الشروط العامة لوثيقة التأمين التكافلى  -تكافل تعليم بلس
الجزء األول :المقدمة
بموجب هذه الوثيقة واعتماداً على اإلق اررات الواردة بطلب التأمين التكافلي وجميع المستندات األخرى فقد تم االتفاق بين الشركة والمشتتر المتذكور امتمف فتي مل ت

الوثيقتتة علتتى تطايتتو الشتترو ال عامتتة التاليتتة ورعتاتتر قاتتوا وثيقتتة التتتأمين التكتتافلي هتتذه المتتادرة متتن الشتتركة موافقتتة ك ترر ة متتن المشتتتر بالمشتتاركة متتع ي تره متتن
المشتركين في نظام التأمين التكافلي.
بمقتضي هذا النوع من التكافل تتعهد الشركة بدفع مالغ التأمين التكافلي المتفو عليف عند وفاة المؤمن عليف إذا حدثت الوفاة قال نهاية مدة التأمين التكافلي أما إذا
بقى المؤمن عليف على قيد ال ياة في نهاية مدة التأمين التكافلي فتنتهي تغطية خطر الوفاة وركون للمشتر ال و فقط في فائض كندوق التكافل.

تقوم الشركة بامتثمار أمواا اشتراكات التأمين التكافلي على أماس نظام المضاربة في أوجف االمتثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية.
المادة األولي :التعريفات
 1-1الكلمات والممطل ات التالية الواردة في الوثيقة ت مل المعاني المذكورة أدناه:
الشركة:

شركة جي أي جي ممر – حياة تكافل (ش.م.م).
المقر الرئيسي:
مكتب الشركة في الارج الشرقى ،قطعة رقم  ،204القطاع الثانى ،التسعين الشمالى ،التجمع ال امس  -القاهرة الجديدة أو أي مكان آخر ت دده الشركة للمشتر
من وقت ألخر.
المشترك:
الش

الوثيقة بمفتف الش

أو الجهة المذكور اممها في مل

أو الجهة المتقدمة بطلب التأمين التكافلي.

الوثيقة:

المستند الذي يتضمن قواعد وشرو التأمين التكافلى كما أكدرتها الشركة ،وروافو عليها المشتر والشركة من حيث المضمون والم تورات بما في ذلك األجزاء
والمف ات ال اكة بمل

الوثيقة ،والشرو العامة و اإلضافية والشرو ال اكة وأي إضافات أو تغييرات للوثيقة وأي شرو أخرى (إن وجدت).

المؤمن عليه:
الش

أو أحد األش اص الذين كدر التأمين على حياتهم والموضح نوع التأمين التكافلي بالنسبة لكل منهم في مل

المستفيد:
الش

أو األش اص أو الجهة التي ت ل م ل المشتر في حالة وفاتف كما هو م دد بمل

الوثيقة.

الوثيقة ،بشر أن يكون الش

أو األش اص على قيد ال ياة

في هذا الوقت مع حو المشتر تغيير المستفيد في أي وقت خالا مرران الوثيقة.
مزايا التأمين التكافلي:
تعنى المزايا التي تمبح من حو المشتر أو المستفيد والناتجة من أنواع التأمين التكافلي المنموص عليها كمزايا تأمينية تكافلية في مل
ماررة من وقت آلخر بموجب هذه الوثيقة.
مبلغ التأمين التكافلي:
مالغ من الماا منموص عليف في مل

الوثيقة ورمثل قيمة مالغ التأمين التكافلي.

اإلشتراك:

هو مالغ من الماا متفو عليف والمنموص عليف بمل

الوثيقة يجب دفعف بانتظام للشركة طبقا لشرو الوثيقة.

االشتراك الخاص بالمزايا التأمينية التكافلية:
هو مالغ من الماا يمثل جزء من االشت ار يتم امت دامف لتغطية المزايا التأمينية التكافلية.
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الوثيقة والتي تكون

معدل زيادة االشتراك:
هو معامل يطاو في كل عام بناء على موافقة المشتر في بداية الوثيقة والم دد بمل

الوثيقة ٬والذي بموجبف يزاد االشت ار تلقائيا بنسبة مئورة ثابتة .وفي حالة

اجراء أي تعديل عليف يتم ذلك بموجب مل و خاص للوثيقة.
نوع االستثمار:

أي م فظة أو م افظ أكوا تتيح للشركة أن تربط بها الوثيقة وت دد لها الشركة معر وحدة.
يوم التقييم:

بالنسبة ألي نوع امتثمار هو اليوم الذي تقوم فيف الشركة بت ديد معر الوحدة لنوع االمتثمار المعني.
الوحدة:
هي مسمى نساى لألكوا المرتبطة بأي نوع امتثمار وتست دم كوميلة ل ساب المزايا بموجب الوثيقة وذلك طبقا لنوع االمتثمار الم تار.
سعر الوحدة:
السعر الذي ت دده الشركة في أي يوم تقييم لنوع امتثمار وذلك طبقا لشرو الوثيقة.

قيمة الوحدات:

هي مجموع المبالغ الم سوبة عن طررو ضرب عدد الوحدات في كل نوع امتثمار في معر الوحدة ال اص بذلك النوع وذلك لكل أنواع االمتثمار الموجودة في
حساب الوحدات ال اص بالوثيقة.
حساب الوحدات:

هو ال ساب الذي يست دم بموجب الوثيقة ليسجل عدد الوحدات لكل أنواع االمتثمار الموجودة بموجب هذه الوثيقة.
العام التأميني:

شهر لكل عام.
ي سب العام التأمينى بداية من تاررخ بدء مرران الوثيقة ولمدة ( 12أثني عشر) ا
المادة الثانية :أساسيات الوثيقة
 1-2بموجب هذه الوثيقة واعتماداً على اإلق اررات الواردة بطلب التأمين التكافلي وجميع المستندات األخترى فقتد تتم االتفتاق بتين الشتركة والمشتتر المتذكور امتمف فتي مل ت

الوثيقتتة علتتى تطايتتو الشتترو العامتتة التاليتتة ورعتاتتر قاتتوا وثيقتتة التتتأمين التكتتافلي هتتذه المتتادرة متتن الشتتركة موافقتتة ك ترر ة متتن المشتتتر بالمشتتاركة متتع ي تره متتن
المشتركين في نظام التأمين التكافلي.

 2-2تعد إق اررات المشتر والمؤمن عليف في طلب التأمين التكافلي وفى جميع المستندات األخرى المقدمة للشركة أماماً لهذه الوثيقة وجزء ال يتج أز منف وإذا تاين م الفة
بيانات الطلب أو اإلق اررات للواقع أو تضمنت بيانات جوهررة ير ك ي ة تؤثر على قرار القاوا يمبح التأمين التكافلي باطال.

 3-2ال يعتار التأمين التكافلي قائماً إال بعد تسليم الوثيقة للمشتر وبشر أن يكون قد مدد إلى الشركة اإلشت ار السنوي األوا أو جزء من اإلشت ار السنوي األوا
المست و مداده.

المادة الثالثة :سريان الوثيقة
 1-3يادأ مرران الوثيقة من التاررخ المذكور في مل

الوثيقة والمعرف بتاررخ بدء مرران الوثيقة بشر أن يكون إجمالي اإلشت ار المست و قد تم مداده بالكامل.

 2-3يسرى التأمين التكافلي المنموص عليف في الوثيقة وركون فعاال في أي مكان في العالم ما عدا ال االت االمتثنائية الموض ة في الوثيقة.
المادة الرابعة :تعديل الوثيقة
 1-4المشتر كاحب ال و الوحيد في اقتراح تعديالت بالوثيقة (بما في ذلك تغيير المستفيد) أال إذا ذكر ير ذلك في الوثيقة ورقدم التعديل المقترح كتابيا للشركة.
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 2-4فتي حالتة وفتاة المشتتر  ،تمتتبح الجهتة التتي ت تل م تل المشتتتر هتي المستتفيد (أو وررتث المستتفيد و ذلتتك فتي حالتة وفتاة المستتفيد بعتتد وفتاة المشتتر ) وفتي حالتة عتتدم
وجود مستفيد (أو في حالة وفاة المستفيد وقال وفاة المشتر ) ي ل وررث المشتر م لف ،فتي حالتة وجتود أكثتر متن مستتفيد (أو أكثتر متن وررتث للمشتتر أو أكثتر متن
وررث للمستفيد) يقدم الطلب منهم جميعا أو من أي ش

منهم يمثلهم جميعا بعد ال موا على توكيل أو تفورض منهم.

 3-4ال يعتد بأي تعديل في شرو الوثيقة وال يسرى اال إذا كان ذلك التعديل موضوع مل و خاص تمدره الشركة مقابل الرمم الذي تقرره.
المادة الخامسة :طلب صرف المزايا الخاصة بالوثيقة
 1-5يقدم طلب كرف المزايا ال اكة بالوثيقة للشركة مكتوبا ورسلم باليد مقابل توقيع امتالم أو عن طررو الفاكس الذي يل قف خطاب مسجل.
 2-5الجهة أو الش

الم وا لف تقديم طلب كرف المزايا ال اكة بالوثيقة هو المشتر  ،وفي حالة وفاتف ،يمبح الجهة أو الش

مزايا التأمين التكافلي هو الش

الم وا لف تقديم طلب كرف

أو األش اص المذكوررن في المادة  2-4من هذه الشرو العامة.

 3-5ترفو المستندات التالية بالطلب المقدم لمرف المزايا ال اكة بالوثيقة:
أ-

مستند الوثيقة.

ب -إثبات المفة القانونية للطالب مع بطاقة ت ديد الهورة ال اكة بمقدم الطلب،
 4-5في حالة وفاة المؤمن عليف ترفو المستندات التالية باإلضافة إلى المستندات السابقة بالطلب المقدم لمرف المزايا التأمينية:
أ-

الشهادة الطاية ألمباب الوفاة،

ب -شهادة وفاة كادرة من الجهات المعنية موض ا بها ماب الوفاة،
ج -م ضر الشرطة إذا نتجت الوفاة عن حادث،
د-

أي مستندات أو دالئل أخري تتطلاها الشركة بموجب هذه الوثيقة.

 5-5عنتتد كتترف م ازيتتا التتتأمين التكتتافلي لعتتدد متتن األش ت اص ،يتتتم توقيتتع إيمتتاا االمتتتالم جماعيتتا أو متتن م تتامي موكتتل عتتن الجماعتتة ورعتتد هتتذا اإليمتتاا قانونيتتا ورثاتتت
كرف الشركة لمزايا التأمين التكافلي.
 6-5تتعهد الشركة بأن تمرف للمشتر أو المستفيد قيمة المطالبة المترتبة عن مزايا التأمين التكافلي كما هو م دد بهذه الوثيقتة ختالا ( 15خمستة عشتر) يومتاً متن تلقيهتا
كافة المستندات المطلوبة وبعد ت قو الشركة من ك تها.

 7-5يكون هذا التأمين التكافلي باطالً كما تلغى المطالبات التي تقدم بمقتضاه إذا قدم المشتر عن عمد بياناً ير ك يح أو حذف أو أخفى بياناً من الايانات التي تؤثر
في تقدير الشركة لل طر أو تقدم مطالبة منطورة على ش.

 8-5لن تسأا الشركة عن مداد التعورضات الواجبة عليها إال عند قيام المشتر أو المستفيد بإمدادها ،على نفقتف ال اكة ،بكافة المستندات والشهادات والمعلومات
واألدلة بالشكل الذي تراه منامباً للتأكد من التزاماتها ن وه.
 9-5ي مم من مالغ التأمين التكافلي المست و عند المطالبة اإلشتراكات الجزئية الالزمة لتكملة اشت ار منة التأمين التكافلي التي تكون جاررة وقتئذ.
المادة السادسة :إلغاء الوثيقة
 1-6في حالة اكتشاف التزورر المتعمد في المعلومات واإلق اررات المشار إليها في المادة  ،1-2تمبح الوثيقة الغية و كأن لم تكن اعتبا ار من تاررخ بدء مرران الوثيقة وال
تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ.
 2-6يسرى هذا الشر أيضا في حالة كرف الشركة للمزايا التكافلية حيث ي و للشركة امترداد ما كرفتف.
المادة السابعة :إنهاء الوثيقة
 1-7ينتهي مرران الوثيقة (وجميع المزايا التكافلية بموجاها) عند كرف قيمة الوحدات بموجب الوثيقة في تاررخ انتهاء مرران الوثيقة ،أو في حالة وفاة المؤمن عليف أو
عند تمفية الوثيقة.
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 2-7اذا أكب ت قيمة الوحدات اقل من قيمة الوحدات التي يجب امترد اداها لتغطية تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ،متلغى الوثيقة تلقائيا و موف تقوم الشركة عندئذ
بإخطار المشتر .
المادة الثامنة :الضرائب
 1-8يت مل المشتر أو من ي ل م لف أوالمستفيد كل العوائد والضرائب والرموم أياً كان نوعها متى كدر بها قانون أو ق اررات أو لوائ ح أو أوامر والتي ت ضع لها اآلن
أو في المستقال كافة المستندات ال اكة بوثيقة التأمين التكافلي وكل المدفوعات الناشئة عنها إال إذا ن

قانونا على خالف ذلك.

المادة التاسعة :الوثائق بالدوالر األمريكي
 1-9في حالة امت دام الدوالر األمرركي لت ديد جزء أو كل المزايا ،يتم ت ديد وحساب ودفع االشت ار ومالغ التأمين التكافلي وأي مبالغ أخرى مرتبطة بالوثيقة بالدوالر
األمرركي
المادة العاشرة :القانون واالختصاص
 1-10قوانين جمهوررة ممر العربية ت كم الوثيقة ور ضع أطرافها لوالية الم اكم الذي تقع في دائرتها الجهة الممدرة للوثيقة.
 2-10لمعرفة المزرد عن حقوق حملة الوثائو ،يرجى االطالع على الدليل المادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية
الرابطhttp://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/guide/guide -4.pdf :
 3-10من المتفو عليف كراحة أن كل نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة يكون االختماص بنظره للم اكم التي ت ددها القوانين الساررة.

الجزء الثاني :خطوات تنفيذ الوثيقة
المادة الحادية عشر :اإلشتراكات
االشتر وروضح االشت ار في مل
ا
 1-11يتفو المشتر والشركة على قيمة

الوثيقة ،ورمكن تعديل قيمة اإلشت ار من وقت آلخر بوامطة مل و خاص بالوثيقة بين

المشتر والشركة.
 2-11كل اشت ار يدفعف المشتر ينقسم الى جزئين:
 1-2-11الجزء األول:

المزيا التأمينية التكافلية ورتم حسابف طبق ًا لسن المؤمن عليف ومدة التأمين التكافلي وقيمة مالغ التأمين التكافلي ورتم
ورغطى هذا الجزء من اإلشت ار تكلفة ا
مشاركة المشتر في فائض كندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء وتقوم الشركة بامتثمار أمواا اشتراكات التأمين التكافلي على أماس نظام المضاربة
في أوجف االمتثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية علماً بأن قيمة هذا الجزء من اإلشت ار يعتار تارعاً ال يرد.
 2-2-11الجزء الثاني:

ورتم ت ورل هذا الجزء من اإلشت ار بعد خمم المماررف اإلداررة كما هو م دد بمل

الوثيقة إلى حساب الوحدات ال اص بالوثيقة ورتم امتثماره في

قنوات االمتثمار الشرعية والتي تقرها هيئة الرقابة الشرعية على أماس نظام المضاربة.
 3-11يتم مداد االشت ار لهذه الوثيقة منورا ،أو نمف منورا ،أو ربع منورا أو شهررا كما هو م دد بمل

الوثيقة ومن المتفو عليف أن االشت ار المست و مداده

مقدما ي تلف وفقا لمعدا السداد.
 4-11يلتزم المشتر بدفع اإلشت ار كامال مقدما في المواعيد الم ددة أو في تاررخ مابو لها إما للشركة أو من ت دده الشركة المتالم اإلشتراكات مقابل إيماا رممي
تمدره الشركة وال يجوز بأي حاا من األحواا أن يكون دفع أي مالغ إلى أي ش

مهما كانت كفتف م ال للتمسك بف قال الشركة إال بمقتضى إيماا رممي

معتمد من الشركة نفسها.
 5-11عندما يتم دفع اإلشت ار بأي طررقة أخرى ير الدفع النقدى ،يعتار لالشت ار مدفوعا قانونيا فقط عند وكوا المالغ فعليا للشركة.

4

المادة الثانية عشر :صندوق التكافل
 1-12االشتراكات التي يقوم المشتر بسدادها تارعات توجف لمندوق التكافل بالشركة حيث يتم امتثمارها في أوجف االمتثمار الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية
ور دد ركيد هذا المندوق في نهاية كل منف مالية كاآلتي:

ركيد كندوق التكافل في بداية السنة.


يضاف إليف:


كافي التارعات التكافلية المسددة خالا السنة.



عائد االمتثمار الم قو خالا السنة.

م موما منف:


كافي المطالبات المسددة خالا السنة وكافي المطالبات ت ت التسديد في نهاية السنة.



المماررف اإلداررة واالحتياطيات.

 2-12تمارس الشركة نشا

التأمين التكافلي بنظام المضاربة ،وفي حالة وجود فائض في كندوق التكافل يوزع نسبة  %40ك د أدنى من كافي الفائض على

المشتركين بعد امتقطاع االحتياطيات الالزمة لتدعيم المندوق طبقا للقواعد التي يضعها ور ددها مجلس إدارة الشركة وقت التوزرع وق اررات الهيئة العامة للرقابة

المالية في هذا المدد ،وموف تقوم الشركة بالتمرف بالفائض الغير موزع طبقاً لألمس التي تضعها لجنة الرقابة الشرعية وبناء على تعليمات الهيئة العامة للرقابة
المالية.

 3-12وفي حالة وجود عجز في كندوق التكافل فيتم منح المندوق قرضا حسنا من أمواا المساهمين يسدد من فوائض المندوق في السنوات المستقالية.
 4-12الزكاة مسئولية المشتركين وفقا لوعاء الزكاة ال اص بكل منهم.
المادة الثالثة عشر :محفظة االستثمار
 1-13ت م

باقى قيمة اإلشتراكات التي يقوم المشتر بسدادها والمشار اليها في المادة  2-2-11إلى وحدات في أنواع االمتثمار بالنسب الم ددة من قال المشتر

بموجب الوثيقة.
 2-13توفر الشركة مجموعة من أنواع االمتثمار الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ،كما يمكنها إضافة تقديم أنواع امتثمار أخرى من وقت ألخر ورسمح بت ورل
الوحدات الم ممة بين أنواع االمتثمار المتاحة وذلك طبقا لشرو الوثيقة.
 3-13يتم حساب عدد الوحدات التي ت ممها الشركة للوثيقة عن طررو قسمة قيمة اإلشت ار على معر الوحدات بالنسبة لنوع االمتثمار المعنى (ألقرب ثالث أرقام
عشررة).
 4-13ي و للمشتر تغيير نسب امتثمار اإلشتراك ات في أي وقت بإرماا إشعا ار كتابيا وذلك لالشتراكات المستقالية ،كما ي و لف االختيار من بين أنواع االمتثمار
المتاحة في ذلك الوقت.
 5-13في أي وقت م دد ،تكون لجميع الوحدات من نفس نوع االمتثمار نفس القيمة ور سب معر الوحدة لكل نوع امتثمار كما هو موضح في الجزء الثالث من الشرو
العامة للوثيقة ورست دم ت مي

الوحدات فقط كوميلة ل ساب المزايا المذكورة بموجب الوثيقة ،وال يكون للمشتر أي ممل ة قانونية أو حو انتفاع بأي من

األكوا المرتبطة بم افظ االمتثمار والتي تبقى ملكا للشركة.
 6-13وتشتمل الم افظ االمتثماررة التي يمكن المشتر االختيار منها ما يلي:


م فظة االمتثمار االمن ذات العائد الثابت:

وهي م فظة من فضة الم اطر ورتم امتثمار األكوا داخلها في أدوات االمتثمار ذات الدخل الثابت بما يتوافو مع مبادئ الشررعة اإلمالمية.


م فظة امتثمار األمهم ذات العائد المتغير:

وهي م فظة عالية الم اطر ورتم امتثمار األكوا داخلها في األمهم او كناديو االمتثمار (المستثمرة في األمهم) ذات الدخل المتغير بما
يتوافو مع مبادئ الشررعة اإلمالمية.
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م فظة االمتثمار المتوازن:

وهى م فظة متومطة الم اطر و يتم امتثمار األكوا ما بين أدوات االمتثمار ذات الدخل الثابت و األمهم او كناديو االمتثمار (المستثمرة
في األمهم) ذات الدخل المتغير بما يتوافو مع مبادئ الشررعة اإلمالمية.
المادة الرابعة عشرة :رسوم الوثيقة
 1-14تسترجع الشركة عددا كافيا من الوحدات في الوثيقة طبقا لسعر هذه الوحدات وذلك لسداد المماررف اإلداررة عن اإلشتراكات المدفوعة خالا هذه الفترة منذ أخر
مرة مددت هذه المماررف باإلضافة إلى رموم التأ مين بموجب الوثيقة ورتم امترداد الوحدات في يوم معين ت تاره الشركة ،تسترجع الشركة وحدات كافية من كل
نوع امتثمار طبقا لنسبة قيمة الوحدات لكل نوع امتثمار إلى قيمة الوحدات اإلجمالية لكل أنواع االمتثمار.

 2-14للشركة ال و في تغيير المماررف اإلداررة من وقت آلخر ،وذلك بعد إخطار المشتر قال مرران التغيير بشهر.
 3-14االشتتت ار الماتتدئي ال تتاص بتكلفتتة الم ازيتتا التأمينيتتة التكافليتتة هتتو الموضتتح فتتي مل ت

الوثيقتتة ورتغيتتر االشتتت ار متتن وقتتت ألختتر طبقتتا للجتتزء ال اربتتع متتن الشتترو

العامة للوثيقة.
المادة الخامسة عشر :انقطاع واستئناف سداد االشتراكات
 1-15في حالة عدم دفع االشت ار المست و ،وبعد ( 45خمسة وأربعون) يوما من تاررخ امت قاق اال شت ار تقوم الشركة بإعالم المشتر بسداد االشت ار المذكور خالا
( 15خمسة عشر).

 2-15يعتار االشت ار متأخ ار في حالة عدم دفع اإلشت ار كامال في الموعد الم دد لذلك بمرف النظر عن كون المشتر قد امتلم طلب مداد اإلشت ار من الشركة وعن
كيفية الت ميل وعلى المشتر أن يدفع اإلشت ار المتأخر إلى الشركة في أقرب وقت ممكن وفي فترة ال تتعدى فترة السماح وهى( 60متون) يوما من تاررخ امت قاق
االشت ار .
 3-15بعد التوقف عن مداد االشتراكات (وذلك أثناء مرران الوثيقة) ي و للمشتر امتئناف مداد االشتراكات مرة أخرى باالتفاق مع الشركة ولكن لن يعاد مرران أي
مزايا تأمينية إضافية تم إلغاؤها إال طبقا للشرو المذكورة في المادة .1-26
المادة السادسة عشر :التحويل
 1-16ي و للمشتر أن ي وا كل الوحدات المتواجدة في الوثيقة إلى وحدات من نوع امتثمار م تلف طبقا للمادة  3-19ور ضع ذلك لكل الشرو المتعلقة بال د
األدنى واألقمى للمبالغ أو رموم الت ورل التي ت ددها الشركة.
 2-16في حالة ت ورل الوحدات ،يتم حساب عدد الوحدات التي تم ت ميمها للوثيقة بعد خمم رموم الت ورل الساررة من قيمة الوحدات المراد ت ورلها ،ثم قسمة الناتج
(قيمة الوحدات المراد ت ورلها ناقما رموم الت ورل) على معر الوحدة لنوع االمتثمار المطلوب الت ورل إليف.
 3-16متقوم الشركة بإعفاء الوثيقة من رمم الت ورل عن أوا ت ورل من كل عام تأمينى تكافلى.
 4-16إذا قررت الشركة إنف لم يعد عمليا امتمرار نوع امتثمار معين ،يمكن أن تطلب الشركة ت ورل الوحدات لنوع امتثمار أخر وفي هذه ال الة مت طر الشركة
المشتركين قال تاررخ الت ورل بشهر وميتم الت ورل عند التاررخ الموضح في هذا اإلشعار إلى نوع االمتثمار الجديد الذي ي تاره المشتر  ،في حالة عدم ت ديد
المشتر ألي نوع أخر ،ميتم الت ورل لنوع االمتثمار المذكور في اإلشعار الذي أرملتف الشركة ،ولن تطاو رموم الت ورل على هذا النوع من الت ورل.
المادة السابعة عشر :المزايا الخاصة بحساب الوحدات
 1-17عند حلول تاريخ انتهاء سريان الوثيقة:
تقوم الشركة بمرف قيمة الوحدات بموجب الوثيقة في تاررخ انتهاء مرران الوثيقة الم دد في مل

الوثيقة.

 2-17عند الوفاة:
تقوم الشركة بدفع قيمة الوحدات بموجب الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليف وباإلضافة إلى ذلك يتم دفع المزايا التأمينية التكافلية بموجب هذه الوثيقة.
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 3-17عند التصفية:
يستطيع المشتر تمفية جميع الوحدات بموجب الوثيقة ومتقوم الشركة بدفع قيمة الوحدات بعد خمم أي رموم للتمفية كما هو م دد في مل
 4-17عند التصفية الجزئية:

يستطيع المشتر تمفية جزء من ركيد الوحدات طبقا لل د األدنى واألقمى الم دد في مل

الوثيقة.

الوثيقة ومتقوم الشركة بإمترداد عدد كافي من الوحدات من نوع

االمتثمار الذي ي دده المشتر بناء على معر الوحدة لتلك الوحدات لمرف المالغ بعد خمم أي رموم للتمفية كما هو م دد في مل

الوثيقة.

المادة الثامنة عشر :التقارير السنوية
 1-18تقوم الشركة بإكدار تقاررر منورة لتوضيح ركيد حساب الوحدات بموجب الوثيقة ،وميمدر أوا هذه التقاررر خالا ( 24أربعة وعشرون) شه ار من تاررخ بدء
مرران الوثيقة.
المادة التاسعة عشر :اإلخطار عن توقيت المعامالت
 1-19في حالة وكوا اشت ار أو مطالبة أو تعليمات لتنفيذ أي عمليات خاكة بالوثيقة وذلك للمقر الرئيسي للشركة قال الساعة ( 4الرابعة) مساءا في أي يوم عمل (أو
أي موعد أخر ت دده الشركة للمشتر ) مت سب الشركة قيمة المطالبة أو تنفذ أي تعليمات خاكة بت مي

اإلشتراكات إلى وحدات عن طررو امت دام معر

الوحدة طبقا ليوم التقييم التالي ور ضع ذلك لوكوا هذه اإلشتراكات أو المطالبة أو التعليمات في الشكل الذي ت دده الشركة ومرفو معف أي مستندات أخري

ت ددها الشركة وبعد ذلك الوقت متعامل الشركة التعليمات على أنها ملمت في يوم العمل التالي.

 2-19في حالة مداد اإلشتراكات عن طررو اإليداع المباشر من حساب في أي مؤمسة مالية ،متعتار الشركة هذا المالغ مدفوعا في يوم م دد في الشهر ت دده الشركة
من وقت ألخر.
 3-19ي و للشركة تأجيل أي ت ورل أو تمفية وحدات وكذلك يوم التقييم المست دم لت ديد معر الوحدة المنامب لفترة أقماها شهر ورمكن امت دام هذا ال و إذا كان
التأجيل ضروري لت دد الشركة معر الوحدة واألحتفاظ ب قوق مساورة بين المشتر الذي طلب إجراء العملية وبين المشتركين اآلخررن.

 4-19تقدم المطالبات ،أو طلبات التعامالت ،والتعليمات كتابيا وتسلم باليد مقابل توقيع باألمتالم.

 5-19ال تكون الشركة مسئولة عن أي تأخير في امتالمها ألي تعليمات أو مستندات ،مواء كان التأخير بساب نزاعات كناعية أو أي ماب أخر.

الجزء الثالث :االستثمارات والتقييم
المادة العشرون :سعر الوحدة
 1-20تقوم الشركة بت ديد معر الوحدة من كل نوع امتثمار عند كل يوم تقييم بناء على تقييم األكوا لنوع االمتثمار المعنى الذي ت تفظ بف الشركة وعدد الوحدات
الموجودة لهذا النوع ،ولن يقل معدا التقييم عن مرة واحدة كل شهر.
 2-20مي دد معر الوحدة لنوع االمتثمار بوامطة الشركة فقط على أال تزرد عن ال د األقمى لسعر الوحدة وال تقل عن ال د األدنى لسعر الوحدة ،حيث:
 ال د األقمى لسعر الوحدة هو مالغ ي سب عن طررو قسمة قيمة شراء األكوا المرتبطة بنوع االمتثمار والم دد طبقا لألمعار التي تسمح بشراء هذه األكواعلى عدد الوحدات لنوع االمتثمار نفسف الموجودة في وقت التقييم ( يرفع ورقرب الناتج ب د أقمى .)0٬000001
 ال د األدنى لسعر الوحدة هو مالغ ي سب عن طررو قسمة قيمة بيع األكوا المرتبطة بنوع االمتثمار والم دد طبقا لألمعار التي تسمح لايع هذه األكواعلى عدد الوحدات لنوع االمتثمار نفسف الموجودة في وقت التقييم (ي فض ورقرب الناتج ب د أقمى  )0٬000001وذلك بعد األخذ في االعتبار أتعاب مدير

االمتثمار أو التسورات األخرى طبقا للمادة  22أو أي تسورات أخري مسموحة بموجب الوثيقة.
المادة الواحد والعشرين :قيمة االستثمار
 1-21يرتبط كل نوع امتثمار بم فظة معرفة (أو أجزاء منها) ت تفظ بها الشركة.
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 2-21يتم تقييم األكوا المرتبطة بأنواع االمتثمار في كل يوم تقييم طبقا للقواعد األمامية التالية:

أ -يكون معر شراء األوراق المالية المدرجة في أي بوركة هو أخر معر شراء معروض وركون معر الايع هو أخر معر بيع معروض.
ب -ت دد قيمة العقارات بالرجوع إلى التقديرات المعدة والموثقة بوامطة المثمنين المستقلين ،المعينين بوامطة الشركة ورتم إعداد التقييم على فترات ال تزرد عن
عامين ،وتسوى القيم بناء على مؤشر معروف للعقارات وذلك لألخذ في االعتبار اختالف أمعار العقارات ما بين كل تقييم.

ج -ميتم ت ديد قيمة األكوا ألي نوع أخر ،طبقا لألمس التي تعتارها الشركة منامبة لهذه األكوا.

د -عند ت ديد قيمة الم فظة ،تسوى الشركة القيمة مع مراعاة التكاليف الناتجة عن بيع أو شراء االمتثمارات ،والوقت الالزم إلتمام الايع أو الشراء.

هت -ميمثل الدخل العائد من االمتثمارات في م فظة جزء من هذه الم فظة.

و -يؤخذ في االعتبار أي مسئولية قانونية فعلية أو متوقعة خاكة بالضرائب ال كومية المطبقة على االمتثمارات أو أية مماررف حكومية أخرى من القيم

الم سوبة لتلك االمتثمارات.

ز -ت مل كل م فظة بجميع تكاليف االمتثمار ال اكة بها ،وهي مماررف السمسرة ،العمولة ،ضرربة الدمغة ،المماررف القانونية وأي مماررف أخري تمرف
فعليا خالا إدارة االمتثمارات.

ح -إذا احتاج االمتثمار لتنمية أي من األكوا المتواجدة أو إعادة تطوررها أو ت سينها ،أو أي مشروع مماثل ،ي و للشركة أن تطالب برموم لدرامة وت طيط
واإلشراف على المشروع وت مل الرموم على الم فظة المعنية.

 -إذا قامت الشركة بتقديم خدمات إداررة ،أو خدمات أخرى وتقييم امتثمارات الم فظة أو إذا قامت بالتعاقد عليها مع طرف أخر ،فسيتم ت ميل المماررف

المنامبة طبقا للمعدالت الساررة.
المادة الثانية والعشرين :أتعاب مدير االستثمار
 1-22تقوم الشركة بامتقطاع أتعاب مدير االمتثمار من قيمة كل نوع امتثمار في كل يوم تقييم وذلك طبقا للفترة المنقضية من أخر يوم تقييم ولن تزرد األتعاب عن ٪6
منورا من قيمة نوع االمتثمار في ذلك الوقت.
المادة الثالثة والعشرين :شروط عامة
 1-23ي و للشركة القيام بأي تسورات ت عتارها ضروررة ل ساب معر الوحدة ألي نوع امتثمار من اجل حفظ المساواة بين الوثائو التي ترتبط مزاياها بالم افظ ال اكة
لنوع امتثمار ،كما ي و للشركة أيضا تأجيل يوم التقييم المجدوا حتى شهر واحد في حاالت خاكة لضمان المساواة بين المشتركين المستمررن في نوع االمتثمار
واآلخررن الذين يرردون الت ورل أو التمفية من هذا النوع.

 2-23ت مي

الوحدات بموجب الوثيقة تست دم فقط كوميلة ل ساب المزايا للوثيقة وال يتمتع المشتر بأي حقوق مباشرة من نوع االمتثمار الذي ت تفظ بف الشركة أو

الم افظ المتوفرة (أو اكولها) التي تظل ملك للشركة وال يتمتع أيضا بأي ممل ة قانونية أو حو انتفاع بهما.

الجزء الرابع :المزايا التأمينية التكافلية
المادة الرابعة والعشرين :المزايا التأمينية التكافلية
 1-24تمنح الشركة المزايا التأمينية التكافلية اإلضافية لألنواع والمبالغ الموض ة والم ددة في مل

الوثيقة منذ تاررخ بدء مرران التأمين التكافلي الم دد بمل

الوثيقة ولمدة عام واحد ،وتجدد هذه المزايا التكافلية تلقائيا منورا لمدة عام وحتى تاررخ انتهاء مرران التأمين التكافلي الم دد إال إذا تم إلغاء الوثيقة أو إنهاء العمل
بها.
 2-24ال ت توي هذه المزايا التأمينية التكافلية على قيمة تمفية نقدية ولن تكون هنا مدفوعات بموجاها في تاررخ انتهاء مررانها.
المادة الخامسة والعشرين :مد أجل المزايا التأمينية التكافلية
 1-25يمد أجل جميع المزايا التأمينية التكافلية تلقائيا عند تاررخ تجديد الوثيقة وذلك لمدة عام واحد وحتى تاررخ انتهاء مررانها المذكور تفميليا في مل
الغاء أو انهاء الوثيقة.
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الوثيقة اال اذا تم

المزيا التكافلية منورا على أماس من المؤمن عليف في بداية كل عام تأميني ،ورجوز للشركة مراجعة المعدالت التي ت سب على
 2-25ي سب اإلشت ار ال اص بتكلفة ا
امامها تلك االشتراكات دوررا و ذلك بعد ال موا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة السادسة والعشرين :إعادة سريان المزايا التأمينية التكافلية
 1-26يجوز إعادة مرران المزايا التأمينية التكافلية الملغاة طبقا للمادة  3-15بالشرو التالية:
أ -ال يتجاوز تاررخ اعادة السرران عام واحد بعد تاررخ إلغاء المزايا التأمينية االتكافلية.
ب -يقدم المشتر طلب إعادة مرران المزايا التأمينية التكافلية كتابيا للشركة مع مراعاة اإلجراءات المطبقة في هذه ال الة.

ج -أن تكون نتائج االختبارات الطاية واإلق اررات المقدمة من المؤمن عليف كافية في نظر الشركة إلعادة مرران المزايا التأمينية التكافلية.

 2-26للشركة ال و في قاوا أو رفض إعادة مرران التأمين التكافلي دون إبداء األمباب.
 3-26يبقى التأمين التكافلي المعاد مررانف خاضعا لنفس شرو الوثيقة.
المادة السابعة والعشرين :انهاء التأمين التكافلي
 1-27ينتهي مرران المزايا التأمينية التكافلية المذكورة في مل

الوثيقة في ال االت اآلتية:

 1-1-27في تاررخ انتهاء السرران التأمين التكافلي كما هو م دد في مل

الوثيقة.

 2-1-27إذا تم إلغاءها طبقا للشرو المنموص عليها في الوثيقة وألي ماب من األمباب.
 3-1-27بناء على طلب المشتر بإلغائها.

 4-1-27إذا لم تكن هنا أي مزايا تأمينية تكافلية أخرى يمكن أن تدفع بموجاها.
المادة الثامنة و العشرين :االستثناءات
 1-28ال تلتزم الشركة بمرف أي مبالغ بموجب أي من المزايا التأمينية التكافلية في حالة إكابة أو وفاة المؤمن عليف كنتيجة ألحد األمباب التالية:
 1-1-28االنت ار أو الشروع فيف أو تعمد المؤمن عليف إكابة نفسف  ،وذلك إذا حدث االنت ار خالا السنتين األوليين من تاررخ اكدار الوثيقة إال إذا اثات
المستفيد أن ماب انت ار المؤمن عليف مرض أفقده إرادتف وقت االنت ار.

 2-1-28أثناء قيامف أو م اولتف ارتكاب جن ة او جناية متعمدة.
 3-1-28حكم باإلعدام كادر من الم كمة.

 4-1-28أي حدث مرتبط بسوء امتعماا الم درات أو الك وليات أو السموم أو الغاز إال إذا كان ذلك بإرشاد الطايب.
 5-1-28تجنيتتد المتتؤمن عليتتف أو كتتلتف بتتأي هيئتتة عستتكررة ووفاتتتف كنتيجتتة مباشتترة أو يتتر مباشترة ألي أعمتتاا عستتكررة بمتتا فتتي ذلتتك التتتدررب العستتكري ،وال تتروب
مواء كانت داخلية أو خارجية ،معلنة أو ير معلنة.
 6-1-28اإلشتتت ار فتتي ال تتروب األهليتتة ،العمتتيان ،الثتتورة ،االمتتتيالء علتتى ال كتتم ،االضتتطرابات ،الشتتغب ،أو أي نتتوع متتن أنتواع الشتتجار إال فتتي حالتتة التتدفاع عتتن
النفس.
 7-1-28القتل العمد -وفى هذه ال الة تا أر الشركة من التزاماتها إذا تساب المشتر عمتدا فتي وفتاة الشت
وإذا كانت الوفاة قد تساب فيها عمدا مستفيد ير الش

المتؤمن عليتف أو وقعتت الوفتاة بنتاء علتى ت تررض منتف

المشتر أو وقعت بت ررض منف فيسقط حو هذا المستفيد في التأمين التكافلي.

 8-1-28إكابة جسدية نتجت عن الطيران ،إال إذا مافر المؤمن عليف كراكب عادي على متن طائرة تديرها شركة طيران تجاررة مسجلة وذلك على خط منتظم.
 9-1-28إذا شار المؤمن عليف في القفز بالباراشوت ،تسلو الجباا ،اكتشاف الكهوف ،الميد ،مباق ال واجز ،أعماا الهدم ،العمل بمتفجرات ،التنقيب عن أو
ال فر أو إنتاج الاتروا وحفر األنفاق والتعدين ت ت األرض ،الغطس بجميع أنواعف ،المالكمة ،الكاراتيف ،الجودو أو أي رراضة للدفاع عن النفس.
 10-1-28اإلعداد لالشت ار أو اإلشت ار في مباقات السرعة أو المهارة وما شابف بامت دام الدراجات الب اررة ،السيارات ،الدراجات ،المراكب ،ال يوا ،الطائرات
أو ما شابف.
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 11-1-28اإلكابة الجسدية أو المرضية الناتجة بشكل مباشر أو ير مباشر أو تباعا عن الطاقة النوورة ،اإلشعاعية ،التأيين أو التلوث بالنشا اإلشعاعي من
أي وقود نووي أو احتراقف.

الجزء الخامس :الشروط اإلضافية الخاصة بالمزايا التأمينية التكافلية
المادة التاسعة والعشرين :الشروط اإلضافية
 1-29تضاف الشرو اإلضافية المتعلقة بنوع معين من التأمين التكافلي إلى الوثيقة وتطاو باإلضافة إلى هذه الشرو العامة للوثيقة وتعد أمام ًا لهذه الوثيقة وجزءًا ال
يتج أز منها.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند الوفاة
المادة األولى :بند عام
 1-1تمبح هذه الشرو اإلضافية ال اكة بالتأمين التكافلي عند الوفاة جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالا بانود وشرو الوثيقة ،متقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند الوفاة بمرف مالغ التأمين التكافلي الم دد في مل

الوثيقة باإلضافة الي

ركيد الوحدات ال اص بالوثيقة وما ي مها من فائض نشا كندوق التكافل للمشتر أو المستفيد (المستفيدين) عند وفاة المؤمن عليف وذلك أثناء فترة مرران هذا
التأمين التكافلي.
 2-2ال ت توي ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة على قيمة تمفية نقدية ولن تكون هنا مدفوعات بموجاها في تاررخ انتهاء مررانها.
المادة الثالثة :االستثناءات من التأمين التكافلي عند الوفاة
 1-3باالضافة إلى االمتثناءات المذكورة في الشرو العامة ،ال يغطى التأمين التكافلي عند الوفاة عند وفاة المؤمن عليف نتيجة ألحد األمباب اآلتية:
 1-1-3في حالة وفاة المؤمن علية نتيجة إكابتف بمرض أو ظهور أعراضف قال تاررخ الطلب ،أو تاررخ بدء مرران التأمين أو تاررخ إعادة مررانف ،أيهم حدث
أخ ار.

 2-1-3في حالة وفاة المؤمن علية كنتيجة مباشرة لمرض نق

المناعة المكتسبة .HIV

المادة الرابعة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-4تنتهي ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة عند حدوث أي من األمباب التالية أيهما حدث أوالً:
 1-1-4إلغاء وثيقة التأمين التكافلي

 2-1-4إنتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة.
 3-1-4قاوا وكرف مالغ التأمين التكافلي بموجب ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند الوفاة بحادث
المادة األولى :بند عام
 1-1تمبح هذه الشرو اإلضافية ال اكة بالتأمين التكافلي عند الوفاة ب ادث جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالا بانود وشرو الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند الوفاة ب ادث بمرف مالغ التأمين التكافلي الم دد في مل

الوثيقة باإلضافة

الي ركيد الوحدات ال اص بالوثيقة وما ي مها من فائض نشا كندوق التكافل للمشتر أو المستفيد (المستفيدين) عند وفاة المؤمن عليف كنتيجة مباشرة ل ادث
كما هو معرف في المادة الثالثة من هذه الشرو و ذلك أثناء فترة مرران هذا التأمين التكافلي.

 2-2ال ت توي ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة ب ادث على قيمة تمفية نقدية ولن تكون هنا مدفوعات بموجاها في تاررخ انتهاء مررانها.
المادة الثالثة :تعريف الحادث
 1-3تعررف ال ادث “ :ال ادث" هو اإلكابة الجسدية الناتجة بشكل مباشر عن وقوع حادث بوميلة خارجية ،عنيفة وظاهرة وال ت مل أي عنمر من عناكر التعمد.
 2-3ال يست و ال ادث كرف المزايا في أي من ال االت التالية:
 1-2-3وفاة المؤمن عليف بعد مرور أكثر من ( 6متة) أشهر من تاررخ وقوع ال ادث.
 2-2-3وفاة المؤمن عليف بعد بلو ف من الت ( 65خمسة ومتون) عاما.

 3-2-3وقوع ال ادث في تاررخ مابو لتاررخ الطلب أو تاررخ بدء مرران الوثيقة ،أيهم حدث آخ ار.
 3-3لن تت مل الشركة أية مسئولية فيما يتعلو بأي مطالبات بدأ في إجراء اتها بعد مرور أكثر من عام على وقوع ال ادث الذي ترتب عليف المطالبة ،إال إذا كان ماب
التأخير عذر قهري ال دخل للمشتر أو للمستفيد بف ومؤرد بالمستندات الرممية المعتمدة.

المادة الرابعة :طلب صرف التأمين التكافلي
 1-4يجب أن يقدم طلب كرف مالغ التأمين التكافلي عند الوفاة ب ادث والمستندات الكاملة في خالا ( 21واحد وعشرون) يوما من تاررخ وقوع ال ادث للمؤمن عليف.
 2-4تتضمن "المستندات الكاملة" المشار إليها في الماد 1-4م ضر الشرطة والمستندات الرممية المعتمدة من الجهات المعنية وذلك على نفقة المشتر .
المادة الخامسة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-5ينتهي التأمين التكافلي عند الوفاة ب ادث عند حدوث أي من األمباب التالية أيهما حدث أوال:
 1-1-5إلغاء وثيقة التأمين التكافلي.
 2-1-5انتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة.
 3-1-5بلوغ " المؤمن عليف الت ( 65خمسة ومتون) عاما.

 4-1-5قاوا وكرف مالغ التأمين التكافلي بموجب التأمين التكافلي عند الوفاة ب ادث.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي للدفعات السنوية
المادة األولى :بند عام
 1-1تمبح هذه الشرو اإلضافية ال اكة بالتأمين التكافلي للدفعات السنورة جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالا بانود وشرو الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي للدفعات السنورة بمرف مالغ من الماا كدفعات منورة لألش اص المعنيين والم ددين
من قال المشتر في مل
أ-

الوثيقة في ال االت اآلتية:

في حالة وفاة المؤمن عليف ،أو

ب -إكابة المؤمن عليف بالعجز الكلي الدائم كما هو معرف في المادة الثالثة من هذه الشرو اإلضافية.
 2-2تست و الدفعة األولى بعد مرور شهر من قاوا المطالبة ورستمر المرف منورا حتى تاررخ انتهاء مرران التامين التكافلي الم دد في مل

الوثيقة.

المادة الثالثة :تعريف العجز الكلي الدائم
 1-3يعتار المؤمن عليف في حالة عجز كلي دائم في حالة اإلكابة الجسدية او اإلكابة بمرض يمبح على أثرها المؤمن عليف مماب بإحدى ال االت اآلتية:
 الفقدان الكامل لكال الذراعين او كلتا االرجل ،او ذراع واحد ورجل واحدة. الفقدان الكامل للنظر الغير قابل للشفاء (كلتا العينين).الفقدان الكامل لرجل واحدة او ذراع واحد وفي نفس الوقت الفقدان الكامل الغير قابل للشفاء لعين واحدة. 2-3ال يست و العجز الكلي الدائم كرف المزايا في أي من ال االت االتية:
 1-2-3حدوث العجز الكلي الدائم قال تاررخ الطلب ،او تاررخ بدء مرران التأمين او إعادة مررانف ،ايهم حدث اخرا.
 2-2-3حدوث العجز الكلي الدائم بعد تاررخ التجديد السنوي التالي لالوغ المؤمن عليف من اا ( 60الستين).
 3-2-3عدم اعتراف الشركة بأن إكابة المؤمن عليف تقع ت ت تعررف العجز الكلي الدائم.
المادة الرابعة :طلب التامين التكافلي للدفعات السنوية بموجب العجز الكلي الدائم
 1-4يجب ان يقدم طلب التامين التكافلي للدفعات السنورة في حالة اإلكابة بالعجز الكلي الدائم المذكور في المادة الثانية من هذه الشرو اإلضافية فو ار وتقدم
المستندات الكاملة في فترة ال تزرد عن اا ( 90تسعون) يوما من تاررخ إكابة المؤمن عليف بالعجز الكلي الدائم وركون ذلك على نفقة المشتر .
 2-4تتضمن " المستندات الكاملة" المشار اليها في الفقرة رقم  1-4من المادة الرابعة شهادة كادرة عن طايب مسجل (بشر اال يكون الطايب هو المؤمن عليف ،او مالك
الوثيقة او ازواجهم او أحد أقاربهم) يكون قد أشرف علي عالج المؤمن عليف ولف ملطة اكدار شهادة طاية مشي ار الي ان المؤمن عليف يعاني من عجز كلي دائم وال يمكنف
ممارمة أي عمل كما انف ير قابل للشفاء ولن يمكنف ممارمة أي عمل في المستقال.
 3-4ي و للشركة ان تطلب من المؤمن عليف ال ضوع للف

الطاي واالختبارات التي يجررها طايب مسجل ت دده الشركة في أي وقت بعد إكابة المؤمن عليف بالعجز

الكلي الدائم وركون ذلك على نفقة الشركة.
المادة الخامسة :المؤمن عليه من العجز الكلي الدائم
 1-5اذا امتوفت إكابة المؤمن عليف شرو و تعررف العجز الكلي الدائم للمؤمن عليف طبقا للمادة الثالثة ،و اعلن الطايب الذي ت دده الشركة ان المؤمن عليف قد تم
شفاءه من العجز الكلي الدائم و  /اكبح قاد ار علي ممارمة أي عمل او وظيفة ،تدر عليف دخال او مكامب ،متقوم الشركة بإيقاف الدفعات السنورة.
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المادة السادسة :االستثناءات من التأمين التكافلي للدفعات السنوية بموجب العجز الكلي الدائم
 1-6باإلضافة الي االمتثناءات المذكورة في الشرو العامة ،ال يغطي التأمين التكافلي للدفعات السنورة المؤمن عليف عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم كما هو معرف
بالمادة الثالثة من هذه الشرو اإلضافية اذا:
 1-1-6في حالة اإل كابة بالمرض او ظهور اعراضف قال تاررخ الطلب ،او تاررخ بدء مرران التأمين التكافلي او تاررخ إعادة مررانف ،ايهم حدث اخرا ،بالنسبة لهذا
التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم ،مواء بعلم المؤمن عليف او بدون علمف.
 2-1-6في حالة إكابة المؤمن عليف بالمرض او ظهور اعراضف بعد بلو ف من اا ( 60متون) عاما.
 3-1-6تش ي

اإلكابة كنتيجة مباشرة او ير مباشرة لم اولة االنت ار او اإلكابة المعتمدة للنفس.

 4-1-6تزامن المرض مع وجود فيروس نق

المناعة المكسبة .HIV

 5-1-6إكابة جسدية نتجت عن الطيران ،اال إذا مافر المؤمن عليف كراكب عادي على متن طائرة تديرها شركة طيران تجاررة مسجلة وذلك على خط منتظم.
 2-6فيما يتعلو بالمادة  ،1-1-6ال تتقيد الشركة بالتعررف المذكور في المادة لثالثة من هذه الشرو اإلضافية في ت ديد وجود هذه االمراض السابقة الظهور بغرض
تطايو هذه االمتثناءات.
المادة السابعة :االستثناءات من التأمين التكافلي للدفعات السنوية عند الوفاة
 1-7باإلضافة الي االمتثناءات المذكورة في الشرو العامة ،ال يغطي التأمين التكافلي للدفعات السنورة عند وفاة المؤمن عليف نتيجة الحد األمباب االتية:
 1-1-7في حالة وفاة المؤمن عليف نتيجة اكابت ف بمرض او ظهور اعراضف قال تاررخ االنضمام ،او تاررخ بدء مرران الوثيقة او تاررخ إعادة مررانها ،ايهم حدث اخرا.
 2-1-7في حالة وفاة المؤمن عليف كنتيجة مباشرة لمرض نق

المناعة المكتسبة .HIV

المادة الثامنة :انهاء ميزة الدفعات السنوية بموجب العجز الكلي الدائم
 1-8متنتهي ميزة الدفعات السنورة بموجب العجز الكلي الدائم المذكور في المادة الثانية من هذه الشرو اإلضافية وميست و مداد االشت ار المتفو عليف في تاررخ
االمت قاق التالي في ال االت االتية:
أ-
ب-

عند شفاء المؤمن عليف من العجز طبقا للمادة ال امسة من هذه الشرو اإلضافية ،او
عدم خضوع المؤمن عليف لالختبارات الطاية والت اليل المطلوبة من قال الشركة ،او

ج -عدم تقديم الدالئل التي تفيد امتمرار إكابة المؤمن عليف بالعجز الكلي الدائم الي الشركة وذلك خالا الفترة الم ددة من قال الشركة.
المادة التاسعة :انهاء ميزة التامين التكافلي

 1-9تنتهي ميزة التامين التكافلي للدفعات السنورة عند حدوث أي من األمباب التالية ايهما حدث أوال:
 1-1-9الغاء وثيقة التامين التكافلي
 2-1-9انتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة.
 3-1-9قاوا و كرف مالغ التأمين التكافلي بموجب ميزة التامين التكافلي للدفعات السنورة
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند اإلصابة بالعجز الكلى الدائم
المادة األولى :بند عام
 1-1تمبح هذه الشرو اإلضافية ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالا بانود وشرو الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم بمرف مالغ من الماا كدفعات للمشتر عند
تش ي

حالة المؤمن عليف واكتشاف إكابتف بالعجز الكلي الدائم كما هو معرف في المادة الثالثة من هذه الشرو اإلضافية و ذلك أثناء فترة مرران هذا التأمين

التكافلي علماً بأن االشتراكات التي يقوم المشتر بسدادها تارعات توجف لمندوق التكافل.
 2-2ال ت توي ميزة التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلى الدائم على قيمة تمفية نقدية ولن تكون هنا مدفوعات بموجاها في تاررخ انتهاء مررانها.
المادة الثالثة :تعريف العجز الكلي الدائم

 1-3تقوم الشركة بمرف الميزة ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم المنموص عليها في المادة الثانية من هذه الشرو اإلضافية فقط عند
تش ي

إكابة المؤمن عليف بالعجز بأحد ال االت التالية:

 1-1-3فقدان البمر كلياً في كلتا األعين ب يث ال يكون قابال للشفاء.
 2-1-3فقدان كامل ير قابل للشفاء لكلتا األيدى فوق مفمل المعمم مواء باترهما أو عجزهما تماما عن تأدية وظيفتيهما.
 3-1-3فقدان كامل ير قابل للشفاء لكلتا القدمين فوق مفمل الكاحل مواء باترهما أو عجزهما تماما عن تأدية وظيفتيهما.

 4-1-3فقدان كامل ير قابل للشفاء ليد واحدة فوق مفمل المعمم باإلضافة الى فقدان قدم واحدة فوق مفمل الكاحل مواء باترهما أو عجزهما تماما عن تأدية
وظيفتيهما.
المادة الرابعة :االستثناءات من التأمين التكافلي عند اإلصابة بالعجز الكلى الدائم
 1-4باإلضافة الى االمتثناءات المذكورة في الشرو العامة ،ال يغطى التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم كما هو معرف بالمادة الثالثة من هذه الشرو
اإلضافية إذا:
 1-1-4في حالة اإلكابة بالمرض أو ظهور أعراضف قال تاررخ الطلب ،أو تاررخ بدء مرران التأمين التكافلي أو تاررخ إعادة مررانف ،أيهم حدث أخرا ،بالنسبة
لهذا التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم ،مواء بعلم المؤمن عليف أو بدون علمف.

 2-1-4في حالة إكابة المؤمن عليف بالمرض أو ظهور أعراضف بعد بلو ف من اا ( 60متون) عاما.
 3-1-4تش ي

اإلكابة بالمرض كنتيجة مباشرة أو ير مباشرة لم اولة االنت ار أو االكابة المتعمدة للنفس.

 4-1-4تزامن المرض مع وجود فيروس نق

المناعة المكتسبة .HIV

 2-4فيما يتعلو بالمادة  ، 1-1-4ال تتقيد الشركة بالتعررف المذكور في المادة الثالثة من هذه الشرو اإلضافية في ت ديد وجود هذه األمراض السابقة الظهور بغرض
تطايو هذه االمتثناءات.
المادة الخامسة :طلب صرف ميزة التأمين التكافلي
 1-5يجب أن يقدم طلب كرف الميزة ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلي الدائم والمذكور في المادة الثانية من هذه الشرو اإلضافية فو ار وتقدم
المستندات الكاملة خالا ( 90تسعون) يوما من تاررخ تش ي

إكابة المؤمن عليف بالعجز الكلي الدائم وركون ذلك على نفقة المشتر .

 2-5تتضمن "المستندات الكاملة" المشار إليها في المادة  1-5شهادة كادرة عن طايب مسجل (بشر أال يكون الطايب هو المؤمن عليف ،أو المشتر أو أحد أزواجهم
أو أقاربهم) يكون قد أشرف على عالج المؤمن عليف ولف ملطة إكدار شهادة طاية و تذكر تفاكيل التش ي
المستندات الشايهة التي تعتارها الشركة ضروررة لت ديد قاوا المطالبة.
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ونسخ من نتائج الف وص الطاية و يرها من

 3-5ي و للشركة أن تطلب من المؤمن عليف ال ضوع للف

الطاي واالختبارات التي يجررها طايب مسجل ت دده الشركة ،في أي وقت فيما يتعلو بت ديد شرعية

مطالبة التعورض وركون ذلك على نفقة الشركة.
 4-5في حالة ال الف بين المشتر والشركة وحدث نزاع حوا تقررر عجز المؤمن عليف المنموص عليف في المادة الثانية تفمل فيف هيئة ت كيم مكونة من ثالثة أطباء
ي تار كل من المؤمن عليف والشركة حكما ثم ي تار ال كمان ثالثا فان لم يعين أحد الطرفين حكمف أو لم يتفو ال كمان على تعيين ال كم الثالث فيكون الفمل في
النزاع من اختماص الم كمة الم تمة أكال بنظر كل نزاع ينشأ عن وثيقة التأمين التكافلي ورت مل الطرفان مماررف وأتعاب لجنة الت كيم مناكفة بينهما أما
المماررف القضائية فيلتزم بها من يقضى ضده.
 5-5يلتتتزم المشتتتر فتتى االمتتتمرار فتتي متتداد االشتتتراكات إلتتى أن تعتتترف الشتتركة ب التتة العجتتز أو إلتتى أن يقررهتتا مجلتتس الت كتتيم وفتتى حالتتة عتتدم الستتداد تطاتتو نمتتوص
الشرو العامة لوثيقة التأمين ال اكة بالتوقف عن مداد االشتراكات.
 6-5عند إقرار الشركة بالعجز يتم رد االشتراكات المسددة منذ التاررخ الذي تسلمت فيف الشركة طلب كرف الميتزة ال اكتة بالتتأمين التكتافلي عنتد اإلكتابة بتالعجز الكلتى
الدائم وحتي تاررخ قاوا المطالبة.
 7-5فتتي حالتتة الت قتتو متتن إكتتابة " المتتؤمن عليتتف " بأحتتد األم تراض الم تتددة فتتى المتتادة  1-3يتتتم دفتتع مالتتغ الت تأمين التكتتافلي ال تتاص بالتتتأمين التكتتافلي عنتتد اإلكتتابة
بالعجز الكلى الدائم على أربعة دفعات نمف منورة لمدة منتين متن تتاررخ إقترار العجتز وتنتهتي بتذلك الميتزة ال اكتة بالتتأمين التكتافلي عنتد اإلكتابة بتالعجز الكلتى

الدائم ورتم التوقف عن مداد االشتراكات ال اكة بهافإذا توفى المؤمن عليتف قاتل إنقضتاء متدة الستنتين تتدفع الشتركة فتو اًر إلتى المشتتر أو متن ي تل م لتف بتاقي مالتغ
التأمين التكافلي ورمثل الفرق بين مالغ التأمين التكافلي األكلي وما كرف من الدفعات النمف منورة .

المادة السادسة :حدود وتعديل ميزة التأمين التكافلي
 1-6في حالة كرف أي مبالغ خاكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلى الدائم ،يتم ت فيض مالغ التأمين التكافلي عند الوفاة المل قة بالوثيقة بقيمة مالغ
العجز الكلي الدائم الذي تم دفعف كما ي فض االشت ار ال اص بميزة التأمين التكافلي عند الوفاة بنسبة المالغ المدفوع إلى مالغ التأمين التكافلي.
 2-6يجب أال يتعدى مجموع المزايا المدفوعة وال اكة بالمزايا التكافلية اإلضافية المل قة بالوثيقة ،مالغ التأمين التكافلي عند الوفاة.
 3-6في حالة إكدار الشركة لوثا ئو م تلفة للمؤمن عليف ،كل منها يتضمن التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلى الدائم ،مت دد المبالغ المدفوعة بموجب كل هذه
الوثائو حتى ال يتعدى إجمالي هذه المبالغ ال د األقمي التى ت دده الشركة من وقت ألخر.
المادة السابعة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-7تنتهي ميزة التأمين التكافلي ال اكة عند اإلكابة بالعجز الكلى الدائم عند حدوث أي من األمباب التالية أيهما حدث أوالً:
 1-1-7إلغاء وثيقة التأمين التكافلي

 2-1-7انتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة.
 3-1-7قاوا وكرف مالغ التأمين التكافلي بموجب ميزة التأمين التكافلي عند اإلكابة بالعجز الكلى الدائم.
 4-1-7بلوغ " المؤمن عليف " من الت ت( 60متون) عاما.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة
المادة األولى :بند عام
 1-1تمبح هذه الشرو اإلضافية ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة جزء ال يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.
المادة الثانية :المزايا التأمينية
 1-2مع عدم اإلخالا بانود وشرو الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة بمرف مالغ التأمين التكافلي الم دد في مل
باإلضافة الي ركيد الوحدات ال اص بالوثيقة وما ي مها من فائض نشا

كندوق التكافل للمشتر عند تش ي

الوثيقة

حالة المؤمن عليف واكتشاف إكابتف بأحد

األمراض ال رجة كما هو معرف في هذه الشرو اإلضافية و ذلك أثناء فترة مرران التأمين التكافلي علماً بأن االشتراكات التي يقوم المشتر بسدادها تارعات توجف
لمندوق التكافل.

 2-2ال ت توي ميزة التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة على قيمة تمفية نقدية ولن تكون هنا مدفوعات بموجاها في تاررخ إنتهاء مررانها.
المادة الثالثة :تعريف األمراض الحرجة

 1-3تقوم الشركة بمرف الميزة ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة المنموص عليها في المادة الثانية من هذه الشرو اإلضافية فقط عند
إكابة المؤمن عليف بأحد األمراض ال رجة التالية:
 1-1-3السرطان  -Cancerورعنى:
ورم خايث يتمف بالنمو واالنتشار كعب السيطرة عليف ل اليا خايثة تغزو االنستجة ،علتى أن يتتم تشت ي

تتضمن أيضا مرطان الدم وكذلك مرض الجهاز الليمفاوي ال ايث مثاا (.)Disease Hodgkin's

المترض بت ليتل األنستجة ( )Histologyوكلمتة السترطان

يستثنى األنواع التالية من السرطان:
-

كل مرطانات الجلد ماعدا مرطان المال نوما ال ايث المنتشر(Malignant Melanoma).

-

كل ا ألورام التي توكف في علم األنسجة بمرحلة ما قال ال ايثة أو تظهر عالمات مادئية للت وا إلى ورم خايث.

-

المرحلة األولى من مرض هودجكين ().Hodgkin’s Disease

-

مرطان موضعي مستقر في مكانف و ير مهاجم لل اليا مثل المرحلة األولى لسرطانات عنو الرحم والارومتاتا.

-

األورام المتزامنة مع وجود أي فيروس لنق

المناعة مثل مرطان كابومي )(Kaposi Sarcoma

 2-1-3األزمة القلبية  – Myocardial Infarctionو تعني:
موت جزء من عضلة القلب نتيجة عدم وكوا الكم الكافي من الدم للمنطقة المعنية ورجب أن يستند التش ي

إلى العناكر التالية:

 تاررخ مرضي ياين اآلم حقيقية في المدر. -إجراء ف

حديث لرمم نشا القلب) (ECGيوضح تغييرات أدت إلى موت جزء من عضلة القلب.

 ارتفاع في أنزرمات القلب مثل )( Troponin T),( Troponin I) )CK) ,(MB) ,(CPK) ,)LDH 3-1-3جراحة الشرايين التاجية  -Coronary Artery Bypass Surgeryوتعنى:

االجراء الفعلي لعملية المدر المفتوح لعالج اثنان أو اكثر من الشرايين التاجية التي ضاقت أو مدت وذلك عن طررو عمل وكلة للشرران التاجي ( )CABGوذلك
بعد التأكد من ضرورة إجراء الجراحة عن طررو إجراء ف وص القسطرة و رمم الشرران.
يستثنى من تغطية هذه الجراحات االتي:
 إكالح الشرايين
 عمليات ترقيع الشرران التاجي ()Angioplasty
 عمليات جراحية داخل الشرران مثل الدعامات.
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 4-1-3جراحة استبدال لصمام القلب  -Heart Valve Replacement Surgeryوتعنى:

امتاداا كمام أو أكثر من كمامات القلب بممامات كناعية وهذا يتضمن امتاداا الممام األورطتى أو الميت ارلتى أو الرئتوي أو المتمام ذو التثالث شتفرات وذلتك
لضيو في الممام أو عدم الكفاءة أو كالهما.

يستثنى من تغطية هذه الجراحات االتي:
أ -إجراء ف

حديث لرمم نشا القلب ( (ECGيوضح تغييرات أدت إلى موت جزء من عضلة القلب.

ب -إجراء عمليات جراحية لتمليح الممام ( )Heart Valve Repair-Valvulotomy -Valvuloplasty
 5-1-3جراحات الشريان االورطي  - Arotic Surgeryوتعنى:
تتدخل ج ارحتي فتي الشترران االورطتي)المتدري أو البطنتتي ولتيس أيتة تفررعتات منهمتا( لوجتود مترض ي تتتاج إلتى امتئمتاا وامتتاداا للجتزء الغيتر متتليم متن الشترران

االورطي وذلك بامت دام الترقيع.

 6-1-3السكتة الدماغية  -Strokeوتعنى:

إكابة في األوعية الدمورة الم ية نتتج عنهتا مضتاعفات عمتاية إمتتمرت أكثتر متن  24متاعة وتشتمل متوت جتزء متن خاليتا المتخ أو النزرتف ،أو جلطتة ناتجتة عتن

متتاب ختتارج الجمجمتتة ورجتتب تأكيتتد التش ت ي

بوامتتطة األع تراض اإلكلينيكي تة المطابقتتة وكتتذلك األشتتعة المقط يتتة أو ال ترنين المغنطيستتي للمتتخ والبتتد أن يظهتتر دليتتل

لوجود خلل في األعماب يستمر لمدة  3شهور على األقل.
يستثنى من تغطية هذا المرض االتي:
 نوبات القمور المؤقتة (قمور بالشرايين الم ية).
 إكابة المخ نتيجة حادث.
 األعراض العماية الناتجة عن المداع النمفي.
 إكابات الن اع الشوكى الغير مم وبة بأعراض وعالمات عماية.
 7-1-3الفشل الكلوي  -Renal failureورعنى:
فشل كلوي في مرحلة متأخرة

 End stage Renal Diseaseورتمثل في الفشل المزمن الغير قابل للشفاء لوظائف كلتا الكليتين مما يؤدى إلى ضرورة

إجراء سيل كلوي منتظم (مواء الاررتونى أو الدموي) أو عملية زرع كلى.

 8-1-3عملية نقل و زراعة عضو رئيسي  -Major Organ Transplantو تعني:
خضوع المؤمن عليف كمتلقي لعملية نقل وزراعة ضروررة لقلب ،أو رئة ،أو كاد ،أو بنكرراس ،أو كلية ،أو الن اع العظمى.

يستثنى من ذلك كل عمليات نقل وزراعة األعضاء األخرى أو اجزاء من األعضاء أو نقل خاليا.
 9-1-3الشلل  -Paralysisورعنى:

إعاقتتة حركيتتة كليتتة ومستتتديمة ينتتتج عنهتتا عتتدم القتتدرة علتتى امتتت دام ط ترفين أو أكثتتر م تواء كتتان الشتتلل نتتاتج عتتن حتتادث أو متترض للعمتتود الفقتتري ورجتتب أن يستتتند

التش ي

بالتقاررر الطاية االزمة وأن تكون ال الة قد امتمرت لمدة  3شهور على األقل.

يستثنى من تغطية هذا المرض الشلل الناتج عن .Guillain-Barre-Syndrome
 10-1-3العمى (فقد البمر كليا)  Blindness (loss of Sight) -ورعنى:
الفقد الكامل المستديم للبمر كلياً في ٍ
كال العينين والناتج عن مرض أو حادث ورجب يستند التش ي

لتقررر امتشاري عيون.

 11-1-3مرض التصلبات المتعددة  - Multiple Sclerosis Diseaseورعنى:
تشت ي

قتتاطع ال لتتبس فيتتف لمتترض  Multiple Sclerosisبوامتتطة امتشتتاري أعمتتاب يشتتغل هتتذه الوظيفتتة فتتي مستشتتفى معتتترف بهتتا ورجتتب أن يثاتتت بوامتتطة

المَي تتالين  Demyelinationوض تتعف ف تتي األعم تتاا العض تتلية وال س تتية إل تتى جان تتب م تتا يظه تتر ف تتي الت ترنين
األعت تراض اإلكلينيكي تتة المطابق تتة لل ال تتة م تتن حي تتث زواا َ
المغنطيسي من عالمات مطابقة للمرض .
إلثبات التش ي

يجب أن يظهر على "المؤمن عليف" أحد المظاهر الآلتية:
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 مظاهر عماية ير عادية مستمرة لفترة متة أشهر على األقل
 نوبتين موثقتين إكلينيكياً على األقل بينهما شهر على األقل

 نوبة واحدة على األقل موثقة إكلينيكيا إلى جانب العالمات المميزة في السائل الن اعي إلى جانب اإلكابات العماية المميزة فتي الترنين المغناطيستي علتى
الجهاز العماي.
المادة الرابعة :االستثناءات من التأمين التكافلي عند اإلصابة باألمراض الحرجة
 1-4بالضافة إلى االمتثناءات المذكورة في الشرو العامة ،ال يغطى التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة المؤمن عليف عند اكابتف باألمراض ال رجة
المذكورة في المادة الثالثة من هذه الشرو اإلضافية إذا :
 1-1-4في حالة اإلكابة بالمرض أو ظهور أعراضف خالا ( 90تسعون) يوما من تاررخ بدء مرران التأمين التكافلي أو تاررخ إعادة مررانف ،أيهم حدث أخ ار ،
مواء بعلم المؤمن عليف أو بدون علمف.

 2-1-4في حالة اإلكابة بالمرض أو ظهور أعراضف قال تاررخ الطلب ،أو تاررخ بدء مرران التأمين التكافلي أو تاررخ إعادة مررانف ،أيهم حدث أخرا ،بالنسبة
لهذا التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة ،مواء بعلم المؤمن عليف أو بدون علمف.

 3-1-4في حالة إكابة المؤمن عليف بالمرض أو ظهور أعراضف بعد بلو ف من اا ( 60متون) عاما.
 4-1-4تش ي

اإلكابة بالمرض كنتيجة مباشرة أو ير مباشرة لم اولة االنت ار أو االكابة المتعمدة للنفس.

 5-1-4تش ي

اإلكابة بالمرض كنتيجة مباشرة أو ير مباشرة لوجود فيروس الكاد الوبائى .C

 6-1-4تزامن المرض مع وجود فيروس نق

المناعة المكتسبة .HIV

 2-4فيما يتعلو بالمواد  1-1-4و  ، 2-1-4ال تتقيد الشركة بالتعررف المذكور في المادة الثالثة من هذه الشرو اإلضافية في ت ديد وجود هذه األمراض السابقة
الظهور بغرض تطايو هذه االمتثناءات.
المادة الخامسة :طلب صرف ميزة التأمين التكافلي
 1-5يجب أن يقدم طلب كرف الميزة ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة والمذكور في المادة الثانية من هذه الشرو اإلضافية فو ار وتقدم
المستندات الكاملة خالا ( 90تسعون) يوما من تاررخ تش ي

إكابة المؤمن عليف بمرض حرج وركون ذلك على نفقة المشتر .

 2-5تتضمن "المستندات الكاملة" المشار إليها في المادة 1-5شهادة كادرة عن طايب مسجل (بشر أال يكون الطايب هو المؤمن عليف ،أو المشتر أو أحد أزواجهم
أو أقاربهم) يكون قد أشرف على عالج المؤمن عليف ولف ملطة إكدار شهادة طاية وكذلك تذكر تفاكيل التش ي

ونسخ من نتائج الف وص الطاية و يرها من

المستندات الشايهة التي تعتارها الشركة ضروررة لت ديد قاوا المطالبة.
 3-5ي و للشركة أن ت طلب من المؤمن عليف ال ضوع للف

الطاي واالختبارات التي يجررها طايب مسجل ت دده الشركة ،في أي وقت فيما يتعلو بت ديد شرعية

مطالبة التعورض وركون ذلك على نفقة الشركة.
 4-5في حالة الت قو من إكابة " المؤمن عليف " بأحد األمراض الم ددة في المادة  1-3يتم دفع مالغ التأمين التكافلي ال اص باألمراض ال رجة كدفعف واحدة وتنتهي
بذلك ميزة التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة ورتم التوقف عن مداد االشتراكات ال اكة بها.
المادة السادسة :حدود وتعديل ميزة التأمين التكافلي
 1-6في حالة كرف أي مبالغ خاكة بهذا التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة ،يتم ت فيض مالغ التأمين التكافلي عند الوفاة المل قة بالوثيقة بقيمة مالغ
األمراض ال رجة الذي تم دفعف كما ي فض االشت ار ال اص بميزة التأمين التكافلي عند الوفاة بنسبة المالغ المدفوع إلى مالغ التأمين التكافلي.
 2-6يجب أال يتعدى مجموع المزايا المدفوعة وال اكة بالمزايا التكافلية المل قة بالوثيقة ،مالغ التأمين التكافلي عند الوفاة
 3-6في حالة إكدار الشركة لوثائو م تلفة للمؤمن عليف ،كل منها يتضمن التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة ،مت دد المبالغ المدفوعة بموجب كل هذه
الوثائو حتى ال يتعدى إجمالي هذه المبالغ ال د األقمي التى ت دده الشركة من وقت ألخر.
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المادة السابعة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
 1-7تنتهي ميزة التأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة عند حدوث أي من األمباب التالية أيهما حدث أوال:
 1-1-7إلغاء وثيقة التأمين التكافلي.
 2-1-7انتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاررخ انتهاء الوثيقة.
 3-1-7قاوا وكرف مالغ التأمين التكافلي بموجب الميزة ال اكة بالتأمين التكافلي عند اإلكابة باألمراض ال رجة.
 4-1-7بلوغ " المؤمن عليف " من اا( 60متون) عاما.
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