الشروط العامة لوثيقة التأمين التكافلي
إستثمار فردي
الجزء األول :المقدمة
بموجب هذه الوثيقة وإعتماداً على اإلق اررات الواردة بطلب التأمين التكافلي وجميع المستندات األخرى فقد تم اإلتفاق بين الشركة والمشترك المذكور إسمه في ملخص
الوثيقة على تطبيق الش ر ر ررروة التامة التالية وبتتبر قبو وثيقة التأمين التكافلي هذه الن ر ر ررادرة من الش ر ر ررركة موافقة

ر ر ر ررب ة من المش ر ر ررترك بالمش ر ر رراركة مع يره من

المشتركين في نظام التأمين التكافلي.
بمقتضي هذا النوع من التكافل تتتهد الشركة بدفع مبلغ التأمين التكافلي المتفق عليه عند وفاة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة
التأمين التكافلي أما إذا بقى المؤمن عليه أو كال المؤمن عليهما على قيد ال ياة في نهاية مدة التأمين التكافلي فتنتهي تغطية خطر الوفاة وبكون للمشترك ال ق فقط

في فائض

ندوق التكافل.

تقوم الشركة بإستثمار أموا إشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه اإلستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية.

المادة األولي :التعريفات
 1-1الكلمات والمنطل ات التالية الواردة في الوثيقة ت مل المتاني المذكورة أدناه:
الشركة:

شركة جي أي جي منر – حياة تكافل (ش.م.م).
المقر الرئيسي:

مكتب الشركة في البرج الشرقى ،قطتة رقم  ،204القطاع الثانى ،التستين الشمالى ،التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة أو أي مكان آخر ت دده الشركة للمشترك

من وقت لاخر.

المشترك:

الشخص أو الجهة المذكور إسمها في ملخص الوثيقة بنفته الشخص أو الجهة المتقدمة بطلب التأمين التكافلي.
الوثيقة:

المستند الذي يتضمن قواعد وشروة التأمين التكافلي كما أ درتها الشركة ،وبوافق عليها المشترك والشركة من حيث المضمون والم توبات بما في ذلك األجزاء و

النف ات الخا ة بملخص الوثيقة ،والشروة التامة واإلضافية والشروة الخا ة وأي إضافات أو تغييرات للوثيقة وأي شروة أخرى (إن وجدت).
المؤمن عليه:
الشخص أو أحد األشخاص الذين

در التأمين التكافلي على حياتهم و الموضح نوع التأمين التكافلي بالنسبة لكل منهم في ملخص الوثيقة.

المستفيد:

المستفيد من الوثيقة هو المؤمن عليه الثاني (إ ن وجد) وفي حالة وفاته أو عدم وجوده ينبح الشخص أو األشخاص أو الجهة الذين تم ت ديدهم من قبل المشترك

هو المستفيد من الوثيقة  ،بشرة أن يكون الشخص أو األشخاص علي قيد ال ياة في هذا الوقت مع حق المشترك تغيير المستفيد في أي وقت خال سربان الوثيقة.
مزايا التأمين التكافلي:

تتنى المزايا التي تنبح من حق المشترك أو المستفيد والناتجة من أنواع التأمين التكافلي المننوص عليها كمزايا تأمينية تكافلية في ملخص الوثيقة والتي تكون

ساربة من وقت آلخر بموجب هذه الوثيقة.
مبلغ التأمين التكافلي:
مبلغ من الما مننوص عليه في ملخص الوثيقة وبمثل قيمة مبلغ التأمين التكافلي.
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اإلشتراك:
هو مبلغ من الما متفق عليه و الذي يجب دفته بإنتظام للشركة طبقاً لشروة الوثيقة.

معدل زيادة اإلشتراك:

هو متامل يطبق في كل عام بناء على موافقة المشترك والذي بموجبه يزداد به اإلشتراك تلقائياً وبمكن تثبيت هذا المتد كنسبة مئوبة ثابتة للزبادة علي أن يكون
متفق عليها مع المشترك في بداية الوثيقة.

نوع اإلستثمار:
أي م فظة أو م افظ أ و تتيح للشركة أن تربط بها الوثيقة وت دد لها الشركة ستر وحدة.
يوم التقييم:

بالنسبة ألي نوع إستثمار هو اليوم الذي تقوم فيه الشركة بت ديد ستر الوحدة لنوع اإلستثمار المتني.
الوحدة:

هي مسمى نسبي لأل و المرتبطة بأي نوع إستثمار وتستخدم كوسيلة ل ساب المزايا بموجب الوثيقة وذلك طبقاً لنوع اإلستثمار المختار.

سعر الوحدة:

الستر الذي ت دده الشركة في أي يوم تقييم لنوع إستثمار وذلك طبقاً لشروة الوثيقة.

قيمة الوحدات:

هي مجموع المبالغ الم سوبة عن طربق ضرب عدد الوحدات في كل نوع إستثمار في ستر الوحدة الخاص بذلك النوع و ذلك لكل أنواع اإلستثمار الموجودة في
حساب الوحدات الخاص بالوثيقة.
حساب الوحدات:
هو ال ساب الذي يستخدم بموجب الوثيقة ليسجل عدد الوحدات لكل أنواع اإلستثمار الموجودة بموجب هذه الوثيقة.
العام التأميني:

شهر لكل عام.
ي سب التام التأمينى بداية من تاربخ بدء سربان الوثيقة ولمدة  ( 12اثني عشر) اً

المادة الثانية :أساسيات الوثيقة
 1-2بموجب هذه الوثيقة واعتماداً على اإلق اررات الواردة بطلب التأمين التكافلي وجميع المسررتندات األخرى فقد تم اإلتفاق بين الشررركة والمشررترك المذكور إسررمه في ملخص
الوثيقة على تطبيق الش ر ر ررروة التامة التالية وبتتبر قبو وثيقة التأمين التكافلي هذه الن ر ر ررادرة من الش ر ر ررركة موافقة

ر ر ر ررب ة من المش ر ر ررترك بالمش ر ر رراركة مع يره من

المشتركين في نظام التأمين التكافلي.
 2-2تتد إق اررات المشترك والمؤمن عليه اللذان ورد إسمهما في طلب التأمين التكافلي وفى جميع المستندات األخرى المقدمة للشركة أساساً لهذه الوثيقة وجزء ل يتج أز منه
وإذا تبين مخالفة بيانات الطلب أو اإلق اررات للواقع أو تضمنت بيانات جوهربة ير

ي ة تؤثر على قرار القبو ينبح التأمين التكافلي باطالً.

 3-2ل يتتبر التأمين التكافلي قائماً إل بتد تسليم الوثيقة للمشترك وبشرة أن يكون قد سدد إلى الشركة اإلشتراك السنوي األو أو جزء من اإلشتراك السنوي األو المست ق
سداده.

المادة الثالثة :سريان الوثيقة
 1-3يبدأ سربان الوثيقة من التاربخ المذكور في ملخص الوثيقة والمتروف بتاربخ بدء سربان الوثيقة بشرة أن يكون إجمالي اإلشتراك المست ق قد تم سداده بالكامل.
 2-3يسرى التأمين التكافلي المننوص عليه في الوثيقة وبكون فتالً في أي مكان في التالم ما عدا ال الت اإلستثنائية الموض ة في الوثيقة.
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المادة الرابعة :تعديل الوثيقة
 1-4المشترك

احب ال ق الوحيد في إقتراح تتديالت بالوثيقة (بما في ذلك تغيير المستفيد) إل إذا ذكر ير ذلك في الوثيقة وبقدم التتديل المقترح كتابياً للشركة.

 2-4في حالة وفاة المشترك ،تنبح الجهة التي ت ل م ل المشترك هي المستفيد (أو وربث المستفيد وذلك في حالة وفاة المستفيد بتد وفاة المشترك) وفي حالة عدم وجود
مستفيد (أو في حالة وفاة المستفيد قبل وفاة المشترك أو مته) ي ل وربث المشترك م له ،في حالة وجود أكثر من مستفيد (أو أكثر من وربث للمشترك أو أكثر من
وربث للمستفيد) يقدم الطلب منهم جميتاً أو من أي شخص منهم يمثلهم جميتاً بتد ال نو على توكيل أو تفوبض منهم.
 3-4ل يتتد بأي تتديل في شروة الوثيقة ول يسرى إل إذا كان ذلك التتديل موضوع مل ق خاص تندره الشركة مقابل الرسم الذي تقرره.

المادة الخامسة :طلب صرف المزايا الخاصة بالوثيقة
 1-5يقدم طلب

رف المزايا الخا ة بالوثيقة للشركة مكتوباً وبسلم باليد مقابل توقيع إستالم أو عن طربق الفاكس الذي يل قه خطاب مسجل.

 2-5الجهة أو الشخص المخو له تقديم طلب

رف المزايا الخا ة بالوثيقة هو المشترك ،وفي حالة وفاته ،ينبح الجهة أو الشخص المخو له تقديم طلب

رف مزايا

التأمين التكافلي هو الشخص أو األشخاص المذكوربن في المادة  2-4من هذه الشروة التامة.
 3-5ترفق المستندات التالية بالطلب المقدم لنرف المزايا الخا ة بالوثيقة:
أ -مستند الوثيقة.
ب -إثبات النفة القانونية للطالب مع بطاقة ت ديد الهوبة الخا ة بمقدم الطلب.
 4-5في حالة وفاة المؤمن عليه ترفق المستندات التالية باإلضافة إلى المستندات السابقة بالطلب المقدم لنرف المزايا التأمينية:
أ -الشهادة الطبية ألسباب الوفاة،
ب -شهادة وفاة

ادرة من الجهات المتنية موض اً بها سبب الوفاة،

ج -م ضر الشرطة إذا نتجت الوفاة عن حادث،

د -أي مستندات أو دلئل أخري تطلبها الشركة بموجب هذه الوثيقة.

 5-5عند

رررف مزايا التأمين التكافلي لتدد من األشررخاص فأنه يتم توعبع مزايا التأمين التكافلي حسررب نسرربة كل شررخص طبقاً لما هو وارد بملخص الوثيقة وبتم النرررف

لكل شخص على حدى حسب نسبته و توقيع إينا اإلستالم وبتد هذا اإلينا قانونياً وبثبت

رف الشركة لمزايا التأمين التكافلي لهذا الشخص.

 6-5تتتهد الشركة بأن تنرف للمشترك أو المستفيد قيمة المطالبة المترتبة عن مزايا التأمين التكافلي كما هو م دد بهذه الوثيقة خال ( 15خمسة عشر) يوماً من تلقيها
كافة المستندات المطلوبة وبتد ت قق الشركة من

تها.

 7-5يكون هذا التأمين التكافلي باطالً كما تلغى المطالبات التي تقدم بمقتضاه إذا قدم المشترك عن عمد بياناً ير
في تقدير الشركة للخطر أو تقدم بمطالبة منطوبة على ش.

يح أو حذف أو أخفى بياناً من البيانات التي تؤثر

 8-5لن تسأ الش ركة عن سداد التتوبضات الواجبة عليها إل عند قيام المشترك أو المستفيد بإمدادها ،على نفقته الخا ة ،بكافة المستندات والشهادات والمتلومات واألدلة
بالشكل الذي تراه مناسباً للتأكد من التزاماتها ن وه.
 9-5يخنم من مبلغ التأمين التكافلي المست ق عند المطالبة اإلشتراكات الجزئية الالعمة لتكملة إشتراك سنة التأمين التكافلي التي تكون جاربة وقتئذ.

المادة السادسة :إلغاء الوثيقة
اعتبار من تاربخ بدء سربان الوثيقة ول
 1-6في حالة إكتشاف التزوبر المتتمد في المتلومات واإلق اررات المشار إليها في المادة  ،1-2تنبح الوثيقة لغية و كأن لم تكن
اً
تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ.

 2-6يسرى هذا الشرة أيضا في حالة

رف الشركة للمزايا التكافلية حيث ي ق للشركة إسترداد ما

رفته.
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المادة السابعة :إنهاء الوثيقة
 1-7ينتهي سربان الوثيقة (وجميع المزايا التكافلية بموجبها) عند

رف قيمة الوحدات بموجب الوثيقة في تاربخ إنتهاء سربان الوثيقة ،أو في حالة وفاة المؤمن عليهما أو

عند تنفية الوثيقة.
 2-7إذا توقتت الشركة أن قيمة الوحدات ستكون أقل من قيمة الوحدات التي يجب إستردادها في الشهر التالي بموجب المادة  ،1-14ستبلغ الشركة المشترك بذلك،
وستلغى الوثيقة عندئذ طبق ًا إلخطار الشركة إل إذا تم دفع إشتراكات أخرى كما هو مننوص في إخطار الشركة.

المادة الثامنة :الضرائب
 1-8يت مل المشترك أو من ي ل م له أو المستفيد كل التوائد والضرائب والرسوم أياً كان نوعها متى

در بها قانون أو ق اررات أو لوائح أو أوامر والتي تخضع لها اآلن

أو في المستقبل كافة المستندات الخا ة بوثيقة التأمين التكافلي وكل المدفوعات الناشئة عنها إل إذا نص قانوناً على خالف ذلك.

المادة التاسعة :الوثائق بالدوالر األمريكي
 1-9في حالة إستخدام الدولر األمربكي لت ديد جزء أو كل المزايا ،يتم ت ديد وحساب ودفع اإلشتراك ومبلغ التأمين التكافلي وأي مبالغ أخرى مرتبطة بالوثيقة بالدولر
األمربكي.

 2-9ي ق للشركة في أي وقت قبو أو دفع تلك المبالغ بالجنيه المنري إذا لزم األمر وسيتم التتامل بالجنيه المنري على أساس ستر الت وبل الذي يتلنه البنك المركزي

المنري في نفس يوم إجراء التتامل (في حالة عدم توفر ستر الت وبل من البنك المركزي المنري ،للشركة ال ق في ت ديد ستر ت وبل أخر متمولً به في أحد البنوك

األخرى).

المادة العاشرة :القانون واإلختصاص
 1-10قوانين جمهوربة منر التربية ت كم الوثيقة وبخضع أطرافها لولية الم اكم الذي تقع في دائرتها الجهة المندرة للوثيقة.
 2-10من المتفق عليه

راحة أن كل نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة يكون اإل ختناص بنظره للم اكم التي ت ددها القوانين الساربة.

الجزء الثانى :خطوات تنفيذ الوثيقة
المادة الحادية عشر :اإلشتراكات
 1-11يتفق المشترك والشركة على قيمة اإلشتراك و يوضح اإلشتراك في ملخص الوثيقة ،وبمكن تتديل قيمة اإلشتراك من وقت آلخر بواسطة إتفاق مكتوب بين المشترك
والشركة ،وب ق للشركة أن تطبق قواعد لل د األدنى لإلشتراكات من وقت ألخر كما يمكنها قبو مبالغ إضافية كدفتات في الوثيقة.
 2-11كل إشتراك يدفته المشترك ينقسم الى جزئيين:
 1-2-11الجزء األول:
وبغطى هذا الجزء من اإلشتراك تكلفة المزايا التأمينية التكافلية وبتم حسابه طبق ًا لسن المؤمن عليه ومدة التأمين التكافلي وقيمة مبلغ التأمين التكافلي وبتم مشاركة
المشترك في فائض ندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء وتقوم الشركة بإستثمار أموا إشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه اإلستثمار
التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية علماً بأن قيمة هذا الجزء من اإلشتراك يتتبر تبرعاً ل يرد.
 2-2-11الجزء الثاني:

وبتم ت وبل هذا الجزء من اإلشتراك بتد خنم المناربف اإلداربة إلى حساب الوحدات الخاص بالوثيقة وبتم إستثماره في قنوات اإلستثمار الشرعية والتي تقرها
هيئة الرقابة الشرعية على أساس نظام المضاربة.
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 3-11يتم سداد اإلشتراك لهذه الوثيقة سنوباً ،أو ننف سنوباً ،أو ربع سنوباً أو شهرباً كما هو متفق عليه من وقت آلخر بين الشركة والمشترك ومن المتفق عليه أن
اإلشتراك المست ق سداده مقدماً يختلف وفقاً لمتد السداد.

 4-11يلتزم المشترك بدفع اإلشتراك كامالً مقدماً في المواعيد الم ددة أو في تاربخ سابق لها إما للشركة أو من ت دده الشركة إلستالم اإلشتراكات مقابل إينا رسمي
تندره الشركة ول يجوع بأي حا من األحوا أن يكون دفع أي مبلغ إلى أي شخص مهما كانت فته م الً للتمسك به قبل الشركة إل بمقتضى إينا رسمي
متتمد من الشركة نفسها.

 5-11عندما يتم دفع اإلشتراك بأي طربقة أخرى ير الدفع النقدي ،يتتبر اإلشتراك مدفوعاً قانونياً فقط عند و و المبلغ فتلياً للشركة.

المادة الثانية عشر :صندوق التكافل
 1-12توجه اإلشتراك ات التي يقوم المشترك بسدادها (تبرعات لمزايا التأمين التكافلي) والمشار إليها في المادة  1-2-11لنندوق التكافل بالشركة وب دد ر يد هذا
النندوق في نهاية كل سنه مالية كاآلتي:

 ر يد

ندوق التكافل في بداية السنة.

يضاف إليه :


افي التبرعات التكافلية المسددة خال السنة.

 عائد اإلستثمار الم قق خال السنة.
مخنوماً منه:


افي المطالبات المسددة خال السنة و افي المطالبات ت ت التسديد في نهاية السنة.

 المناربف اإلداربة واإلحتياطيات.
ندوق التكافل يوعع  % 40ك د أدنى من

 2-12في حالة وجود فائض في
وب تجز ننيب المشترك في
 3-12في حالة وجود عجز في

افي الفائض على المشتركين طبقاً للقواعد التي يضتها وب ددها مجلس اإلدارة وقت التوعبع

ندوق التكافل وبدفع في حالة الوفاة (ل قدر هللا) أو عند إنتهاء الوثيقة إذا كان المؤمن عليه على قيد ال ياة.

ندوق التكافل فيتم منح النندوق قرضاً حسناً من أموا المساهمين يسدد من فوائض النندوق في السنوات المستقبلية.

المادة الثالثة عشر :محفظة اإلستثمار
 1-13تخنص باقي قيمة اإلشتراكات التي يقوم المشترك بسدادها والمشار اليها في المادة  2-2-11إلى وحدات في أنواع اإلستثمار بالنسب الم ددة من قبل المشترك
بموجب الوثيقة.
 2-13توفر الشركة مجموعة من أنواع اإلستثمار الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ،كما يمكنها إضافة تقديم أنواع إستثمار أخرى من وقت ألخر وبسمح بت وبل
الوحدات المخننة بين أنواع اإلستثمار المتاحة وذلك طبقاً لشروة الوثيقة.
 3-13يتم حساب عدد الوحدات التي تخننها الشركة للوثيقة عن طربق قسمة قيمة اإلشتراك على ستر الوحدات بالنسبة لنوع اإلستثمار المتنى (ألقرب ثالث أرقام
عشربة).
 4-13ي ق للمشترك تغيير نسب إستثمار اإلشتراكات في أي وقت بإرسا إشتا اًر كتابياً وذلك لإلشتراكات المستقبلية ،كما ي ق له اإلختيار من بين أنواع اإلستثمار المتاحة
في ذلك الوقت.

 5-13في أي وقت م دد ،تكون لجميع الوحدات من نفس نوع اإلستثمار نفس القيمة وب سب ستر الوحدة لكل نوع إستثمار كما هو موضح في الجزء الثالث من الشروة
التامة للوثيقة وبستخدم تخنيص الوحدات فقط كوسيلة ل ساب المزايا المذكورة بموجب الوثيقة ،ول يكون للمشترك أي منل ة قانونية أو حق إنتفاع بأي من
األ و المرتبطة بم افظ اإلستثمار والتي تبقى ملكاً للشركة.
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المادة الرابعة عشر :رسوم الوثيقة
 1-14تسترجع الشركة عدداً كافياً من الوحدات في الوثيقة طبقاً لستر هذه الوحدات وذلك لسداد المناربف اإلداربة عن اإلشتراكات المدفوعة خال هذه الفترة منذ أخر مرة
سددت هذه المناربف باإلضافة إلى رسوم التأمين بموجب الوثيقة وبتم إ سترداد الوحدات في يوم متين تختاره الشركة ،تسترجع الشركة وحدات كافية من كل نوع

إستثمار طبق ًا لنسبة قيمة الوحدات لكل نوع إستثمار إلى قيمة الوحدات اإلجمالية لكل أنواع اإلستثمار.

 2-14للشركة ال ق في تغيير المناربف اإلداربة من وقت آلخر ،وذلك بتد إخطار المشترك قبل سربان التغيير بشهر.
 3-14رسوم التأمين المبدئية هي الموض ة في ملخص الوثيقة و تتغير رسوم التأمين من وقت آلخر طبقاً للجزء الرابع من الشروة التامة للوثيقة.

المادة الخامسة عشر :إنقطاع وإستئناف سداد اإلشتراكات
 1-15في حالة عدم دفع اإلشتراك المست ق ،و بتد مرور ( 45خمسة وأربتون) يوماً من تاربخ إست قاق اإلشتراك تقوم الشركة بإرسا خطاباً مسجالً إلى المشترك تدعوه
فيه إلى سداد اإلشتراك المذكور خال ( 15خمسة عشر) يوماً من تاربخ إرسا الخطاب ومن المتفق عليه

راحة ما يأتي:

 1-1-15إن هذا اإلخطار ي ل م ل كل مطالبة رسمية أو إنذار أو إخطار من أي نوع كان وبنتج آثارها كاملة.
 2-1-15يكفى إينا هيئة البربد إلثبات إرسا الخطاب وتاربخ إرساله وما جاء به.
 3-1-15التنوان الذي ترسل إليه الشركة الخطاب المسجل هو التنوان الثابت بطلب التأمين ما لم تكن الشركة قد أخطرت رسمياً بتنوان المشترك الجديد.
ال في الموعد الم دد لذلك بنرف النظر عن كون المشترك قد إستلم طلب سداد اإلشتراك من الشركة وعن
 2-15يتتبر اإلشتراك متأخ اًر في حالة عدم دفع اإلشتراك كام ً
كيفية الت نيل وعلى المشترك أن يدفع اإلشتراك المتأخر إلى الشركة في أقرب وقت ممكن وفي فترة ل تتتدى فترة السماح وهى( 60ستون) يوماً من تاربخ إست قاق

اإلشتراك.

 3-15عند إنقطاع سداد اإلشتراكات أو إذا أعتبرت إنها قد إنقطتت ،ستتوقف الميزة الخا ة باإلعفاء من سداد اإلشتراكات بهذه الوثيقة.
 4-15بتد إنقطاع سداد اإلشتراكات (وذلك أثناء سربان الوثيقة) ي ق للمشترك إستئناف سداد اإلشتراكات مرة أخرى باإلتفاق مع الشركة ولكن لن يتاد سربان أي مزايا تأمينية
إضافية تم إلغاؤها إل طبقاً للشروة المذكورة في المادة .1-26

المادة السادسة عشر :التحويل
 1-16ي ق للمشترك أن ي و كل الوحدات المتواجدة في الوثيقة إلى وحدات من نوع إستثمار مختلف طبقاً للمادة  3-19وبخضع ذلك لكل الشروة المتتلقة بال د األدنى
واألقنى للمبالغ أو رسوم الت وبل التي ت ددها الشركة.

 2-16في حالة ت وبل الوحدات ،يتم حساب عدد الوحدات التي تم تخنينها للوثيقة بتد خنم رسوم الت وبل الساربة من قيمة الوحدات المراد ت وبلها ،ثم قسمة الناتج
(قيمة الوحدات المراد ت وبلها ناقناً رسوم الت وبل) على ستر الوحدة لنوع اإلستثمار المطلوب الت وبل إليه.
 3-16ستقوم الشركة بإعفاء الوثيقة من رسم الت وبل عن أو ت وبل من كل عام تأمينى تكافلي.
 4-16إذا قررت الشركة إنه لم يتد عملياً إستمرار نوع إستثمار متين ،يمكن أن تطلب الشركة ت وبل الوحدات لنوع إستثمار أخر وفي هذه ال الة ستخطر الشركة المشتركين
قبل تاربخ الت وبل بشهر وسيتم الت وبل عند التاربخ الموضح في هذا اإلشتار إلى نوع اإلستثمار الجديد الذي يختاره المشترك في حالة عدم ت ديد المشترك ألي نوع

أخر ،سيتم الت وبل لنوع اإلستثمار المذكور في اإلشتار الذي أرسلته الشركة ،ولن تطبق رسوم الت وبل على هذا النوع من الت وبل.

المادة السابعة عشر :المزايا الخاصة بحساب الوحدات
 1-17عند حلول تاريخ إنتهاء سريان الوثيقة:
تقوم الشركة بنرف قيمة الوحدات بموجب الوثيقة في تاربخ إنتهاء سربان الوثيقة الم دد في ملخص الوثيقة.
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 2-17عند الوفاة:
تقوم الشركة بدفع المزايا التأمينية التكافلية بموجب هذه الوثيقة في حالة وفاة أحد المؤمن عليهما الم ددين بملخص الوثيقة وباإلضافة إلى ذلك يتم دفع قيمة الوحدات
بموجب الوثيقة.
 3-17عند التصفية:
يستطيع المشترك تنفية جميع الوحدات بموجب الوثيقة وستقوم الشركة بدفع قيمة الوحدات بتد خنم أي رسوم للتنفية كما هو م دد في ملخص الوثيقة.
 4-17عند التصفية الجزئية:

يستطيع المشترك تنفية جزء من ر يد الوحدات طبقاً لل د األدنى واألقنى الم دد في ملخص الوثيقة وستقوم الشركة بإسترداد عدد كافي من الوحدات من نوع

اإلستثمار الذي ي دده المشترك بناء على ستر الوحدة لتلك الوحدات لنرف المبلغ بتد خنم أي رسوم للتنفية الجزئية كما هو م دد في ملخص الوثيقة.

المادة الثامنة عشر :التقارير السنوية
 1-18تقوم الشركة بإ دار تقاربر سنوبة لتوضيح ر يد حساب الوحدات بموجب الوثيقة ،وسيندر أو هذه التقاربر خال ( 24أربتة و عشرون) شه اًر من تاربخ بدء
سربان الوثيقة.

المادة التاسعة عشر :اإلخطار عن توقيت المعامالت
 1-19في حالة و و إشتراك أو مطالبة أو تتليمات لتنفيذ أي عمليات خا ة بالوثيقة وذلك للمقر الرئيسي للشركة قبل الساعة ( 4الرابتة) مساءاً في أي يوم عمل (أو
أي موعد أخر ت دده الشركة للمشترك) ست سب الشركة قيمة المطالبة أو تنفذ أي تتليمات خا ة بتخنيص اإلشتراكات إلى وحدات عن طربق إستخدام ستر الوحدة

طبقاً ليوم التقييم التالي وبخضع ذلك لو و هذه اإلشتراكات أو المطالبة أو التتليمات في الشكل الذي ت دده الشركة ومرفق مته أي مستندات أخري ت ددها الشركة
وبتد ذلك الوقت ستتامل الشركة التتليمات على أنها سلمت في يوم التمل التالي.

 2-19في حالة سداد اإلشتراكات عن طربق اإليداع المباشر من حساب في أي مؤسسة مالية ،ستتتبر الشركة هذا المبلغ مدفوعاً في يوم م دد في الشهر ت دده الشركة
من وقت ألخر.

 3-19ي ق للشركة تأجيل أي ت وبل أو تنفية وحدات وكذلك يوم التقييم المستخدم لت ديد ستر الوحدة المناسب لفترة أقناها شهر وبمكن إستخدام هذا ال ق إذا كان
التأجيل ضروري لت دد الشركة ستر الوحدة واإلحتفاظ ب قوق مساوبة بين المشترك الذي طلب إجراء التملية وبين المشتركين اآلخربن.

 4-19تقدم المطالبات ،أو طلبات التتامالت ،والتتليمات كتابي ًا وتسلم باليد مقابل توقيع باإلستالم.
 5-19ل تكون الشركة مسئوله عن أي تأخير في إ ستالمها ألي تتليمات أو مستندات ،سواء كان التأخير بسبب نزاعات

ناعية أو أي سبب أخر.

الجزء الثالث :اإلستثمارات والتقييم
المادة العشرون :سعر الوحدة
 1-20تقوم الشركة بت ديد ستر الوحدة من كل نوع إستثمار عند كل يوم تقييم بناء على تقييم األ و لنوع اإلستثمار المتنى الذي ت تفظ به الشركة وعدد الوحدات
الموجودة لهذا النوع ،ولن يقل متد التقييم عن مرة واحدة كل شهر.
 2-20سي دد ستر الوحدة لنوع اإلستثمار بواسطة الشركة فقط على أل تزبد عن ال د األقنى لستر الوحدة و ل تقل عن ال د األدنى لستر الوحدة ،حيث:
 ال د األقنى لستر الوحدة هو مبلغ ي سب عن طربق قسمة قيمة شراء األ و المرتبطة بنوع اإلستثمار والم دد طبقاً لألستار التي تسمح بشراء هذه األ و
على عدد الوحدات لنوع اإلستثمار نفسه الموجودة في وقت التقييم ( يرفع وبقرب الناتج ب د أقنى .)0,000001
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 ال د األدنى لستر الوحدة هو مبلغ ي سب عن طربق قسمة قيمة بيع األ و المرتبطة بنوع اإلستثمار والم دد طبقاً لألستار التي تسمح لبيع هذه األ و على
عدد الوحدات لنوع اإلستثمار نفسه الموجودة في وقت التقييم (يخفض وبقرب الناتج ب د أقنى  )0,000001وذلك بتد األخذ في اإلعتبار أتتاب مدير اإلستثمار أو

التسوبات األخرى طبقاً للمادة  22أو أي تسوبات أخري مسموحة بموجب الوثيقة.

المادة الواحد والعشرين  :قيمة اإلستثمار
 1-21يرتبط كل نوع إستثمار بم فظة مترفة (أو اجزاء منها) ت تفظ بها الشركة.
 2-21يتم تقييم األ و المرتبطة بأنواع اإلستثمار في كل يوم تقييم طبق ًا للقواعد األساسية التالية:
أ -يكون ستر شراء األوراق المالية المدرجة في أي بور ة هو أخر ستر شراء متروض وبكون ستر البيع هو أخر ستر بيع متروض.
ب -ت دد قيمة التقارات بالرجوع إلى التقديرات المتدة والموثقة بواسطة المثمنين المستقلين ،المتينين بواسطة الشركة وبتم إعداد التقييم على فترات ل تزبد عن عامين،
وتسوى القيم بناء على مؤشر متروف للتقارات وذلك لألخذ في اإلعتبار إختالف أستار التقارات ما بين كل تقييم.

ج -سيتم ت ديد قيمة األ و ألي نوع أخر ،طبقاً لألسس التي تتتبرها الشركة مناسبة لهذه األ و .
د -عند ت ديد قيمة الم فظة ،تسوى الشركة القيمة مع مراعاة التكاليف الناتجة عن بيع أو شراء اإلستثمارات ،والوقت الالعم إلتمام البيع أو الشراء.
هر -سيمثل الدخل التائد من اإلستثمارات في م فظة جزء من هذه الم فظة.

و -يؤخذ في اإل عتبار أي مسئولية قانونية فتلية أو متوقتة خا ة بالضرائب ال كومية المطبقة على اإلستثمارات أو أية مناربف حكومية أخرى من القيم الم سوبة
لتلك اإلستثمارات.

ع -ت مل كل م فظة بجميع تكاليف اإلستثمار الخا ة بها ،وهي مناربف السمسرة ،التمولة ،ضرببة الدمغة ،المناربف القانونية وأي مناربف أخري تنرف
فتلياً خال إدارة اإلستثمارات.

ح -إذا إحتاج اإلستثمار لتنمية أي من األ و المتواجدة أو إعادة تطوبرها أو ت سينها ،أو أي مشروع مماثل ،ي ق للشركة أن تطالب برسوم لدراسة وتخطيط
واإلشراف على المشروع وت مل الرسوم على الم فظة المتنية.

ة -إذا قامت الشركة بتقديم خدمات إداربة ،أو خدمات أخرى وتقييم إستثمارات الم فظة أو إذا قامت بالتتاقد عليها مع طرف أخر ،فسيتم ت ميل المناربف المناسبة
طبقاً للمتدلت الساربة.

المادة الثانية والعشرين :أتعاب مدير اإلستثمار
 1-22تقوم الشركة بإستقطاع أتتاب مدير اإلستثمار من قيمة كل نوع إستثمار في كل يوم تقييم وذلك طبقاً للفترة المنقضية من أخر يوم تقييم ولن تزبد األتتاب عن ٪2
سنوب ًا من قيمة نوع اإلستثمار في ذلك الوقت.

المادة الثالثة والعشرين :شروط عامة
 1-23ي ق للشركة القيام بأي تسوبات تتتبرها ضروربة ل ساب ستر الوحدة ألي نوع إستثمار من أ جل حفظ المساواة بين الوثائق التي ترتبط مزاياها بالم افظ الخا ة
لنوع إستثمار  ،كما ي ق للشركة أيضا تأجيل يوم التقييم المجدو حتى شهر واحد في حالت خا ة لضمان المساواة بين المشتركين المستمربن في نوع اإلستثمار
واآلخربن الذين يربدون الت وبل أو التنفية من هذا النوع.

 2-23تخنيص الوحدات بموجب الوثيقة تستخدم فقط كوسيلة ل ساب المزايا للوثيقة ول يتمتع المشترك بأي حقوق مباشرة من نوع اإلستثمار الذي ت تفظ به الشركة أو
الم افظ المتوفرة (أو أ ولها) التي تظل ملك للشركة ول يتمتع أيضا بأي منل ة قانونية أو حق إنتفاع بهما.
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الجزء الرابع :المزايا التأمينية التكافلية
المادة الرابعة والعشرين :المزايا التأمينية التكافلية
 1-24تمنح الشركة المزايا التأمينية التكافلية اإلضافية لكل مؤمن عليه لألنواع والمبالغ الموض ة والم ددة في ملخص الوثيقة منذ تاربخ بدء سربان التأمين التكافلي الم دد
بملخص الوثيقة ولمدة عام واحد ،وتجدد هذه المزايا التكافلية تلقائياً سنوباً لمدة عام وحتى تاربخ إنتهاء سربان التأمين التكافلي الم دد إل إذا تم إلغاء الوثيقة أو إنهاء

التمل بها.

 2-24ل ت توى هذه المزايا التأمينية التكافلية على قيمة تنفية نقدية ولن تكون هناك مدفوعات بموجبها في تاربخ إنتهاء سربانها.

المادة الخامسة والعشرين :مد أجل المزايا التأمينية التكافلية
 1-25يمد أجل جميع المزايا التأمينية التكافلية تلقائياً عند تاربخ تجديد الوثيقة وذلك لمدة عام واحد وحتى تاربخ إنتهاء سربانها المذكور تفنيلياً في ملخص الوثيقة إل إذا تم
إلغاء أو إنهاء الوثيقة.

 2-25ي تسب اإلشتراك الخاص بتكلفة المزايا التأمينية التكافلية على أساس سن المؤمن عليه في تاربخ المد ،وبتمل به لمدة عام واحد وت سب اإلشتراكات كل عام على
أساس المتدلت السائدة آنذاك (وعلى أساس أي شروة خا ة تفرضها الشركة عند طلب التأمين) كما ستراجع هذه الرسوم دورباً.

المادة السادسة والعشرين :إعادة سريان المزايا التأمينية التكافلية
 1-26يجوع إعادة سربان المزايا التأمينية التكافلية الملغاة طبقاً للمادة  4-15بالشروة التالية:
أ -ل يتجاوع تاربخ إعادة السربان عام واحد بتد تاربخ إلغاء المزايا التأمينية التكافلية.

ب -يقدم المشترك طلب إعادة سربان المزايا التأمينية التكافلية كتابياً للشركة مع مراعاة اإلجراءات المطبقة في هذه ال الة.
ج -أن تكون نتائج الختبارات الطبية واإلق اررات المقدمة من المؤمن عليهما كافية في نظر الشركة إلعادة سربان المزايا التأمينية التكافلية.

 2-26للشركة ال ق في قبو أو رفض إعادة سربان التأمين التكافلي دون إبداء األسباب.
 3-26يبقى التأمين التكافلي المتاد سربانه خاضتاً لنفس شروة الوثيقة.

المادة السابعة والعشرين :إنهاء التأمين التكافلي
 1-27ينتهي سربان المزايا التأمينية التكافلية المذكورة في ملخص الوثيقة في ال الت اآلتية:
 1-1-27في تاربخ إنتهاء السربان التأمين التكافلي كما هو م دد في ملخص الوثيقة.
 2-1-27إذا تم إلغاءها طبق ًا للشروة المننوص عليها في الوثيقة وألي سبب من األسباب.
 3-1-27بناء على طلب المشترك بإلغائها.

 4-1-27إذا لم تكن هناك أي مزايا تأمينية تكافلية أخرى يمكن أن تدفع بموجبها.

المادة الثامنة والعشرين :اإلستثناءات
 1-28ل تلتزم الشركة بنرف أي مبالغ بموجب أي من المزايا التأمينية التكافلية في حالة إ ابة أو وفاة المؤمن عليه كنتيجة ألحد األسباب التالية:
 1-1-28اإلنت ار أو الشروع فيه أو تتمد المؤمن عليه إ ابة نفسه.
 2-1-28أثناء قيامه أو م اولته إرتكاب فتل مخالف للقانون.
 3-1-28حكم باإلعدام

ادر من الم كمة.

 4-1-28أي حدث مرتبط بسوء إستتما المخدرات أو الك وليات أو السموم أو الغاع إل إذا كان ذلك بإرشاد الطبيب.
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 5-1-28تجنيد المؤمن عليه أو

ر ررلته بأي هيئة عسر رركربة ووفاته كنتيجة مباش ر ررة أو ير مباش ر ررة ألي أعما عسر رركربة بما في ذلك التدربب التسر رركري ،وال روب

سواء كانت داخلية أو خارجية ،متلنة أو ير متلنة.
 6-1-28اإلشر ررتراك في ال روب األهلية ،التنر رريان ،الثورة ،اإلسر ررتيالء على ال كم ،اإلضر ررطرابات ،الشر ررغب ،أو أي نوع من أنواع الشر ررجار إل في حالة الدفاع عن
النفس.
 7-1-28القتل التمد -وفى هذه ال الة تب أر الشررركة من إلتزاماتها إذا تسرربب المشررترك عمداً في وفاة الشررخص المؤمن عليه أو وقتت الوفاة بناء على ت ربض منه
وإذا كانت الوفاة قد تسبب فيها عمدا مستفيد ير الشخص المشترك أو وقتت بت ربض منه فيسقط حق هذا المستفيد في التأمين التكافلي.

 8-1-28إ ابة جسدية نتجت عن الطيران ،إل إذا سافر المؤمن عليه كراكب عادي على متن طائرة تديرها شركة طيران تجاربة مسجلة وذلك على خط منتظم.
 9-1-28إذا شارك المؤمن عليه في القفز بالباراشوت ،تسلق الجبا  ،إ كتشاف الكهوف ،النيد ،سباق ال واجز ،أعما الهدم ،التمل بمتفجرات ،التنقيب عن أو
ال فر أو إنتاج البترو و حفر األنفاق والتتدين ت ت األرض ،الغطس بجميع أنواعه ،المالكمة ،الكاراتيه ،الجودو أو أي رباضة للدفاع عن النفس.
 10-1-28اإلعداد لالشتراك أو اإلشتراك في سباقات السرعة أو المهارة و ما شابه باستخدام الدراجات البخاربة ،السيارات ،الدراجات ،المراكب ،الخيو  ،الطائرات
أو ما شابه.
 11-1-28اإل ابة الجسدية أو المرضية الناتجة بشكل مباشر أو ير مباشر أو تباعاً عن الطاقة النووبة ،اإلشتاعية ،التأيين أو التلوث بالنشاة اإلشتاعي من
أي وقود نووي أو إحتراقه.

الجزء الخامس :الشروط اإلضافية الخاصة بالمزايا التأمينية التكافلية
المادة التاسعة والعشرين :الشروط اإلضافية
 1-29تضاف الشروة اإلضافية المتتلقة بنوع متين من التأمين التكافلي إلى الوثيقة وتطبق باإلضافة إلى هذه الشروة التامة للوثيقة وتتد أساساً لهذه الوثيقة وجزء ل
يتج أز منها.

المادة الثالثون :اإلعتبارات الخاصة للمستفيدين
 1-30ي ق للمشترك ت ديد مستفيد (مستفيدين) من الوثيقة في أي وقت.

 2-30في حالة وفاة المشترك أو اذا أ بح فاقد لألهلية ينبح المؤمن عليه الثاني (إن وجد) المستفيد الوحيد من الوثيقة وبالتالي تؤو له جميع ال قوق الخا ة بملكية
الوثيقة.

 3-30حالة وفاة المؤمن عليه الثاني (إن وجد) ي ل المستفيد (المستفيدون) م له.

 1-3-30إذا كان المستفيد قا ًار ،فلن تؤو له/لها ال قوق الخا ة بملكية الوثيقة إل بتد بلو ه (بلو ها) سن الر( 21ال ادية والتشربن).
 2-3-30إذا كان تاربخ إنتهاء سربان الوثيقة قبل بلوغ أ غر المستفيدين سن الر( 21ال ادية والتشربن) ،سيقوم المستفيدون البالغون سن الر( 21ال ادية والتشربن)
بنرف المبالغ المخننة لهم طبقاً للنسب المذكورة في ملخص الوثيقة ،كما سيتم

رف النسبة الخا ة بأ غر المستفيدين (القا ر) بواسطة الولي

الشرعي لهذا القا ر بتد تقديمه للمستندات المستخرجة من الم كمة التي تثبت و ايته الشرعية.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي علي الحياة
(مؤمن عليه واحد أو اثنين)
المادة األولى :بند عام
 1-1تنبح هذه الشروة اإلضافية الخا ة بالتأمين التكافلي عند الوفاة جزء ل يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.

المادة الثانية :المزايا التأمينية التكافلية

 1-2مع عدم اإلخال ببنود وشروة الوثيقة ،ستقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي عند وفاة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما بنرف مبلغ من الما كدفتة واحدة
للمشترك أو المستفيد (المستفيدين) عند وفاة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما وذلك أثناء فترة سربان هذا التأمين التكافلي.

 2-2تمنح الشركة مبلغ التأمين التكافلي عند الوفاة الم دد في ملخص الوثيقة منذ تاربخ بدء سربان التأمين التكافلي لمدة عام واحد ،وبمد أجل هذه الميزة تلقائي ًا سنوباً لمدة
عام واحد ،وحتى تاربخ إنتهاء سربان التأمين التكافي الم دد إل إذا تم إلغاء الوثيقة أو إنهاء التمل بها.

 3-2ل ت توي ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة على قيمة تنفية نقدية ولن تكون هناك مدفوعات بموجبها في تاربخ إنتهاء سربانها.

المادة الثالثة :اإلستثناءات من التأمين التكافلي عند الوفاة

 1-3باإلضافة إلى اإل ستثناءات المذكورة في الشروة التامة ،ل يغطى التأمين التكافلي عند الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما نتيجة ألحد األسباب
اآلتية:
 1-1-3في حالة وفاة المؤمن علية أو أحد المؤمن عليهما نتيجة إ ابته بمرض أو ظهور أعراضه قبل تاربخ الطلب ،أو تاربخ بدء سربان التأمين أو تاربخ إعادة
سربانه ،أيهم حدث أخ اًر.

 2-1-3في حالة وفاة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما كنتيجة مباشرة لمرض نقص المناعة المكتسبة .HIV

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

 2-1-4إنتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاربخ إنتهاء الوثيقة .
 3-1-4قبو و رف مبلغ التأمين التكافلي بموجب ميزة التأمين التكافلي عند الوفاة.
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شروط إضافية للتأمين التكافلي للدفعات السنوية
(مؤمن عليه واحد أو اثنين)
المادة األولى :بند عام
 1-1تنبح هذه الشروة اإلضافية الخا ة بالتأمين التكافلي للدفتات السنوبة جزء ل يتج أز من الوثيقة ومكملة لها.

المادة الثانية :المزايا التأمينية التكافلية

 1-2مع عدم اإلخال ببنود وشروة الوثيقة ،تقوم الشركة بموجب التأمين التكافلي للدفتات السنوبة بنرف مبلغ من الما كدفتات سنوبة لألشخاص المتنيين والم ددين
من قبل المشترك في ملخص الوثيقة في ال الت اآلتية:
أ -في حالة وفاة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما ،أو
ب -إ ابة المؤمن عليه أو أحد المؤمن عليهما بالتجز الكلى الدائم كما هو مترف في المادة الثالثة من هذه الشروة اإلضافية.
 2-2تست ق الدفتة األولى بتد مرور شهر من قبو المطالبة وبستمر النرف سنوباً حتى تاربخ إنتهاء سربان التأمين التكافلي الم دد للمؤمن عليه في ملخص الوثيقة.

المادة الثالثة :تعريف العجز الكلي الدائم
 1-3يتتبر المؤمن عليه في حالة عجز كلى دائم في حالة اإل ابة الجسدية أو اإل ابة بمرض ينبح على أثرها المؤمن عليه:
أ -ير قادر كلياً بشكل دائم على أداء أي مهنة أو عمل لل نو على دخل أو مزايا من أي نوع (بما في ذلك عدم القدرة على ال نو على إيرادات لنالح النفس
أو الغير) وذلك لمدة ستة اشهر ولألبد.

ب -أن يناب بإحدى ال الت اآلتية:
 الفقدان الكامل لكال الذراعين أو كلتا األرجل  ،أو ذراع واحد ورجل واحدة.
 الفقدان الكامل للنظر الغير قابل للشفاء (كلتا التينين).
 الفقدان الكامل لرجل واحدة أو ذراع واحد وفي نفس الوقت الفقدان الكامل الغير قابل للشفاء لتين واحدة.
 2-3إذا كان المؤمن عليه ل يقوم إل بأعما منرزلية ير مدفوعة األجر في وقت حدوث التجز الكلي الدائم ،في هذه ال الة يشمل التتربف السابق األعما المنزلية ير
مدفوعة األجر .وعلى أن يكون المؤمن عليه مالعماً لمنزله وب تاج لتالج مستمر بناء على تتليمات الطبيب المختص.

 3-3ل يست ق التجز الكلي الدائم

رف المزايا في أي من ال الت التالية:

 1-3-3حدوث التجز الكلى الدائم قبل تاربخ الطلب ،أو تاربخ بدء سربان التأمين أو تاربخ إعادة سربانه ،أيهم حدث أخ اًر.
 2-3-3حدوث التجز الكلى الدائم بتد الذكرى السنوبة لتاربخ بدء سربان الوثيقة التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الر( 65الخامسة والستون).
 3-3-3عدم إعتراف الشركة بأن إ ابة المؤمن عليه تقع ت ت تتربف التجز الكلى الدائم.

المادة الرابعة :طلب صرف ميزة التأمين التكافلي للدفعات السنوية بموجب العجز الكلي الدائم
 1-4يجب أن يقدم طلب التأمين التكافلي للدفتات السنوبة في حالة اإل ابة بالتجز الكلى الدائم المذكور في المادة الثانية من هذه الشروة اإلضافية فو اًر وتقدم المستندات
الكاملة في فترة ل تزبد عن  ( 90تستون) يوم ًا من تاربخ إ ابة المؤمن عليه بالتجز الكلي الدائم وبكون ذلك على نفقة المشترك.
 2-4تتضمن «المستندات الكاملة» المشار إليها في الفقرة رقم  1-4من المادة الرابتة شهادة ادرة عن طبيب مسجل (بشرة أل يكون الطبيب هو المؤمن عليه ،أو مالك

الوثيقة أو أعواجهم أو أحد أقاربهم ) يكون قد أشرف على عالج المؤمن عليه وله سلطة إ دار شهادة طبية مشي اًر إلى أن أحد المؤمن عليه /عليهما يتانى من عجز
كلى دائم ول يمكنه ممارسة أي عمل كما إنه ير قابل للشفاء ولن يمكنه ممارسة أي عمل في المستقبل.
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 3-4ي ق للشركة أن تطلب من المؤمن عليه الخضوع للف ص الطبي واإل ختبارات التي يجربها طبيب مسجل ت دده الشركة في أي وقت بتد إ ابة أحد المؤمن عليه/
عليهما بالتجز الكلى الدائم وبكون ذلك على نفقة الشركة.

 4-4في حالة الت قق من إ ابة «المؤمن عليه» بأحد ال الت الم ددة فى المادة  1-3يتم دفع الدفتات السنوبة من تاربخ إقرار التجز حتي تاربخ إنتهاء الميزة التأمينية
الم دد بملخص الوثيقة وبتم التوقف عن سداد اإلشتراكات الخا ة بها فإذا توفى المؤمن عليه قبل إنقضاء المدة ستقوم الشركة بإستكما دفع الدفتات السنوبة حتي تاربخ
إنتهاء الميزة.

المادة الخامسة :إنهاء الدفعات السنوية بموجب العجز الكلى الدائم
 1-5سينتهي دفع الدفتات السنوبة بموجب التجز الكلى الدائم المذكور في المادة  -1-2ب من هذه الشروة اإلضافية في ال الت اآلتية :
أ -عند شفاء المؤمن عليه من التجز طبقا للمادة الرابتة من هذه الشروة اإلضافية ،أو
ب -عدم خضوع المؤمن عليه لالختبارات الطبية والت اليل المطلوبة من قبل الشركة  ،أو
ج -عدم تقديم الدلئل التي تفيد استمرار إ ابة المؤمن بالتجز الكلى الدائم إلى الشركة وذلك خال الفترة الم ددة من قبل الشركة.

المادة السادسة :شفاء المؤمن عليه من العجز الكلي الدائم
 1-6إذا إ ستوفت إ ابة المؤمن عليه شروة وتتربف التجز الكلي الدائم للمؤمن عليه طبقاً للمادة  ،1-3وأعلن الطبيب الذي حددته الشركة أن المؤمن عليه قد تم شفاءه
من التجز الكلى الدائم و /أو أ بح قاد اًر على ممارسة أي عمل أو وظيفة ،تدر عليه دخالً أو مكاسب ،ستقوم الشركة بإيقاف الدفتات السنوبة.

المادة السابعة :اإلستثناءات من الدفعات السنوية بموجب العجز الكلي الدائم

 1-7باإلضافة إلى اإل ستثناءات الواردة في الشروة التامة ،ل تغطى الدفتات السنوبة المؤمن عليه الذي أ يب بالتجز الكلى الدائم نتيجة ألحد األسباب اآلتية:
 1-1-7إ ابة جسدية متتمدة للذات.
 2-1-7تزامن اإل ابة الجسدية أو المرضية مع وجود فيروس نقص المناعة المكتسبة .HIV
 3-1-7إ ابة جسدية نتجت عن الطيران ،إل إذا سافر المؤمن عليه كراكب عادي على متن طائرة تديرها شركة طيران تجاربة مسجلة وذلك على خط منتظم.

 4-1-7إذا شارك المؤمن عليه في القفز بالباراشوت ،تسلق الجبا  ،إ كتشاف الكهوف ،النيد ،سباق ال واجز ،أعما الهدم ،التمل بمتفجرات ،التنقيب عن أو
ال فر أو إنتاج البترو وحفر األنفاق والتتدين ت ت األرض ،الغطس بجميع أنواعه ،المالكمة ،الكاراتيه ،الجودو أو أي رباضة للدفاع عن النفس أو
إحتراف أي نشاة رباضي.

 5-1-7اإلعداد لإلشت ارك أو اإلشتراك في سباقات السرعة أو المهارة وما شابه بإ ستخدام الدراجات البخاربة ،السيارات ،الدراجات ،المراكب ،الخيو  ،الطائرات أو
ما شابه.
 6-1-7اإل ابة الجسدية أو المرضية الناتجة بشكل مباشر أو ير مباشر أو تباعاً عن الطاقة النووبة ،اإلشتاعية ،التأيين أو التلوث بالنشاة اإلشتاعي من
أي وقود نووي أو إحتراقه.

المادة الثامنة :إنهاء ميزة التأمين التكافلي
ل:
 1-8تنتهي ميزة التأمين التكافلي للدفتات السنوبة عند حدوث أي من األسباب التالية أيهما حدث أو ً
 1-1-8إلغاء وثيقة التأمين التكافلي.

 2-1-8إنتهاء وثيقة التأمين التكافلي في تاربخ إنتهاء الوثيقة.

 3-1-8بلوغ كال المؤمن عليها سن ا  ( 65الخامسة والستون) عاماً.
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