under
Clause 3.3.9.

7.2.2.
7.2.2.1.

7.2.2.2.

Conditions
Rider Charges
The Rider Charges will be based on the yearly Contribution
rates according to the Participant’s occupation class and
gender and will be applied on the Benefit Amount stated
against Accidental Medical Expenses Benefit in the
Protection Benefit section of the Policy Certificate. These
charges will be deducted monthly by cancelling appropriate
number of units based on the Unit Price available on the
date such deduction becomes due.
Notice and Proof of Claim
Company will only consider a claim for Accidental Death
Benefit if:
• Written notice of the claim is given to the Company
within 90 days from the date of incurring Medical or
Hospital expenses, unless it can be shown that there is
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الإلغاء
يجوز �إلغاء منفعة العقد الإ�ضافـي هذا من ِقبل حامل الوثيقة فـي �أي وقت
وذلك ب�إ�شعار خطي تقوم ال�شركة مبوجبه ب�إ�صدار ملحق �إلغاء منفعة
.العقد الإ�ضافـي والذي ي�شكل جزء ًا من هذه الوثيقة

.1.3.7

االنهاء
ً
:تعترب منفعة الوفاة الناجتة عن حادث منتهية تلقائيا فـي احلاالت التالية
كاف فـي
ٍ • فـي حال توقف �سريانها ب�سبب عدم توفر مبلغ
ح�ساب اال�ستثمار؛
• عند دفع مبلغ املنفعة امل�ستحق مبوجب منفعة الوفاة الناجتة
عن حادث؛
 �سنة؛65 • عند بلوغ امل�شرتك �سن الـ
• عند طلب ان�سحاب الوثيقة؛
• عند تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة؛
ً.• عند تاريخ انتهاء املنفعة قبل حدوث مقت�ضاها؛ �أيهم يحدث �أوال

.1.4.7

منفعة امل�صاريف الطبية الناجتة عن احلادث
فـي حال تكبد امل�شرتك لأية م�صاريف طبية �أو م�صاريف م�ست�شفى بنا ًء
على ا�ست�شارة الطبيب العام ف�سيتم تعوي�ضه مقابل هذه امل�صاريف من
:ِقبل ال�شركة وفق ًا لل�شروط التالية

.2.7

• �أن تكون امل�صاريف الطبية �أو م�صاريف امل�ست�شفى قد مت تكبدها نتيجة
 يوم ًا من هذا احلادث؛ و90 لإ�صابة وحت ّملها خالل
• �أن ال يتجاوز احلد الأق�صى اللتزام ال�شركة املتعلق ب�أي مطالبة واحدة
�أو جمموعة مطالبات نا�شئة من نف�س احلادث احلد الأق�صى ملبلغ
املنفعة املذكور �ضمن منفعة الوفاة الناجتة عن حادث فـي ق�سم منفعة
.احلماية من �شهادة الوثيقة
اال�ستثناءات
ال تنطبق منفعة امل�صاريف الطبية الناجتة عن حادث �إذا وقعت الإ�صابة

.1.2.7

.9.3.3 نتيجة لأي من الأ�سباب املذكورة فـي الفقرة
 ال�شروط.2.2.7
 حتديد ر�سوم العقد الإ�ضافـي.1.2.2.7
تعتمد ر�سوم العقد الإ�ضافـي على معدل اال�شرتاك ال�سنوي وفق ًا لفئة
وظيفة امل�شرتك وجن�سه و�سيتم تطبيقها على مبلغ املنفعة املذكور مقابل
منفعة امل�صاريف الطبية الناجتة عن احلادث الوارد فـي ق�سم منفعة
 و�سيتم خ�صم هذه الر�سوم �شهري ًا ب�إلغاء.احلماية من �شهادة الوثيقة
عدد منا�سب من الوحدات بنا ًء على �سعر الوحدة املتوفر فـي التاريخ الذي
.ي�صبح فـيه هذا اخل�صم م�ستحق ًا
 الإخطارات و�إثبات �صحة املطالبة.2.2.2.7
�سوف تنظر ال�شركة فـي املطالبة املتعلقة مبنفعة الوفاة الناجتة عن حادث
:فقط بال�شروط التالية
 يوم ًا من تاريخ تكبد90 • تقدمي �إ�شعار خطي �إىل ال�شركة باملطالبة خالل
امل�صروفات الطبية �أو م�صروفات امل�ست�شفى ما مل يتم �إعطاء �سبب

a good reason why notice could not be given within the 90
days but was given as soon as reasonably possible
• All required documents, evidence and information are
provided at the claimant’s own expense; and
• All documents, evidence and information provided satisfy
Company’s requirements on proof of claim.
7.2.2.3.

Medical Examinations
To assess a claim for Accidental Medical Expenses Benefit,
Company reserve the right to require the Participant to be
examined by Company’s appointed Medical Practitioner at
any time and in any manner, which is reasonable.

7.2.3.

Cancellation
This Rider Benefit may be cancelled by the Policyholder on any
time by written notice whereby the Company shall issue an
Endorsement of cancellation of the Rider Benefit, which shall
form part of this Policy.

7.2.4.

Termination
The Accidental Medical Expenses Benefit will automatically
terminate:
• If it lapses due to insufficient amount in the Investment
Account;
• When the Participant reaches age 65;
• Upon Policy Surrender;
• On the Policy Maturity Date;
• On the Benefit Expiry Date; whichever occurs first.

7.3.

7.3.1.

Partial and Permanent Disability Benefit
If the Participant sustains Partial and Permanent Disability,
the Company will pay the Benefit Amount as per the Scale
of Disabilities.
Disability Start Date
If the Participant sustained a Partial and Permanent Disability
from an Accident, the Disability Start Date shall be the date
of the Accident, provided the Disability results within 90 days
from the date of the Accident.
If the Participant sustained the Partial and Permanent
Disability from a Sickness, the Disability Start Date shall be
the date of the diagnosis.
If the Participant sustained the Partial and Permanent
Disability as a result of Loss, the Disability Start Date shall be
the date the Loss occurred or started.
The Disability Start Date must be before the Participant’s 65th
birthday or the Benefit Expiry Date, whichever is earlier.

 يوم ًا ولكنه قدم فـي �أقرب90 مقبول لعدم تقدمي الإ�شعار خالل فرتة
وقت معقول؛
• تقدمي جميع امل�ستندات والإثباتات واملعلومات على نفقة مقدم املطالبة؛ و
• �أن تكون جميع امل�ستندات والإثباتات واملعلومات املقدمة م�ستوفـية
.ملتطلبات ال�شركة من حيث �إثبات �أحقية املطالبة
 الفحو�صات الطبية.3.2.2.7
بهدف تقييم املطالبة املتعلقة مبنفعة امل�صاريف الطبية الناجتة عن
 ف�إن ال�شركة حتتفظ بحق مطالبة امل�شرتك باخل�ضوع لفح�ص من،حادث
.قبل الطبيب العام املعني من ِقبل ال�شركة فـي �أي وقت وب�أي طريقة معقولة
الإلغاء
يجوز �إلغاء منفعة العقد الإ�ضافـي من قبل حامل الوثيقة فـي �أي وقت وذلك

.3.2.7

ب�إ�شعار خطي تقوم ال�شركة مبوجبه ب�إ�صدار ملحق �إلغاء منفعة العقد
.الإ�ضافـي والذي ي�شكل جزء ًا من هذه الوثيقة
االنهاء
ً
تعترب منفعة امل�صاريف الطبية الناجتة عن احلادث منتهية تلقائيا فـي
:احلاالت التالية
كاف فـي
ٍ • فـي حال توقف �سريان الوثيقة ب�سبب ب�سبب عدم توفر مبلغ
ح�ساب اال�ستثمار؛
 �سنة؛65 • عند بلوغ امل�شرتك �سن الـ
• عند طلب ان�سحاب الوثيقة؛
• عند تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة؛
.• عند تاريخ انتهاء املنفعة قبل حدوث مقت�ضاها؛ �أيهم يحدث �أو ًال
منفعة العجز اجلزئي الدائم
فـي حـال تعـر�ض الـم�شــرتك لـعـجـز جـزئي دائـم ف�إن ال�شركـة �سـوف تـدفـع

.4.2.7

.3.7

.مبلغ املنفعة ح�سب جدول العجز والإعاقة
تاريخ بداية العجز
فـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز جزئي دائم جراء حادث ف�إن تاريخ بداية
العجز �سوف يكون هو تاريخ وقوع احلادث �شريطة ح�صول العجز خالل
. يوم ًا من تاريخ احلادث90
فـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز جزئي دائم نتيجة مر�ض ف�إن تاريخ بداية

.العجز �سيكون هو تاريخ الت�شخي�ص
وفـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز جزئي دائم كنتيجة للفقد ف�إن تاريخ
.بداية العجز �سيكون هو تاريخ ح�صول الفقد �أو بدايته
 �سنة �أو65 ويجب �أن يكون تاريخ بداية العجز قبل بلوغ امل�شرتك ل�سن
.تاريخ انتهاء املنفعة �أيهما يحل �أو ًال
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.1.3.7

7.3.2.

Entitlement Date
If the Participant sustained the Partial and Permanent
Disability from an Accident or a Sickness or as a result of
Loss, the Entitlement Date shall be the Disability Start Date.

7.3.3.

Scale of Disabilities
Partial and Permanent Disability means any one of the
following Disabilities:

7.3.3.1.

As per the Full Continental Scale
Please refer to Annexure 8.1 for Full Continental Scale.

7.3.3.2.

As per the Limited Continental Scale
Please refer to Annexure 8.2 for Limited Continental Scale.

7.3.4.

Exclusions
Partial and Permanent Disability Benefit is not applicable if
the Disability occurs due to any of the causes stated under
Clause 3.3.9.

7.3.5.

Conditions

7.3.5.1. Rider Charges

The Rider Charges will be based on the yearly Contribution
rates according to the Scale of Disability and Participant’s
occupational class and gender and will be applied on the
Benefit Amount stated against Partial and Permanent
Disability Benefit in the Protection Benefit section of the
Policy Certificate. These charges will be deducted monthly
by cancelling appropriate number of units based on the Unit
Price available on the date such deduction becomes due.

تاريخ التعوي�ض
فـي حال تعر�ض امل�شرتك للعجز اجلزئي الدائم من حادث �أو مر�ض �أو

.2.3.7

.كنتيجة للفقد ف�إن تاريخ التعوي�ض �سيكون تاريخ بداية العجز
 جدول العجز والإعاقة.3.3.7
يعني العجز اجلزئي الدائم �أي ًا من حاالت
:العجز التالية
 ح�سب اجلدول الدويل الكامل للعجز اجلزئي الدائم.1.3.3.7
 لالطالع على اجلدول الدويل الكامل1.8. يرجى الرجوع �إىل امللحق
.للعجز اجلزئي الدائم
 ح�سب اجلدول الدويل املحدود للعجز اجلزئي الدائم.2.3.3.7
 لالطالع على اجلدول الدويل املحدود2.8. يرجى الرجوع �إىل امللحق
.للعجز اجلزئي الدائم
 اال�ستثناءات.4.3.7
ال تنطبق منفعة العجز اجلزئي الدائم �إذا وقع العجز نتيجة لأي من

.9.3.3 الأ�سباب املذكورة فـي الفقرة
 ال�شروط.5.3.7
 حتديد ر�سوم العقد الإ�ضافـي.1.5.3.7
تعتمد ر�سوم العقد الإ�ضافـي على معدل اال�شرتاك ال�سنوي وفق ًا جلدول
العجز والإعاقة وفئة وظيفة امل�شرتك وجن�سه وتنطبق على مبلغ املنفعة
املذكور مقابل منفعة العجز اجلزئي الدائم الوارد فـي ق�سم منفعة
 وتخ�صم هذه الر�سوم �شهري ًا ب�إلغاء عدد.احلماية من �شهادة الوثيقة
منا�سب من الوحدات بنا ًء على �سعر الوحدة املتوفر فـي التاريخ الذي
.ي�صبح فـيه هذا اخل�صم م�ستحق ًا

7.3.5.2.

Notice and Proof of Claim
Company will only consider a claim for Partial and
Permanent Disability Benefit if:
• Written notice of the claim is given to the Company
within 90 days from the Disability Start Date, unless it
can be shown that there is a good reason why notice
could not be given within the 90 days but was given as
soon as reasonably possible;
• All required documents, evidence and information are
provided at the claimant’s own expense; and
• All documents, evidence and information provided satisfy
Company’s requirements on proof of claim.

 الإخطارات و�إثبات �صحة املطالبة.2.5.3.7
�سوف تنظر ال�شركة فـي املطالبة املتعلقة مبنفعة العجز اجلزئي الدائم
:فقط بال�شروط التالية
 يوم ًا من تاريخ بداية العجز90 • تقدمي �إ�شعار خطي باملطالبة لل�شركة خالل
 يوم ًا90 ما مل يتم �إعطاء �سبب مقبول لعدم تقدمي الإ�شعار خالل فرتة
ولكنه قدم فـي �أقرب وقت معقول؛
• تقدمي جميع امل�ستندات والإثباتات واملعلومات على نفقة مقدم املطالبة؛ و
• �أن تكون جميع امل�ستندات والإثباتات واملعلومات املقدمة م�ستوفـية ملتطلبات
.ال�شركة من حيث �إثبات �أحقية املطالبة

7.3.5.3.

Medical Examinations
To assess a claim for Partial and Permanent Disability,
Company reserve the right to require the Participant to be
examined by the Company’s appointed Medical Practitioner
at any time and in any manner which is reasonable.

 الفحو�صات الطبية.3.5.3.7
تقييم املطالبة املتعلقة مبنفعة العجز اجلزئي الدائم ف�إن ال�شركة حتتفظ
بحق مطالبة امل�شرتك باخل�ضوع لفح�ص من قبل الطبيب العام املعني من
.قبل ال�شركة فـي �أي وقت من وب�أية طريقة معقولة

7.3.5.4.

Termination of other Benefits
Protection under the Accidental Death Benefit will

 �إنهاء املنافع الأخرى.4.5.3.7
�سوف تنتهي احلماية مبوجب منفعة الوفاة الناجتة عن حادث تلقائي ًا فـي
.تاريخ بداية العجز

automatically terminate on the Disability Start Date.
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7.3.6.

Cancellation
This Rider Benefit may be cancelled by the Policyholder
on any Regular Contribution due date by written notice
whereby the Company shall issue an Endorsement of
cancellation of the Rider Benefit, which shall form part of
this Policy.

7.3.7.

Termination
The Partial and Permanent Disability Benefit will
automatically terminate:
• If it lapses due to insufficient amount in the Investment
Account;
• When the Benefit Amount payable under partial and
Permanent Disability Benefit has been paid;
• When the Participant reaches age 65;
• Upon Policy Surrender;
• On the Policy Maturity Date;
• On the Benefit Expiry Date, whichever occurs first.

7.4.

Total and Permanent Disability Benefit
If the Participant sustains Total And Permanent Disability, the
Company will pay the Benefit Amount.
Total and Permanent Disability means any one of the
following situations:
• The Participant sustains a Disability from an Accident
or a Sickness; the Disability is total, continuous and
permanent; and for at least 6 continuous months after
the Disability Start Date, the Participant is completely
unable to perform the duties of any occupation or any
business whatsoever for remuneration or profit; or
• Loss of sight of both eyes; or
• Loss of two major limbs; or
• Loss of sight of one eye and Loss of one major limb.

7.4.1.

Disability Start Date
If the Participant sustained a Total and Permanent Disability
from an Accident, the Disability Start Date shall be the date
of the Accident, provided the Disability results within 90
days from the date of the Accident.
If the Participant sustained the Total and Permanent
Disability from a Sickness, the Disability Start Date shall be
the date of the diagnosis.
If the Participant sustained the Total and Permanent
Disability as a result of Loss, the Disability Start Date shall
be the date the Loss occurred or started.
The Disability Start Date must be before the Participant’s
65th birthday or the Benefit Expiry Date, whichever is earlier.

الإلغاء
يجوز �إلغاء منفعة العقد الإ�ضافـي من قبل حامل الوثيقة يف �أي وقت وذلك
ب�إ�شعار خطي تقوم ال�شركة مبوجبه ب�إ�صدار ملحق �إلغاء منفعة العقد
الإ�ضافـي والذي ي�شكل جزء ًا من
.هذه الوثيقة

.6.3.7

االنهاء
ً
تنتهي منفعة العجز اجلزئي الدائم تلقائيا فـي
:احلاالت التالية
كاف فـي ح�ساب
ٍ • فـي حال توقف �سريان الوثيقة ب�سبب عدم وجود مبلغ
اال�ستثمار؛
• عند دفع مبلغ املنفعة امل�ستحق مبوجب منفعة العجز الكلي الدائم؛
 عام ًا؛65 • عند بلوغ امل�شرتك �سن الـ
• عند طلب ان�سحاب الوثيقة؛
• عند تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة؛
.• عند تاريخ انتهاء املنفعة قبل حدوث مقت�ضاها؛ �أيهم يحدث �أو ًال

.7.3.7

منفعة العجز الكلي الدائم
فـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز كلي دائم ف�إن ال�شركة �سوف تدفع
.مبلغ املنفعة

.4.7

:يعـنـي الـعـجــز الـك ـلـي الـدائــم �أيـ ًا من احلاالت التالية
• فـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز من جراء حادث �أو مر�ض؛ ويكون العجز
 ملدة �ستة �أ�شهر متوا�صلة على، م�ستمر ًا ودائم ًا؛ ويكون امل�شرتك،كلي ًا
 غري قادر متام ًا على �أداء مهام �أية مهنة �أو،الأقل بعد تاريخ بدء العجز
�أي عمل مهما كانت طبيعتها بغية احل�صول على �أجر �أو ربح؛ �أو
• فقد الب�صر فـي كلتا العينني؛ �أو
• فقد طرفـني رئي�سيني؛ �أو
.• فقد الب�صر فـي عني واحدة وفقد طرف رئي�سي واحد
تاريخ بداية العجز
فـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز كلي دائم جراء حادث ف�إن تاريخ بداية
العجز �سوف يكون هو تاريخ وقوع احلادث �شريطة ح�صول العجز خالل
. يوم ًا من تاريخ احلادث90
فـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز كلي دائم نتيجة مر�ض ف�إن تاريخ بداية

.العجز �سيكون هو تاريخ الت�شخي�ص
وفـي حال تعر�ض امل�شرتك لعجز كلي دائم كنتيجة للفقد ف�إن تاريخ بداية
.العجز �سيكون هو تاريخ ح�صول الفقد �أو بدايته
 �سنة �أو65 ويجب �أن يكون تاريخ بداية العجز قبل بلوغ امل�شرتك ل�سن
.تاريخ انتهاء املنفعة �أيهما يحل �أو ًال
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.1.4.7

7.4.2.

Entitlement Date
If the Participant sustained the Total and Permanent Disability
from an Accident or a Sickness, the Entitlement Date shall
be the date immediately following the minimum six months
Disability period prescribed in the definitions of Total and
Permanent Disability above.
If the Participant sustained the Total and Permanent Disability
as a result of Loss, the Entitlement Date shall be the
Disability Start Date.

7.4.3.

Exclusions
Total and Permanent Disability Benefit is not applicable if
the Disability occurs due to any of the causes stated under
Clause 3.3.9.

7.4.4.
7.4.4.1.

7.4.4.2.

تاريخ التعوي�ض
فـي حال تعر�ض امل�شرتك للعجز الكلي الدائم من حادث �أو مر�ض ف�إن
تاريخ التعوي�ض �سيكون التاريخ الذي يلي مبا�شرة الفرتة الدنيا لـ �ستة �أ�شهر
.من العجز املو�ضحة فـي تعاريف العجز الكلي الدائم �أعاله
وفـي حال تعر�ض امل�شرتك للعجز الكلي الدائم كنتيجة للفقد ف�إن تاريخ
.التعوي�ض �سيكون هو تاريخ بداية العجز
اال�ستثناءات
ال تنطبق منفعة العجز الكلي الدائم �إذا وقع العجز نتيجة لأي من

.2.4.7

.3.4.7

.9.3.3 الأ�سباب املذكورة فـي الفقرة

Conditions
Rider Charges
The Rider Charges will be based on the yearly Contribution
rates according to the Participant’s Age, occupation class
and gender and will be applied on the Benefit Amount
stated against Total and Permanent Disability Benefit in the
Protection Benefit section of the Policy Certificate. These
charges will be deducted monthly by canceling appropriate
number of units based on the Unit Price available on the
date such deduction becomes due.

 ال�شروط.4.4.7
 حتديد ر�سوم العقد الإ�ضافـي.1.4.4.7
تعتمد ر�سوم العقد الإ�ضافـي على معدل اال�شرتاك ال�سنوي وفق ًا لعمر وفئة
ووظيفة امل�شرتك وجن�سه وتنطبق على مبلغ املنفعة املذكور مقابل منفعة
.العجز الكلي الدائم الوارد فـي ق�سم منفعة احلماية من �شهادة الوثيقة
وتخ�صم هذه الر�سوم �شهري ًا ب�إلغاء عدد منا�سب من الوحدات بنا ًء على
.�سعر الوحدة املتوفر فـي التاريخ الذي ي�صبح فـيه هذا اخل�صم م�ستحق ًا

Notice and Proof of Claim
Company will only consider a claim for Total and Permanent
Disability Benefit if:

 الإخطارات و�إثبات �صحة املطالبة.2.4.4.7
�سـوف تـنظر ال�شـركـة فـي الـمطالـبـة الـمتعلقة العجز الكلي الدائم فقط
:بال�شروط التالية
 يوم ًا من تاريخ بداية العجز90 • تقدمي �إ�شعار خطي باملطالبة لل�شركة خالل

• Written notice of the claim is given to the Company
within 90 days from the Disability Start Date, unless it
can be shown that there is a good reason why notice
could not be given within the 90 days but was given as
soon as reasonably possible;
• All required documents, evidence and information are
provided at the claimant’s own expense; and
• All documents, evidence and information provided satisfy
Company’s requirements on proof of claim.

 يوم ًا90 ما مل يتم �إعطاء �سبب مقبول لعدم تقدمي الإ�شعار خالل فرتة
ولكنه قدم فـي �أقرب وقت معقول؛
• ت ـقــدي ــم جـمـي ــع الـم�سـ ـت ـنــدات والإث ـبــاتــات وال ـم ـع ـلــوم ــات على نـفـقــة
مقدم املطالبة؛ و
• �أن تكون جميع الـم�ستندات والإثباتات والـمعلومات الـمقدمة م�ستوفـية
.لـمتطلبات ال�شركـة من حيث �إثبات �أحقية الـمطالبة

To assess a claim for Total and Permanent Disability,
Company reserve the right to require the Participant to be
examined by Company’s appointed Medical Practitioner at
any time and in any manner which is reasonable.

 الفحو�صات الطبية.3.4.4.7
لتقييم املطالبة مبنفعة العجز الكلي الدائم ف�إن ال�شركة حتتفظ بحق
مطالبة امل�شرتك باخل�ضوع لفح�ص من قبل الطبيب العام املعني من قبل
.ال�شركة فـي �أي وقت وب�أية طريقة معقولة

7.4.4.4.

Termination of other Benefits
Cover under the Accidental Death Benefit will automatically
terminate on the Disability Start Date.

 �إنهاء املنافع الأخرى.4.4.4.7
ً
�سوف تنتهي احلماية مبوجب منفعة الوفاة الناجتة عن حادث تلقائيا فـي
.تاريخ بداية العجز

7.4.5.

Cancellation
This Rider Benefit may be cancelled by the Policyholder on

الإلغاء
يجوز �إلغاء منفعة العقد الإ�ضافـي من قبل حامل الوثيقة فـي �أي وقت وذلك

7.4.4.3.

Medical Examinations
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7.4.6.

any time by written notice whereby the Company shall issue
an Endorsement of cancellation of the Rider Benefit, which
shall form part of this Policy.

ب�إ�شعار خطي تقوم ال�شركة مبوجبه ب�إ�صدار ملحق �إلغاء منفعة العقد
.الإ�ضافـي والذي ي�شكل جزء ًا من هذه الوثيقة

Termination
The Total and Permanent Disability Benefit will automatically
terminate:

االنهاء
:تنتهي منفعة العجز الكلي الدائم تلقائي ًا فـي احلاالت التالية

• If it lapses due to insufficient amount in the Investment
Account;
• when the Benefit Amount payable under Total and
Permanent Disability Benefit has been paid;
• when the Participant reaches age 65;
• Upon Policy Surrender;
• On the Policy Maturity Date;
• On the Benefit Expiry Date, whichever occurs first.

• فـي حال توقف �سريان الوثيقة ب�سبب عدم توفر مبلغ كاف يف
ح�ساب اال�ستثمار؛
• عند دفع مبلغ املنفعة امل�ستحق مبوجب منفعة العجز الكلي الدائم؛
 عام ًا؛65 • عند بلوغ امل�شرتك �سن الـ
• عند طلب ان�سحاب الوثيقة؛
• عند تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة؛
.• عند تاريخ انتهاء املنفعة قبل حدوث مقت�ضاها؛ �أيهم يحدث �أو ًال
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الـمالحق

Annexure
8.1.		

اجلدول الدويل الكامل للعجز اجلزئي الدائم

Full Continental Scale

Nature of Disability		
		

Amount as a proportion
of the Benefit Amount

املبلغ كن�سبة من
طبيعة العجز

Total and irrecoverable Loss of sight of both eyes

100%

%100

Loss of both arms or both hands

100%

%100

Complete and permanent deafness of both ears of traumatic origin

100%

%100

Removal of the lower jaw

100%

%100

Permanent Loss of speech of traumatic origin

100%

%100

Loss of one arm and one leg

100%

%100

Loss of one arm and one foot

100%

%100

Loss of one hand and one foot

100%

%100

Loss of one hand and one leg

100%

%100

Loss of both legs		

100%

%100

Loss of both feet		

100%

%100

Total Paralysis		

100%

%100

Head
Loss of osseous substance of the skull in all its thickness
Surface of at least 6 sq. cm
Surface of 3 to 6 sq. cm
Surface of less than 3 sq. cm
Partial removal of the lower jaw, rising section in its entirety,
or half of the maxillary bone
Loss of one eye		
Complete and permanent deafness of one ear

40%
20%
10%
40%
40%
30%

%40
%20
%10
%40
%40
%30

Upper Limbs
Loss of one arm or one hand
Considerable loss of osseous substance of the arm
(definite and incurable lesion)
Total paralysis of the upper limb (incurable lesion of the nerves)
Total paralysis of the circumflex nerve
Shoulder anchylosis		
Elbow anchylosis
In favourable position (15 degree round the right angle)
In unfavourable position
Extensive loss of osseous substance of the two bones of the forearm
(definite and incurable lesion)
Total paralysis of the median nerve
Total paralysis of the radial nerve at the torsion cradle
Total paralysis of the forearm radial nerve
Total paralysis of the hand radial nerve
Total paralysis of the cubital nerve
Anchylosis of the wrist in favourable position (straight and pronation)
Anchylosis of the wrist in unfavourable position
(flexion of strained extension or supine position)
Total loss of thumb		
Partial loss of thumb (ungula phalanx)
Total anchylosis of thumb
Total amputation of forefinger
Amputation of two phalanges of forefinger
Amputation of the ungula phalanx of forefinger
Simultaneous amputation of thumb and forefinger
Amputation of thumb and finger other than forefinger
Amputation of two fingers other than thumb and forefinger
Amputation of three fingers other than thumb and forefinger
Amputation of four fingers including thumb
Amputation of four fingers excluding thumb
Amputation of the median finger
Amputation of a finger other than thumb, forefinger and median
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50%
40%

%50
%40
%55

55%
15%
30%
20%
35%
30%

%15
%30
%20
%35
%30
%35

35%
35%
25%
15%
25%
15%
25%

%35

15%
5%
15%
10%
8%
3%
25%
20%
8%
15%
40%
35%
8%
3%

%5

%25
%15
%25
%15
%25
%15
%15
%10
%8
%3
%25
%20
%8
%15
%40
%35
%8
%3

		
.1.8

			
مبلغ املنفعة

فقد النظر الكلي وب�شكل غري قابل لل�شفاء لكلتا العينني
فقد كلتا الذراعني �أو كلتا اليدين
فقد ال�سمع الكامل والدائم لكلتا الأذنني من جراء �إ�صابة
	�إزالة الفك ال�سفلي
الفقد الدائم للنطق من جراء �إ�صابة
فقد ذراع واحدة و�ساق واحدة
فقد ذراع واحدة ووقدم واحدة
فقد يد واحدة وقدم واحدة
فقد يد واحدة و�ساق واحدة
فقد كلتا ال�ساقني
فقد كلتا القدمني
ال�شلل التام

	�إ�صابات الر�أ�س
:فقد املادة العظمية للجمجمة بكافة كثافتها
 �سنتمرت مربع6 		 مب�ساحة التقل عن
 �سنتمرت مربع6 - 3 		 مب�ساحة تبلغ ما بني
 �سنتمرت مربع3 		 مب�ساحة �أقل من
 الق�سم الأعلى بكامله �أو ن�صف العظم الفكي، الإزالة اجلزئية للفك ال�سفلي
فقد عني واحدة
فقد ال�سمع الكامل والدائم لأذن واحدة
	�إ�صابات الأطراف العليا
فقد ذراع واحدة �أو يد واحدة
)فقد جزء كبري من املادة العظمية للذراع (�ضرر م�ؤكد وغري قابل لل�شفاء
)ال�شلل التام للأطراف العليا (�ضرر الأع�صاب غري القابل لل�شفاء
	ال�شلل التام للع�صب املقو�س
انكيلو�سيا الكتف
:		 انكلو�سيا الكوع
) درجة حول الزاوية اليمنى15( فـي و�ضعية مواتية
فـي و�ضعية غري مواتية
)الفقد املكثف للمادة العظمية لعظمتي ال�ساعد (�ضرر م�ؤكد وغري قابل لل�شفاء
ال�شلل التام للع�صب الن�صفي
ال�شلل التام للع�صب الكعربي عند القف�ص االلتوائي
ال�شلل التام للع�صب الكعربي لل�ساعد
ال�شلل التام للع�صب الكعربي لليد
ال�شلل التام لع�صب الذراع
)انكيلو�سيا املع�صم فـي و�ضعية مواتية (م�ستقيمة وباجتاه الأ�سفل
)انكيلو�سيا املع�صم فـي و�ضعية غري مواتية (و�ضعية الثني �أو املد املجهد �أو اال�ستلقاء
الفقد الكامل للإبهام
)الفقد اجلزئي للإبهام (�سالمية الظفر
انكيلو�سيا الإبهام الكلية
البرت الكلي لإ�صبع ال�سبابة
برت �سالميتني من �إ�صبع ال�سبابة
برت �سالمية الظفر من �إ�صبع ال�سبابة
برت ال�سبابة والإبهام فـي نف�س الوقت
برت الإبهام و�إ�صبع �آخر غري ال�سبابة
برت �إ�صبعني غري ال�سبابة والإبهام
 �أ�صابع غري ال�سبابة والإبهام3 برت
 �أ�صابع �شاملة الإبهام4 برت
 �أ�صابع با�ستثناء الإبهام4 برت
برت الإ�صبع الو�سطى
برت �إ�صبع غري الإبهام �أو ال�سبابة �أو الإ�صبع الو�سطى

Lower Limbs
Amputation of thigh (upper half)
Amputation of thigh (lower half) and leg
Total loss of foot (tibio-tarsal disarticulation)
Partial loss of foot (sub-ankle-bone disarticulation)
Partial loss of foot (medio-tarsal disarticulation)
Partial loss of foot (tarso-metatarsal disarticulation)
Total paralysis of lower limb (incurable nerve lesion)
Complete paralysis of the external polplitic sciatic nerve
Complete paralysis of the internal polplitic sciatic nerve
Complete paralysis of two nerves (polplitic sciatic nerve external
and internal)			
Anchylosis of the hip		
Anchylosis of the knee
Loss of osseous substance from the thigh or both bones of the leg
(incurable condition) 		
Loss of osseous substance of the knee-pan with considerable
separation of the fragments and considerable difficulty of movements
in stretching the leg		
Loss of osseous substance of the knee-pan while the movements
are preserved		
Shortening of the lower limb by at least 5 cm
Shortening of the lower limb by 3 cm to 5 cm
Shortening by 1 to 3 cm
Total amputation of all the toes
Amputation of four toes including the big toe
Amputation of four toes
Anchylosis of the big toe
Amputation of two toes
Amputation of one toe, other than the big toe

60%
50%
45%
40%
35%
30%
60%
30%
20%
40%
40%
40%
60%

%60
%50
%45
%40
%35
%30
%60
%30
%20
%40
%40
%40
%60
%40

40%
20%
30%
20%
10%
25%
20%
10%
10%
5%
3%

Anchylosis of the fingers (other than the thumb) and of the toes (other
than the big toe) shall only entitle to 50% of the compensation, which
would be due for the loss of the said members.
The total compensation payable in respect of several disablements due
to the same Accident is arrived at by adding together the various sums,
but shall not exceed the total Benefit Amount stated in the Takaful
Certificate.
Permanent Disabilities not mentioned above shall be compensated
in accordance with their seriousness as compared with that of those
mentioned, the occupation of the employee not being taken into
consideration.
The partial or total ‘functional’ disablement not specifically dealt with in
the Scale of Disabilities, of a limb or an organ is treated like the partial or
total loss of the said limb or organ.

%20
%30
%20
%10
%25
%20
%10
%10
%5
%3

)انكيلو�سيا الأ�صابع (غري الإبهام) و�أ�صابع القدم (غري الإ�صبع الكبري
		
 من التعوي�ضات التي ت�صبح م�ستحقة عند فقد%50 تخول ن�سبة
		
.الأع�ضاء املذكورة
		
يتم ح�ساب �إجمايل التعوي�ض املدفوع فيما يخ�ص الإعاقات املتعددة
		
الناجتة عن نف�س احلادث بجمع خمتلف املبالغ �شرط �أن ال تتجاوز
		
.		�إجمايل مبلغ املنفعة املذكور فـي �شهادة التكافل
وبالن�سبة لإ�صابات العجز الدائم غري املذكورة �أعاله ف�سيتم تعوي�ضها
		
طبق ًا ل�شدتها مقارنة بالبنود املذكورة �شرط �أن ال تتجاوز �إجمايل
		
 مع عدم �أخذ مهنة املوظف،مبلغ املنفعة املذكور فـي �شهادة التكافل
		
.فـي االعتبار
		
و�سوف تتم معاجلة العجز ”الوظيفي” الكلي �أو اجلزئي غري املذكور
		
حتديد ًا فـي جدول قيا�س العجز لأي طرف �أو ع�ضو كما لو كان فقد ًا كلي ًا
		
.		�أو جزئي ًا لذلك الطرف �أو الع�ضو

8.2. 		Limited Continental Scale
Nature of Disability		
					

Amount as a proportion
of the Benefit Amount

املبلغ كن�سبة من
طبيعة العجز

Total and irrecoverable Loss of sight of both eyes

100%

%100

Loss of both arms or both hands

100%

%100

Complete and permanent deafness of both ears of traumatic origin

100%

%100

Removal of the lower jaw

100%

%100

Permanent Loss of speech of traumatic origin

100%

%100

Loss of one arm and one leg

100%

%100

Loss of one arm and one foot

100%

%100

Loss of one hand and one foot

100%

%100

Loss of one hand and one leg

100%

%100

Loss of both legs		

100%

%100

Loss of both feet		

100%

%100

Total Paralysis		

100%

%100

Amputation of thigh (upper half)

60%

%60

Amputation of thigh (lower half and leg)

50%

%50

Total loss of foot (tibio-tarsal disarticulation)

45%

%45

Total paralysis of lower limb (incurable nerve lesion)

60%

%60

Lower Limbs

Product ID (A-SABB-3-I-07-007) الرقم التعريفي للمنتج

	�إ�صابات الأطراف ال�سفلية
)برت الفخذ (الن�صف الأعلى
برت الفخذ (الن�صف الأ�سفل) وال�ساق
)tibio-tarsal disarticulation( الفقد الكامل للقدم
)الفقد اجلزئي للقدم (مف�صل عظم ما حتت الكاحل
)medio-tarsal disarticulation ( الفقد اجلزئي للقدم
)tarso-metatarsal disarticulation( الفقد اجلزئي للقدم
)ال�شلل التام للطرف ال�سفلي (�ضرر الأع�صاب غري القابل لل�شفاء
ال�شلل التام للع�صب الوركي اخلارجي
ال�شلل التام للع�صب الوركي الداخلي
)ال�شلل التام للع�صبني (الوركي الداخلي واخلارجي
انكيلو�سيا الورك
انكيلو�سيا الركبة
)فقد املادة العظمية من الفخذ �أو كلتا عظمتي ال�ساق (حالة غري قابلة لل�شفاء
فقد املادة العظمية من ر�ضفة الركبة مع ف�صل كبري فـي الأجزاء و�صعوبة كاملة
فـي احلركة ومد ال�ساق
فقد املادة العظمية من ر�ضفة الركبة مع االحتفاظ باحلركات
 �سم على الأقل5 ق�صر الطرف ال�سفلي مبقدار
 �سم5 - 3 ق�صر الطرف ال�سفلي مبقدار
 �سم3 - 1 ق�صر الطرف ال�سفلي مبقدار
البرت الكلي جلميع �أ�صابع القدم
 من �أ�صابع القدم �شام ًال الإ�صبع الكبري4 برت
 �أ�صابع من القدم4 برت
انكيلو�سيا الإ�صبع الكبري
برت �إ�صبعني من القدم
برت �إ�صبع واحد من القدم غري الإ�صبع الكبري

اجلدول الدويل املحدود للعجز اجلزئي الدائم

		
.2.8

			
مبلغ املنفعة

فقد النظر الكلي وب�شكل غري قابل لال�سرتداد لكلتا العينني
فقد الذراعني واليدين
فقد ال�سمع الكامل والدائم لكلتا الأذنني من جراء �إ�صابة
	�إزالة الفك ال�سفلي
الفقد الدائم للنطق من جراء �إ�صابة
فقد ذراع واحدة و�ساق واحدة
فقد ذراع واحدة وقدم واحدة
فقد يد واحدة وقدم واحدة
فقد يد واحدة و�ساق واحدة
فقد كلتا ال�ساقني
فقد كلتا القدمني
ال�شلل التام
	�إ�صابات الأطراف ال�سفلية
)برت الفخذ (الن�صف الأعلى
برت الفخذ (الن�صف الأ�سفل) وال�ساق
)tibio-tarsal disarticulation( الفقد الكامل للقدم
)ال�شلل التام للطرف ال�سفلي (�ضرر الأع�صاب غري القابل لل�شفاء
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