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TAKAFUL ELITE LIFE PLAN - TERMS AND CONDITIONS 

PREAMBLE AND OPERATIVE CLAUSE

THIS TAKAFUL POLICY (herein after referred to as the    
“Plan /Policy”) is made by and Between 

 1.   Takaful Oman Insurance SAOG, a Listed company 
incorporated under the laws of Oman (hereinafter 
referred to as the “Company”), and acting as an  Agent  
/ Wakeel for the Participant’s Takaful Fund (PTF)  

And Participant  
 
2.   Named participant as mentioned in the Schedule 

(hereinafter referred to as the “Participant”)  

Whereas          

                                                                                        A.   The Participant desires to take a family takaful 
plan in the manner hereinafter described and the 
Company has received from the Participant an 
Application Form and Declaration, which, together 
with any other written statements relating hereto, 
shall constitute the basis of this Plan and is hereby 
deemed incorporated herein.  

B.   Therefore, the parties hereto hereby agree that 
the Company as an Agent / Wakeel for the PTF and 
upon receipt of all Contributions as per Schedule 
attached and the happening of any contingency 
described hereinafter and further in strict accordance 
with the terms and conditions herein contained or 
endorsed hereon shall indemnify the Customer , 
i.e. the Participant  against sudden and  unforeseen 
physical loss of or damage to the covered property as 
hereinafter more fully described in the manner and to 
the extent hereinafter provided.  

Takaful Provisions  

It is hereby agreed and understood that this contract is for 
Takaful coverage whereas:  

1.   The Participant seeks to enter into a Takaful relationship 
for promotion of solidarity, mutual cooperation 
and assistance whereby any residual funds may be 
declared as surplus as defined later in the Policy and 
made available to the Participants  

2.   The company has established and is managing two 
separate accounts: one for shareholders and other 
for participants as separate entity from shareholders 
fund for takaful operation as per takaful rules and SSB 
supervision.  

3.   The Company in this Plan is a Takaful company 
authorized by Oman Capital Market Authority and 
acting in accordance with the Shari’a principles and as 
an Agent / Wakeel for the Participant’s Takaful Fund to 
manage the Takaful operations for fixed agency fees 
and acts as Mudarib for investment of Contributions 
and Funds within the risk pool, and is entitled to an 
agreed percentage of realized profits under the 
guidance of an appointed Shari’a Supervisory Board 
(“SSB”).  

4.  The Contributions are donations to the Takaful Fund   

التمهيـد والبنـد العملـي 

تــم إبـــرام وثيقة التكافل هذه )والمشار إليها فيما بعد بـ
»الخطة / الوثيقة«( بين كل من:

1.  شــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع، وهـــــي شركــــة مساهمــــة 
عمانيــةعامـــــة تــــم إنشاؤهــــا وفقـــــا لقوانيــــن ســلطنة 
عمـــــان)ويشار إليهــا فيمــا بعــد بـ«الشــركة«(، والتــي تعمــل  

بصفتها وكيــال لصندوق تكافــل المشتركين. 

والمشترك  

المذكور في الجدول )والمشار إليه فيما بعد بـ«المشترك«(.  .2

وحيـث أن 

أ .   المشترك يرغب في الحصول على التكافل العائلـي 
النخبـة وفق ما هو مذكور أدناه وقــد استملت الشركة من 

المشترك نموذج الطلب والتصريح، اللذين يشكالن باإلضافــة 
إلى أي إفــادات كتابيـــة أخرى األساس الذي تقوم عليـــه 

هـــذه الخطـة وتعتبر جزءا ال يتجزأ منها.

ب .  وبهـــذا اتفـــق الطرفان على أن تقـــوم الشركة بصفتها 
وكياًل عن صندوق تكافل المشتركيــن وعنــد استالمها 

كافة االشتراكات حسب الجدول المرفــق وعنــد وقـــوع 
أٍي من الحاالت الطارئة الموضحة أدنـاه وحسب الشروط 

واألحكام المتضمنـة هنـا ، بتعويض المشترك عن الخسائـر 
الماديـة المفاجئـة وغير المتوقعة أو األضرار التي تلحق 

بالممتلكات المشمولة بالتغطية كما هو موضح بالكامل 
في هـذا العقـد . 

أحكـام التكافل 

لقــد تــم االتفـــاق على أن هذه الخطة هي للتغطية التكافلية 
حيث:

1.  يسعى المشترك للدخــول في عالقــة تكافليـــة لتعزيز 
التضامن والتعاون المتبادل والمساعـدة بحيث يتـــم اإلعالن 

عن أي مبالغ زائـــدة بصفتها فائضا متاحا للمشتركين كما 
هو معّرف الحقا في الوثيقـــة.

2.  تنشئ الشركة وتديــر حسابين منفصلين : حساب 
لمساهمي الشركة وحساب للمشتركين ككيان  ويكون له 

ذمــة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمـــة الشركة ، وذلك 
إلدارة اعمال التكافل وفقا ألحكام التكافل وتحت اشراف 

هيئــة الرقابـة الشرعية.

3.  الشركة في هذه الخطـة هـي شركة تكافل مرخصة 
من قبــل الهيئـــة العامـــة لسوق المــال وتعمــل وفقــا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية بصفتها وكيال لصنـدوق 
تكافـل المشتركيـن وذلك إلدارة عمليات التكافل 

مقابل رسوم وكالــة ثابتـــة وتعمل كمضارب الستثمار 
المساهمات واألموال، ويحق لها نسبــة متفــق عليها من 
األرباح المحققـــة وذلك بموجب توجيهات هيئة الرقابـــة 

الشرعيـــة.

تعتبر االشتراكات  تبرعا لصندوق التكافل.   .4

ـُوّزع جــزء من الفائض، إن وجد، على المشتركين في نهايــة  5.  ي
كــل سنــة مالية وفقًا لسياسة الشركة وموافقـــة هيئة 

الرقابة الشرعية، وسيتـــم التبرع بـنسبة 1% من هـــذا الفائض 
الحتياطي المسؤولية االجتماعية تحت إشراف هيئـــة 

الرقابــة الشرعية. و في حالة عجز الصندوق تقـــدم الشركة 
لــه قرضًابدون فائدة )قرضًا حسنًا( من حساب المساهمين 

حسب الشروط المتفــق عليها، علــى أن تستــرد من أي 
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5.   Part of surplus, if any, shall be distributed to the 
Participants at the end of each financial year according 
the Company’s policy and approval by its SSB. From 
this distributed Surplus, 1% will be donated to a Social 
Responsibility Reserve under the supervision of the 
SSB. Similarly in case of deficit, an interest free finance 
/ Qard Al-Hasan will be granted to the Takaful Fund by 
the Shareholders as per terms agreed and it shall be 
recovered from any surplus that may arise in the PTF in 
the subsequent years under SSB supervision.  

6.   At the liquidation of the Company all the accumulated 
and undistributed surplus amounts in the Takaful 
Fund shall be distributed to charities under SSB’s 
supervision.

DEFINITIONS

For the purpose of this policy, the following terms wherever 
used herein shall be held to mean:

Accident means a sudden, unexpected, unintentional, 
specific event, which occurs during the Policy Period at an 
identifiable time and place including exposure resulting from 
mishap to conveyance in which the Participant is traveling.

Agent/Wakeel means the representative of the Participant’s 
Takaful Fund. 

Application form means a signed statement of facts made 
by the applicant for Takaful, on the basis of which the 
Company carry out an underwriting in full accordance with 
the terms and conditions of this Plan. The application form 
becomes part of the contract when the Plan is issued.

Baggage means personal goods belonging to the Participant 
or for which he or she is responsible which are taken by him 
or her on the Journey or acquired by him or her during the 
Journey.

Beneficiary means the individual named by the Participant 
and as shown in the Takaful Membership Certificate or any 
endorsement thereafter.  Beneficiary shall be spouse or 
children or parents. 

Benefit means the indemnity payable under the scope of 
this policy in respect of Death or Travel Cover or Gadget 
Protection.

Bodily Injury means identifiable physical injury which is 
caused by an Accident and solely and independently of any 
other cause results in Participant’s death, Permanent Total 
Disablement or Dismemberment, except illness directly 
resulting from, or medical or surgical treatment rendered 
necessary by such injury 

Contribution means The amount paid by the Participant 
to the PTF based on a commitment to donate towards risk 
protection.

Cancers means a malignant tumor characterized by the 
uncontrolled growth and spread of malignant cells with 
invasion and destruction of normal tissue. This diagnosis 
must be supported by histological evidence of malignancy 
and confirmed by an oncologist or pathologist.

The following are excluded:

فائض يظهــر في صندوق تكافل المشتركين  للسنــوات 
المقبلــة و تحــت إشراف هيئـــة الرقابة الشرعيـــة.

6.  عند تصفية الشركة يصرف كل الفائض المتجمع وغير 
الموزع في صندوق التكافـــل إلى وجوه الخير تحت إشراف 

هيئــة الرقابة الشرعية.

التعريفات 

يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أينما 
استخدمت في هذه الوثيقة تحقيقًا ألغراض هذه الوثيقة: 

الحادث ويقصد به حدث محدد ومفاجئ غير متوقع وغير 
متعمد يقع خالل فترة سريان الوثيقة في وقت ومكان 

محددين، بما في ذلك التعرض الناتج عن حادث في وسيلة نقل 
يسافر بها المشترك . 

الوكيـل ممثـل صنـدوق تكافـل المشتركيـن 

استمـارة الطلـب  إفادة موقعة بالحقائـق التي تمـت مـن قبـل 
مقـدم الطلـب لتكافـل وتقــوم الشركة بنــاء عليها  بإجراء 

التغطية المتوافقـة بالكامـل مع شروط و أحكــام هـــذه 
الخطـة . و تعتبر استمـارة  الطلب جزء من الوثيقة عند إصدار 

الخطــة .

ويقصــد بهــا األمتعــة الشــخصية المملوكــة  حقائــب الســفر 
فــي  ويصحبهــا  عنهــا  مســؤواًل  يكــون  التــي  أو   للمشــترك 

رحلته أو يحصل عليها أثناء تلك الرحلة. 

فــي  المشــترك   يســميه  شــخص  أي  بــه  ويقصــد  المســتفيد 
المنافــع  لــه  ســُتدفع  والــذي  الســارية،  التكافــل  شــهادة 

المستحقة بموجب الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه. 

المنفعــة ويقصــد بهــا التعويــض المســتحق الدفــع بموجــب 
 نطــاق هــذه الوثيقــة فيمــا يخــص الوفــاة أو تغطيــة الســفر أو 

حماية األجهزة الذكية. 

المحــددة  الجســدية  اإلصابــة  بهــا  ويقصــد  البدنيــة  اإلصابــة 
الناتجــة عــن حــادث دون االعتمــاد علــى أي ســبب آخــر، ممــا يتســبب 
فــي وفــاة المشــترك  أو إصابتــه بالعجــز الكلــي الدائــم أو البتــر، 
ــي  ــي أو الجراح ــالج الطب ــن الع ــرة ع ــج مباش ــرض النات ــتثناء الم  باس

الذي تقتضيه هذه اإلصابة. 

بــه ورم خبيــث يتســم بالنمــو واالنتشــار  ويقصــد  الســرطانات 
وتدميــر  اجتيــاح  مــع  الخبيثــة  للخاليــا  المنضبــط  غيــر  الســريع 
األنســجة الســليمة. ويجــب تدعيــم التشــخيص بدليــل فحــص 
ــر  ــخيص بتقري ــد التش ــب تأكي ــة ويج ــود الخباث ــى وج ــجة عل  األنس

أخصائي أورام أو أخصائي باثولوجي)علم األمراض(.  

ويستثنى من ذلك ما يلي: 

1.  األورام التــي ُتظهــر تغييــرات خبيثــة للســرطانة الالبــدة   
بأنهــا  الموصوفــة  واألورام  موضعــه  فــي  الســرطان 
علــى  ذلــك  فــي  بمــا  غازيــة،  غيــر  أو  الخباثــة  محتملــة 
الســرطان  الالبــدة  الســرطانة  الحصــر:  ال  المثــال  ســبيل 
الثدييــن  فــي   (  Carcinoma – In Situ) موضعــه  فــي 
 2,CIN-1-Cervical Dysplasia-الُعُنِقــّي ــج  الَتَنسُّ  وخلــل 

   CN-3 and CIN

ْقــران  وســرطانات الجلــد الحرشــفية وقاعديــة  2.   َفــْرُط التَّ  
الخاليــا وســرطان الجلــد ميالنــوم األقــل مــن 1.5 ملــم 
ــم  ــا ل ــتوى كالرك 3، م ــن مس ــل م ــلو أو أق ــماكة بريس بس
خبيــث. لمــرض  الثانــوي  النمــو  اإلنتقــال،  علــى  دليــل  يتوافــر 

ــريحيًاT1a أو T1b أو  ــة تش ــتاتا الموصوف ــرطانات البروس 3.  س  
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 1.  Tumours showing the malignant changes 
of carcinoma-in-situ and tumours which are 
histologically described as pre-malignant 
or non-invasive, including, but not limited 
to: Carcinoma-in- Situ of the Breasts, 
Cervical Dysplasia CIN-1, CIN-2 and CIN-3

 2.  Hyperkeratoses, basal cell and squamous skin 
cancers, and melanomas of less than 1.5mm 
Breslow thickness, or less than Clark Level 3, 
unless there is evidence of metastases;

 3.  Prostate cancers histologically described as TNM 
Classification T1a or T1b or Prostate cancers of 
another equivalent or lesser classification, TIN0M0 
Papillary micro carcinoma of the Thyroid less than 
1 cm in diameter, Pipillary micro-carcinoma of the 
Bladder, and Chronic Lymphocytic Leukemia less 
than RAI Stage 3; and

 4.  All tumors in the presence of HIV infection.

  Checked-in Baggage means the baggage of the Participant 
in respect of the Covered Trip under the care, custody and 
control of the airlines/carrier for the purposes of transit 
and which is not under the immediate supervision of the 
Participant concerned.

Close Relative means any member of the Participant’s 
Immediate Family or his parents or brothers / sisters.

Company means Takaful Oman Insurance SAOG

Covered Trip / Journey means the first 90 days of any trip 
outside Oman falling within the period. The Journey shall be 
deemed to have begun with the Participant’s departure from 
Oman and shall have ended upon return to home.

Dismemberment means permanent loss of a limb including 
permanent loss of use of such limb or loss of eye(s) including 
total and irrecoverable loss of sight in such eye(s) caused by 
Bodily Injury occurring within 12 months from date of Accident. 

Effective Date means the date the cover starts under the 
policy. The cover starts from the date the Participant has paid 
his first Contribution to the Bank .

Excess means the amount the Participant must contribute 
towards each and every claim made. The amount of the 
excess is confirmed in the Takaful Membership Certificate.

Gadget means Personal Mobile phone, Smart Phones 
(including iPhones), iPads, Laptops or Tablets owned by 
Participant are covered by this policy.

He/She – where the context admits, words importing the 
masculine gender shall include the feminine gender and 
words importing singular member shall include the plural 
and vice versa.

Hospital Daily Indemnity means payment to be made to 
the Participant for each complete 24 hour period that the 
Participant spends as a hospital in-patient outside his or her 
Country or Domicile on a Journey. No payment shall be made 
until the first 24 hour period has expired, after which the first 
24 hour period is also eligible for payment.

Hijack means the unlawful seizure or wrongful exercise 
of control of the aircraft or other conveyance or the crew 
thereof in which the Participant is travelling as a passenger.

ســرطانات البروســتاتا بتصنيــف آخــر مســاوي أو أقــل تحــت 
ــة   تصنيــف TNM ، ســرطان الغــدة الدرقيــة الجزئــي الُحَليِميَّ
TIN0M0 قطــره أقــل مــن 1 ســم، ســرطان المثانــة الجزئــي، 
 ســرطان الــدم الليمفــاوي المزمــن لوكيميــا األقــل مــن 

المرحلة 3 آر أيه آي RAI، و 

المناعــة  نقــص  فيــروس  وجــود  فــي  األورام  4.   جميــع    
البشرية. 

ســفر  حقائــب  بهــا  يقصــد  و  المفحوصــة  الســفر  حقائــب 
المشــترك  خــالل الرحلــة المشــمولة بالتغطيــة والتــي تكــون تحــت 
ألغــراض  الطيران/الناقــل  شــركات  ســيطرة  أو  عهــدة  أو  رعايــة 
للمشــترك  المباشــر  اإلشــراف  تحــت  تكــون  ال  والتــي  الترانزيــت 

المعني.  

 القريب الحميم و يقصد به أي فرد من أفراد األسرة المباشرة 
للمشترك أو أبويه أو إخوته/أخواته.  

الشركة شركـة تكافـل عمـان للتأميـن ش.م.ع.ع   

أول  بهــا  ويقصــد  بالتغطيــة  المشــمولة  الرحلة/الســْفرة 
تقــع  ُعمــان  ســلطنة  خــارج  رحلــة  أي  مــن  يومــًا   )90( تســعون 
ــان  ــترك لُعم ــادرة المش ــخ مغ ــن تاري ــة م ــدأ الرحل ــرة. وتب ــاء الفت  أثن

وتنتهي بعودته إلى موطنه.  

البتــر ويقصــد بــه الفقــدان الدائــم لطــرف مــن األطــراف ويشــمل 
ذلــك الفقــدان الدائــم الســتخدام هــذا الطــرف أو فقــدان العيــن 
)العينيــن( بمــا فــي ذلــك الفقــدان الكلــي وغيــر القابــل إلســتعادة 
ــي  ــة الت ــة البدني ــة اإلصاب ــن( نتيج ــن )العيني ــذه العي ــي ه ــة ف  الرؤي

تقع خالل 12 شهرًا من تاريخ الحادث.  

تاريــخ بــدء الســريان ويقصــد بــه التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه التغطيــة 
تاريــخ  مــن  التغطيــة  وتبــدأ  الوثيقــة.  هــذه  بموجــب   المقدمــة 

سداد المشترك اشتراكه األول إلى البنك. 

التحمــات ويقصــد بــه المبلــغ الــذي يجــب علــى المشــترك  تحملــه 
مبلــغ  التكافــل  شــهادة  وتؤكــد  مقدمــة.  مطالبــة  كل   فــي 

التحمالت.  

األجهــزة الذكيــة ويقصــد بهــا الهاتــف المحمــول الشــخصي 
اآلي  أو  فــون(  اآلي  هواتــف  ذلــك  فــي  )بمــا  الذكيــة  والهواتــف 
بــاد أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة أو اللوحيــة التــي يمتلكهــا 

المشترك والمشمولة بالتغطية بموجب هذه الوثيقة. 

ضميــر الغائــب المذكــر أو المؤنــث )هو/هــي( – حســبما يســمح 
الســياق، تتضمــن الكلمــات التــي تشــير إلــى المذكــر فــي طياتهــا 
 المؤنــث وتتضمــن الكلمــات التــي تشــير إلــى المفــرد فــي طياتهــا 

الجمع والعكس صحيح. 

ــوع  ــغ المدف ــه المبل ــد ب ــفاء ويقص ــي لإلستش ــض اليوم التعوي
إلــى المشــترك  عــن كل فتــرة 24 ســاعة كاملــة يدخــل فيهــا 
المشــترك  لتلقــي العــالج داخــل المستشــفى )كمريــض داخلــي( 
خــارج بلــده أو محــل إقامتــه أثنــاء رحلــة مــا. ولــن يتــم صــرف 
تصبــح  وبعدهــا  األولــى،  ســاعة   24 الـــ  انتهــاء  قبــل  دفعــة   أي 

الـ 24 ساعة األولى مستحقة الدفع. 

اإلختطــاف ويقصــد بــه اإلســتيالء غيــر القانونــي أو الســيطرة غيــر 
أو طاقمهــا حيــث  نقــل  أي وســيلة  أو  الطائــرة   القانونيــة علــى 

يسافر المؤمن عليه كأحد المسافرين.  

 المستشــفى ويقصــد بهــا أي مستشــفى معتمــدة ومســجلة 
من قبل السلطة المحلية المعنية.  

المــرض ويقصــد بــه أي تدهــور مفاجــئ و/أو غيــر متوقــع فــي 
طبيــة  هيئــة  مــن  معتمــدة  شــهادة  بشــأنه  والصــادر   الصحــة 

مختصة ويظهر أثناء رحلة المشترك .  
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Hospital means a hospital recognised and registered as such 
by the local authority concerned.

Illness means any sudden and/or unexpected deterioration 
of health certified by a competent medical authority which 
first manifests itself whilst the Participant is on a Journey.

Participant means the customer who is covered under the 
Policy not more than 65 years of age and/or their Dependents 
as per the information/details mentioned on the Takaful 
Membership Certificate.

Immediate Family / Dependents means Participant and 
spouse and children (up to a maximum of 3 - i.e. Spouse + 3 
Children in all) up to age 18, or dependent children up to age 
23 if in full time education, and dependent upon parents for 
support. “Children” includes natural children, stepchildren or 
legally adopted children.

Identification cards means driving license, labour card, 
Insurance Card and other identification cards/papers of 
similar kind.

Kidney Failure means chronic irreversible failure of both 
kidneys, requiring either permanent renal dialysis or renal 
transplantation.

Medical Expenses means all reasonable costs necessarily 
incurred outside Oman whilst the Participant is on a Journey 
for hospital, surgical or other diagnostic or remedial treatment 
given or prescribed by a qualified medical practitioner.

Money means coins bank notes postal and money orders 
signed travellers and other cheques letter of credit, travel 
tickets, credit cards, petrol and other coupons.

Mudarib means the Company management team who 
manage the contributions of participant Fund through 
Shari’a complaint Mudaraba product.

Permanent Total Disablement means disablement 
resulting from Bodily Injury, caused other than by loss of limb 
or eye, which has prevented the Participant from engaging in 
any gainful occupation for at least twelve months and will in 
all probability entirely prevent the Participant from engaging 
in any gainful occupation whatsoever for the remainder of 
his or her life.

Policy Period means the period for which Contribution 
is fully paid by the Participant mentioned in the Takaful 
Membership Certificate

Pre Existing Illness means illness, disease or sickness 
occurring or manifesting prior to the Effective Date or the 
date of commencement of subscription, for which advice or 
treatment was sought or obtained from a medical practitioner, 
chiropractor, naturopath, or any other practitioner of a 
similar kind within twelve months immediately prior to the 
Effective Date or the date of commencement of subscription 
whichever is later.

Proof of Purchase means the original purchase receipt 
provided at the point of sale (not from online auctions) that 
gives details of the Gadget purchased, or similar documents 
that provide proof that Participant owns the Gadget.

Qard Al- Hasan means an interest free finance (benevolent 
finance). 

المشــترك  ويقصــد بــه العميــل المشــمول بالتغطيــة بموجــب 
يعولهــم  مــن  و/أو  عامــًا   65 عمــره  يتجــاوز  ال  والــذي  الوثيقــة 
شــهادة  فــي  المذكــورة  التفاصيــل   / المعلومــات  بموجــب 

التكافل. 

المشــترك   األســرة المباشــرة / المعالــون ويقصــد بالمعاليــن 
أطفــال   3  + الزوجــة  أي   –  3 أقصــى  )بحــد  واألطفــال  والزوجــة 
إجمــااًل( حتــى 18 ســنة أو األطفــال المعاليــن حتــى 23 ســنة إذا 
بــدوام كامــل والمعتمديــن علــى األهــل  التعليــم  كانــوا فــي 
ــال  ــال« األطف ــح »األطف ــن مصطل ــم . ويتضم ــى الدع ــول عل للحص
ــة. ــورة قانوني ــي بص ــال بالتبن ــزوج أو األطف ــال ال ــن أو أطف الطبيعيي

ــة  ــادة وبطاق ــة القي ــا رخص ــد به ــة ويقص ــات الهوي بطاقــات إثب
األخــرى الهويــة  وبطاقــات/أوراق  التأميــن  وبطاقــة   العمــل 

 المشابهة. 

ويقصــد بــه الفشــل المزمــن للكليتيــن غيــر  الفشــل الكلــوي 
 القابــل لإلســتعادة ممــا يســتلزم الغســيل الكلــوي المســتمر أو 

نقل وزراعة الكلى. 

المصاريــف الطبيــة ويقصــد بهــا جميــع التكاليــف المعقولــة 
التــي يتــم تحملهــا بالضــرورة خــارج ســلطنة ُعمــان أثنــاء رحلــة 
المشــترك  بغــرض االستشــفاء أو إجــراء العمليــات الجراحيــة أو 
 تلقــي العــالج التشــخيصي أو الدوائــي اآلخــر المقــدم أو الموصــوف 

من قبل طبيب ممارس مؤهل.  

المشــترك لصنــدوق تكافــل  المدفــوع مــن  المبلــغ  االشتـــراك 
المشاركين التزامًا منه بالتبرع للحماية من المخاطر. 

ــوال  ــات أمـ ــر اشتراكـ ــذي يديـ ــة ال ــق إدارة الشركـ ــارب  فريـ المضـ
المشتـــرك مــن خـــالل منتـــج مضاربـــة المتوافـــق مـــع الشريعـــة .

واألوامــر  والورقيــة  المعدنيــة  العمــالت  بهــا  يقصــد  األمــوال 
المســافرون والشــيكات  التــي يوقــع عليهــا  البريديــة والماليــة 
 وخطابــات االعتمــاد األخــرى، وتذاكــر الســفر وبطاقــات االئتمــان 

وقسائم البترول وغيرها.  

ــة  ــن اإلصاب ــج ع ــز النات ــا العج ــد به ــم ويقص ــي الدائ ــز الكل العج
البدنيــة لســبب غيــر فقــدان طــرف أو عيــن والتــي تمنــع المشــترك  
شــهرًا  عشــر  اثنــى  لمــدة  بعائــد  وظيفــة  أي  فــي  العمــل  مــن 
أي  مزاولــة  مــن  األرجــح  علــى  المشــترك   وتمنــع  األقــل،   علــى 

عمل بعائد لما تبقى من حياته.  

ويقصــد بهــا الفتــرة التــي ُيدَفــع بخصوصهــا  الوثيقــة  فتــرة 
 اشــتراك التكافــل بالكامــل مــن قبــل المشــترك  والمذكــورة فــي 

شهادة التكافل. 

القـرض الحسـن قرض  بـدون فائـدة ) قرض حسـن ( .

ــه المــرض أو الــداء أو العلــة  المــرض الســابق للتأميــن و يقصــد ب
الواقــع أو الموجــود قبــل تاريــخ بــدء الســريان أو تاريخ بــدء اإلنضمام، 
ــالج  ــه أو ع ــة بخصوص ــارة طبي ــى استش ــول عل ــرى الحص ــذي ج وال
ــي أو أي  ــداٍو طبيع ــدوي أو م ــج ي ــارس أو معال ــب مم ــن طبي ــه م ل
ممــارس آخــر ممــا شــابه ذلــك مــن أنــواع خــالل االثنــى عشــر شــهرًا 
 الســابقة مباشــرة لتاريــخ بــدء الســريان أو تاريــخ بــدء اإلنضمــام 

أيهما كان الحقًا. 

ــي  ــدم ف ــي المق ــراء األصل ــال الش ــه إيص ــد ب ســند الشــراء ويقص
يبيــن  الــذي  اإللكترونيــة(  المــزادات  مــن  )وليــس  البيــع  منفــذ 
 تفاصيــل الجهــاز الذكــي المشــتراة أو المســتندات المشــابهة التــي 

تثبت امتالك المؤمن عليه الجهاز الذكي. 

شــركة خطــوط جويــة منتظمــة ويقصــد بهــا أي طائــرة مدنيــة 
ُتشــّغل مــن قبــل شــركة نقــل جــوي منتظمــة، وتحمــل شــهادة أو 
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Scheduled Airline means any civilian aircraft operated by 
a civilian scheduled air carrier holding a certificate, license 
or similar authorization for a civilian scheduled air carrier 
transport issued by the country of the aircraft’s registry, and 
which in accordance therewith flies, maintains and publishes 
tariffs for regular passenger service between named cities at 
regular and specified times, or regular or chartered flights 
operated by such carrier.

SAS means Specialty Assistance Services, whose services 
are requisitioned by the Company for rendering emergency 
assistance to the Participant. The contact details of the SAS 
worldwide are given in Appendix 1 of this policy.

SAS Doctor means the physicians attached to the SAS alarm 
centres throughout the world. This list is subject to change at 
the discretion of the Company. 

Surplus means the Surplus comprised of residual 
Contributions of the Participants in addition to the reserves 
and profits, after deducting all expenses and indemnity 
amounts. The residual amount thus computed is considered 
a Surplus, rather than a profit. 

Takaful means a kind of cooperative insurance under the 
management of a specialized company that adheres to the 
rules and principles of Islamic Shari’a and based on the sets 
of takaful rules.  

Takaful Membership Certificate  means the schedule of 
Benefits duly signed by the Company which includes the 
certificate number, the name of the Participant, name of the 
Beneficiary and relationship, the Benefits, limits as well as the 
Effective Date and Contribution.

Terminal Illness means when the advent of death is highly 
probable within 12 months and medical opinion has rejected 
active therapy in favour of the relief of symptoms and 
support of both patient and family. The diagnosis of terminal 
illness and life expectancy must be made by an appropriate 
specialist physician.

Terrorism means the use or threatened use of force or 
violence against person or property, or commission of an act 
dangerous to human life or property, or commission of an act 
that interferes with or disrupts an electronic communication 
system, undertaken by any person or group, whether or not 
acting on behalf of or in any connection with organization, 
government, power, authority or military force, when the 
effect is to intimidate, coerce or harm a government, the 
civilian population or any segment of the economy.

Valuables means audio and video equipment cameras 
electrical electronic and photographic equipment 
telecommunications equipment radios personal stereo 
equipment telescopes and binoculars antiques jewellery 
watches precious stones and articles made of or containing 
gold silver or other precious metals or animals skins or hides.

War means war, whether declared or not, or any warlike 
activities, including use of military force by any sovereign 
nation to achieve economic, geographic, nationalistic, 
political, racial, religious or other ends.

Warlike operations means hostilities, mutiny, riot, civil 
commotion, civil war, rebellion, revolution, insurrection, 
conspiracy, military or usurped power and martial law or 
state of siege.

رخصــة أو تصريــح مشــابه للنقــل الجــوي المدنــي المنتظــم صــادرة 
ــك  ــب ذل ــا بموج ــير رحالته ــي تس ــرة، والت ــجل الطائ ــة س ــن دول م
ــماة  ــدول المس ــن ال ــة بي ــافرين العادي ــة المس ــعار خدم ــر أس وتنش
أو  مؤجــرة  جويــة  رحــالت  أو  ومنتظمــة  محــددة  أوقــات   فــي 

منتظمة تشّغلها شركة النقل الجوي هذه.  

الدعــم  خدمــات  بهــا  ويقصــد  التخصصــي  الدعــم  خدمــات 
التخصصــي التــي تطلبهــا الشــركة لتقديــم الدعــم فــي الحــاالت 
بخدمــات  االتصــال  تفاصيــل  وتــرد  المشــتركين.  إلــى  الطارئــة 
 الدعــم التخصصــي علــى مســتوى العالــم فــي الملحــق 1 مــن

 هذه البوليصة.  

الطبيــب  بــه  ويقصــد  التخصصــي  الدعــم  خدمــات  طبيــب 
المتصــل بمراكــز اإلنــذار التابعــة لخدمــات الدعــم التخصصــي فــي 
 جميــع أنحــاء العالــم. وتخضــع هــذه القائمــة للتغييــر تبعــًا لتقديــر 

الشركة.  

المنافــع  جــدول  بهــا  ويقصــد  التكافــل  عضويــة  شــهادة 
الموقــع حســب األصــول مــن قبــل الشــركة والــذي يتضمــن رقــم 
الشــهادة واســم المشــترك واســم المســتفيد والقرابــة والمنافــع 

وحدودها وتاريخ السريان واالشتراك.   

الفائـض يتكون الفائض من فائض اشتراكات المشتركين  
باإلضافة إلى االحتياطات واألرباح، وذلك بعد خصم جميع 

المصاريف ومبالـغ التعويض، وبالتالي تحتسب الزيادة على أساس 
أنها فائض وليست ربًحا.

التكافـل هو نوع من التأمين التعاوني تحت إدارة شركة 
متخصصة تلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ويستنـد 

على مجموعـة من قواعـد التكافل .

المرض العضال ويقصد به عندما يحتمل وقوع الوفاة خالل 
إثنى عشر)12( شهرًا وال ُيرى جدوى للتدخل العالجي من أجل 

تخفيف أعراض المرض الذي يعانيه المريض ودعمه هو وعائلته. 
كما يجب أن يجري تشخيص المرض العضال وتحديد مدة البقاء 

 على قيد الحياة المتوقعة من قبل أحد األطباء 
المختصين. 

ــوة أو  ــتخدام الق ــد باس ــتخدام أو التهدي ــه اس ــد ب اإلرهــاب ويقص
ــل  ــل يمث ــكاب أي فع ــكات أو ارت ــخاص أو الممتل ــد األش ــف ض العن
ــل  ــكاب أي فع ــكات، أو ارت ــخاص أو الممتل ــاة األش ــى حي ــرًا عل خط
ســواًء  إلكترونــي،  اتصــاالت  نظــام  أي  علــى  يشــّوش  أو  يعّطــل 
ــح أو  ــرف لصال ــواًء أكان يتص ــة وس ــخص أو مجموع ــك ش ــام بذل ق
لمصلحــة منظمــة أو حكومــة أو ســلطة أو قــوة أو قــوة عســكرية، 
 ويكــون تأثيــر ذلــك هــو تخويــف إجبــار أو إيــذاء حكومــة أو مدنييــن 

أو أي قطاع اقتصادي. 

والفيديــو  الصــوت  معــدات  بهــا  ويقصــد  الثمينــة  األشــياء 
ومعــدات  واإللكترونيــة  الكهربائيــة  والمعــدات  والكاميــرات 
الســلكية  االتصــاالت  ومعــدات  الفوتوغرافــي  التصويــر 
الشــخصية  الصــوت  مكبــرات  وأجهــزة  والراديــو  والالســلكية 
وأجهــزة التلســكوب والمناظيــر الميدانيــة والتحــف والمجوهــرات 
مــن  المصنوعــة  الثمينــة  والمــواد  واألحجارالكريمــة  والســاعات 
أو  األخــرى  الثمينــة  المعــادن  أو  بالذهــب  الُمطّعمــة  أو   الذهــب 

جلود الحيوانات أو فرائها.  

ــا  ــة أم ال، كم ــت معلن ــواء أن كان ــرب س ــا الح ــد به ــرب ويقص الح
ــوة  ــتخدام الق ــك اس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــطة حربي ــا أي أنش ــد به يقص
أهــداف  لتحقيــق  ســيادة  ذات  دولــة  أي  قبــل  مــن  العســكرية 
 اقتصاديــة أو جغرافيــة أو قوميــة أو سياســية أو عنصريــة أو دينيــة 

أو أي أهداف أخرى. 
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Wakala means the contract that appoints  someone to be 
the Participant’s agent for a certain fee.

The parties hereto hereby agree that Takaful Oman Insurance 
SAOG  ( herein after called Company)the  Agent / Wakeel for 
the PTF and upon receipt of all Contributions as per Schedule 
attached and the happening of any contingency described 
hereinafter and further in strict accordance with the terms 
and conditions herein contained or endorsed hereon shall 
indemnify  the Customer  (the Participant) against the 
risks specified in this document subject to the Terms and 
Conditions hereinafter specified on or after the Effective Date 
of this Policy. 

PROVIDED ALWAYS that this Policy shall be subject to 
the Terms and Conditions herein after specified and any 
Endorsements made to this Policy now or at any future time 
by the Company and all such Terms and Conditions and any 
such Endorsements are to be deemed part of this Policy.

 IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this Plan in 
Muscat, Sultanate of Oman:

Signed for and on behalf of                                 Date

Takaful Oman Insurance S.A.O.G. 

Scope of Cover

Section 1. Family Takaful Coverage (Life)

Section 1A. High Value Family Takaful

  In the event of a Bodily Injury or Illness which results 
in death of an Participant, other than those specifically 
excluded, after the Effective Date and during the Policy 
period, the Company shall pay the Beneficiary 60% of 
the eligible claim amount as lump sum (maximum 
OMR 60,000/-) in accordance with the terms and 
conditions of this policy.

Section 1B. Lifestyle Support

  In the event of an admissible death claim under Section 
1A, the Company shall pay the Beneficiary 40% of the 
eligible claim amount in 25 equal monthly installments 
(maximum OMR 40,000/- in all) in accordance with 
the terms and conditions of this policy to support the 
family in order to maintain their life style.

 Basis of Claim Computation for Section 1

 Maximum Sum covered – OMR 100,000/-

 1.  Death due to accident: 100% of Sum covered 
from day one.

  - Death due to sickness:

    Up to 6 months: 20% of the Sum covered 
(however death due to pre-existing medical 
conditions is not covered)

  -   6+ to 12 months: 20% of the Sum covered 

ويقصــد بهــا األعمــال العدائيــة أو التمــرد  العمليــات الحربيــة 
أو الشــغب أو االضطرابــات المدنيــة أو الحــرب األهليــة أو التمــرد 
أو الثــورة أو العصيــان المســلح أو التآمــر أو االســتيالء العســكري 
 علــى الســلطة أو اغتصــاب الســلطة أو األحــكام العرفيــة أو حالــة 

الحصار. 

أ -وافـق األطـراف على أن شركـة تكافـل عمـان للتأميـن ش.م.ع.ع 
) يشـــار إليهــا فيمــا بعـــد » بالشركـــة » ( بصفتهــا وكياًل عــن صندوق 
االشــتراكات  كافــة  اســتالمها  عنــد  و  المشــتركين  تكافــل 
حســب الجــدول المرفــق وعنــد وقــوع أٍي مــن الحــاالت الطارئــة 
ــا  ــة هنـ ــكام المتضمنـ ــروط واألح ــب الش ــاه وحس ــة أدنـ الموضح
ــي  ــددة ف ــر المحـ ــد المخاطـ ــترك » ضـ ــل » المش ــض العميـ ، بتعوي
هـــذه الوثيقـــة طبقـــا للشـــروط واألحكـــام المحـــددة في أو بعـــد 
تاريـــخ هـــذه الوثيقـــة ، بشـــرط أن هـــذه الوثيقـــة تخضـــع للشـــروط 
واألحـكـــام المذكـورة هنـــا وأي مالحـق تتـم لهـذه الوثيقـة اآلن أو 
في المستقبـــل بواسطـــة الشركـــة وتعتبـر جميـع هـــذه الشـروط 

واألحكـام وهـذه المالحـق جـزء من هـذه الوثيقـة .  

وإثباتا لذلـك قـام األطـراف بتوقيـع هـذه الخطة في مسقـط ، 
سلطنـة عمـان : 

التوقيـع نيابـة عن 

شركـة تكافـل عمـان للتأميـن ش.م.ع.ع   

نطاق التغطية 

القسم 1. تغطية التكافل العائلي ) على الحياة( 

القسم 1 أ. التكافل العائلي  على الحياة ذو القيمة 
العالية 

  فــي حالــة اإلصابــة البدنيــة أو المــرض الــذي يتســبب فــي وفــاة 
ــدء  ــخ ب ــد تاري ــتثناة، بع ــباب المس ــك األس ــالف تل ــترك ، بخ المش
الســريان وخــالل فتــرة البوليصــة، فســوف تقــوم الشــركة 
للمســتفيد  المســتحق  المطالبــة  مبلــغ  مــن   %60 بدفــع 
 كدفعــة واحــدة )بحــد أقصــى 60,000 ريــال عمانــي( بموجــب 

شروط وأحكام هذه البوليصة. 

القسم 1 ب. دعم أسلوب الحياة 

  في حالة قبول مطالبة وفاة بموجب القســم 1 أ، فإن الشــركة 
 ســوف تقــوم بدفــع 40% مــن مبلــغ المطالبــة المســتحق
تمثــل خمســة وعشــرون )25 ( دفعــة شــهرية متســاوية )بحــد 
إلــى المســتفيد بموجــب  ريــال عمانــي ككل(   40,000 أقصــى 
األســرة  دعــم  أجــل  مــن  الوثيقــة؛  هــذه  وأحــكام  شــروط 

بهدف الحفاظ على أسلوب حياتهم. 
أساس حساب المطالبة للقسم 1 

الحد األقصى لمبلغ التغطية – 100,000 ريال عماني   
1.  الوفــاة بســبب حــادث: 100% مــن مبلــغ التغطيــة مــن    

اليوم األول. 
الوفاة بسبب مرض:    .2  

   حتــى 6 أشــهر: 20% مــن مبلــغ التغطيــة )بينمــا الوفــاة 
 الناتجــة عــن الحاالت الطبية الســابقة للتكافل العائلي غير 

مغطاة(. 
اكثر من 6 الى 12 شهرًا: 20% من مبلغ التغطية.    

اكثر من 12 الى 18 شهرًا: 60% من مبلغ التغطية.    

اكثر من 18 شهرًا: 100% من مبلغ التغطية.    

التاريـخ  
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  -   12+ to 18 months: 60% of the Sum covered 

  - 18+ months: 100% of the Sum covered.

EXCLUSIONS - Applicable to Section 1:

No payment shall be made under this policy on the death of 
Participant, if such death occurs as a result of:

 1.  Active participation in any war, whether declared 
or not, from warlike action, civil war, insurrection, 
riot, civil commotion or other acts of violence 
including terrorism originating from any political 
or civil unrest;

 2.  Engaged in aviation, gliding, or any other form of 
aerial flight other than as a fare paying passenger 
or pilot or crew in a commercially licensed 
aircraft of a recognized airline or charter service 
operating on a regular route;

 3.  Any breach of Criminal law by the Participant or 
an assault provoked by him;

 4.  Attempted suicide whilst sane or insane within 1 
year after the date on which the assurance of that 
Participant first commenced;

 5.  Any deliberate self-inflicted injury and/or self-
medication (without a proper prescription from a 
legally recognized medical practitioner);

 6.  Loss resulting from accidental or deliberate 
spread or use of Nuclear, Biological or Chemical 
material including loss, damage, cost or expense 
of whatsoever nature directly or indirectly caused 
by, resulting from or in connection with any action 
taken in controlling, preventing, suppressing or 
in any way relating to any event where Nuclear, 
Biological and Chemical material is involved.

 7.  Infection from any Human Immunodeficiency 
Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency 
syndrome (AIDS) or any AIDS related condition 
other than blood transfusion.

 8.  Terminal Illness, Kidney Failure and Cancer within 
12 months after the date on which the assurance 
of that Participant first commenced.

 9.  Death due to Pre-existing medical condition but 
this exclusion shall not apply in respect of death 
occurring after a continuous period of 6 months 
from the Effective Date. 

Coverage of Passive War Risk

The Passive War Risk shall be covered as follows:

Subject to the terms and conditions of this Policy/Plan, the 
Company shall be liable for claims that become payable 
on death as a result of war or war-like operations (whether 
war be declared or not), provided that the war either takes 
place in the country of residence of the Participant and 
the Participant does not actively participate in any of the 
above- mentioned events or the Participant is involuntarily 
affected by suddenly occurring war or war-like operations 
while travelling outside the country of residence where the 

االستثناءات - المطبقة على القسم 1 

لن يتم إجراء أي دفعة بموجب هذه الوثيقة عند وفاة المشترك ، 
إذا كانت هذه الوفاة ناتجة عن: 

1.  المشــاركة الفعليــة فــي أي حــرب ســواء أن كانــت معلنــة   
أم ال أو المشــاركة فــي أي عمليــات حربيــة أو حــرب أهليــة 
أو عصيــان أو أعمــال شــغب أو اضطرابــات مدنيــة أو غيرهــا 
اإلرهابيــة  األعمــال  بمــا فــي ذلــك  العنــف،  أفعــال   مــن 

الناتجة عن أي قالقل مدنية أو سياسية. 

2.  المشــاركة فــي أنشــطة الطيــران أو الطيــران الشــراعي   
ــك  ــالف تل ــة؛ بخ ــالت الجوي ــكال الرح ــن أش ــكل م أو أي ش
أو  طيــارًا  أو  بأجــر  مســافرًا  فيهــا  تكــون  التــي  الرحــالت 
عضــو مقصــورة الطائــرة فــي طائــرة مرخصــة تجاريــًا مــن 
 شــركة خطــوط جويــة معتمــدة أو خدمــة تأجيــر طائــرات 

تعمل في خطوط منتظمة. 

3.  أي مخالفة للقانون الجنائي من قبل المشترك  أو أي   
اعتداء يتم بتحريض من قبله. 

4.  محاولة االنتحار أو إصابة النفس عمدًا سواء أن كان   
 مجنونًا أم ال خالل سنة )1( واحدة بعد تاريخ بدء سريان 

وثيقة التكافل على المشترك  ألول مرة. 

ــة  ــة )دون وصف ــداواة ذاتي ــدًا و/أو م ــس عم ــة للنف 5.  أي إصاب  
قانونيــة(. بصــورة  معتمــد  ممــارس  طبيــب  مــن  طبيــة 

ــد أو  ــتخدام المتعم ــر أو االس ــن النش ــة ع ــارة الناتج 6.  الخس  
غيــر المتعمــد للمــواد النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة 
بمــا فــي ذلــك الخســارة أو الضــرر أو التكلفــة أو المصاريــف 
الحادثــة أو الناتجــة أو المتعلقــة بشــكٍل مباشــر أو غيــر 
أو  الســيطرة علــى  ُيتخــذ مــن أجــل  إجــراء  بــأي  مباشــر 
أو خــالف ذلــك، فيمــا يخــص أي حــدث  إيقــاف  أو  منــع 
اســتخدمت فيــه مــواد نوويــة وبيولوجيــة وكيميائيــة.

7.  عــدوى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية أو متالزمــة نقــص   
ــدز  ــة باإلي ــاالت مرتبط ــدز( أو أي ح ــب )اإلي ــة المكتس  المناع

بخالف المنقولة عن طريق الدم. 

8.  المرض العضال والفشل الكلوي والسرطان خالل اإلثنى   
عشر)12( شهرًاـ12شهرًا األولى بعد تاريخ بدء سريان التأمين 

على المشترك . 

9.  الوفاة بسبب حالة سابقة لوثيقة التكافل، لكن هذا   
االستثناء لن يطبق على ما يخص الوفاة الواقعة بعد 

فترة ستة )6( أشهر مستمرة من تاريخ بدء السريان. 

تغطية مخاطر الحروب السلبية

يعاد تأمين مخاطر الحروب السلبية كاآلتي:

ــل  ــروطها، يتحم ــة وش ــذه الوثيقة/الخط ــكام ه ــاة أح ــع مراع م
ــن  ــتحقة ع ــات المس ــؤولية المطالب ــن مس ــد التكافل/التأمي معي
الوفــاة نتيجــة الحــرب أو العمليــات الحربيــة )أعلنــت الحــرب أم 
ــترك  ــة المش ــد إقام ــي بل ــرب ف ــع الح ــريطة أن تندل ــن(، ش ــم تعل ل
أعــاله،  المذكــورة  األحــداث  مــن  أي  فــي  فعليــًا  يشــترك  وأال   ،
أو تضــرر المشــترك  مكرهــًا بــأي حــرب أو عمليــات حربيــة أثنــاء 
ســفره خــارج بلــد اإلقامــة، علــى أال تزيــد مــدة إقامــة المشــترك  
ــراف  ــدرك األط ــك، ي ــرب. ودرءًا للش ــدالع الح ــد ان ــًا بع ــى 28 يوم عل
كان  إذا  مســؤولية  أي  التكافل/التأميــن  معيــد  تحمــل  عــدم 
المشــترك  يســافر إلــى بلــد مــا بعــد إعــالن الحــرب فيــه أو بعــد 
البلــد لعمليــات حربيــة. تعــرض هــذا  أو  إعالنــه منطقــة حــرب، 
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Participant remains no more than 28 days following the 
outbreak. For the avoidance of doubt it is understood that 
the Company shall not be liable if the Participant is travelling 
to a country after war has been declared in that country or 
after it has been recognized as a war zone or that country is 
exposed to warlike operations.

In no case the Passive War Risk shall be covered in Syria, Libya, 
North Korea, Iraq, Iran, Yemen Afghanistan and Palestine.

For the purposes of the passive war risk cover hereunder, 
solely death resulting directly and independently of all other 
causes from bodily injury effected through external, violent 
and visible means shall becovered, provided the death 
materializes within a period of 6 months after the bodily 
injury has occurred.

Terrorism Exclusion

Not withstanding any other provision in this Policy/Plan 
the Company shall not be liable for claims directly or 
indirectly caused by, resulting from, or in connection with 
acts of terrorism by making use of nuclear, biological or 
chemical weapons or material, or action taken in controlling, 
preventing, suppressing or in any way relating to any such 
act of terrorism, regardless of any other cause or event 
contributing concurrently or in any other sequence of the 
loss.  An act of terrorism means an act – whether involving 
violence or the use of force or not – or the threat or the 
preparation thereof, of any person or group(s) of persons 
whether acting alone or on behalf of or in connection with 
any organisation(s) or government (s) – which appears to 
be intended to intimidate or influence a de jure or de facto 
government or the public or a section of the public, or 
disrupt any segment of the economy and from its nature or 
context is done in connection with political, social, religious, 
ideological or similar causes or objectives.

In any case, active participation of the Participant in any acts 
of terrorism - whether making use of nuclear, biological or 
chemical weapons or material or not – shall be excluded.

Section 2. Annual Family Travel Takaful

This section covers the Person and/or their Immediate Family 
/Dependents to whom the benefits shall apply. Unlimited 
trips during the Policy Period, single trip shall be up to a 
maximum of 90 days. The Participant(s) will have the facility 
to avail a Travel Takaful Certificate for Visa purposes.

1. Personal Accident Takaful – 24 hour cover

The Company shall pay the Sum covered for this Section 
stated in the Takaful Membership Certificate if in the course 
of the Covered Trip, the Participant sustains Bodily Injury 
solely and directly by outward violent and visible means or as 
a result of being struck by any air, land or water conveyance 
during the course of travel which solely and independently of 
any other cause within 12 calendar months of the date of the 
Accident or being struck results in the Participant suffering

 i. Death or

 ii. Dismemberment (or)

 iii. Permanent Total Disablement

وال تغطــى مخاطــر الحــروب الســلبية بــأي حــال مــن األحوال 
فــي ســوريا وليبيــا وكوريــا الشــمالية والعــراق وإيــران واليمــن 

ــطين. ــتان وفلس وأفغانس

تغطــي  الســلبية،  الحــروب  مخاطــر  لتغطيــة  وتوضيحــًا 
عــن  وبمعــزل  مباشــر،  بشــكل  الناتجــة  الوفــاة  فقــط 
الناتجــة  الجســدية  اإلصابــة  مــن  كافــة،  األخــرى  األســباب 
تقــع  أن  شــريطة  ومرئيــة،  عنيفــة  خارجيــة  أســباب  عــن 

الوفــاة خــالل 6 أشــهر مــن حــدوث اإلصابــة الجســدية. 

استثناء اإلرهاب

بصــرف النظــر عــن أي بنــد آخــر فــي هــذه االتفاقيــة، ال يتحمــل 
بشــكل  تنتــج  مطالبــات  أي  مســؤولية  التكافل/التأميــن  معيــد 
ــى  ــوي عل ــة تنط ــال إرهابي ــأي أعم ــل ب ــر أو تتص ــر مباش ــر أو غي مباش
اســتخدام األســلحة أو المــواد النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة، 
أو أي إجــراء يتخــذ لفــرض الســيطرة علــى أي أعمــال إرهابيــة أو 
منعهــا أو قمعهــا أو تتصــل بهــا بــأي شــكل مــن األشــكال، حتــى 
أو  الوقــت نفســه  آخــر ســاهم فــي  أو حــدث  لــو وجــد ســبب 
بــأي ترتيــب زمنــي آخــر فــي حــدوث الخســارة. ويقصــد بالعمــل 
اســتخدام  أو  عنــف  علــى  انطــوى  ســواء   - عمــل  أي  اإلرهابــي 
ــخص أو  ــه أي ش ــوم ب ــه، يق ــز ل ــه أو التجهي ــد ب ــوة أم ال، أو التهدي ق
جماعــة )جماعــات( مــن األشــخاص بمفــرده أو لحســاب أي منظمة 
)منظمــات( أو حكومــة )حكومــات( أو علــى صلــة بهــا - ويبدو منه 
أن المقصــود منــه تخويــف أو التأثيــر علــى حكومــة قائمــة بحكــم 
القانــون أو الواقــع أو الشــعب أو طائفــة منــه، أو إعاقــة أي قطــاع 
مــن القطاعــات االقتصاديــة، ويبــدو مــن طبيعتــه أو ســياقه أن لــه 
ــابه. ــا ش ــة أو م ــة أو أيدولوجي ــة أو ديني ــة أو اجتماعي ــًا سياس أهداف

المشــترك   مــن  الفعليــة  المشــاركة  تســتثنى  حــال،  أيــة  وعلــى 
اســتخدام  فــي  تمثلــت  ســواء  اإلرهابيــة،  األعمــال  مــن  أي  فــي 
ال. أم  كيميائيــة  أو  بيولوجيــة  أو  نوويــة  مــواد  أو  أســلحة 

القسم 2. تكافل سفر األسرة السنوي 

 / المباشــرة  أســرته  و/أو  المشــترك   القســم  هــذا  يغطــي 
المعاليــن الذيــن تســري عليهــم المنافــع. الرحــالت غيــر المحــددة 
خــالل فتــرة الوثيقــة، ويكــون الحــد األقصــى للرحلــة الفرديــة 
تســعون 90( يومــًا. ويمتلــك المشــترك  )المؤمــن عليهــم( خيــار 
التأشــيرات. ألغــراض  الســفر  تكافــل  شــهادة  مــن  االســتفادة 

مــدار  علــى  تغطيــة   – الشــخصية  الحــوادث   1.  تكافــل 
الساعة 

تدفــع الشــركة للمشــترك  بخصــوص هذا القســم، مبلــغ التغطية 
كمــا هــو مبيــن فــي شــهادة التكافــل إذا أصيــب المشــترك  أثنــاء 
الرحلــة المشــمولة بالتغطيــة بإصابــة جســدية بصــورة مباشــرة 
بواســطة وســائل عنيفــة ومرئيــة خارجيــة، أو كنتيجــة للضــرب 
جــّراء أي انتقــال جــوي أو أرضــي أو بحــري خــالل الســفر الــذي يكــون 
جــّراء أي ســبب آخــر بصــورة مســتقلة ومفــردة خــالل 12 شــهرًا 
يتســبب  الــذي  الضرب/اإلصابــة   أو  الحــادث  تاريــخ  مــن   ميالديــًا 

في معاناة المشترك  من: 

الوفاة أو   .1  

البتر )أو(   .2  

العجز الكلي الدائم   .3  

إلــى  )باإلضافــة   I القســم  علــى  المنطبقــة   اإلســتثناءات 
اإلستثناءات العامة( 

لــن ُتْدفــع المنافــع بموجــب هــذا القســم مــن هــذه الوثيقــة 
ــو د  ــن البن ــد م ــن بن ــر م ــب أكث ــه بموج ــن علي ــص أي مؤم ــا يخ  فيم
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Exclusions applicable to Section I  
(in addition to General Exclusions)

The Benefits under this Section of this Policy shall not be paid 
in respect of any one   under more than one of the item(s) i. to 
iii arising out of any one Accident.

2. EMERGENCY MEDICAL

2.1. Emergency Medical Legal and Referral Services

2.1.1 Emergency Evacuation

In case of serious Illness or Accident, and upon medical 
advice, the Participant can be evacuated by SAS to the 
nearest facility capable of providing adequate care, only 
if medical treatment is unavailable and the gravity of his 
medical condition warrants specialised, vital treatment.

Conditions

 a.  All decisions of medical nature, degree of urgency, 
state of the Participant and his fitness to travel as 
well as practical considerations such as access to 
airport, meteorological factors, distance to be 
covered and mode of transport would be taken 
by the SAS doctor in charge, in consultation with 
the doctor treating the Participant, and if possible 
with the Participant family doctor.

 b.  All services would be given under constant 
medical supervision.

2.1.2 Emergency Medication / Medical equipment 
expenses

Upon request from a local attending physician the Company / 
SAS will, when possible and legally permissible, dispatch any 
essential medicine and/ or medical equipment required for 
the Participant which is not locally available. 

Conditions

The Participant would be responsible for the cost of the 
items dispatched unless they are required for an emergency 
evaluated by the SAS doctors.

2.1.3 Despatch of Physician

If an Participant is taken ill suddenly and cannot be moved, 
and should local treatment prove to be inadequate, SAS will 
send a medical specialist to the Participant.

2.1.4 Transportation to join the Participant and/or return 
of children

Scope of Cover

The Company shall indemnify the Participant in respect of 
transportation costs of a third party (any person designated by 
the Participant and originating from the same country of the 
Participant) and/or return of dependent children consequent 
upon the Participant falling ill or sustaining Bodily Injury in 
the course of the Covered Trip. The Company’s liability shall 
be in accordance with the Sum covered specified in the 
Takaful Membership Certificate.

Conditions

 a.  Such costs are admissible only if the Participant 
has travelled alone and has been hospitalized for 

1 إلى 3 الناشئة عن أي حادث واحد. 

2. الخدمات الطبية الطارئة 

2.1 الخدمات الطبية والقانونية واإلحالة الطارئة 

2.1.1 إخاء الطوارئ 

فــي حالــة المــرض الخطيــر أو حــال التعــرض لحــادث وبموجــب 
االستشــارة الطبيــة، يمكــن نقــل المشــترك  بواســطة خدمــات 
تقديــم  علــى  قــادرة  منشــأة  أقــرب  إلــى  التخصصــي  الدعــم 
متوافــر  غيــر  الطبــي  العــالج  كان  إذا  فقــط  المناســبة،  الرعايــة 
وكانــت خطــورة حالتــه الطبيــة تتطلــب عالجــًا متخصصــًا وحيويــًا.

األحكام 

ودرجــة  الطبيــة  الطبيعــة  ذات  القــرارات  أ.  جميــع   
فــي  تغيــر  عليــه(  المؤمــن   ( كلمتــي  وحالــة  الطــوارئ 
المشــترك   الــى:  الوثيقــة  هــذه  فــي  ورد  مــكان  كل 
االعتبــارات  إلــى  باإلضافــة  للســفر  لياقتــه  ومــدى 
والعوامــل  المطــار،  إلــى  الوصــول  مثــل:  العمليــة، 
الجويــة، والمســافة التــي يتعيــن أن تشــملها التغطيــة، 
قبــل  مــن  اتخاذهــا  يلــزم  التــي  المواصــالت  ووســيلة 
عــن  المســؤول  التخصصــي  الدعــم  خدمــات  طبيــب 
للمشــترك   المعالــج  الطبيــب  مــع  التشــاور  عبــر  ذلــك 

باإلضافة إلى طبيب أسرة المشترك  إن أمكن. 

ب.  جميــع الخدمــات التــي يلــزم تقديمهــا بموجــب اإلشــراف    
الطبي المستمر. 

2.1.2 عاج الطوارئ / مصاريف المعدات الطبية 

لــدى تقديــم طلــب مــن طبيــب ممــارس محلــي، تقــوم الشــركة 
/ خدمــات الدعــم التخصصــي, عندمــا يكــون ذلــك مســموحًا 
ــة و/أو  ــة هام ــترك  أي أدوي ــل للمش ــة أن ترس ــة القانوني ــن الناحي  م

معدات طبية مطلوبة لكنها غير متوافرة محليًا. 

األحكام 

يكــون المشــترك  مســؤواًل عــن تكلفــة األصنــاف المرســلة مــا لــم 
 تكــن مطلوبــة مــن أطبــاء خدمــات الدعــم التخصصــي لحالــة 

طارئة يجري تقييمها. 

2.1.3 إرسال طبيب 

إذا صار المشترك  مريضًا بصورة مفاجأة وتعّذر نقله وثبت عدم 
كفاية العالج المحلي، ترسل خدمات الدعم التخصصي أخصائي 

طبي إلى المشترك . 

2.1.4 اإلنتقال لإللتحاق المشترك  و/أو عودة األطفال 

نطاق التغطية 

أي  انتقــال  تكاليــف  يخــص  فيمــا  المشــترك   الشــركة  تعــّوض 
طــرف ثالــث )أي شــخص يســميه المشــترك ، ويكــون مــن بلــد 
مــرض  بعــد  المعاليــن  األطفــال  عــودة  و/أو  ذاتهــا(  المشــترك  
الرحلــة  خــالل  البدنيــة  اإلصابــة  مــن  معاناتــه  أو  المشــترك  
 المشــمولة بالتغطيــة. وتكــون مســؤولية الشــركة بموجــب مبلــغ 

التغطية المحدد في شهادة التكافل.  

األحكام 

التكاليــف فقــط فــي حالــة ســفر  أ.  ُتقبــل جميــع هــذه   
 المشــترك  بمفــرده ,ودخولــه المستشــفى لفتــرة تزيــد 

عن ثالثة)3( أيام. 

   وال يجــوز أن تتجــاوز المســؤولية عــن مثــل هــذه المصاريــف 



 10 of 36

TAKAFUL ELITE LIFE PLAN - TERMS AND CONDITIONS 

a period of more than 3 days.

   The liability for such costs cannot exceed the 
cost of a round trip economy class airline ticket. 
Accommodation costs for such third parties are 
not admissible.

 b.  The maximum liability for return of dependent 
children left unattended to their place of 
residence shall not exceed USD 5,000/-. Cost of 
qualified attendants to the dependent children is 
admissible at the discretion of the Company.

2.2. Emergency Services (Advice and /or Assistance)

The indemnity under this policy shall include the following 
emergency services

 a. 24 hours worldwide information / assistance

   SAS would provide on request pre-trip referral 
information on countries and regions to be 
visited, including, where possible, local English – 
Speaking doctors and/or information on where 
the Participant can obtain medical accessories 
and phone numbers of Hospitals.

 b. Hospital deposit Guarantee.

   The Company / SAS would guarantee or pay any 
required Hospital admittance deposit on behalf 
of an Participant.

 c. Medical Monitoring

   The Company / SAS would monitor the Participant 
condition if they are hospitalized and would keep 
the Participant employer or family informed

 d. Legal Assistance

   The Company / SAS would provide the members 
with the name, address telephone numbers and if 
requested by the members and if available, office 
hours for referred lawyers and legal practitioners. 
The Company would not provide any legal advice 
to the members

 e. Miscellaneous and Non-Medical assistance.

   If an Participant should, while abroad, urgently 
require the services of a lawyer, interpreter, 
technician, etc., he/ she should contact one of the 
SAS alarm centres (refer to Appendix 1). A phone 
call or telex to SAS explaining the service required 
is sufficient for SAS to put the Participant in contact 
with a local SAS correspondent. This service does 
not normally entail any extra charges. However, 
services thus obtained through SAS remain the 
financial responsibility of the Participant.

Conditions

 a.  The Company’s liability shall be in accordance 
with the Sum covered specified in the Takaful 
Membership Certificate.

 b.  Liability under this section is subject to the claim 
being admitted under section 2.1 (Emergency 
Medical Legal and Referral Services)

تكلفــة تذكــرة الخطــوط الجويــة مــن الدرجــة االقتصاديــة 
 ذهابــًا وإيابــًا. وال يتــم قبــول تكاليــف اإلقامــة الخاصــة 

بالطرف الثالث. 

األطفــال  عــودة  لمســؤولية  األقصــى  الحــد  يتجــاوز  ب.  ال   
محــل  إلــى  يعولهــم  مــن  دون  المتروكيــن  المعاليــن 
تكلفــة  وُتقبــل  أمريكــي.  دوالر   5,000 مبلــغ  إقامتهــم 
الشــركة  تقديــر  وفــق  المعاليــن  لألطفــال   المرافقيــن 

المطلق. 

2.2 خدمات الطوارئ )اإلستشارة و/أو المساعدة( 

خدمــات  الوثيقــة  هــذه  بموجــب  المقــدم  التعويــض   يتضمــن 
الطوارئ التالية 

أ.   تقديــم المســاعدة / المعلومــات علــى مــدار الســاعة فــي    
جميع أنحاء العالم 

الطلــب  عنــد  التخصصــي  الدعــم  خدمــات     ُتقــدم 
الــدول  حــول  للرحلــة  الســابقة  اإلحالــة  معلومــات 
أمكــن،  إن  ذلــك  فــي  بمــا  زيارتهــا،  المقــرر  والمناطــق 
األطبــاء المحلييــن الناطقيــن باإلنجليزيــة و/أو المعلومــات 
الحصــول  المشــترك   الــذي يمكــن  بالمــكان  المتعلقــة 
هواتــف وأرقــام  الطبيــة  المحلقــات  علــى   منــه 

المستشفيات. 

ضمان إيداع المستشفى  ب.    

ــع  ــي أو تدف ــم التخصص ــات الدع ــركة / خدم ــن الش    تضم
عــن  نيابــة  المستشــفى  لدخــول  مطلــوب  إيــداع  أي 

المشترك . 

المتابعة الطبية  ج.   

   تتولــى الشــركة / خدمــات الدعــم التخصصــي متابعــة 
أحــد  فــي  العــالج  تلقيــه  حالــة  فــي  المشــترك   حالــة 
المستشــفيات وإخطــار صاحــب عمــل أو أســرة المشــترك 

بحالته باستمرار. 

المساعدة القانونية  د.   

تزويــد  التخصصــي  الدعــم  خدمــات   / الشــركة     تتولــى 
وســاعات  هواتــف  وأرقــام  وعناويــن  بأســماء  األعضــاء 
العمــل الخاصــة بالمحاميــن المحــال إليهــم والممارســين 
القانونيــن عنــد طلــب األعضــاء ذلــك ومتــى كان متاحــًا 
لألعضــاء. قانونيــة  استشــارة  أي  الشــركة  تقــدم  ال  لكــن 

المساعدة المتنوعة وغير الطبية  هـ.   

للخــارج  الســفر  أثنــاء  المشــترك   علــى  يتعيــن  كان     إذا 
وهكــذا  فنــي  أو  مترجــم  أو  محامــي  خدمــات  طلــب 
ــز  ــال بمراك ــا االتص ــه / عليه ــي علي ــة، فينبغ ــورة عاجل بص
اإلنــذار التابعــة لخدمــات التخصصــي )راجــع الملحــق 1(. 
ويكفــي إجــراء مكالمــة هاتفيــة أو إرســال تلكــس إلــى 
خدمــات الدعــم التخصصــي؛ لتوضيــح الخدمــة المطلوبــة 
اتصــال  بمســؤول  االتصــال  مــن  المشــترك   لتمكيــن 
تســتجلب  وال  المحلــي.  التخصصــي  الدعــم  خدمــات 
هــذه الخدمــة أي رســوم إضافيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
تظــل الخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عبــر خدمــات 
للمشــترك  الماليــة  المســؤولية  التخصصــي  الدعــم 

األحكام   

التغطيــة  مبلــغ  بموجــب  الشــركة  مســؤولية  أ.  تكــون    
المحدد في شهادة تكافل عضوية 
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 c.  The Participant shall contact the SAS physicians 
through the SAS alarm centres to provide a 
medical evaluation if the local facilities cannot be 
contacted or if a second opinion is required 

 d.  Telephone conversation even with the local 
attending physician would be considered only as 
advice.

 e.  The Participant will repay any sum advanced 
within 45 days without any interest.

 f.  The advance of funds for admission in the 
hospital would be made only with a valid credit 
authorisation 

2.3. Hospital Daily Benefit

The Company shall indemnify the Participant or any person 
as may be selected by the Participant’s legal personal 
representative(s) in respect of hospitalization consequent 
upon the Participant falling ill or sustaining Bodily Injury in 
the course of the Covered Trip. The Company’s liability shall 
be in accordance with the Sum covered specified in the 
Takaful Membership Certificate

Exclusions (in addition to the General Exclusions)

 a.  No liability is admissible if the period of 
hospitalization is less than 24 hours. However if 
the period of hospitalisation is more than 24 hours 
then the Participant is eligible for a compensation 
including the first 24 hours of hospitalisation.

 b.  The Participant suffering from sickness or disease 
not directly resulting from Accident, Bodily Injury 
or Illness.

2.4. Repatriation

In the case of the death of an Participant, the Company 
will cover the transportation charges for repatriation of the 
mortal remains and the cost of an economy air class ticket 
for an adult accompanying the mortal remains, to Oman. 
The Company’s liability shall be in accordance with the Sum 
covered specified in the Takaful Membership Certificate

Conditions

The SAS doctor in charge would decide upon the Repatriation 
in consultation with the doctor treating the Participant and if 
possible with the Participant family doctor.

Exclusions common to Section 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4.

 a.  The facilities or services, which are not specified in 
this policy or any subsequent Journey or during a 
period for which payment is not received.

 b.  Services rendered without the authorisation and/
or intervention of SAS.

 c.  Services made by any party other than SAS for 
which no charge is usually made.

 d.  Cases of minor illness or injury which in the 
opinion of the SAS physician can be adequately 
treated locally and which do not prevent the 
Participant from continuing their travels or work.

ب.  تخضــع المســؤولية بموجــب هــذا القســم إلــى قبــول   
الطبيــة  )الخدمــات   2.1 القســم  بموجــب   المطالبــة 

والقانونية واإلحالة الطارئة( 

ــم  ــات الدع ــاء خدم ــال بأطب ــترك  اإلتص ــى المش ــب عل ج.  يج  
لخدمــات  التابعــة  اإلنــذار  مراكــز  عبــر  التخصصــي 
الدعــم التخصصــي لتقديــم تقييمــًا طبيــًا عنــد تعــذر 

االتصال بالسلطات المحلية أو عند طلب رأي ثاٍن. 

د.  ُتعتبــر المحادثــة الهاتفيــة مــع الطبيــب المعالــج المحلــي    
كإستشارة فقط. 

مقدمــًا  مدفــوع  مبلــغ  أي  ســداد  المشــترك   هـ..  يتولــى    
خالل 45 يومًا دون أي فائدة. 

و.  ســوف يتــم دفــع المقــدم النقــدي لدخــول المستشــفى    
فقط مع تفويض ائتماني ساري. 

2.3 منفعة اإلستشفاء اليومية 

تتولــى الشــركة تعويــض المشــترك  أو أي شــخص قــد يختــاره 
الممثــل القانونــي للمشــترك )المشــتركين( فيمــا يخــص الدخــول 
مــن  معاناتــه  أو  المشــترك   لمــرض  الالحــق  المستشــفى  الــى 
وتكــون  بالتغطيــة.  المشــمولة  الرحلــة  خــالل  جســدية  إصابــة 
 مســؤولية الشــركة وفقــًا لمبلــغ التغطيــة المحــدد فــي شــهادة 

التكافل. 

اإلستثناءات )باإلضافة إلى اإلستثناءات العامة( 

فــي  العــالج  مــدة  كانــت  إذا  مســؤولية  بــأي  يعتــرف  أ .  ال   
المستشــفى أقــل مــن 24 ســاعة. وإذا كانــت مــدة البقــاء 
ــترك   ــون المش ــاعة، يك ــن 24 س ــر م ــفى أكث ــي المستش ف
أول  ذلــك  فــي  بمــا  تعويــض  علــى  للحصــول   مؤهــل 

24 ساعة من دخول المستشفى.  

ب.  المشــترك  الــذي يعانــي مرضــًا أو علــًة غيــر ناتجــة بشــكل   
مباشر عن حادث أو إصابة جسدية أو مرض. 

 2.4 اإلعادة إلى أرض الوطن  

، تغطــي الشــركة مصاريــف نقــل  فــي حالــة وفــاة المشــترك 
ــخص  ــة لش ــة االقتصادي ــن الدرج ــى مت ــرة عل ــن تذك ــان وثم الجثم
بالــغ يرافــق الجثمــان إلــى ســلطنة ُعمــان. وتقتصــر مســؤولية 
ــل.  ــهادة التكاف ــي ش ــور ف ــة المذك ــغ التغطي ــى مبل ــركة عل الش

األحكام 

البــت  أمــَر  التخصصــي  الدعــم  خدمــات  طبيــب  إلــى  ُيتــرك 
الطبيــب  بالتشــاور مــع  الوطــن  أرض  إلــى  الجثمــان  إعــادة  فــي 
المشــترك  إن  إلــى طبيــب أســرة  باإلضافــة   المعالــج للمشــترك 

أمكن.  

االستثناءات العامة على القسم 2.1 و 2.2 و 2.3 و 2.4  

هــذه  فــي  المذكــورة  غيــر  الخدمــات  أو  أ.  التســهيالت   
ــي  ــم تلق ــم يت ــدة ل ــاء م ــة أو أثن ــة الحق ــة أو أي رحل  الوثيق

المبلغ بخصوصها.  

ب.  الخدمــات المقدمــة دون موافقــة و/أو تدخــل خدمــات    
الدعم التخصصي.  

ــم  ــات الدع ــر خدم ــرف غي ــن أي ط ــة م ــات المقدم ج.  الخدم  
العــادة.  فــي  رســوم  عليهــا  تفــرض  ال  والتــي  التخصصــي 

يــراه  مــا  وفــق  البســيطة  اإلصابــات  أو  األمــراض  د.  حالــة   
يمكــن  والتــي  التخصصــي  الدعــم  خدمــات  طبيــب 
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 e.  Expenses incurred where the Participant in the 
opinion of the SAS physician is physically able 
to return to his/her Normal Country of Domicile 
sitting as a normal passenger and without 
medical escort, unless deemed necessary by the 
SAS physician.

2.5 Emergency Medical Expenses

The Company shall indemnify the Participant in respect 
of emergency medical expenses consequent upon the 
Participant falling ill or sustaining Bodily Injury in the course 
of the Covered Trip, provided the Illness or Bodily Injury 
is serious enough to warrant hospitalization or in-patient 
treatment for a minimum period of 24hours. The Company’s 
liability shall be in accordance with the Sum covered specified 
in the Takaful Membership Certificate

Conditions

The Participant should provide the following information 
from the Hospital where he was admitted as an in-patient 
during the Covered Trip.

 a. Detailed diagnosis of the medical condition.

 b. Details of the treatment given.

 c. Number of days in the hospital as an ‘in-patient’.

 d. Invoice for the treatment expenses.

Exclusions (in addition to the General Exclusions)

 a.  This section is subject to an excess of USD 150/- 
each and every loss.

 b.  Expenses, which are recoverable from any other 
Takaful policy or national insurance programme 
under which the Participant is covered.

 c.  Expenses incurred after 12 months from the date 
of the Accident or first manifestation of Illness 
giving rise to such expenses.

 d.  Dental or optical expenses, unless incurred as a 
result of an Accident.

 e.  Treatment provided other than by a qualified 
medical practitioner.

 f.  Expenses incurred within Oman.

 g.  Expenses incurred which are non-medical in 
nature e.g. telephone calls, newspaper etc.

 h.  Any expenses arising from pregnancy, childbirth, 
or any medical complications resulting therefrom 
if delivery is expected during a trip or within 12 
weeks upon expiration thereon.

 i.  The cost of continuing regular medication for any 
condition for which medical advice or treatment 
is being followed at the time of booking or 
commencing a trip.

 j.  Any claims arising from any health condition of 
the Participant where such condition has already 
been the subject of a claim under this takaful in 
respect of any earlier trip.

ــن  ــترك  م ــع المش ــليم وال تمن ــكل س ــًا بش ــا محلي  عالجه
مواصلة سفره أو عمله.  

هـ..  المصاريــف المتكبــدة عندمــا يكــون المشــترك ، فــي نظــر   
الجســدية  القــدرة  لديــه  التخصصــي،  الدعــم  خدمــات 
علــى العــودة إلــى البلــد الــذي يقيــم فيــه عــادة كمســافر 
ــات  ــب خدم ــة، إال إذا رأى طبي ــة طبي ــي ودون مرافق  طبيع

الدعم التخصصي ضرورة لذلك.  

2.5 المصاريف الطبية الطارئة   

الطارئــة  الطبيــة  المصاريــف  عــن  المشــترك   الشــركة  تعــّوض 
تعرضــه  أو  مرضــه  أعقــاب  فــي  المشــترك   يتحملهــا  التــي 
ــريطة أن  ــة، ش ــمولة بالتغطي ــة المش ــاء الرحل ــدية أثن ــة جس إلصاب
تكــون خطــورة المــرض أو اإلصابــة البدنيــة تســتدعي العــالج أو 
الدخــول إلــى المستشــفى لمــدة 24 ســاعة علــى األقــل. وتقتصــر 
ــهادة ــي ش ــدد ف ــة المح ــغ التغطي ــى مبل ــركة عل ــؤولية الش  مس

 التكافل.  

األحكام 

مــن  التاليــة  المعلومــات  توفيــر  المشــترك   علــى  يتعيــن 
 المستشــفى التــي ُأدخــل إليهــا بصفتــه مريضــًا يعالــج داخلهــا 

أثناء الرحلة المشمولة بالتغطية.  

أ.  التشخيص التفصيلي للحالة الطبية.   

تفاصيل العالج المقدم.  ب.   

ج.  عــدد األيــام التــي قضاهــا فــي المستشــفى »كمريــض    
مقيم«. 

فاتورة بمصاريف العالج.  د.   

االستثناءات )إضافًة الى االستثناءات العامة( 

دوالر   150 قدرهــا  تحمــالت  القســم  هــذا  علــى  أ.  يطبــق    
أمريكي عن كل خسارة. 

ب.  المصاريف المســتردة مــن أي وثيقة تكافل /تامين أخرى أو    
برنامج تأمين وطني يغطي المؤمن عليه.  

ج.  المصاريــف المتكبــدة بعــد 12 شــهرًا مــن تاريــخ الحــادث   
تلــك نشــوء  فــي  المتســبب  للمــرض  ظهــور  أول   أو 

 المصاريف.  

ــئة  ــن ناش ــم تك ــا ل ــن، م ــنان أو العيني ــالج األس ــف ع د.  مصاري   
عن حادث.  

العالج المقدم خالف ذلك من طبيب مؤهل.   هـ.   

و.  المصاريف المتكبدة داخل سلطنة ُعمان.    

ــاالت ــي كاالتص ــالج طب ــر ع ــي غي ــدة ف ــف المتكب ز.  المصاري   
 الهاتفية أو الصحف أو أو ما شابه ذلك.  

ح.  أي مصاريــف ناشــئة عن الحمــل أو الــوالدة أو أي مضاعفات   
 طبيــة أخــرى ناتجــة عنهــا إذا كان الحمــل متوقعــًا خــالل 

الرحلة أو خالل 12 أسبوعًا من انتهائها.  

اتبــاع  يتــم  حالــة  ألي  الطبــي  العــالج  اســتمرار  ط.  تكاليــف   
 استشــارة أو عــالج طبــي بخصوصهــا وقــت الحجــز أو بــدء 

الرحلة.  

للمشــترك  صحيــة  حــاالت  أي  مــن  تنشــأ  مطالبــات  ي.  أي   
الحــاالت مطالبــة وفقــًا لهــذا  تلــك  وُقــدم فــي شــأن 

التكافل  عن أي رحلة سابقة.  
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3. TRAVEL INCONVENIENCE

3.1 Cancellation and Curtailment

The Company shall indemnify the Participant in respect 
of unused portions of prepaid travel and accommodation 
expenses directly and necessarily incurred which were 
originally included in the covered trip due to Cancellation, 
Curtailment or Rearrangement of any part of the original 
Journey arising out of: 

 a.  Participant sustaining Bodily Injury or becoming 
ill 

 b.  Death, injury or illness of the Participant Close 
Relative or any person with whom the Participant 
had arranged to travel.

 c.  Compulsory quarantine, jury service subpoena or 
hijacking involving the Participant or any person 
with whom the Participant had arranged to travel.

 d.  Strike riot or civil commotion mechanical 
breakdown or adverse weather conditions.

 e.  Delay of outward Journey flight forming part of 
the booked trip for more than 10 hours as a direct 
result of adverse weather conditions, strike or 
industrial action.

Exclusions (in addition to the General Exclusions) 

 a.  Any Cancellation, Curtailment or Rearrangement 
of a trip booked against medical advice.

 b.  Expenses incurred which would have been 
recoverable from any other source including 
other takaful policies.

3.2 Travel Delay

The Company shall indemnify the Participant in respect 
of the expenses reasonably incurred subject to the Sum 
covered shown in the Takaful Membership Certificate in 
the event of delay in departure of the flight or sea vessel 
caused by or arising out of industrial action, adverse weather 
conditions, mechanical breakdown or derangement of the 
aircraft or sea vessel or the grounding of the aircraft as a 
result of mechanical or structural defect.

Conditions

 a.  The delay period shall be calculated from the 
scheduled departure time of the flight or sailing 
shown in the travel itinerary.

 b.  The Participant should have checked-in according 
to the itinerary given to him or her by the tour 
operator or carrier and should have obtained 
written confirmation from the airline or shipping 
line or their handling agents stating the reason 
and period of delay.

Exclusions 

 a.  Expenses incurred which would have been 
recoverable from any other source including other 
Takaful policies.

 b. Claims for a period of delay of less than 8 hours. 

3. مضايقات السفر 

3.1 اإللغاء أو التقليص 

ــن  ــتخدمة م ــر المس ــزاء غي ــن األج ــترك  ع ــركُة المش ــّوض الش تع
مصاريــف الســفر واإلقامــة المدفوعــة مســبقًا المتكبــدة بشــكل 
ــمولة  ــة المش ــن الرحل ــزءًا م ــل ج ــي األص ــت ف ــي كان ــر، والت مباش
 بالتغطيــة نتيجــة إلغــاء أو تقليــص أو إعــادة ترتيــب أي جــزء مــن 

الرحلة األصلية نتيجة حدوث ما يلي:  

تعرض المشترك  إلصابة جسدية أو لمرض.   أ.   

كلمتــي  الحميــم  القريــب  مــرض  أو  إصابــة  أو  ب.  وفــاة   
هــذه  فــي  ورد  مــكان  كل  فــي  تغيــر  عليــه(  )المؤمــن 
المشــترك   رتــب  شــخص  أي  أو  الى:المشــترك   الوثيقــة 

للسفر معه.  

هيئــة  مــن  إحضــار  أمــر  أو  اإللزامــي  الصحــي  ج.  الحجــر   
رتــب  شــخص  أي  أو  المشــترك  اختطــاف  أو  المحلفيــن 

المشترك  للسفر معه.  

العطــل أو  أو االضطرابــات األهليــة  الشــغب  أو  د.  اإلضــراب    
 الميكانيكي أو األحوال الجوية السيئة.  

الرحلــة  التــي تشــكل جــزءًا مــن  المغــادرة  هـ.  تأخــر رحلــة   
كنتيجــة  ســاعات   )10( عشــرة  مــن  ألكثــر  المحجــوزة 
 مباشــرة للظــروف الجويــة الســيئة أو اإلضــراب أو التحركات 

العمالية.  

اإلستثناءات )إضافًة إلى اإلستثناءات العامة( 

للرحلــة ترتيــب  إعــادة  أو  تقليــص  أو  إلغــاء  أ.  أي    
المحجوزة بسبب االستشارة الطبية. 

الممكــن مــن  كان  التــي  المتكبــدة  ب.  المصاريــف    
وثائــق  ذلــك  فــي  بمــا  آخــر  مصــدر  أي  مــن   اســتردادها 

التأمين األخرى.  

3.2 تأخير السفر 

تعــّوض الشــركُة المشــترك  عــن المصاريــف المتكبــدة بشــكل 
معقــول وفقــًا لمبلــغ التغطيــة المذكــور فــي شــهادة التكافــل 
بســبب  أو  نتيجــة  الباخــرة  أو  الرحلــة  مغــادرة  تأخــر  حالــة  فــي 
ــي أو  ــل ميكانيك ــيئة أو ُعط ــة س ــروف جوي ــة أو ظ ــركات عمالي تح
 تشــويش علــى الطائــرة أو الباخــرة أو هبــوط الطائــرة نتيجــة عيــب 

ميكانيكي أو هيكلي.  

األحكام 

المحــدد  المغــادرة  زمــن  مــن  التأخيــر  فتــرة  أ.  تحتســب   
الرحلــة.  ســير  خــط  فــي  المبيــن  اإلبحــار  أو  للرحلــة 

ــير  ــط الس ــًا لخ ــادرة وفق ــراءات المغ ــترك  إج ــي المش ب.  ينه  
الممنــوح لــه مــن ُمشــّغل الرحلــة أو الناقــل وحصولــه على 
ــحن أو  ــركة الش ــران أو ش ــركة الطي ــن ش ــي م ــد خط  تأكي

وكالء المناولة يحدد سبب التأخير ومدته.  

االستثناءات 

أ.  المصاريف المتكبدة التي كان من الممكن استردادهامن   
أي مصدر آخر بما في ذلك وثائق التأمين االخرى.

ب.  مطالبات فترة التأخير التي تقل عن ثمان )8( ساعات.    
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3.3. Delayed Baggage

In the event of the Participant being temporarily deprived of 
his Checked-in Baggage outside Oman on his/her outward 
journey during a Covered Trip for a period in excess of the 
number of hours specified in the Takaful Membership 
Certificate, the Company shall, subject to the Sum covered 
specified in the certificate, indemnify the Participant in 
respect of such delayed baggage for the purchase of 
immediately necessary and reasonable items as may be 
required by the Participant.

Conditions

The Participant must obtain written confirmation from the 
carriers or their agents of the reasons for delay before a claim 
is considered under this Section of the policy.

Exclusions

 a.  Claims unaccompanied by the Carriers irregularity 
report.

 b.  Expenses incurred which would have been 
recoverable from any other source including 
other Takaful policies.

 c. Claims for a period of delay less than 8 hours.

 d.  Claims settled under this section would be 
deducted from the final claim settlement should 
the items prove to be permanently lost and paid 
under Section 3.4.

 e.  Expenses incurred due to a delay in Customs and 
other such formalities.

3.4 Personal Baggage and Personal Money

In the event of an Participant suffering loss of or damage to 
Baggage or Money whilst on the Covered Trip, the Company 
shall indemnify the Participant in respect of such loss or 
damage up to the Sum covered specified in the Takaful 
Membership Certificate

Conditions 

 a.  The Participant shall as soon as practicable notify 
the carrier of the missing baggage and get written 
confirmation from the carrier of the number of 
hours he was without his baggage. In the event 
of the baggage being lost, the Participant shall 
obtain a written confirmation from the carrier 
that the baggage is ‘non-traceable’ or ‘lost’.

 b.  The Liability in respect of any one article and for 
jewellery and valuables is specified in the Takaful 
Membership Certificate

Exclusions 

The Company shall not be liable in respect of the following:

 a.  Baggage delayed, detained or confiscated by 
Customs or officials of any local authority/body.

 b.   Claims in respect of accessories for vehicles or 
boats.

 c.  Loss or damage due to :-

	 	 •	 	moths,	vermin,	wear	and	tear,	atmospheric	or	

3.3 تأخر وصول حقائب السفر  

ســفره  حقائــب  مــن  مؤقتــًا  المشــترك   حرمــان  حالــة  فــي 
الخارجيــة  رحلتــه  فــي  ُعمــان  ســلطنة  خــارج  المفحوصــة 
عــدد  علــى  تزيــد  لفتــرة  بالتغطيــة  المشــمولة  الرحلــة  خــالل 
الشــركُة  تعــّوض  التكافــل،  شــهادة  فــي  المحــددة  الســاعات 
شــهادة  فــي  المحــدد  التغطيــة  مبلــغ  مراعــاة  مــع  المشــترك 
المــواد  لشــراء  المتأخــرة  الســفر  حقائــب  عــن  التكافــل، 

الالزمة والمعقولة فورًا وفق لما يطلبه المشترك .  

األحكام 

مــن  خطــي  تأكيــد  علــى  الحصــول  المشــترك   علــى  يتعيــن 
 الناقــل أو وكيلهــا بأســباب التأخيــر قبــل النظــر فــي المطالبــة

وفقًا لهذا القسم من الوثيقة.  

االستثناءات 

عــن  الصــادر  الخلــل  بتقريــر  المرفقــة  غيــر  أ.  المطالبــات    
الناقل. 

الممكــن مــن  كان  التــي  المتكبــدة  ب.  المصاريــف    
  اســتردادها مــن أي مصــدر آخــر بمــا فــي ذلــك وثائــق 

التأمين األخرى.  

مطالبات فترة التأخير التي تقل عن ثمان )8( ساعات.  ج.   

لهــذا  وفقــًا  تســويتها  تتــم  التــي  المطالبــات  د.  تخصــم   
ــت فقــدان  القســم مــن تســوية المطالبــة النهائيــة إذا ثُب
ــد  ــًا للبن ــا وفق ــع مقابله ــم دف ــي، وت ــكل نهائ ــواد بش  الم

  .4-3

ه.  النفقات المتكبدة بسبب تأخير في الجمارك وغيرها من   
مثل هذه الشكليات«  

3.4 حقائب السفر واألموال الشخصية 

ــفره أو  ــب س ــف حقائ ــدان أو تل ــترك  لفق ــرض المش ــة تع ــي حال ف
ــركة  ــإن الش ــة، ف ــمولة بالتغطي ــة المش ــاء الرحل ــه أثن ــاع أموال ضي
الضــرر فــي حــدود مبلــغ  أو  تلــك هــذا الخســارة   تعّوضــه عــن 

التغطية المحدد في شهادة التكافل.  

الشروط 

ــأي  ــل ب ــن الناق ــا امك ــت كلم ــرع وق ــترك بأس ــر المش أ.  يخط  
حقائــب ســفر مفقودة، ويحصــل على تأكيــد خطي منها 
بعــدد الســاعات التــي قضاهــا بــدون حقائــب ســفره. وفــي 
ــى  ــترك  عل ــل المش ــفر، يحص ــب الس ــدان الحقائ ــة فق حال
ــن  ــفره »ال يمك ــب س ــأن حقائ ــل ب ــن الناق ــي م ــد خط  تأكي

تتبعها« أو »مفقودة«.  

ب.  ُتحــدد فــي شــهادة التكافــل المســؤوليُة المتحملــة عــن   
الثمينــة.  والمــواد  المجوهــرات  وعــن  الواحــد  الشــيء 

االستثناءات 

ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ما يلي:  

ــا  ــا أو صادرته ــي احتجزته ــرة أو الت ــفر المتأخ ــب الس أ.  حقائ   
الجمارك أو مسؤولو أي سلطة/جهة محلية. 

ب.  المطالبات الخاصة بكماليات السيارات أو القوارب.    

الفقدان أو الضرر الناتج عن :   ج.   

•  الُعثــة والحشــرات الطفيليــة والتلــف والبلــى والظروف  	 	
الجوية أو المناخية أو التدهور التدريجي.  
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climatic condition or gradual deterioration.

	 	 •	 	Mechanical	or	electrical	failure

	 	 •	 	Any	process	of	cleaning,	repairing,	restoring	
or alteration

 d.   More than a reasonable proportion of the total 
value of the set where the lost or damaged article 
is part of a pair or set.

 e.  Devaluation of currency or shortages due to 
errors or omissions during monetary transaction.

 f.  Loss not reported to the police, airline, shipping 
line or their handling agent within 24 hours of 
discovery and a written report obtained.

 g.  Any expenses incurred which would have been 
recoverable from any other source, including 
Takaful policies

 h.  Losses from unattended vehicles unless secured 
in a locked boot.

 i.   Breakage of sports equipment in use or loss of or 
damage to pedal cycles or hired equipment.

3.5 Passport

In the event of an Participant suffering loss of his/her passport 
whilst on the covered trip, the Company shall indemnify 
the Participant for up to the sum specified in the  Takaful 
Membership Certificate in respect of replacement cost plus 
reasonable additional accommodation and travel expenses 
incurred only by the Participant whilst outside Oman the 
Journey. PROVIDED THAT upon discovery notification as 
soon as practicable shall be given to the Participant nearest 
Embassy and a written report obtained from them of the loss. 
When not being carried by the Participant, passports must be 
kept in a safe or safety deposit box if one is available within 
the booked accommodation occupied by the Participant.

Exclusions 

The Company shall not be liable in respect of any loss of 
which is not reported to the police within 24 hours and a 
written report obtained.

4. PERSONAL LIABILITY

The Company shall indemnify the Participant against all 
sums which they would become legally liable to pay as 
damages or costs in respect of Accidental death or Bodily 
Injury and/or Accidental loss or damage to material property 
belonging to any third party up to the limit specified in the 
Takaful Membership Certificate due to an incident during the 
covered trip.

Conditions

 a.  The Limit of Indemnity is inclusive of all the 
Participant costs and expenses incurred with the 
prior written approval of the Company;

 b.  The Participant shall give notice as soon as 
practicable to the Company of any occurrence for 
which there may be liability under this section and 
shall provide the Company with such particulars 

العطل الميكانيكي أو الكهربائي.    • 	 	

أي عملية تنظيف أو إصالح أو ترميم أو تعديل.    • 	 	

د.  مــا يزيــد علــى جــزء معقــول مــن القيمــة الكليــة للطقــم،   
ذات  األشــياء  مــن  التالــف  أو  المفقــود  الشــيء  كان   إذا 

التكوين الزوجي أو الطقم.  

أو العجــز نتيجــة خطــأ أو ســهو خــالل  هـ.  تراجــع العملــة    
المعاملة النقدية.  

و.  الفقــدان غيــر المبلــغ عنــه للشــرطة أو شــركة الطيــران   
ــالل 24  ــم خ ــع له ــة التاب ــل المناول ــحن أو وكي ــط الش أو خ
خطــي.  تقريــر  أي  علــى  والحصــول  اكتشــافه  مــن  ســاعة 

الممكــن مــن  كان  والتــي  متكبــدة  مصاريــف  ز.  أي    
بمــا فــي ذلــك وثائــق   اســتردادها مــن أي مصــدر آخــر، 

التأمين األخرى.  

ــم  ــا ل ــق م ــيارة دون مراف ــرك الس ــن ت ــة م ــائر الناتج ح.  الخس   
تكن مؤمنة في مكان مغلق.  

ط.  كســر األجهــزة الرياضيــة المســتخدمة أو فقــدان أو تلــف    
الدراجات الهوائية أو المعدات المؤجرة.  

3.5 جواز السفر 

أثنــاء  ســفره  جــواز  لفقــدان  المشــترك   تعــرض  حالــة  فــي 
الرحلــة المشــمولة بالتغطيــة، تعّوضــه الشــركة وفــق المبلــغ 
المذكــور فــي شــهادة التكافــل كحــد أقصــى باإلضافــة إلــى 
ــط  ــترك ، فق ــا المش ــة تكبده ــفر معقول ــة وس ــف إقام أي مصاري
الرحلــة، شــريطة أن  أثنــاء وجــوده خــارج ســلطنة ُعمــان خــالل 
للمشــترك   ســفارة  أقــرب  أمكــن  كلمــا  وقــت  بأســرع  ُتخطــر 
جــواز  بفقــدان  منهــا  خطــي  تقريــر  علــى  الحصــول  ويتــم 
يتوجــب  الســفر،  جــواز  يحمــل  ال  المشــترك  كان  وإذا  الســفر. 
فــي  متوفــرًا  كان  إن  آمــن  إيــداع  صنــدوق  فــي  عليــه  الحفــاظ 

مقر اإلقامة المحجوز الذي يقيم فيه المشترك .  

االستثناءات 

ال تتحمــل الشــركة أي مســؤولية عــن أي فقــدان ال ُتبلــغ الشــرطة 
عنه خالل 24 ساعة والحصول على تقرير خطي بشأنه.  

4. المسؤولية الشخصية 

ــغ التــي قــد تصبــح  تعــّوض الشــركُة المشــترك  عــن جميــع المبال
الوفــاة  تكاليــف  أو  تعويضــات  لدفــع  قانونــًا  عنهــا  مســؤولة 
العرضيــة أو اإلصابــة البدنيــة و/أو الخســارة أو الضــرر العــارض والــذي 
بحــد  آخــر  طــرف  أي  تخــص  التــي  الماديــة  بالممتلــكات  يلحــق 
 أقصــى المبلــغ المحــدد فــي شــهادة التكافــل نتيجــة حــدث يقــع 

خالل الرحلة المشمولة بالتغطية.  

األحكام 

والمصاريــف  التكاليــف  جميــع  التعويــض  حــد  أ.  يشــمل   
الخطيــة  الموافقــة  مــع  المشــترك   يتكبدهــا   التــي 

المسبقة من الشركة،  

ب.  يقــدم المشــترك  إخطــارًا بأســرع وقــت كلمــا أمكــن إلــى   
الشــركة بــأي واقعــة قــد يترتــب عليهــا أي مســؤولية وفقًا 
ــات  ــل والمعلوم ــركة بالتفاصي ــزود الش ــم وي ــذا القس له
التــي قــد تطلبهــا الشــركة ويوجــه إلــى الشــركة أي إخطار 
أو أمــر أو طلــب اســتدعاء أو إعــالن بعــد اســتالمه ويخطرها 
أو  تحقيــق  أو  منتظــرة  دعــوى  بــأي  علمــه  فــور   خطيــًا 

استفسار يتعلق بالواقعة المذكورة،  
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and information as the Company may require and 
shall forward to the Company immediately on 
receipt any letter, writ, summons and process and 
shall advise the Company in writing immediately 
the Participant has knowledge of any impending 
prosecution, inquest or inquiry in connection 
with the said occurrence;

 c.  No admission of liability or offer, promise or 
payment shall be made without the prior 
written consent of the Company. The Company 
shall be entitled at their discretion to take over 
settlement of any claim and to prosecute at their 
own expense and for their benefit any claim for 
compensation or damage against any other 
person. The Participant shall give any information 
and assistance required;

 d.  The Company may at any time and at their sole 
discretion pay to the Participant the maximum 
sum payable under this section in respect of any 
claim. The Company shall then be exempt from all 
future liability under this section.

Exclusions (in addition to the General Exclusions)

 a. Injury to employees of the Participant

 b. Liability arising out of 

    the ownership or use of animals, vehicles, 
air craft or water craft (other than manually 
propelled rowing boats, punts or canoes)

	 	   property belonging to or held in trust by or 
in the custody of or control of the Participant.

	 	  any wilful damage or misconduct

	 	   the carrying on of any trade, profession or 
business.

 c.  Liability to members of the Participant family or 
any employee

 d.  Liability assumed by the Participant by Contract.

 e.  Liability for which indemnity is provided to the 
Participant under any other Takaful

GENERAL EXCLUSIONS

APPLICABLE TO SECTION 2 (1,2,3 &4)

The Company shall not be liable under this policy for:

 1.  Death, disablement, loss, damage or expenses 
directly or indirectly occasioned by or happening 
through or in consequence of war, invasion, acts 
of foreign enemies, hostilities (whether war be 
declared or not), civil war, rebellion, revolution, 
insurrection, military or usurped power or 
confiscation or nationalisation or requisition or 
destruction of or damage to property by or under 
the order of any government or public or local 
authority including an act of terrorism;

 2.  Death, disablement, loss or destruction of or 
damage to any property whatsoever or any 

ج.  لــن يتــم قبــول أي التــزام أو عــرض أو وعــد أو دفــع إال بعــد   
موافقــة خطيــة مســبقة مــن الشــركة. ويحــق للشــركة 
تبعــًا لتقديرهــا االســتحواذ علــى مبلــغ تســوية أي مطالبــة 
ومباشــرة أي دعــوى ألي تعويــض أو ضــرر ضــد أي شــخص 
 آخــر علــى نفقتهــا الخاصــة. ويقــدم المشــترك  جميــع 

المعلومات والدعم المطلوب،  

ــا  ــًا لتقديره ــت وتبع ــي أي وق ــع ف ــركة أن تدف ــوز للش د.  يج  
وحدهــا إلــى المشــترك  الحــد األقصــى للمبلــغ المســتحق، 
ــركة  ــى الش ــة. وتعف ــن أي مطالب ــم ع ــذا القس ــًا له وفق
وفقــًا  المســتقبلية  االلتزامــات  جميــع  مــن   حينئــذ 

لهذا القسم.  

االستثناءات إضافًة ً إلى االستثناءات العامة( 

اإلصابة التي تلحق بموظفي المشترك   أ.   

المسؤولية الناشئة عن:  ب.   

أو  المركبــات  أو  الحيوانــات  اســتخدام  أو    ملكيــة    
 الطائــرات أو الــزوارق )خــالف قــوارب التجديــف اليــدوي

 أو القوارب الطويلة أو الزوارق( 

  الممتلكات التي تخص المشترك  أو المستأمن  	 	
عهدته أو في حوزته

أي تلف أو سوء تصرف متعمد    	 	

مزاولة أي تجارة أو مهنة أو عمل.     	 	

ج.   المسؤولية تجاه أفراد أسرة المشترك  أو أي موظف  

د.  مسؤولية المشترك  بموجب العقد.   

ه.  المسؤولية التي ُصرف عنها تعويض إلى المشترك  وفقًا   
ألي وثيقة تأمين أخرى. 

اإلستثناءات العامة 

تنطبق على القسم 2 )1، 2، 3 & 4( 

عــن:  الوثيقــة  لهــذه  وفقــًا  مســؤولية  أي  الشــركة  تتحمــل  ال 

المصاريــف  أو  التلــف  أو  الخســارة  أو  العجــز  أو  1.  الوفــاة   
الناتجــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن الحــرب أو الغــزو 
أو األعمــال العدائيــة الخارجيــة أو األعمــال العدوانية )ســواء 
ــرد  ــة أو التم ــرب األهلي ــن( أو الح ــم تعل ــرب أم ل ــت الح ُأعلن
أو الثــورة أو العصيــان أو اســتخدام القــوة العســكرية أو 
اغتصــاب الســلطة أو المصــادرة أو التأميــم أو االســتيالء أو 
هــالك أو تلــف الممتلــكات مــن قبــل أو بنــاء علــى أمــر مــن 
 أي ســلطة حكوميــة أو عامــة أو محليــة بمــا فــي ذلــك 

األعمال اإلرهابية، 

2.  الوفــاة أو العجــز أو فقــدان أو هــالك أو تلــف أي ممتلــكات   
أو أي فقــدان أو مصاريــف تنتــج أو تنشــأ منهــا أو أي خســارة 
ــن ــأ ع ــر أو تنش ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــزى بش ــة تع تبعي

النشــاط  عــن  الناتــج  المؤيــن  التلــوث  أو  أ.  اإلشــعاع    
مخلفــات  أي  مــن  أو  نــووي  وقــود  ألي   اإلشــعاعي 

نووية ناتجة عن احتراق الوقود النووي،  

أو  االنفجاريــة  أو  الســامة  أو  اإلشــعاعية  ب.  الخصائــص    
 الخطــرة األخــرى ألي تركيبــة نوويــة انفجاريــة أو أي 

مكون نووي منها،  

3.  الوفــاة أو العجــز أو الفقــدان أو المصاريــف الناشــئة مــن   
 أمــواج الضغــط الناتجــة عــن الطائــرات والمركبــات األخــرى 
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loss or expense whatsoever resulting or arising 
therefrom or any consequential loss directly 
or indirectly caused by or contributed to by or 
arising from

  a.  Ionising radiations or contamination by 
radioactivity from any nuclear fuel or from 
any nuclear waste from the combustion of 
nuclear fuel;

  b.  The radioactive, toxic, explosive or other 
hazardous properties of any explosive 
nuclear assembly or nuclear component 
thereof;

 3.  Death, disablement, loss or expense arising out of 
pressure waves caused by aircraft and other flying 
machine travelling at sonic or supersonic speeds;

 4.  Death, disablement or expense attributable 
directly or indirectly to Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) and/or any HIV related illness including 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 
and/or mutant derivatives or variations thereof;

 5.  Death, disablement, loss or expense directly or 
indirectly arising out of or contributed to by the 
Participant wilful self-injury, suicide, attempted 
suicide, psychiatric disorders, deliberate exposure 
to exceptional danger (except in an attempt to 
save human life), or the Participant own criminal 
act;

 6.  Death, disablement, loss or expense arising out of 
and or attributable to:

  a.  the treatment of alcoholism, alcohol 
abuse, drug abuse or from taking drugs 
not prescribed by a registered qualified 
medical practitioner, nor from taking drugs 
prescribed for the treatment of drug abuse;

  b. any anxiety or depression;

  c.  pregnancy or childbirth if the baby is due 
during the Covered Trip or within 12 weeks 
of the end of the Covered Trip;

  d.  the Participant engaging in flying of any kind 
other than as a passenger;

  e. motor cycling

	 	 	 •	 	as	 a	 driver	 or	 passenger	 on	 machines	
with more than 125cc engine capacity;

	 	 	 •	 	as	a	driver	if	the	Participant	do	not	have	
a valid driving licence;

 7.  Death, disablement, loss or expense whilst the 
Participant is:

  a.  Undertaking any form of hazardous work 
in connection with any business, trade 
or profession, racing, motor rallies and 
competitions, professional or organized 
sports, mountaineering (reasonably requiring 
the use of ropes or guides), pot holing, ski- 
diving, winter sports, or any form of aerial 
flight except as a fare paying passenger on a 

الطائرة التي تسافر بسرعة الصوت أو تتخطاها،  

4.  الوفــاة أو العجــز أو المصاريــف الناشــئة بشــكل مباشــر أو   
غيــر مباشــر مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )إتــش آي 
فــي( و/أو أي أمــراض مرتبطــة بهــا بمــا فــي ذلــك متالزمــة 
 نقــص المناعــة المكتســبة )اإليــدز( و/أو مشــتقاتها و/أو 

أنواعها المختلفة.  

5.  الوفــاة أو العجــز أو الفقــدان أو المصاريــف الناشــئة بشــكل   
ــدة أو  ــة المتعم ــة الذاتي ــن اإلصاب ــرة ع ــر مباش ــر أو غي مباش
النفســية  االضطرابــات  أو  االنتحــار  محاولــة  أو  االنتحــار 
أو تعريــض النفــس المتعمــد لخطــر اســتثنائي )إال فــي 
 حــاالت محاولــة إنقــاذ الحيــاة( مــن قبــل المؤمــن عليــه أو 

ارتكاب المؤمن عليه لعمل جنائي،  

6.  الوفــاة أو العجــز أو الفقــدان أو المصاريــف الناشــئة عــن أو    
التي تعزى إلى:  

أو  المخــدرات  أو  الكحــول  تعاطــي  أو  إدمــان  أ.  عــالج    
اإلدمــان الناتــج عــن تعاطــي العقاقيــر غيــر الموصوفــة 
عــن  الناتــج  أو  ومســجل  مؤهــل  طبيــب  قبــل  مــن 
تعاطــي  لعــالج  الموصوفــة  العقاقيــر   تعاطــي 

المخدرات،  

القلق أو االكتئاب،   ب.    

ــالل  ــة خ ــوالدة متوقع ــت ال ــوالدة إذا كان ــل أو ال ج.  الحم   
 الرحلــة المشــمولة بالتغطيــة أو خــالل إثنــى عشــر)12( 

إسبوعًا من نهاية الرحلة المشمولة بالتغطية،  

أشــكال  مــن  شــكل  أي  فــي  المشــترك   د.  مشــاركة     
الطيران خالفًا لكونه مسافرًا،  

ركوب الدراجات النارية،   هـ.    

تتخطــى  آالت  علــى  مســافر  أو  ســائق  •  بصفتــه  	 	 		
سعة محركها 125 سعة لتريه،  

•  بصفته سائق، إذا كان المشترك  ال يملك رخصة  	 	 	
قيادة سارية، 

7.  الوفاة أو العجز أو الفقدان أو المصاريف المتكبدة أثناء    
قيام المشترك  باآلتي:  

أ.  تأديــة أي عمــل خطــر يتعلــق بــأي عمــل أو تجــارة أو    
مهنــة أو ســباق أو ســباقات الســيارات والمنافســات 
أو رياضــات المحترفيــن أو المنظمــة وتســلق الجبــال 
)التــي تطلــب اســتخدام الحبــال أو الدليــل بشــكل 
ــالت  ــز بالمظ ــارات أو القف ــاف المغ ــول( أو اكتش معق
أو الرياضــات الشــتوية أو أي نــوع مــن الرحــالت الجويــة 
نظاميــة  رحلــة  علــى  بأجــرة  المســافر  باســتثناء 
 مجدولــة أو شــركة طيــران عــارض مرخصــة عبــر مســار 

محدد،  

ــباقات  ــرعة أو س ــات الس ــة رياض ــة أو ممارس ب.  المنافس    
الزمن أو القفز أو أي نوع من السباق.  

ــي  ــرد ف ــافية كف ــالت االستكش ــي الرح ــاركة ف ج.  المش   
آلخــر،  بلــد  مــن  تســافر  ســفينة  متــن  علــى  طاقــم 

8.  التحمــالت المحــددة فــي شــهادة التكافــل والمطبقــة    
على البنود ذات الصلة.  

المشــاركة فــي خدمــات  نتيجــة  المتكبــدة  9.  المصاريــف    
فعلية في القوات المسلحة ألي بلد. 
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regular scheduled airline or licensed charter 
aircraft over an established route;

  b.  Competing in or practicing for speed or time 
trials, sprints or racing of any kind;

  c.  Engaged in or taking part in expeditions or 
being a crewmember on a vessel travelling 
from one country to another;

 8.  The excess specified in the Takaful Membership 
Certificate as applicable to the relevant cover

 9.  Expenses incurred as a result of the Participant 
engaging in active services in the Armed Forces 
of any nation.

 10.   Expenses incurred where the Journey is 
undertaken against the advice of a currently 
qualified medical practitioner.

 11.   Any property or expense more specifically 
covered under any other insurance.

 12.  Expenses arising through fraudulent use of credit 
cards.

 13.   Death, disablement, loss, damage or expenses 
directly or indirectly occasioned by or commission 
of or the attempt to commit an unlawful act.

 14.  Costs which would have been payable if the 
event giving rise to a claim had not occurred.

 15.  Costs incurred in respect of the period of any 
Journey that exceeds the 90 days duration of 
cover.

 16. Pre-existing diseases of any kind.

 17.  Consequential loss of any nature.

 18.   Any costs or expenses incurred in pursuing claims 
against a travel agent, tour operator, insurer, 
insurance agent or carrier, but this exclusion only 
applies to the travel agent, tour operator, insurer 
insurance agent or carrier contracted as part of 
the original Journey and not any third party’s 
carrier booked directly by the covered during the 
Journey.

 19.  NUCLEAR / CHEMICAL / BIOLOGICAL 
TERRORISM EXCLUSION

  This Takaful does not cover any claim(s) in any way 
caused or contributed to by an act of terrorism 
involving the use or release or the threat thereof of any 
nuclear weapon or device or chemical or biological 
agent.

  If the Company allege that by reason of this exclusion 
any claim is not covered by this Takaful the burden of 
proving the contrary shall be upon the Participant.

SPECIAL PROVISIONS - APPLICABLE TO SECTION 2

 1.  A Covered Trip under this policy shall not 
commence:

  a. after receipt of a terminal prognosis.

  b.  against the advice of a registered qualified 
medical practitioner.

10.  المصاريــف المتكبــدة إذا كانــت الرحلــة تتــم علــى عكــس    
المشورة المقدمة من طبيب مؤهل حالي.  

11.  أي أمــالك أو مصاريــف مغطــاة بشــكل محــدد فــي أي    
بوليصة أخرى.  

12.  المصاريــف الناشــئة مــن االســتخدام االحتيالــي لبطاقــات    
االئتمان.  

المصاريــف  أو  الضــرر  أو  الخســارة  أو  العجــز  أو  13.  الوفــاة   
أو  ارتــكاب  مــن  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل   الناتجــة 

محاولة ارتكاب أي عمل مخالف للقانون.  

14.  التكاليف التي كانت ستصبح مستحقة لو لم يقع    
بشــأنها.  مطالبــة  تقديــم  فــي  تســبب  الــذي  الحــادث 

مــدة  تتجــاوز  رحلــة  أي  مــدة  عــن  المتكبــدة  15.  التكاليــف    
التغطية البالغة 90 يومًا.  

األمراض السابقة للتأمين بجميع أنواعها   .16  

الخسارة التبعية أيًا كانت طبيعتها   .17  

18.  أي تكاليــف أو مصاريــف متكبــدة فــي متابعــة المطالبــات   
شــركة  أو  الرحــالت  ُمشــّغل  أو  الســفريات  وكيــل  ضــد 
التأميــن أو وكيــل التأميــن أو النقــل، غيــر أن هــذا االســتثناء 
ينطبــق فقــط علــى وكيــل الســفريات أو مشــغل الرحــالت 
ــم  ــذي ت ــل ال ــن أو الناق ــل التأمي ــن أو وكي ــركة التأمي أو ش
أي  وليــس  األصليــة  الرحلــة  مــن  كجــزء  معــه  التعاقــد 
ــترك   ــل المش ــن قب ــرة م ــزه مباش ــم حج ــي ت ــل خارج  ناق

خالل الرحلة.  

استثناء اإلرهاب النووي والكيميائي والبيولوجي    .19  

   ال تغطــي هــذه الوثيقــة أي مطالبــة )مطالبــات( تعــزى 
إلــى أي عمــل إرهابــي ينطــوي  بــأي حــال مــن األحــوال 
 علــى إســتخدام أو إطــالق أو التهديــد بــأي ســالح أو أجهــزة 

نووية أو مواد كيميائية أو بيولوجية.  

بســبب  مطالبــة  أي  تغطيــة  عــدم  الشــركة  ادعــت     إذا 
ــى  ــع عل ــك يق ــس ذل ــات عك ــئ إثب ــإن عب ــتثناء ف ــذا االس ه

المشترك .  

الشروط الخاصة – السارية على القسم 2 

ال تبدأ الرحلة المشمولة بالتغطية:    .1  

بعد استالم اإلنذار النهائي.   أ.    

المعالــج  الطبيــب  لتوصيــات  ب.  فــي حــال معارضتهــا     
المؤهل والمسجل. 

ــفى أو  ــي المستش ــة ف ــة طبي ــوع لمعالج ــاء الخض ج.  أثن    
أثناء انتظار الحصول على تلك المعالجة. 

د.  مــع وجــود نيــة فــي الحصــول علــى المعالجــة الطبية     
خالل الرحلة المشمولة بالتغطية. 

الرعايــة  باتبــاع جميــع إجــراءات  2.  يجــب علــى المشــترك    
 الممكنــة لتجنــب وقــوع أي خســائر أو أضــرار أو حــوادث أو 

إصابة جسدية أو أمراض. 

بتزويــد  الخاصــة  المشــترك  وعلــى نفقتــه  3.  يجــب علــى   
التــي  واألدلــة  والمعلومــات  الوثائــق  بكافــة  الشــركة 
حيــن  مــن  معقــول  نحــو  علــى  الشــركة  تطلبهــا  قــد 
قبــل  مــن  بهمــا  الموصــى  والشــكل  وبالنمــوذج  آلخــر، 
الخاصــة  نفقتهــا  علــى  للشــركة  ويســمح  الشــركة. 
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  c.  while receiving in-patient treatment or 
awaiting such treatment.

  d.  with the intention of obtaining medical 
treatment during the Covered Trip.

 2.  The Participant must take reasonable care to 
prevent loss, damage, Accident, Bodily Injury or 
Illness.

 3.  The Participant shall at their own expense furnish 
to the Company such certificates, information 
and evidence as the Company may from time to 
time reasonably require, in the form and of the 
nature prescribed by the Company. The Company 
shall be allowed at their own expense and upon 
reasonable notice to the Participant to arrange a 
medical examination of the Participant from time 
to time, or in the case of death, upon reasonable 
notice to the Participant legal representatives, to 
have a post-mortem examination of the body.

 4.  The Takaful Membership Certificate forms part 
of this policy and the expression “this policy” or 
“policy” wherever used in this contract shall read 
as including the Takaful Membership Certificate 
and any attached Sections, Specifications, 
Conditions, Provisions, Limitations, Terms, 
Endorsements or Exclusions

 5.  In the event that the Company incurs any cost 
and/or expense not covered under this policy 
on the Participant behalf, the Participant shall 
reimburse such costs and expenses to the 
Company.

 6.  The due observance and fulfilment of the terms, 
provisions, conditions, limitations of this policy 
in so far as they relate to anything to be done 
or compiled with by the Participant and the 
disclosure of all material facts shall be condition 
precedent to any liability of the Company under 
this policy. If the circumstances in which the 
Takaful contract was entered into are materially 
altered without the written consent of the 
Company, the policy shall become null and void 
in respect of that particular Participant.

 7.  No third party has authority to change this policy 
or waive any of its terms and conditions.

 8.  Neither party to this policy shall have any right 
or authority to create any obligation, warranty, 
representation, or responsibility, expressed or 
implied, on behalf of the other party, to bind the 
other party in any manner whatsoever, in so far 
as any other party is concerned, outside of the 
terms, conditions and stipulations of this policy.

 9.  All notices made under this policy may be served 
or sent by first class post or facsimile to the 
last known address or facsimile number of the 
Participant and the Company as set out in this 
policy. Letters mailed by registered mail, shall be 
deemed to be served at the expiry of 72 hours 
after the time of posting.

وبموجــب إخطــار خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة ترســله 
للمشــترك   طبيــة  فحوصــات  بترتيــب   ، المشــترك  إلــى 
مــن حيــن آلخــر، أو فــي حالــة الوفــاة، بموجــب إخطــار 
الممثليــن  إلــى  ترســله  معقولــة  زمنيــة  فتــرة  خــالل 

القانونيين للمشترك بإخضاع الجثة للتشريح. 

4.  ُتشــّكل شــهادة التكافــل جــزءًا مــن هــذه الوثيقة، وتفســر   
ــي  ــرد ف ــا ت ــة“ أينم ــة الوثيق ــة“ أو “كلم ــذه الوثيق ــارة “ه عب
التكافــل وأي  أنهــا تشــمل شــهادة  العقــد علــى  هــذا 
أو  أو قيــود  أحــكام  أو  أو شــروط  أو مواصفــات  أقســام 

بنود أو تظهيرات أو استثناءات مرفقة بها . 

غيــر  تكاليــف  و/أو  نفقــات  أي  الشــركة  تكبــدت  5.  إذا   
نيابــة  الوثيقــة  هــذه  بموجــب  بالتغطيــة  مشــمولة 
 عــن المشــترك ، يعــوض المشــترك  الشــركَة عــن هــذه 

التكاليف والنفقات.  

وأحــكام  بشــروط  وااللتــزام  المطلوبــة  المراعــاة  6.  تعتبــر   
بــأي  ارتباطهــا  بقــدر  الوثيقــة  هــذه  وقيــود  ونصــوص 
أمــر يتوجــب فعلــه أو االلتــزام بــه مــن قبــل المشــترك  
واإلفصــاح عــن كافــة الحقائــق الماديــة شــرطًا مســبقًا 
ألي مســؤولية تتحملهــا الشــركة بموجــب هــذه الوثيقــة. 
إذا تغيــرت الظــروف التــي شــارك فيهــا المشــترك  فــي 
علــى  الحصــول  دون  كبيــرًا  تغيــرًا  التكافــل  وثيقــة 
التغييــر،  بذلــك  الشــركة  الخطيــة مــن قبــل  الموافقــة 
للمشــترك بالنســبة  والغيــة  باطلــة  الوثيقــة   تصبــح 

المعني. 

أو  الوثيقــة  تغييــر  فــي  آخــر  طــرف  ألي  ســلطة  7.  ال    
التخلي عن أي من شروطها وأحكامها.  

8.  ال يتمتــع أي مــن طرفــي هــذه الوثيقــة بــأي حــق أو صالحية   
ــة  ــؤولية صريح ــرار أو مس ــان أو إق ــزام أو ضم ــاء أي الت إلنش
كانــت أم ضمنيــة نيابــة عــن الطــرف اآلخــر إللزامــه بــأي 
آخــر  طــرف  ألي  يكــون  مــا  بقــدر  األشــكال  مــن  شــكل 
األحــكام  عــن  بعيــدًا  بذلــك  اهتمــام  أو  مصلحــة   مــن 

والشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.  

المقــرر  اإلخطــارات  كافــة  إرســال  أو  تقديــم  9.  يجــوز   
تقديمهــا بموجــب هــذه الوثيقــة عبــر البريــد ذي الفئــة 
فاكــس  رقــم  أو  عنــوان  آخــر  إلــى  الفاكــس  أو  األولــى 
ــا  ــركة كم ــة والش ــمول بالتغطي ــخص المش ــوم للش معل
جــاء فــي هــذه الوثيقــة. وتعتبــر الخطابــات المرســلة عبــر 
ــن  ــاعة م ــاء 72 س ــد انته ــت بع ــد ُقدم ــجل ق ــد المس  البري

تاريخ إرسالها.  

10.  إن تقصيــر أي مــن طرفــي هــذه الوثيقــة فــي تنفيــذ أي   
بنــد ورد فيهــا فــي أي وقــت طــوال مدتهــا ال يعتبــر تخليــًا 
 عــن هــذا البنــد وال ينتقــص مــن حــق أي منهمــا فــي تنفيــذ 

هذا البند في أي وقت الحق.  

الوثيقــة  هــذه  أحــكام  بــأن  الوثيقــة  هــذه  طرفــا  11.  يقــر   
ــر  ــريان أي تغيي ــدم س ــا وع ــروط بينهم ــل الش ــل مجم تمث
أو تعديــل عليهــا إال إذا تأكــد خطيــًا مــن الطرفيــن ولــن 
 يعتبــر هــذا التعديــل أو الســريان تنــازاًل عــن أي إخــالل الحــق 

سواء كان بنفس البنود أم ببنود مختلفة. 

12.  وردت عناويــن البنــود الرئيســية فــي هــذه الوثيقــة بقصــد   
معناهــا.  أو  بنيتهــا  فــي  تؤثــر  وال  إليهــا  الرجــوع  تيســير 

13.  اإلشــارة إلــى الشــهادة ُتحمــل علــى اإلشــارة إلــى الشــهادة   
ــود  ــى البن ــارة إل ــل اإلش ــة، وُتحم ــذه الوثيق ــي ه ــواردة ف ال
ــا  ــى أنه ــك، عل ــالف ذل ــر خ ــم يذك ــا ل ــة، م ــود الفرعي  أو البن

إشارة إلى بنود هذه الوثيقة أو بنودها الفرعية.  



 20 of 36

TAKAFUL ELITE LIFE PLAN - TERMS AND CONDITIONS 

 10.  Failure at any time during the term of this policy 
of either party hereunder to enforce any provision 
of this policy shall not constitute a waiver of such 
provision nor prejudice the right of either party to 
enforce such provision at any subsequent time.

 11.  The parties hereto acknowledge and agree that 
the terms of this policy constitute the entire 
terms between them and no amendment to or 
modification of this policy shall be effective for 
any purpose unless the same shall be confirmed 
in writing by the parties hereto but any such 
amendment to or modification of this policy shall 
not be construed as a waiver of any subsequent 
breach, whether of the same or different 
provisions.

 12.  In this policy headings are used for reference only 
and do not affect the construction or meaning of 
the policy.

 13.  References to certificate are references to the 
certificate to this policy and references to clauses 
or sub-clauses are, unless otherwise stated, 
references to clauses or sub-clauses of this policy.

 14.  If the Participant has more than one Policy 
covering similar Benefits covered herein, then 
he is eligible only for a ratable proportion of the 
claim under this Policy. This is not applicable to 
Personal Accident claims.

APPENDIX 1. Alarm Centre Numbers 

Specialty Assistance Service (SAS) numbers for 24 hour 
assistance services:

For assistance Worldwide, contact:

SAS

London, UK

Tel: +44 (0) 207 902 7405

Fax: +44 (0) 207 928 4748

For assistance in the Americas, contact:

SAS

Philadelphia, USA

Tel: +1 215 489 3785

Fax: +1 215 489 8525

For assistance in Africa, contact:

SAS

Johannesburg, 
South Africa 

Tel: +27 10 209 8300

Fax: +27 10 209 8405

For assistance in Asia Pacific, contact:

SAS

Bangkok, Thailand

Tel: +662 645 3932

Fax: +662 645 3732

Section 3. Personal Gadget Protection
a) Accidental Damage
Company will pay repair or replacement costs if covered 
gadget is damaged as the result of an accident. Where 
only part or parts of covered Gadget have been damaged, 
Company will only repair or replace that part or parts.

b) Theft

If covered Gadget is stolen, Company will replace it. Where 
only part or parts of covered Gadget have been stolen, 
Company will only replace that part or parts.

ــع  ــي المناف ــة تغط ــن وثيق ــر م ــترك  أكث ــك المش 14.  إذا امتل  
مســتحقًا  يكــون  فإنــه  هنــا،  بالتغطيــة  المشــمولة 
فقــط لنســبة محســوبة مــن المطالبــة بموجــب هــذه 
ــوادث  ــات الح ــى مطالب ــر عل ــذا األم ــري ه ــة. وال يس  الوثيق

الشخصية. 

الملحق 1 - أرقام مركز اإلنذار 

 أرقــام خدمــات الدعــم التخصصــي الخاصــة بخدمــات الدعــم 
على مدار الساعة: 

لتقديم المساعدة في جميع أنحاء العالم، يرجى االتصال 
على:

خدمات الدعم التخصصي – 
لندن، المملكة المتحدة

هاتف: 7405 902 207 )0( 44+

فاكس: 4748 928 207 )0( 44+

للمساعدة في األمريكتين، يرجى االتصال على:

خدمات الدعم التخصصي، 
فيالدلفيا، الواليات المتحدة

هاتف: 3785 489 215 1+

فاكس: 8525 489 215 1+

للمساعدة في إفريقيا، يرجى االتصال على:

خدمات الدعم التخصصي، 
جوهانسبرج، جنوب إفريقيا

هاتف: 8300 209 10 27+ 

فاكس: 8405 209 10 27+

للمساعدة في آسيا الباسيفيك، يرجى االتصال على:

خدمات الدعم التخصصي، 
بانكوك، تايالند

هاتف: 3932 645 662+ 

فاكس: 3732 645 662+

 القسم 3. حماية األجهزة الذكية الشخصية 

أ( الضرر العرضي 

تدفــع الشــركة تكاليــف اإلصــالح واالســتبدال فــي حالــة تلــف 
األجهــزة الذكيــة جــّراء وقــوع حــادث. وفــي حالــة تلــف جــزء أو 
ــى  ــة، تتول ــمولة بالتغطي ــة المش ــزة الذكي ــن األجه ــط م ــزاء فق  أج

الشركة إصالح أو استبدال هذا الجزء أو تلك األجزاء فقط. 

ب( السرقة 

إذا تعرضــت األجهــزة الذكيــة للســرقة، تتولــى الشــركة اســتبدالها. 
أمــا إذا تعــرض جــزء أو أجــزاء مــن األجهــزة الذكيــة المشــمولة 
 بالتغطيــة للســرقة، تتولــى الشــركة مســؤولية اســتبدال هــذا 

الجزء أو تلك األجزاء المسروقة فقط. 

ج( استخدام المكالمات الزائفة 

تدفــع الشــركة حتــى 50 ريــال ُعمانــي مقابــل تكلفــة المكالمــات 
الذكيــة  األجهــزة  مــن  المشــترك   إذن  دون  إجراؤهــا  تــم  التــي 
المشــمولة بالتغطيــة مــع القــدرة علــى االتصــال أثنــاء ســرقة 
 األجهــزة الذكيــة وأثنــاء تعطــل خاصيــة إجــراء المكالمــات مــع 

مقدم خدمات االتصال. 

 ويخضــع ذلــك األمــر للمكالمــات غيــر المصــرح بإجرائهــا خــالل 
12 ساعة من اكتشاف سرقة األجهزة الذكية. 

 كمــا يجــب أن تكــون هنــاك مطالبــة ســرقة ســارية بموجــب هــذا 
التأمين حتى يمكن المطالبة بالمكالمات غير المصرح بها. 

د( األعطال 

تغطــي هــذه الوثيقــة األعطــال الميكانيكيــة التــي تقــع بعــد 
 انتهــاء فتــرة ضمــان الجهــة المصنعــة. وال تســري هــذه التغطيــة 

على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. 
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c) Fraudulent Call Use

Company will pay up to OMR 50/- towards the cost of calls 
made without Participant permission from covered gadget 
with airtime capability while the gadget is stolen and while 
the calls are not barred by the airtime provider.

This is subject to such unauthorized calls being made within 
12 hours of discovery of the theft of covered Gadget.

There must also be a valid theft claim under this takaful cover 
to be able to claim for unauthorized calls.

d) Breakdown

This policy covers mechanical breakdown which occurs after 
the manufacturer’s guarantee period has expired. This cover 
is not available on laptops.

e) Accidental Loss

Company will replace covered Gadget if the covered 
accidentally lost it, meaning that you have accidentally left 
the Gadget in a location and you are permanently deprived 
of its use.

Where only part or parts of the gadget have been lost, 
Company will only replace that part or parts.

Special Conditions for Gadget Protection

 1.  The gadget must be under 12 months old, at the 
time of purchasing this Policy.

 2.  The maximum coverage period is 36 months for a 
Gadget. 

 3.  There is 14 day initial exclusion period during 
which, if the covered gadget is stolen, lost, 
damaged or breaks down, covered will not be 
able to claim and this is called the “exclusion 
period”. The exclusion period is:

  a. 14 days after the start date of Policy

  b.  14 days after any change to the Policy in 
which Participant adds a gadget to the Policy 
or replace a current covered gadget – the 
exclusion period applies to the Gadget that 
is added.

 4.  Participant must provide any receipts, documents 
or proof of purchase, that the Company requests.

 5.  Participant cannot transfer this Takaful to 
someone else or to any other gadget without the 
Company’s written permission.

 6.  Cover excludes costs or payments recoverable 
from any party, under the terms of any other 
contract, guarantee, warranty, or Takaful and in 
the event of a claim the covered is required to 
advise the Company of any alternative Takaful 
policies in place for the covered Gadget.

EXCLUSIONS

Gadget is not covered for:

 1.  The amount of the excess which applies to each 
and every claim.

هـ( الخسارة العرضية 

بالتغطيــة  المشــمولة  الذكيــة  األجهــزة  الشــركة  تســتبدل 
فــي حالــة فقــد المشــترك  لهــا بصــورة عرضيــة أي أنــك تركــت 
مــن  وحرمــت  قصــد،  دون  مــا  مــكان  فــي  الذكيــة   األجهــزة 

استخدامه بصورة دائمة. 

المشــمولة  الذكيــة  األجهــزة  مــن  أجــزاء  أو  جــزء  تعــرض  إذا 
 بالتغطيــة للفقــد، تتولــى الشــركة مســؤولية اســتبدال هــذا الجــزء 

أو تلك األجزاء فقط. 

األحكام الخاصة المتعلقة بحماية األجهزة الذكية 

1.  يجــب أن يكــون عمــر األجهــزة الذكيــة أقــل مــن 12 شــهرًا    
وقــت شــراء هــذه كلمــة البوليصــة تغيــر فــي كل مــكان 

ورد الى الوثيقة.   

أقصى فترة تغطية هي 36 شهرًا للجهاز الذكي.   .2  

ــهدت  ــًا، إذا ش ــّدر بـــ 14 يوم ــي ُتق ــتثناء أول ــرة اس ــد فت 3.  توج  
تلــك الفتــرة حــدوث ســرقة أو فقــد أو تلــف أو تعطــل 
أي  تقديــم  للمشــترك   يمكــن  فــال  الذكيــة،  األجهــزة 
 مطالبــة، وتســمى هــذه الفتــرة »فتــرة االســتثناء«. وتكــون 

فترة االستثناء كاآلتي: 

أ.  14 يومًا بعد تاريخ بدء الوثيقة.    

ب.  14 يومــًا بعــد أي تغييــر فــي الوثيقــة يقــوم المشــترك     
أو  الوثيقــة  إلــى  ذكــي  جهــاز  بإضافــة  خاللــه  مــن 
 اســتبدال جهــاز ذكــي مؤمــن عليهــا حاليــًا – وتســري 

فترة االستثناء على الجهاز الذكي المضاف. 

وثائــق  أو  إيصــاالت  أي  تقديــم  المشــترك   علــى  4.  يجــب   
أو سندات شراء تطلبها الشركة. 

ــخص  ــى ش ــل إل ــذا التكاف ــل ه ــترك تحوي ــن للمش 5.  ال يمك  
ــن  ــة م ــة خطي ــر دون موافق ــي آخ ــاز ذك ــى جه ــر أو إل آخ

الشركة. 

القابلــة  الدفعــات  أو  التكاليــف  التغطيــة  6.  تســتثنى   
لالســترداد مــن أي طــرف بموجــب شــروط أي عقــد آخــر 
مطالبــة،  أي  حالــة  وفــي  تأميــن  أو  كفالــة  أو  ضمــان  أو 
يلــزم المشــترك  إخطــار الشــركة بــأي وثائــق تأميــن بديلــة 
ســارية خاصــة باألجهــزة الذكيــة المشــمولة بالتغطيــة.

االستثناءات 

بالنســبة  بالتغطيــة  مشــمولة  غيــر  الذكيــة  األجهــزة   تكــون 
لآلتي: 

مبلغ التحمل الذي يسري على كل مطالبة.   .1  

محضــر  يدعمهــا  لــم  مــا  خســارة  أو  ســرقة  2.  أي    
الشرطة. 

3.  أي مطالبــة تتضمــن ســرقة أو فقــد مــا لــم يتــم إبــالغ   
 الســلطات الشــرطية المحليــة والشــبكة )إن كان منطبقًا( 

خالل 24 ساعة من اكتشاف الحادث. 

4.  ســرقة األجهــزة الذكيــة مــن العقــار الشــاغر مــا لــم يوجــد    
دليل على دخول العقار بصورة عنيفة وقسرية. 

فــي  متابعــة  دون  المتروكــة  الذكيــة  األجهــزة  5.  ســرقة    
مكان عام، أو محل يدخل إليه الجمهور بانتظام. 

6.  ســرقة األجهــزة الذكيــة مــن الشــخص، مــا لــم يســتخدم    
النشل أو القوة أو التهديد بالقوة في ذلك. 
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 2.  Any theft or loss unless supported by a Police 
Report.

 3.  Any claim involving theft or loss unless reported 
to the appropriate local Police authorities and 
the Network (if applicable) within 24 hours of 
discovering the incident.

 4.  Theft of the gadget from unoccupied premises 
unless there is evidence of violent and forcible 
entry to the premises.

 5.  Theft of the gadget left unattended in a public 
place or a place to which the public has regular 
access.

 6.  Theft of the gadget from the person unless force, 
pickpocketing or threat of violence is used.

 7.  Theft or loss of, or accidental damage to, the 
gadget whilst on loan to anyone else other than 
your immediate family.

 8.  Loss or theft of, or damage to, additional 
equipment or accessories other than SIM or 
PCIMA cards which were in the gadget at the time 
of the damage or theft.

 9.  Any claim where the IMEI/Serial number cannot 
be determined from covered gadget.

 10.  Any loss of or damage to information or data or 
software contained in or stored on the gadget 
whether arising as a result of a claim paid by this 
Takaful or otherwise.

 11.  Any claim resulting from the failure of any 
electrical or computer equipment, software, 
micro-controller, microchip, accessories or 
associated equipment to correctly recognise and 
process any calendar date or time.

 12. Repair or other costs for:

	 	 •	 	routine	 servicing,	 inspection,	 maintenance	
or cleaning;

	 	 •	 	loss	 caused	 by	 a	 manufacturer’s	 defect	 or	
recall of the gadget;

	 	 •	 	replacement	 of	 or	 adjustment	 to	 fittings,	
control knobs or buttons, batteries or aerials;

	 	 •	 	repairs	carried	out	by	anyone	not	authorised	
by Company;

	 	 •	 	wear	 and	 tear	 or	 gradual	 deterioration	 of	
performance;

	 	 •	 claims	arising	from	abuse,	misuse	or	neglect;

	 	 •	 	a	Gadget	where	the	serial	number	has	been	
tampered with in any way.

 13.  Any kind of damage whatsoever unless the 
damaged gadget is provided for repair.

 14.  Reconnection costs or subscription fees of any 
kind.

 15.  The cost of replacing any personalized ring tones 
or graphics, downloaded material or software.

بصــورة  تلفهــا  أو  الذكيــة  األجهــزة  خســارة  أو  7.  ســرقة   
ــراد  ــر أف ــخص غي ــى أي ش ــارة إل ــون مع ــا تك ــة عندم  عرضي

أسرتك المباشرة. 

8.  ســرقة أو خســارة أو تلــف معــدات أو كماليــات إضافيــة   
تكــون  التــي   )PCIMA( بطاقــات  أو   )SIM( شــريحة  غيــر 
ســرقتها. أو  تلفهــا  وقــت  الشــخصية  األجهــزة  داخــل 

 / الســري  الرقــم  تحديــد  معهــا  يمكــن  ال  مطالبــة  9.  أي   
 الهويــة الدوليــة لألجهــزة المتنقلــة مــن األجهــزة الذكيــة

 المشمولة بالتغطية. 

أو  البيانــات  أو  بالمعلومــات  يلحــق  تلــف  أو  خســارة  10.  أي   
ــة  ــزة الذكي ــي األجه ــة ف ــودة أو المخزن ــات الموج البرمجي
 ســواًء نتــج عــن ذلــك مطالبــة مدفوعــة بموجــب هــذا 

التأمين أو خالفه. 

كهربائيــة  معــدات  أي  تعّطــل  عــن  ناتجــة  مطالبــة  11.  أي   
الضبــط  أجهــزة  أو  برمجيــات  أو  الكمبيوتــر  معــدات  أو 
 الدقيقــة أو رقيقــة إلكترونيــة أو كماليــات أو معــدات ذات 

صلة للتعرف على أي وقت أو تاريخ ومعالجتها. 

12.  تكاليف اإلصالح والتكاليف األخرى الخاصة بما يلي:   

•  تقديــم الخدمــات الروتينيــة أو الفحــص أو الصيانــة أو  	 		
التنظيف. 

اســترجاع  أو  صناعــة  عيــب  عــن  الناتجــة  •  الخســارة  	 		
األجهزة الذكية.  

أزرار  أو  مقابــض  أو  التجهيــزات  ضبــط  أو  •  اســتبدال     
التحكم أو البطاريات أو الهوائيات. 

•  اإلصالحــات التــي ينفذهــا أي شــخص غيــر معتمــد مــن  	 		
الشركة. 

فــي  التدريجــي  التدهــور  أو  العــادي  والتلــف  •  البلــى     
األداء. 

أو  االســتخدام  ســوء  عــن  الناتجــة  •  المطالبــات     
اإلهمال. 

الســري  الرقــم  طمــس  يجــري  ذكــي  جهــاز  •  أي  	 		
الموجود عليه بأي صورة كانت. 

13.  أي نــوع مــن التلــف مهمــا كان مــا لــم يقــدم الجهــاز    
الذكي لإلصالح. 

14.  تكاليــف إعــادة التوصيــل أو رســوم القســط علــى اختــالف    
أنواعه. 

15.  تكلفــة اســتبدال أي نغمــات شــخصية أو رســومات أو مــواد    
أو برمجيات تم تنزيلها. 

16.  أي مصاريــف متكبــدة جــّراء عــدم القــدرة علــى اســتخدام   
أو  إصــالح  تكاليــف  خــالف  خســارة  أو  الذكيــة   األجهــزة 

استبدال الجهاز الذكي. 

فتــرة  خــالل  الخســارة  تقــع  عندمــا  مطالبــة  17.  أي    
االستثناء.  

خاصيــة  يتضمــن  ال  الــذي  الذكــي  للجهــاز  بالنســبة  مالحظــة: 
ــة  ــتثناءات المطبق ــع االس ــري جمي ــة » SIM« أو »PCIMA«، ال تس  بطاق

 .»PCIMA« أو »SIM « على بطاقات
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 16.  Any expense incurred as a result of not being 
able to use the gadget, or any loss other than the 
repair or replacement costs of the gadget.

 17.  Any claim where the loss occurred during the 
exclusion period

  Note: For a gadget without SIM or PCIMA card 
capability, all exclusions relating to SIM or PCIMA cards 
are not applicable.

GENERAL EXCLUSIONS
This Takaful does not cover

 1.  Liability of whatsoever nature arising from 
ownership or use of the gadget, including any 
illness or injury resulting from it.

 2.  Any other costs that are caused by the event 
which led to your claim, unless specifically stated 
in this policy.

 3.  Any loss or damage or liability directly or 
indirectly occasioned by, happening through or 
in consequence of Terrorism or War, invasion, acts 
of foreign enemies, hostilities (whether war be 
declared or not), civil war, rebellion, revolution, 
insurrection, military or usurped power, or 
confiscation or nationalization or requisition or 
destruction of or damage to property by or under 
the order of any government or public or local 
authority.

 4.  Nuclear Risk, meaning damage or destruction 
caused by, contributed to or arising from:

  i.  ionizing radiation or contamination by 
radioactivity from any nuclear fuel or from 
any nuclear waste from the combustion of 
nuclear fuel; or

  ii.  the radioactive, toxic, explosive or other 
hazardous properties of any explosive 
nuclear assembly or component thereof.

 5.  Sonic Boom, meaning any damage or destruction 
directly occasioned by pressure waves caused by 
aircraft or other aerial devices traveling at sonic or 
supersonic speeds.

GENERAL CONDITIONS 

APPLICABLE TO ALL SECTIONS OF THE POLICY

1. CONTRACT/POLICY/PLAN 

This policy, including the terms and conditions and any 
endorsements, if any, the proposal form, if any and the 
Takaful Membership Certificate shall constitute the 
entire contract between the parties. All statements 
made by the Participant shall, in the absence of fraud, 
be deemed representations and not warranties. No such 
statement shall void this Policy or be used in defence of 
a claim hereunder, unless such statement is contained 
in the said Takaful Membership Certificate. Only a 
duly authorised Officer of the Company has the power 
on behalf of the Company to extend the time for the 

االستثناءات العامة 

هذا التكافل ال يغطي: 

1.  المســؤولية الناشــئة عــن ملكيــة أو اســتخدام األجهــزة    
الذكية، بما في ذلك أي مرض أو إصابة ناتجة عنه. 

ــي  ــبب ف ــذي يتس ــادث ال ــن الح ــأ ع ــرى تنش ــف أخ 2.  أي تكالي  
ــد  ــك بالتحدي ــى ذل ــًا عل ــن منصوص ــم يك ــا ل ــك م  مطالبت

في هذه الوثيقة. 

ــة  ــة أو ناتج ــئة أو تابع ــؤولية ناش ــرر أو مس ــارة أو ض 3.  أي خس  
بصــورة مباشــرة أو مباشــرة عــن اإلرهــاب أو الحــرب أو الغــزو 
أو األعمــال العدائيــة الخارجيــة أو األعمــال العدوانية )ســواء 
ُأعلنــت الحــرب أم لــم تعلــن( أو الحــروب األهليــة أو التمــرد 
أو الثــورة أو العصيــان أو اســتخدام القــوة العســكرية أو 
اغتصــاب الســلطة أو المصــادرة أو التأميــم أو االســتيالء أو 
 هــالك أو تلــف الممتلــكات مــن قبــل أو بنــاء علــى أمــر مــن 

أي سلطة حكومية أو عامة أو محلية. 

أو  الحــادث  التدميــر  أو  التلــف  تعنــي  النوويــة  4.  المخاطــر    
الناتج عن: 

النشــاط  عــن  الناتــج  المؤيــن  التلــوث  أو  1(  اإلشــعاع    
مخلفــات  أي  عــن  أو  نــووي  وقــود  ألي   اإلشــعاعي 

نووية ناتجة من احتراق الوقود النووي،  

أو  االنفجاريــة  أو  الســامة  أو  اإلشــعاعية  2(  الخصائــص    
 الخطــرة األخــرى ألي تركيبــة نوويــة انفجاريــة أو أي 

مكون نووي منها، 

5.  قنبلــة الصــوت يقصــد بهــا أي ضــرر أو تدميــر ينتــج بصــورة   
مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن موجــات الضغــط الناتجــة 
 مــن الطائــرات أو األجهــزة الطائــرة التــي تســير بســرعة 

الصوت أو بسرعة تفوق سرعة الصوت. 

األحكام العامة 

تسري على جميع أقسام الوثيقة 

1. العقد / الوثيقة / الخطة  

ُتشــكل هــذه الوثيقــة، بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحــكام وأي 
تظهيــرات إن وجــدت ونمــوذج الطلــب، إن وجــد، وشــهادة التكافــل 
العقــد الشــامل بيــن األطــراف. وتعــد جميــع البيانــات المقدمــة من 
المشــترك  طالمــا كانــت خاليــة مــن الغــش بمثابــة إقرارات وليســت 
ضمانــات. وال تتســب مثــل هــذه البيانــات فــي إلغــاء هــذه الوثيقــة 
كمــا ال يتــم اســتخدامها فــي دفــع أي مطالبــة مقدمــة هنــا، مــا 
ــوض  ــك المف ــل. ويمتل ــهادة التكاف ــي ش ــان ف ــذا البي ــر ه ــم يذك ل
بالتوقيــع حســب األصــول عــن الشــركة ســلطة تمديــد الفتــرة 
الخاصــة بدفــع االشــتراك أو تعديــل هــذه الوثيقــة بــأي شــكل 
المســتحقة  المنافــع  الشــركة. وتكــون جميــع  نيابــة عــن  كان 
 بموجــب هــذه الوثيقــة مســتحقة الدفــع فــي المقــر الرئيســي 

للشركة الواقع في سلطنة ُعمان. 

2. األهلية 

يستحق المشترك  الحصول على المنافع المذكورة في هذه 
الوثيقة إذا توافرت فيه المعايير التالية:  

•  إذا اســتوفى المشــترك  شــروط األهليــة التــي يحددهــا  		
البنك. 

•  إذا كان المشترك  ومن يعولهم مطابقًا لمعايير  		
السن المذكورة في هذه الوثيقة. 
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payment of Contribution or in any way to modify this 
Contract. All benefits under this Policy are payable at 
the Head Office of the Company situated at Sultanate  
of Oman.

2. ELIGIBILITY 

The Participant is eligible for the Benefits under the policy if 
he meets the following criteria:

	 •	 	Participant	should	meet	the	eligibility	conditions	
as stipulated by the Bank.

	 •	 	Participant	and	their	dependents	shall	be	within	
the age criteria mentioned herein.

	 •	 	The	 Participant	 should	 have	 a	 valid	 Oman	
residence visa for expatriates or National Identity 
Certificate (Nationals only).

3. AGE LIMITS

Minimum age at entry : 18 years
Maximum age at entry : 60 years
Maximum coverage age : 65 years.
Dependent Children - up to age 18, or dependent children 
up to age 23 if in full time education

4. SUFFICIENCY OF NOTICE

Such notice on behalf of the Participant or the Beneficiary 
given to the Company or to any authorized agent of 
the Company, with particulars sufficient to identify the 
Participant shall be deemed to be notice to the Company. 
Failure to give notice within the time provided in this Policy 
shall not invalidate any claim if it shall be shown not to have 
been reasonably possible to give such notice and that was 
given as soon as was reasonably possible.

5. FRAUDULENT CLAIMS

If the claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent 
means or devices are used by the Participant or his 
representatives or by anyone acting on his or their behalf to 
obtain any benefit under this Policy, all benefits hereunder 
shall be forfeited.

6. CANCELLATION

The Company may cancel the policy at any time by written 
notice delivered to the Participant or mailed to the last address 
as shown by the records of the Company stating when not 
less than thirty (30) days thereafter such cancellation shall be 
effective. Such cancellation shall be without prejudice to any 
valid claim originating prior thereto.

In the event the individual Takaful offered to an Participant 
under the policy for which the Annual Contribution has 
been paid in advance is cancelled by the Participant or 
the Company,80% of the unearned Contribution shall be 
refunded on a pro-rata basis for the balance of the months of 
cover due under the policy.

7. ASSIGNMENT

 a)  Neither party to this Policy shall directly or 
indirectly assign this Policy or any of its rights and 
obligations, without the prior written approval of 
the other party.

ُعمانيــة  إقامــة  تأشــيرة  يحمــل  المشــترك   كان  •  إذا  	
وطنيــة  هويــة  شــهادة  أو  للمغتربيــن  بالنســبة   ســارية 

بالنسبة للمواطنين. 

3. حدود العمر 

الحد األدنى للعمر عند اإلنضمام : 18 سنة 

الحد األقصى للعمر عند اإلنضمام: 60 سنة 

الحد األقصى لعمر التغطية: 65 سنة 

 األطفــال المعاليــن – حتــى 18 ســنة أو األطفــال المعاليــن حتــى 
23 سنة في حالة الدراسة بدوام كامل. 

4. كفاية اإلخطار 

يعــد مثــل هــذا اإلخطــار المقــدم بواســطة أو نيابــة عــن المشــترك  
مــع  المفــّوض  وكيلهــا  أي  أو  الشــركة  إلــى  المســتفيد  أو 
التفاصيــل الكافيــة لتحديــد هويــة المشــترك  إخطــارًا مقدمــًا 
اإلخطــار  بتقديــم  القيــام  عــدم  يتســبب  ولــن  الشــركة.  إلــى 
ــي كل  ــر ف ــة تغي ــة البوليص ــذه كلم ــي ه ــن ف ــت المبي ــالل الوق خ
مــكان ورد الــى الوثيقــة فــي إبطــال أي مطالبــة إذا بــدا عــدم 
يجــرى  وأن  اإلخطــار  هــذا  لتقديــم  معقولــة  إمكانيــة   وجــود 

تقديمه في أسرع وقت ممكن بصورة معقولة. 

5. المطالبات االحتيالية 

إذا كانــت المطالبــة تنطــوي علــى احتيــال فــي أي وجــه منهــا، 
قبــل  مــن  احتياليــة  وســائل  أو  أســاليب  اســتخدام  جــرى  إذا  أو 
المشــترك  / أو ممثليــه أو أي شــخص يتصــرف بالنيابــة عنــه / عنهــم 
ــع  ــادر جمي ــة، فتص ــذه الخط ــب ه ــة بموج ــى منفع ــول عل  للحص

المنافع بموجبها. 

6. اإللغاء 

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــت م ــي أي وق ــة ف ــاء الوثيق ــركة إلغ ــق للش يح
آخــر  علــى  بريديــًا  مراســلته  أو  المشــترك   إلــى  خطــي  إخطــار 
وقــت  لبيــان  الشــركة  ســجالت  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  عنــوان 
ســريان هــذا اإللغــاء علــى أال يقــل ذلــك عــن )30( ثالثــون يومــًا. 
تــم  ســارية  مطالبــة  بــأي  المســاس  دون  اإللغــاء  هــذا   ويجــري 

إنشاؤها قبل ذلك.  

المشــترك   إلــى  المقــدم  الفــردي  التكافــل  إلغــاء  حالــة  وفــي 
ورد  مــكان  كل  فــي  تغيــر  البوليصــة  كلمــة  بموجــب 
مقدمــًا  الســنوي  االشــتراك  دفــع  تــم  الــذي  الوثيقــة  الــى 
 %80 رد  يتــم  الشــركة،  أو  المشــترك   طريــق  عــن  بخصوصهــا 
يخــص  فيمــا  بالتناســب  المكتتــب  غيــر  التكافــل  اشــتراك  مــن 

رصيد أشهر التغطية المستحقة بموجب الوثيقة. 

7. التنازل 

بصــورة  التنــازل  الوثيقــة  هــذه  فــي  طــرف  ألي  يحــق  أ(  ال   
ــه  ــن حقوق ــًا م ــة أو أي ــن الوثيق ــرة ع ــر مباش ــرة أو غي مباش
خطيــة  موافقــة  علــى  الحصــول  دون  التزاماتــه   أو 

من الطرف اآلخر. 

تغييــر  أو  تســمية  فــي  بالحــق  المشــترك   ب(  يحتفــظ   
ــازل عــن حــق االنتفــاع  المســتفيد. وال تلتــزم الشــركة بالتن
حتــى تســتلم الشــركة النســخة األصليــة. كمــا ال تتحمــل 
 الشــركة أدنــى مســؤولية عــن صالحيــة هــذه التســمية أو 

التغيير للمستفيد أو التنازل. 

ج(  ال يشــترط الحصــول علــى موافقــة المســتفيد إن وجــد    
كلمــة  فــي  أخــرى  تغييــرات  أي  أو  المســتفيد  لتغييــر 
الوثيقــة. الــى  ورد  مــكان  كل  فــي  تغيــر  البوليصــة 
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 b)  The right of designation or change of Beneficiary 
is reserved to the Participant. No assignment of 
interest shall be binding upon the Company until 
the Company thereof receives the original of a 
copy. The Company assumes no responsibility 
for the validity of such designation or change of 
Beneficiary or assignment.

 c)  Consent of the Beneficiary, if any, shall not be 
requisite to change of Beneficiary or to any other 
changes in the policy.

8. ARBITRATION

If any difference shall arise as to the amount to be paid 
under this Policy (liability being otherwise admitted) such 
difference shall be referred to an arbitrator to be appointed 
by the parties in accordance with the relevant statutory 
provisions in force at the time. Where any difference is by 
this Condition to be referred to arbitration the making of an 
award shall be a condition precedent to any right of action 
against the Company subject to Shari’ah rules and principles..

9. JURISDICTION

This Agreement is governed by Oman Law and all claims 
and/or disputes shall be subject to the Jurisdiction of the 
competent courts of Sultanate of Oman to the extent that 
they do not contradict to Islamic Shariah rules & principles 
subject to Shari’ah rules and principles.

10. COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS

Failure to comply with any of the provisions contained in the 
policy shall invalidate all claims hereunder.

UNIFORM PROVISIONS

1. CONTRIBUTIONS

All Contribution and applicable taxes, if any are payable 
in advance by the Participant on or before the date they 
become due; unless official notice of termination has been 
given, a grace period will be granted for the payment of any 
Contribution falling due after the first Contribution, subject 
to the terms of the Provision entitled Grace Period.

2. REVIEW / FREE-LOOK PERIOD

The Participant is entitled to a full refund of Contribution if 
coverage under the policy is cancelled upon written request 
of the Participant within thirty (30) days from the date the 
first Contribution is paid by the Participant. The Company 
reserves the right to decline a second application following 
the cancellation of the first application under this plan, from 
the same Participant.

3. GRACE PERIOD 

A grace period of thirty (30) days will be granted for the 
payment of each Contribution falling due after the first 
Contribution, during which time the policy shall be continued 
in force, unless the policy has been cancelled in accordance 
with “Cancellation”.

8. التحكيم 

بموجــب  دفعــه  الواجــب  المبلــغ  بخصــوص  نــزاع  أي  حــدث  إذا 
ُيحــال  أخــرى(،  بصــورة  بــه  المعتــرف  )االلتــزام  الوثيقــة  هــذه 
النصــوص  بموجــب  األطــراف  ُيعينــه  ُمحّكــم  إلــى  النــزاع  هــذا 
إحالــة  يتعيــن  إنــه  وحيــث  عندئــٍذ.  الســارية  المعنيــة  القانونيــة 
اتخــاذ  فيكــون  التحكيــم،  إلــى  الشــرط  هــذا  بموجــب  نــزاع  أي 
تلــك اإلحالــة شــرطًا مســبقًا التخــاذ أي إجــراء  قــرار بخصــوص 
التحكيــم  قــرار  يكــون  ان  شــريطة  الشــركة  ضــد  قانونــي 

اليتعارض مع أحكام ومبادىء الشريعة االسالمية. 

9. االختصاص القضائي 

تخضــع هــذه الوثيقــة /الخطــة وتفســر بموجــب قانــون ســلطنة 
عمــان  ســلطنة  فــي  المختصــة  للمحاكــم  ويكــون  عمــان، 
االختصــاص القضائي بنظر جميع المطالبات و/أو النزاعات الناشــئة 
عنهــا بمــا اليتعــارض مــع أحــكام ومبــادىء الشــريعة االســالمية.

10. االلتزام بأحكام الوثيقة 

هــذه  فــي  الــواردة  األحــكام  مــن  بــأي  االلتــزام  عــدم   يتســبب 
بموجبــه. المقدمــة  المطالبــات  جميــع  إبطــال  إلــى  الوثيقــة 

األحكام الموحدة 

1. االشتراكات 

وجــدت(  )إن  الســارية  والضرائــب  االشــتراكات  جميــع  تكــون 
مســتحقة الدفــع مقدمــًا مــن قبــل المشــترك  فــي، أو قبــل تاريــخ 
اســتحقاقها، ومــا لــم يقــدم إخطــار رســمي باإلنهــاء، ُتمنــح فتــرة 
 إمهــال مــن أجــل دفــع أي اشــتراك يســتحق دفعــه بعــد االشــتراك 

األول بموجب شروط الحكم المسمى فترة اإلمهال. 

2. فترة اإلطاع المجاني / المراجعة 

حالــة  فــي  االشــتراك  كامــل  اســترداد  المشــترك   يســتحق 
إلغــاء التغطيــة المقدمــة بموجــب الوثيقــة عــن طريــق طلــب 
ــم  ــخ خص ــن تاري ــًا م ــن )30( يوم ــالل ثالثي ــترك  خ ــن المش ــي م خط
الشــركة  وتحتفــظ   . المشــترك  حســاب  مــن  األول  االشــتراك 
بعــد  ذاتــه  المشــترك  مــن  ثــاٍن  طلــب  أي  رفــض  فــي   بحقهــا 

إلغاء الطلب األول بموجب هذه الخطة. 

3. فترة اإلمهال 

ُتمنــح فتــرة إمهــال مدتهــا ثالثــون )30(  يومــًا؛ لســداد كل اشــتراك 
ــدة  ــك الم ــالل تل ــتراك األول وخ ــد االش ــع بع ــتحق الدف ــر مس يصي
 يســتمر ســريان الوثيقــة، مــا لــم يتــم إلغــاء الوثيقــة بموجــب 

»اإللغاء«. 

دفــع  عــن  الشــركة  أمــام  المســؤولية  المشــترك   ويتحمــل 
االشــتراك عــن الفتــرة التــي اســتمر ســريان الوثيقــة فيهــا. وإذا 
 حدثــت خســارة خــالل فتــرة اإلمهــال، يتــم اقتطــاع أي اشــتراك صار 

مستحقًا ولم يتم دفعه عند التسوية. 

4. سداد االشتراك وتاريخ سريان التغطية 

يبدأ ســريان التغطية الخاصة بكل شــخص مشــمول بالتغطية من 
 يــوم اســتالم الشــركة لنمــوذج الطلــب، إن وجــد، الموقع، وتســليم 

إيصال دفع االشتراك األول إلى البنك. 

5. تواريخ إنهاء شهادة التكافل 

ينتهي تكافل أي مشترك فورًا في أول تاريخ مما يلي: 

تاريخ إنهاء الوثيقة.   )1(  

)2(  التاريخ الذي يصير فيه المشترك  المحدد غير مستحقًا   
في تعريف المشترك . 
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The Participant shall be liable to the Company for the payment 
of the Contribution for the period the policy continues in 
force. If loss occurs within the Grace Period, any Contribution 
then due and unpaid will be deducted on settlement.

4.  CONTRIBUTION PAYMENT AND COVERAGE EFFECTIVE 
DATE

Coverage in respect of each Participant shall commence from 
the day the Company has received the signed proposal form, 
if any and has paid the first Contribution receipt to the Bank. 

5.  TERMINATION DATES OF TAKAFUL MEMBERSHIP 
CERTIFICATE

Insurance of an Participant shall terminate immediately on 
the earliest of:

 1. the date the policy is terminated;

 2.  the date the named covered is no longer eligible 
within the definition of Participant;

 3.  the Contribution due date if the required 
Contribution is not paid within the Grace Period;

 4.  the date the benefits are paid to the extent of the 
Principal Sum in respect of the Participant;

 5.  the date the Participant(s) has attained the age of 
65 years old.

Any such termination shall be without prejudice to any valid 
claim originating prior to the date of termination.

6. RENEWAL CONDITIONS

The policy may be renewed with the consent of the Company 
from term to term by payment of the Contribution in advance 
at the Company’s rate in force at the time of renewal. Subject 
to provisions 7 and 8, the Takaful in respect of the Participant 
will be automatically renewed each year subject to payment 
of Annual Contribution unless cancelled in writing by the 
Participant / the Company.

7. REINSTATEMENT OF POLICY

When the policy terminates by reason of non-payment of 
Contribution, any subsequent acceptance of a Contribution 
and reinstatement of the policy by the Company shall solely 
be at the Company’s option.

8. AGE CORRECTION

If only the year of birth of an Participant is provided to 
the Company then the date of birth for this Policy shall 
be January 1st of such Participant’s year of birth unless 
it is mentioned & confirmed by passport or National ID.

9. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE:

No Insurer shall be deemed to provide cover and no 
Insurer shall be liable to pay any claim or provide any 
benefit hereunder to the extent that the provision of such 
cover, payment of such claim or provision of such benefit 
would expose that Insurer to any sanction, prohibition 
or restriction under United Nations resolutions or the 
trade or economic sanctions, laws or regulations of the 
European Union, United Kingdom or United States of 
America.

)3(  تاريــخ اســتحقاق االشــتراك فــي حالــة عــدم دفع االشــتراك    
المطلوب خالل فترة اإلمهال. 

)4(  التاريــخ الــذي ٌتدفــع فيــه المنافــع فــي حــدود المبلــغ    
األصلي فيما يخص أي مشترك. 

)5(  التاريخ الذي يبلغ فيه المشترك  )عليهم( سن 65 سنة.   

ــم  ــارية ت ــة س ــأي مطالب ــاس ب ــاء دون المس ــذا اإللغ ــري ه    يج
إنشاؤها قبل تاريخ اإلنهاء. 

6. شروط التجديد 

يجــوز تجديــد الوثيقــة بموافقــة الشــركة مــن حيــن آلخــر عــن 
ــت  ــاري وق ــركة الس ــم الش ــًا بتقيي ــتراك مقدم ــداد االش ــق س طري
ــاص  ــل الخ ــد التكاف ــم تجدي ــكام 7 و8، يت ــًا لألح ــد. ووفق التجدي
بالمشــترك  تلقائيــًا كل ســنة فــي حالــة االشــتراكات الســنوية مــا 

لم يتم اإللغاء خطيًا بواسطة المشترك  / الشركة. 

7. إعادة سريان الوثيقة 

عنــد إنهــاء الوثيقــة جــّراء عــدم ســداد االشــتراك، فــإن أي موافقــة 
 الحقــة علــى قبــول االشــتراك وإعــادة تشــغيل الوثيقــة مــن قبــل 

الشركة يكون وفق رؤية الشركة المطلقة. 

8. تصحيح العمر 

ــركة،  ــى الش ــط إل ــترك  فق ــالد المش ــنة مي ــم س ــة تقدي ــي حال ف
يكــون تاريــخ الميــالد الخــاص بالوثيقــة هــو 1 ينايــر مــن ســنة ميــالد 
ــواز  ــطة ج ــددًا بواس ــورًا ومح ــن مذك ــم يك ــا ل ــترك  م ــذا المش  ه

السفر أو بطاقة الهوية الوطنية. 

9. بند استثناء وتحديد العقوبات: 

ال تقــوم شــركة التكافــل بتقديــم أي تغطيــة وال تكــون مســؤولة 
عــن دفــع أي مطالبــة أو تقديــم أي منفعــة بموجبــه بقــدر مــا 
يتســبب تقديــم هــذه التغطيــة أو دفــع هــذه المطالبــة أو تقديــم 
هــذه المنفعــة فــي تعــرض شــركة التكافــل ألي عقوبــة أو حظــر 
أو قيــد بموجــب قــرارات األمــم المتحــدة أو العقوبــات التجاريــة أو 
 االقتصاديــة أو القوانيــن أو اللوائــح أو االتحــاد األوروبــي أو المملكــة 

المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية. 

10. بند استثناء المخاطر السياسية 

بغــض النظــر عــن أي نــص مخالــف يــرد فــي وثيقــة التكافــل هــذه 
أو أي ملحقــات بهــا، فمــن المتفــق عليــه أنــه هــذا التكافل يســتثني 
الخســارة أو التلــف أو التكلفــة أو المصاريــف علــى اختــالف أنواعهــا 
ــأي  ــل ب ــا يتص ــن أو فيم ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــة بص الناتج
ممــا يلــي بغــض النظــر عــن أي ســبب أو حــادث آخــر يســاهم فــي 
حــدوث ذلــك فــي الوقــت ذاتــه أو فــي أي تبعــات أخــرى للخســارة:

األعمــال  أو  األجنبــي  العــدو  أعمــال  أو  الغــزو  أو  1.  الحــرب   
 العدائيــة أو العمليــات الحربيــة )ســواًء أعلنــت الحــرب أم ال( 

أو الحرب األهلية.  

المســلحة  االنتفاضــة  أو  الشــعبية  االنتفاضــة  أو  2.  التمــرد   
أو العصيــان أو التمــرد أو اغتصــاب للســلطة أو األحــكام 
ــباب  ــداث أو األس ــن األح ــار أو أي م ــة الحص ــة أو حال العرفي
 التــي تدعــو إلــى إعــالن أو اســتمرار األحــكام العرفيــة أو 

حالة الحصار.  

حــد  إلــى  تصــل  أو  ترتقــي  التــي  المدنيــة  3.  االضطرابــات    
االنتفاضة الشعبية. 

4.  أي تصــرف )ســواًء كان بالنيابــة عــن أي منظمــة أو جهــة أو   
ــة  ــد أي دول ــاج ض ــخاص( باالحتج ــة أش ــخص أو مجموع ش
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10. POLITICAL RISKS EXCLUSION CLAUSE

Notwithstanding any provision to the contrary within 
this Takaful or any endorsement thereto it is agreed 
that this Takaful excludes loss, damage, cost or expense 
of whatsoever nature directly or indirectly caused by,  
resulting from or in connection with or in consequence of 
any of the following regardless of any other cause or event 
contributing concurrently or in any other sequence to  
the loss:

 1.  War, civil war, invasion, acts of foreign enemies, 
hostilities or war-like operations (whether war be 
declared or not); or

 2.  mutiny, popular rising, military rising, insurrection, 
rebellion, revolution, military or usurped power, 
martial law or state of siege or any of the events 
or causes which determine the proclamation or 
maintenance of martial law or state of siege; or

 3.  civil commotion assuming the proportion of or 
amounting to a popular rising; or

 4.  any act (whether on behalf of any organization, 
body, person or group of persons) in protest 
against any State or government, authority with 
force, or any provincial, local or tribal authority 
with force, calculated or directed to overthrow 
any State or government, authority with  
force, or any provincial, local or tribal authority 
with force, by means of fear, terrorism or 
violence or use of force or and/or the threat 
thereof; or

 5.  losses in any way caused or contributed to by an 
act of terrorism involving the use or

 6.  release or the threat of any nuclear weapon 
or device or chemical or biological agent; 
or loss, damage, cost or expense directly or 
indirectly arising out of biological or chemical 
contamination or missiles, bombs, grenades, 
explosives or any ammunition; or

 7.  conspiracy, confiscation, commandeering or 
nationalization or requisition or destruction of or 
damage to property by or under the order of any 
de jure or de facto government or by public or 
local authority; or

 8.  looting or pillage or theft or burglary in connection 
with any act referred to in this clause; or

 9.  consequential losses or damages arising from any 
act referred to in this clause; or 

 10.  the act of any lawfully established authority in 
controlling, preventing, suppressing or in any 
other way dealing with any occurrence referred 
to in this clause; or

 11.  malicious damage in furtherance to any act 
referred to in this clause; or

 12. any act of Terrorism.

   For the purpose of this clause an act of terrorism 
means an act, including but not limited to the 

أو حكومــة أو ســلطة بالقــوة أو أي ســلطة إقليميــة أو 
محليــة أو قبليــة بالقــوة تهــدف أو توجــه إلــى اإلطاحــة 
طريــق  عــن  بالقــوة  ســلطة  أو  حكومــة  أو  دولــة  بــأي 
 وســائل الخــوف أو اإلرهــاب العنــف أو اســتخدام القــوة و/

أو التهديد بها. 

الخسائر الحادثة أو الناجمة عن وقوع عمل إرهابي.   .5  

6.  إطــالق أو التهديــد بإطــالق أجهــزة أو أســلحة نوويــة أو   
أســلحة كيمائيــة أو بيولوجيــة أو خســارة أو ضــرر أو تكلفــة 
ــن  ــرة ع ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــة بص ــف ناتج أو مصاري
ــل أو  ــف أو القناب ــي أو القذائ ــي أو الكيمائ ــوث البيولوج  التل

القنابل اليدوية أو المتفجرات أو أي ذخائر حربية. 

أو  هــالك  أو  االســتيالء  التأميــم  أو  المصــادرة  أو  7.  التآمــر   
أي مــن  أمــر  علــى  بنــاء  أو  قبــل  مــن  الممتلــكات   تلــف 
 حكومــة شــرعية أو حكومــة أمــر واقــع أو حكومــة عامــة 

أو محلية، 

8.  الســلب أو النهــب أو الســرقة أو الســطو المســلح المتعلــق    
بأي تصرف مشار إليه في هذا البند. 

9.  الخســائر أو األضــرار التبعيــة الناتجــة عــن أي تصــرف مشــار    
إليه في هذا البند.  

10.  تصــرف أي ســلطة قائمــة بصــورة شــرعية بمراقبــة أو منــع   
 أو وقــف أو بــأي صــورة أخــرى مــع أي واقعــة مشــار عليهــا 

في هذا البند. 

ــذا  ــي ه ــه ف ــار إلي ــرف مش ــّزز ألي تص ــدي الُمع ــرر الكي 11.  الض   
البند. 

أي عمل إرهابي.   .12  

  ألغــراض هــذا البنــد، يقصــد بــأي عمــل إرهابــي: هــو العمــل 
اســتخدام  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  يتضمــن  الــذي 
ــخص أو  ــل أي ش ــن قب ــا م ــد بهم ــف و/أو التهدي ــوة أو العن الق
مجموعــة )مجموعــات( مــن األشــخاص ســواًء كان يعمــل 
لحســابه أو لحســاب أو فيمــا يتصــل بــأي منظمــة )منظمــات( 
أو حكومــة )حكومــات( ألغــراض أو أســباب سياســية أو دينيــة 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك عل ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة أو عرقي  أو أيدولوجي

الحصر ما يلي: 

حكومــة  أي  تصــرف  علــى  التأثيــر  أو  الضغــط  1.  نيــة     
)شرعية أو واقعية(، 

مــن  قطــاع  أي  أو  العامــة  بيــن  الذعــر  2.  نشــر     
الجمهور، 

3.  ارتــكاب أعمــال عنــف أو التهديــد بالعنــف ضــد شــخص    
شــخصًا  أو  قانونيــًا  شــخصًا  كان  )ســواًء  أكثــر   أو 

طبيعيًا(، 

4.  الممتلكات الملموسة أو غير الملموسة،    

تعريض الحياة للخطر،   .5   

ســالمة أو  صحــة  علــى  خطــرًا  يمثــل  مــا  6.  إيجــاد     
 العامة، 

7.  أي تصــرف يقصــد بــه التشــويش أو اعتــراض نظــام     
إلكتروني. 

التســمم  أو  التلــوث  بالتلــوث:  يقصــد  البنــد،  هــذا    ألغــراض 
 أو منــع و/أو تقييــد اســتخدام األغــراض بســبب آثــار المــواد 

الكيميائية و/أو البيولوجية. 
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use of force or violence and/or the threat thereof, 
of any person or group(s) of persons, whether 
acting alone or on behalf of or in connection 
with any organization(s) or government(s), 
committed for political, religious, ideological, or 
ethnic purposes or reasons including but not 
limited to:

  1.  the intention to influence or affect the 
conduct of any government (de jure or de 
facto); and/or

  2.  to put the public, or any section of the public 
in fear; and/or

  3.  to commit violence or threaten violence 
against one or more persons (whether legal 
or natural); and/or

  4.  damaging tangible or intangible property; 
and/or

  5. endangering life; and/or

  6.  creating a risk to the health or safety of the 
public or a section of the public; and/or

  7.  an act designed to interfere with or disrupt 
an electronic system.

  For the purpose of this clause contamination means 
the contamination, poisoning, or prevention and/or 
limitation of the use of objects due to the effects of 
chemical and/or biological substances. 

  If the Reinsurer alleges that by reason of this exclusion, 
any loss, damage, cost or expense is not covered by 
this Contract the burden of proving the contrary shall 
be upon the Recovered. 

  In the event any portion of this clause is found to be 
invalid or unenforceable, the remainder shall remain in 
full force and effect.

11. CLAIMS PROCEDURE

 Section 1. Family Takaful Coverage (Life)

 a)  Upon happening of an event giving rise to a death 
claim under this Policy, the documents to support 
the claim in respect of the benefit, required by 
the Company, include but are not limited to the 
following:

  1. Takaful Membership Certificate

  2. Death certificate

  3. Legal heir certificate

  4.  Post mortem report (wherever legally 

required)

  5. Police report (if death was due to an accident)

  6.  Medical report from an authorised medical 

practitioner with detailed diagnosis and 

cause of death if required by the Company 

when the actual cause of death is not clearly 

mentioned in the death certificate.

  إذا ادعــت شــركة اعــادة التكافل/التأمين بســبب هذا االســتثناء 
عدم شــمول التغطية ألي خســارة أو ضرر أو تكلفة أو مصاريف 
ذلــك  عكــس  إثبــات  عــبء  يقــع  الوثيقــة،  هــذه   بموجــب 

األمر على المعاد تأمينه. 

   إذا تبّيــن عــدم صحــة أو عــدم ســريان أي جــزء مــن هــذا البنــد، 
يظل الجزء المتبقي سريًا بكامل األثر والنفاذ. 

11. إجراء المطالبات 

القسم 1. التغطية للتكافل العائلي )على الحياة( 

أ(  عنــد وقــوع حــادث ينشــأ عنــه مطالبــة وفــاة بموجــب   
هــذه الوثيقــة، تتضمــن الوثائــق التــي تطلبهــا الشــركة 
ســبيل  علــى  المنفعــة  يخــص  فيمــا  المطالبــة   لدعــم 

المثال ال الحصر ما يلي: 

شهادة التكافل   .1   

شهادة الوفاة   .2   

شهادة الوريث القانوني    .3   

4.  تقريــر تشــريح الجثــة )عنــدم يلــزم ذلــك مــن الناحيــة     
القانونية( 

تقرير الشرطة )إذا كانت الوفاة بسبب حادث(   .5   

مــع  معتمــد  ممــارس  طبيــب  مــن  طبــي  6.  تقريــر    
تشــخيص مفصــل وســبب الوفــاة إذا طلبــت الشــركة 
غيــر  للوفــاة  الفعلــي  الســبب  يكــون  عندمــا   ذلــك 

واضح في شهادة الوفاة 

اإلقامــة  صفحــة  مــع  الســفر  جــواز  عــن  7.  نســخة    
الهويــة  بطاقــة   / المغتربيــن(  حالــة  )فــي   الســارية 

الوطنية )في حالة المواطنين(. 

8.  أي وثائق أخرى قد يتم طلبها إلثبات المطالبة.    

أصــول  تقديــم  علــى  اإلصــرار  الشــركة  ب(  يجــوز     
ــزم األمــر مــن أجــل   الوثائــق المذكــورة أعــاله إذا ل

التحقق من صحتها. 

ــالل  ــاة خ ــة بالوف ــق الخاص ــم الوثائ ــب تقدي ج(  يتوج    
تقدمــه  تمديــد  أي  أو  يــوم   180 أقصاهــا   فتــرة 

الشركة من تاريخ الوفاة. 

وجــد(  )إن  التعويــض  يصيــر  المطالبــة:  د(  ســداد     
الدفــع  مســتحق  المشــترك  بوفــاة  الخــاص 
إلــى المســتفيد كمــا هــو مثبــت فــي شــهادة 
القانونــي  المســتفيد  يكــون  والــذي  التكافــل، 
هــذا  بقــاء  شــريطة  خطيــة  بصــورة  المحــدد 
وفــاة  بعــد  الحيــاة  قيــد  علــى  المســتفيد 
المشــترك  بثالثيــن )30( يومــًا، وإال يصيــر التعويــض 
أي  وتبــريء   . المشــترك  تركــة  إلــى  مســتحقًا 
حســنة  بنيــة  الشــركة  مــن  مقدمــة  دفعــة 
 بموجــب هــذا الحكــم ذمــة الشــركة تمامــًا بقــدر 

هذه الدفعة. 
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  7.  Copy of passport with valid visa page (in 
case of Expatriates)/ National Identity Card 
(in case of Nationals)

  8.  Any other documents as may be required to 
substantiate the claim.

 b)  The Company may, if need be, insist on the 
above documents to be provided in original for 
verification.

 c)  Documents in respect of death should be 
submitted within a maximum period of 180 days 
or any extension provided by the company from 
the date of death.

 d)  Claim Payment: Indemnity, if any, for Death of 
the Participant is payable to the Beneficiary 
as evidence in the Takaful Membership 
Certificate, who shall be the legal Beneficiary  
designated in writing provided such Beneficiary 
survives the Participant by thirty (30) days, 
otherwise to the estate of the Participant.  
Any payment made by the Company in  
good faith pursuant to this provision shall fully 
discharge the Company to the extent of the 
payment.

Section 2. Annual Family Travel Takaful

Contact Takaful Oman Insurance SAOG – +968 22303030

•	 	Notification	of	claim	should	be	within	30	days	from	the	
date of event.

•	 	Complete	 and	 return	 the	 claim	 form	 together	 with	
all receipts, reports and all evidence requested on 
the claim form. All claims must be substantiated by 
receipts valuations, medical, police or other report(s) 
as applicable. 

Claim Documents required:

Takaful Membership Certificate common for all type of claims 

 1) Death Claims

	 	 •	 Death	Certificate

	 	 •	 Police	Report

 2)  Permanent Total / Dismemberment Claims

	 	 •	 	Disability	 Certificate	 from	 an	 authorised	
medical practitioner to assess disability

	 	 •	 Police	Report

	 	 •	 	Medical	 Report	 with	 details	 of	 treatment	
given (if any)

 3) Emergency Medical Claims

	 	 •	 	Detailed	Medical	report	issued	by	the	Doctor	
who had treated the covered.

	 	 •	 	Invoice	 for	 Medicines	 purchased	 /	 facilities	
availed.

	 	 •	 	Air	 ticket	 or	 other	 evidence	 of	 travel	
undertaken by the designated person or the 

 2 القسم -  

تكافل السفر 

 اتصــل بشــركة تكافـــل عمـــان للتأميـــن ش.م.ع.ع   – علــى الرقــم:
 +22303030 968

•  ينبغــي اإلخطــار بالمطالبــة فــي غضــون 30 يومــًا مــن تاريــخ  		
الحدث. 

•  تعبئــة وإعــادة نمــوذج المطالبــة مــع جميــع اإليصــاالت  	
والتقاريــر وجميــع األدلــة المطلوبــة فــي نمــوذج المطالبــة. 
ويجــب إثبــات جميــع المطالبــات عــن طريــق اإليصــاالت 
 أو التقييمــات أو التقاريــر الطبيــة أو التقاريــر الشــرطية أو 

التقارير األخرى حسبما ينطبق. 

مستندات المطالبة الالزم تقديمها: 

شهادة التكافل مع جميع أنواع المطالبات: 

مطالبات الوفاة   )1  

•  شهادة الوفاة    

•  تقرير الشرطة    

مطالبات البتر / العجز الكلي الدائم   )2  

•  شــهادة عجــز صــادرة عــن طبيــب ممــارس معتمــد     
لتقييم العجز. 

•  تقرير الشرطة    

ــوف )إن  ــالج الموص ــل الع ــن تفاصي ــي يتضم ــر طب •  تقري    
وجد( 

3(  المطالبات الطبية الطارئة   

•  تقريــر طبــي مفصــل صــادر مــن الطبيــب المعالــج    
للمشترك  

التســهيالت   / المشــتراة  باألدويــة  الخاصــة  •  الفاتــورة     
المستفاد منها. 

•  تذكــرة طيــران أو دليــل آخــر للســفر أحضــره الشــخص     
المسمى أو األطفال المعالين.  

إيصال نقدي تصدره المستشفى.   • 	 	

عندمــا  الوطــن  أرض  إلــى  اإلعــادة  مصاريــف  •  دليــل     
ينطبق ذلك. 

4(  مطالبــات اإللغــاء و التقليــص   

•  شــهادة الوفــاة أو الشــهادة الطبيــة للقريــب الحميــم     
للمشترك الذي تسبب في إلغاء الرحلة.  

أو  الشــغب  أو  )كاإلضــراب  األخــرى  األحــداث  •  إثبــات    
إلــى ومــا  الصحــي  الحجــر  أو  األهليــة   االضطرابــات 

 ذلك( التي كانت سببًا في إلغاء الرحلة.  

5(  مطالبات تأخير السفر   

•  تأكيــد خطــي مــن شــركة الطيــران أو خــط الشــحن أو     
وكالء المناولة بتحديد سبب التأخير مدته.  

6(  مطالبات حقائب السفر المتأخرة   

ــحن  ــط الش ــران أو خ ــركة الطي ــن ش ــي م ــد خط •  تأكي   
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dependent children

	 	 •	 Cash	receipt	given	by	the	hospital.

	 	 •	 	Proof	of	repatriation	expenses	if	applicable.

 4) Cancellation & curtailment Claims

	 	 •	 	Death	 or	 medical	 certificate	 of	 Participant 
close relative causing cancellation of trip.

	 	 •	 	Evidence	 of	 other	 reason	 (like	 SRCC	 or	
quarantine etc.,), which causes cancellation 
of trip.

 5) Travel Delay Claims

	 	 •	 	Written	 confirmation	 from	 the	 airline	 or	
shipping line or their handling agents stating 
the reason and period of delay

 6) Delayed Baggage Claims

	 	 •	 	Written	confirmation	of	Airlines	or	Shipping	
lines or their handling agents stating the 
reasons and period of delay in respect 
delayed baggage.

	 	 •	 	All	 the	 necessary	 bills/invoices	 pertaining	
to the consumables purchased by the 
Participant for his emergency needs.

 7) Loss of Personal Baggage/Money Claims

	 	 •	 	Written	 confirmation	 from	 carrier	 that	
baggage is “non-traceable” or “lost”

	 	 •	 	Report	 from	 Police,	 Airlines,	 Shipping	 Lines	
or their handling agents in respect of loss of 
baggage

 8) Loss of Passport Claims

	 	 •	 	Copy	 of	 notification	 given	 to	 the	 nearest	
Embassy 

	 	 •	 	Written	report	from	the	Embassy

	 	 •	 Police	Report.

 9) Personal Liability Claims

	 	 •	 	Notice	 of	 claim	 lodged	 on	 the	 covered by 
third party.

	 	 •	 	Copies	 of	 Correspondence	 exchanged	
between covered and third party.

Section 3. Gadget Takaful 

Please comply with the following procedures to obtain 
authorisation with the minimum delay. Failure to observe 
these procedures may invalidate the claim.

Theft & Loss (if covered) Claims:

 1.  Notify the appropriate local Police authority 
within 24 hours of discovering the incident and  
obtain a Crime reference/Lost Property number 
and a copy of the Police Crime report.

 2.  For theft of phone covered must also contact the 
network provider within 12 hours of discovering 
the incident to place a call bar on the handset.

 أو وكالئهــم للمناولــة بتحديــد أســباب تأخيــر حقائــب 
السفر ومدته.  

تتعلــق  التــي  الالزمــة  القســائم/الفواتير  •  جميــع    
ــترك  ــل المش ــن قب ــتراة م ــتهالكية المش ــواد االس بالم

الحتياجاته الطارئة.  

فقدان حقائب السفر الشخصية/المطالبات المالية.   )7  

•  تأكيــد خطــي مــن الناقــل يفيــد بــأن حقائــب الســفر »ال  	 		
يمكن تتبعها« أو أنها »مفقودة«. 

•  تقريــر مــن الشــرطة أو شــركة الطيــران أو خطــوط    
 الشــحن أو ووكالئهــم للمناولــة بخصــوص فقــدان 

حقائب السفر.  

مطالبات فقدان جواز السفر.   )8  

صورة عن اإلخطار المقدم إلى أقرب سفارة.   •   

تقرير خطي من السفارة.   •   

تقرير الشرطة.   •   

مطالبات المسؤولية الشخصية   )9  

•  إخطار المطالبة المقدمة إلى المشترك  من قبل    
الغير. 

•  صور المراسالت المتبادلة بين المشترك  والغير.     

القسم - 3 

تكافل األجهزة الذكية 

يرجــى االلتــزام باإلجــراءات التاليــة للحصــول علــى تفويــض بأدنــى 
 حــد للتأخيــر؛ حيــث قــد يتســبب عــدم مراعــاة تلــك اإلجــراءات فــي 

إلغاء المطالبة. 

مطالبات السرقة والفقد )إذا كانت مشمولة بالتغطية(: 

 24 خــالل  المناســبة  المحليــة  الشــرطة  ســلطة  1.  إخطــار   
رقــم  علــى  والحصــول  الحــادث  اكتشــاف  مــن  ســاعة 
 الممتلــكات المفقــودة / رقــم قيــد الجريمــة ونســخة مــن 

تقرير الجريمة الصادر من الشرطة. 

االتصــال  فيجــب   ، المشــترك  هاتــف  لســرقة  2.  بالنســبة   
مــن  ســاعة   12 خــالل  الشــبكة  خدمــات  بمــزود  كذلــك 
عــن الصــادرة  المكالمــات  لحظــر  الحــادث   اكتشــاف 

 الهاتف. 

الســرقة  ذلــك  فــي  )بمــا  المطالبــات  لجميــع   بالنســبة 
والخسارة(: 

 اتصــل بالشــركة )مركــز االتصــال( وأبلغهــا بالخســارة خــالل 48 
ــى  ــة إل ــوذج مطالب ــدار نم ــم إص ــادث. يت ــاف الح ــن اكتش ــاعة م س
وإعادتــه  بالكامــل  المطالبــة  نمــوذج  تعبئــة  يرجــى   ، المشــترك 
الشــركة بموجــب تعليماتهــا فــي غضــون 30 يومــًا علــى  إلــى 
 األكثــر مــن اإلخطــار بالمطالبــة مــع أي وثائــق داعمــة مطلوبــة 

والتي تتضمن: 

•  رقــم الممتلــكات المفقــودة / رقــم قيــد الجريمــة     
لدى الشرطة )عندما ينطبق( 

•  إثبات الدخول العنيف والقسري )عندما ينطبق(    

إثبات الشراء   •   
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For all claims (including Theft & Loss):

Contact and report the loss to the Company (Call Centre) 
within 48 hours of discovering the incident. A claim form 
will be issued to the Participant, complete the claim form 
FULLY and return it to the Company in accordance with 
their instructions, and in any event within 30 days of 
notifying the claim together with any requested supporting 
documentation including:

 •	 	Police	 Crime	 Reference/Lost	 Property	 Number	
(where applicable)

	 •	 	Proof	 of	 violent	 and	 forcible	 entry	 (where	
applicable)

	 •	 	Proof	of	purchase

	 •	 	Any	other	requested	documentation.

 The Company will assess the claim, and as long as the claim is 
valid, will authorize the repair or replacement of the gadget 
as appropriate.

 In the event of a claim covered may be asked to provide 
details of any other contract, guarantee, warranty or Takaful 
that may apply to the item including but not limited to 
household Takaful. Where appropriate a ratable proportion 
of the claim may be recovered direct from these Takaful 
providers.

 Please note: If the Company replaces the gadget in case 
of damage or lost and if it is subsequently returned or 
found, covered must notify the Company and send it to the 
Company if required.

12. CONFORMITY WITH STATUTES

Any provision of the policy which, on the Effective Date, is in 
conflict with statutes of the jurisdiction in which the policy 
is issued, is hereby amended to conform to the minimum 
requirements of such statutes subject to Islamic Law and 
principles.

13. LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover 
on the policy prior to the expiration of sixty (60) days after 
written proof of loss has been furnished in accordance with 
the requirements of the policy. No such action shall be 
brought after the expiration of three (3) years after the time 
written proof of loss is required to be furnished

14. TERRITORIAL LIMITS

24 hours Worldwide for Section 1& 2, however restricted to 
Oman in respect of Section 3.

15. OTHER TAKAFUL

This Policy is independent of any other insurance policy held 
by the Participant for Section 1 however for Section 2 & 3 this 
Policy shall not be liable to pay or contribute more than its 
ratable proportion of such loss or damage 

16. TIME LIMITATION

If a claim be made and rejected and an action or suit is not 
commenced within six months after such rejection or (in 
case of an arbitration taking place as per provisions of this 
Policy) within six months after the Arbitrator shall have made 
his award all benefit under this Policy shall be forfeited in 
respect of the particular Participant.

أي مستندات مطلوبة أخرى.   •   

ــة  ــت المطالب ــا كان ــة وطالم ــم المطالب ــركة تقيي ــى الش   تتول
 صالحــة، ســتصرح بإصــالح واســتبدال األجهــزة الذكيــة حســبما 

يكون مناسبًا. 

  فــي حالــة أي مطالبــة، قــد يطلــب مــن المشــترك  تقديــم 
تفاصيــل أي عقــد أو ضمــان أو كفالــة أو تأميــن آخــر قــد يســري 
علــى الصنــف، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
اســترداد  يتــم  مناســبًا،  يكــون  وعندمــا  المنزلــي.  التكافــل 
 حصــة نســبية مــن المطالبــة بصــورة مــن مباشــرة مــن مــزودي 

خدمات التكافل. 

أحــد  الشــركة  اســتبدال  حالــة  فــي  أنــه:  مالحظــة    يرجــى 
ــذا  ــد ه ــم أعي ــده، ث ــه أو فق ــة تلف ــي حال ــة ف ــزة الذكي األجه
 الجهــاز أو وجــد فيمــا بعــد، يجــب علــى المشــترك  إخطــار 

الشركة بذلك وإرساله هذا الجهاز إليها. 

12. االلتزام بالقوانين 

قوانيــن  مــع  يتعــارض  الوثيقــة  فــي  نــص  أي  تعديــل  يجــري 
االختصــاص القضائــي في تاريــخ التفعيل الذي صدرت فيــه الوثيقة 
ــن  ــذه القواني ــات ه ــن متطلب ــى م ــد األدن ــع الح ــى م ــى يتماش حت

بما اليتعارض مع أحكام ومبادىء الشريعة االسالمية. 

13. اإلجراءات القانونية 

انتصــاف الســترداد  أو دعــوى  أي دعــوى قضائيــة  رفــع  يجــوز  ال 
الخطــة قبــل انقضــاء ســريان )60( ســتين يومــًا بعــد تقديــم إثبــات 
خطــي بالخســارة بموجــب متطلبــات البوليصــة. وال يجــوز رفــع 
 مثــل هــذه الدعــوى بعــد انقضــاء ثــالث )3( ســنوات مــن تاريــخ طلــب 

تقديم اإلثبات الخطي بالخسارة. 

14. الحدود الجغرافية 

فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى مــدار الســاعة بالنســبة للقســمين 
 1 و2، وبالرغــم مــن ذلــك يكــون مقتصــرًا علــى ســلطنة ُعمــان فيمــا 

يخص القسم 3. 

15. التكافل اآلخر 

تكــون هــذه الوثيقــة مســتقلة عــن أي تكافــل أخــرى يمتلكهــا 
لــن تكــون  وبالرغــم مــن ذلــك   ،1 للقســم  بالنســبة  المشــترك  
بأكثــر  المســاهمة  أو  دفــع  عــن  مســؤولة  الوثيقــة  هــذه 
بالنســبة  الضــرر  أو  الخســارة  هــذه  مــن  النســبة  الحصــة   مــن 

للقسمين 2 و3. 

16. حدود الوقت 

إذا تــم تقديــم مطالبــة وتــم رفضهــا أو إذا لــم يتــم رفــع قضيــة 
خــالل ســتة أشــهر بعــد هــذا الرفــض أو )فــي حالــة ســريان تحكيم 
ــدار  ــد إص ــهر بع ــتة أش ــالل س ــة( خ ــذه الوثيق ــكام ه ــب أح بموج
 المحكــم قــراره، تتــم مصــادرة جميــع المنافــع بموجــب هــذه 

البوليصة فيما يخص المشترك  المحدد. 

17. اللغات

متــى نشــأ أي تعــارض أو اختالف بين النســختين العربيــة واإلنجليزية 
للشروط واألحكام، يعمل ويعّتد بالنسخة العربية.                                              

أ ( لحـل االستفسـارات بأTفضـل ما يمكـن. 

وكبديـل ، يمكـن للعميـل أن يختـار ارسـال رسالـة بريـد الكترونـي 
bancahelp@takafuloman.om   : إلى

د  ــر بمجـ  : ن  ــا عمـ ــل  فـ تكا ــل  قبـ ــن  م ى  ــو لشكـ با ر  ا ــر قـ إل ا ب ( 
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17. LANGUAGES

In case of any dispute between the English Version and Arabic 
Version of the policy wording, the Arabic version shall prevail

COMPLAINTS  PROCEDURE 

a)  Customer to Contact Takaful Oman Insurance  : In first 
instance , we encourage customers to contact our call 
centre on 22303000 or Mobile Hotline 93644064 , we 
will put our best step forward to resolve the queries to 
the best of our ability .

    -Alternatively , customer could choose to send email 
to “mailto:bancahelp@takafuloman.om” 

b)  Complaint Acknowledgement from Takaful Oman 
Once we receive your complaint, we will provide you 
a reference number and we will be in touch with you 
within three (3) working days from the date we receive 
your complaint. The reference number will be quoted 
in all correspondence related to your complaint.

In order for us to effectively deal with your complaint, please 
provide your complaint details and enclose any supporting 
documentation that may be relevant.

c) Responding to Complaint 

  Given that the nature of complaints may vary greatly, 
we endeavor to resolve your complaint within 3 
working days from the date it was received. The final 
decision on your complaint will be conveyed to you 
no later than 10 days from the date the complaint 
was first lodged. Under certain circumstances, we may 
require an extended period to provide you with a full 
resolution. In this case, we will provide you a written 
explanation along with advice on the expected 
resolution date for your complaint.

d)  Appeal

  To keep your best interest at heart, you have the 
option to appeal to our Customer Service Supervisor 
at the address below if you are not satisfied with the 
outcome of our resolution: 

Customer Service Supervisor 

Takaful Oman Insurance SAOG 

PO Box 207, 

PC 134, Bareeq Al Shatti 

We will acknowledge receipt of your appeal in writing within 
3 working days following which our Customer Service team 
will send a full reply within 14 working days. If this is not a 
feasible time frame, we will provide a written explanation to 
advise when you can expect a full reply.

We will investigate your complaint inform you the result. We 
will also advise you on any action you can take if you are still 
unhappy with our response.

 

كـــم  يد و بتز م  نقـــو ف  ســـو  ، منكـــم  ى  لشكـــو ا م  ستـــال ا
 )3 ( ن  غضـــو فــي  بكـــم  نتصـــل  ف  ســـو و جـــع  مر قـــم  بر
سيتـــم  و  . ى  لشكـــو ا م  ستـــال ا يـــخ  ر تا مــن  عمـــل  م  يـــا أ
صـــة  لخا ا ت  ســـال ا لمر ا جميـــع  فــي  جـــع  لمر ا قـــم  ر كـــر  ذ

  . ى لشكـــو با

وحتى نتمكـن من التعامـل مـع الشكـوى بطريقـة فعالـة ، 
يرجـى تقديـم تفاصيـل الشكـوى وإرفـاق أي مستنـدات داعمـة 

ذات صلـة بالشكـوى. 

ت ( الـرد على الشكـوى 

ــر ،  ــل كبيـ ــف بشكـ ــد تختلـ ــاوي قـ ــة الشكـ ــون طبيعـ ــر لكـ بالنظـ
فســـوف نسعـــى لحـــل الشكـوى خـــالل )3( أيـــام عمـــل من تاريـخ 
استالمهـــا . وسيتـــم نقـل القـــرار حـول الشكـــوى لكـم في وقـت 
ال يتجـــاوز )10( أيـــام عمـــل من تاريـــخ إيـــداع الشكـــوى . وفي بعـــض 
الظـــروف ، قـــد نطلـــب فتـرة ممـــددة لتزويدكـم بالقـــرار الكامـل . 
وفي هـذه الحالـة ، سـوف نقـدم لكـم توضيـح كتابـي وإبالغكـم 
 . قبلكـــم  مــن  المقدمـــة  للشكـــوى  المتوقـــع  القـــرار  بتاريـــخ 

االستئنـاف  ث ( 

للمحافظـــة على مصالحكـــم ، لديكـــم الخيـــار باالستئنـــاف لـدى 
مشـــرف خدمـــات العمـــالء فــي العنـــوان المبيـــن أدنـــاه في حالـــة 

عـدم االقتنـاع بنتيجـة قـرارنـا .  

مشـرف خدمـات العمـالء 

تكافـل عمـان للتأميـن ش.م.ع.ع 

ص ب 207 الرمـز البريـدي 134 

بريـق الشاطـيء 

ســـوف نقـر باستـالم االستئنـــاف كتابيـا خـالل )3( أيـام عمـل وبعـد 
ذلـــك سيقـــوم فريـــق خدمـــة العمـــالء بإرســـال رد كامـــل لكـــم 
خـــالل )14( يـــوم عمـــل . وإذا كـــان ذلـــك إطـــار زمنـــي غيـــر مجـدي ، 
فســـوف نزودكـم بتوضيـــح كتابـي وإبالغكـــم بالموعـد المتوقـع    

للـرد الكامـل.   

ســـوف نقـــوم بالتحقـــق من الشكوى وإبالغكـــم بالنتيجـــة . كمـــا 
ســـوف نقـــوم بإبالغكـــم بأي إجـــراء يمكنكـــم اتخـــاذه في حالـة 

عـدم رضاكـم على ردنـا .  
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Disclaimer: Takaful Elite Life Plan is a policy  between the Participant  and Takaful 
Oman Insurance SAOG ( acting as agent/wakeel for Participant Takaful Fund) 
not the Bank. National Bank of Oman shall not be responsible for the actions or 
decisions of Takaful Oman Insurance SAOG, nor shall National Bank of Oman be 
liable regarding payment of claims or service under this policy.

P.O. BOX 207, Postal Code 134,
Bareeq Al Shatti, Sultanate of Oman

00968 22303000, 24699781, 852, 723, 673
info@takafuloman.om

المســئولية: خطـــة تكافـــل النخبـــة للتأميـــن علــى الحيـــاة مــن برنامــج حمايتي 
هــو وثيقــة اشــتراك مبــرم بيــن العميــل )المشــترك( شركـــة تكافـــل عمـــان 
للتأميـــن ش.م.ع.ع )وكيــال عــن صنــدوق تكافــل المشــتركين ( وليــس البنــك. 
ــرارات  ــات أو ق ــن تصرف ــئولية ع ــى مس ــي أدن ــي الُعمان ــك الوطن ــل البن وال يتحم
شركـــة تكافـــل عمـــان للتأميـــن ش.م.ع.ع  ، كمــا ال يتحمــل البنــك الوطنــي 
الُعمانــي أدنــى مســئولية عمــا يخــص دفــع المطالبــات أو الخدمــات المقدمــة 

ــج . ــذا البرنام ــب ه بموج
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