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Smart Critical Illness  التأمين التكافلي لألمراض الحرجة

FAQs األسئلة األكثر شيوًعا

Q. What is the benefit covered under this policy?

Ans. The critical illness benefit is only paid out on first ever 
diagnosis of a covered Critical illness.

س.  ما هي المميزات التي تشملها وثيقة التكافل؟

ج. من مزايا التغطية التكافلية لألمراض الحرجة دفع مبلغ عند أول تشخيص 
بمرض حرج. 

•  Major cancer •   األنواع الرئيسية من السرطان

•  Stroke •   السكتة الدماغية

•  Heart Attack •   النوبة القلبية

•  Coronary Artery Bypass Surgery •   جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي

•  End stage Kidney Failure •   المرحلة النهائية من الفشل الكلوي

•  Major Organ Transplant •   زراعة األعضاء الرئيسية

•  Multiple Sclerosis •   التصلب المتعدد

•  Paralysis •   الشلل

•  Loss of Limbs •   فقدان األطراف

•  Coma •   الغيبوبة

In the event of the insured person being diagnosed with one or more 
of the critical illness covered hereunder and arising out of a cause 
not specifically excluded under this policy, after the commencement 
Date and during the policy period, the company shall indemnify the 
insured person the coverage amount as per the plan selected by the 
insured person at the time enrolment in accordance with the terms 
and conditions of this policy.

في حالة تشخيص الفرد المؤمن عليه بواحد أو أكثر من األمراض الخطيرة 
المشمولة أعاله والناشئة عن سبب غير مستبعد على وجه التحديد بموجب 
هذه الوثيقة ، بعد تاريخ البدء وأثناء فترة الوثيقة ، فإن يتعين على الشركة 
تعويض الشخص المؤمن عليه عن مبلغ التغطية وفًقا للخطة التي اختارها 

الشخص المؤمن عليه وقت التسجيل، وذلك وفًقا لشروط وأحكام هذه 
الوثيقة.

Q . What are the coverage limits under this policy?

Ans.  From OMR 10,000 to OMR 80,000 (in multiples of OMR 
10,000).

س. ما هي حدود االلتزامات التي تقدمها التغطية التكافلية 
بموجب هذه الوثيقة؟

ج. بدًءا من 10,000 ريال عماني وحتى 80,000 ريال عماني )بمضاعفات 10,000 ريال 
عماني(.

Q . Who is eligible for this plan?

Ans. All Omani nationals and residents holding valid residence visa 
aged between 18 and 60 years.

من هم المؤهلون لالستفادة من هذه الخطة؟

ج.  المواطنون العمانيون، والمقيمين الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية 
ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاًما.

Q . What is the policy period?

Ans. 5 years

س. ما هي مدة وثيقة التكافل؟

ج. 5 سنوات



Q . Is there a free look period under the policy?

Ans. Yes. If for any reason you think the policy is not right for you, 
you will have 30 days to let the company know that you would 
like to cancel the policy and receive full refund of the contribution 
amount you have paid. The company reserves the right to decline a 
second application following the cancellation of the first application 
under this plan, from the same covered person.

س. هل يوجد فترة مراجعة مجانية بموجب الوثيقة؟

ج. نعم. إذا كنت تعتقد، ألي سبب من األسباب، أن وثيقة التكافل غير 
مناسبة لك، فسيكون لديك 30 يوًما إلعالم الشركة أنك ترغب في إلغائها 

واسترداد مبلغ المساهمة الذي دفعته بالكامل. وتحتفظ الشركة بالحق في 
رفض الطلب الثاني من نفس الزبون بعد إلغاءه الطلب األول.

Q . What is the commencement date?

Ans.  From the day the company has received the complete signed 
application form with first contribution receipt.

س. ما هو تاريخ البدء؟

ج. هو التاريخ الذي تسلمت فيه الشركة استمارة الطلب المكتمل الموقع مع 
إرفاق إيصال أول مبلغ للمساهمة.

Q . What is the claim notification period?

Ans. Immediately or within 30 days after the date of death of the 
insured person.

س. ما هي فترة اإلخطار بالمطالبة؟

ج. على الفور أو في غضون 30 يوًما من تاريخ وفاة المؤمن عليه.

Q. Is a health checkup required for taking this plan?

Ans. No health checkup is required.

س: هل الفحص الطبي مطلوب لالشتراك في هذه الخطة؟

ج. ال يشترط إجراء فحص طبي لالشتراك في هذه الخدمة التكافلية.

Disclaimer: The product is offered by Al Madina Takaful and the 
role of Meethaq is limited to distribution of the product

إخالء المسؤولية: المنتج مقدم من شركة المدينة تكافل ويقتصر دور 
ميثاق على تقديم المنتج.


