التأمين التكافلي على الحياة

Smart Term Life Takaful

شيوعا
األسئلة األكثر
ً
س .ما هي مزايا التكافل الذكي على الحياة؟
• تغطية تكافلية عالمية على مدار الساعة.
• تغطية تكافلية تصل إلى  100,000ريال عماني في حالة الوفاة نتيجة حادث
أو مرض.
• إجراءات سهلة ومبسطة لالشتراك دون الحاجة إلجراء أي فحوصات طبية.
• مدة الوثيقة من سنتين كحد أدنى وتصل إلى  10سنوات.
س .ما هي الحاالت التي تغطيها وتشملها وثيقة التكافل؟
ج .الوفاة نتيجة أي سبب (حادث /مرض /أسباب طبيعية).
س .ما هي خيارات مبالغ التغطية اإلجمالية في هذه الوثيقة؟
ج .خيارات مبالغ التغطية اإلجمالية  25,000 -ريال عماني 50,000 /ريال عماني /
 75,000ريال عماني  100,000 /ريال عماني.
س .أساسيات تسوية المطالبات
ج .الوفاة نتيجة حادث  ٪100 -من مبلغ التغطية من اليوم األول لإلصدار.
الوفاة بسبب المرض
• من  0إلى  12شه ًرا ٪20 :من المبلغ المؤمن عليه بحد أقصى  20,000ريال
عماني
• من  12شه ًرا إلى  18شه ًرا ٪60 :مؤمن عليه بحد أقصى  60,000ريال عماني
• أكثر من  18شهر ٪1٠0 :من مبلغ التأمين التكافلي

FAQs
?Q. What are the benefits of Smart Term Life Takaful
• 24x7 worldwide coverage
• Up to OMR 100,000 cover in respect of death due to accident or
sickness.
• Hassle-free enrolment – no medical test or examination is required
• Policy Term from minimum 2 years and up to 10 years

?Q. What is the benefit covered under this policy
)Ans. Death due to any cause (Accident/Sickness/Natural Causes

?Q. What are the Sum Cover options in this policy
Ans. Sum Cover Options – OMR 25,000/ OMR 50,000 / OMR
75,000 / OMR 100,000

?Q. What is the basis of Claim Settlement
Ans. Death due to accident – 100% of Sum Cover from day one.

Death due to sickness:
• 0 to 12 months : 20% sum insured, subject to a maximum of
RO 20,000
• 12 months to 18 months: 60% sum insured, subject to a maximum
of RO 60,000
• 18 months plus : 100% of sum insured

س .من هم المؤهلون لهذه الخطة؟
العمانيين ،والمقيمين الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية الصالحية
ج .جميع ُ
عاما.
ممن تتراوح أعمارهم بين  18وً 60
س :هل التغطية مقتصرة على سلطنة عمان؟
ج .التغطية تتميز بأنها ذات نطاق عالمي.

اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ Pioneer of Islamic Banking in Oman

?Q. Who is eligible for this plan
Ans. All Omani nationals and residents holding valid residence visa
aged between 18 and 60 years.

?Q. Is the coverage restricted to Sultanate of Oman
Ans. The coverage is worldwide.

www.meethaq.om

2465 6666

Q. What if I already have a life insurance policy(ies) or
similar plan with another insurance provider?
Ans. This plan is independent of other insurance plans taken by the
Insured person.

Q. Is a health checkup required for taking this plan?
Ans. No health checkup is required.

Q. What is the policy period?
Ans. 2 years minimum and up to 10 years.

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.

 ماذا لو كنت أمتلك وثيقة (وثائق) تكافل على الحياة أو خطة مماثلة:س
مع شركة أخرى؟
 هذه الخطة مستقلة عن خطط التكافل األخرى التي يشترك بها.ج
.الشخص
 هل الفحص الطبي مطلوب لالشتراك في هذه الخطة؟:س
. ال يشترط إجراء فحص طبي لالشتراك في هذه الخدمة التكافلية.ج
 ما هي مدة وثيقة التكافل؟:س
. سنوات10  سنتين كحد أدنى وتصل إلى.ج
 هل هناك فترة مراجعة مجانية بموجب وثيقة التكافل؟:س
 إذا كنت تعتقد ألي سبب من األسباب أن وثيقة التكافل غير مناسبة. نعم.ج
يوما إلعالم الشركة أنك ترغب في إلغائها واسترداد
ً 30  فسيكون لديك،لك
 وتحتفظ الشركة بالحق في رفض.مبلغ االشتراك الذي دفعته بالكامل
الطلب الثاني لالشتراك بعد إلغاء الزبون أو المساهم طلبه األول بموجب
.هذه الخطة

