
The first step towards your child’s bright future…

Ajyal
Child Education Plan



The most cherishing moments in life is to 
be parents and with this joy, come greater 
responsibilities and commitments. 

You will witness the reward of your 
achievement when….They fill your eyes with 
tears of joy on their graduation day… They 
make you proud by securing a professional 
career path...They stand on their feet and 
face life with confidence and comfort.

But your child cannot achieve his dreams in 
life without your support and inspiration.

Take this opportunity and place your 
trust in our Shari’ah compliant Child 
Education Plan.

Yesterday you 
were husband 
and wife, and 
today you are 
proud to be 
a father and 
mother.

Don’t let your 
busy life keep 
you from 
fulfilling your 
child’s dream.

Key Features
•	 	Protection	for	your	child’s	future	education	under	

unforeseen circumstances.

•	 	Selection	of	the	plan	benefits	and	contributions	that	best	
suit your child’s specialized education plan.

•	 	Attractive	Shari’ah	compliant	investment	funds.

•	 	Facilitate	regular	savings.

•	 	Option	to	withdraw	from	the	fund	value	when	needed	
without high charges or penalties.

•	 	24 hours worldwide coverage.

An	illustrative	example	of	your	
Ajyal	Plan

Takaful Cover BHD 12,000

Monthly Contribution BHD 50

Investment rate 5% or 10% 

Age	at	issue 29 years

Child	Age  1 year

Plan Term 17 years

In case of Parent’s demise: 

•	 	BHD	12,000	plus	the	invested	and	
accumulated contributions amount are 
payable to designated beneficiaries.

•	 	The	Company	will	also	pay	the	monthly	
contributions during the remaining 
period of cover. 

In case of total and permanent disability in 
the first year:

•	 	The	Company	will	pay	the	monthly	
contributions during the remaining period 
of	cover	=	50	x	12	x	16	=	BHD	9600.

•	 	And	the	invested	and	accumulated	
contributions at maturity date.

Upon survival of parent and child at 
maturity date:

•	 	Payment	of	the	invested	and	
accumulated contributions amount.

•	 	If	the	investment	rate	is	5%:	BHD	14,529	

•	 	If	the	investment	rate	is	10%:	BHD	22,931

We’ve got 
you covered!

As	you	guide	
your child to 
reach for the 
stars,

Worried about 
your child’s future 
education bills?
We’ve got you 
covered!



This	brochure	provides	brief	features	of	“Ajyal”	Plan.	Please	contact	
us for full details of the product.

We also offer a wide range of personal and commercial lines 
products to meet your needs like:

“Thamarat” - Saving and Investment Plan

“Qardi” - Decreasing Term Cover – DTC

“Hayati“ - Level Term Cover

“Domestic Help” - Comprehensive Domestic Servant Scheme

“Madrasti” - Comprehensive Cover for Private School Fees 

“Sehati” - Health Cover for Corporate employees and workers

“Mumtlakati” - Fire Scheme

“Siyarati” - Motor Scheme

“Rehlati” - Travel Scheme 

تقدم هذه النشرة مميزات مختصرة عن خطة “أجيال”. يرجى اإلتصال بنا للحصول 
على التفاصيل الكاملة عن المنتج.

نوفر مجموعة واسعة من منتجات الحماية لألشخاص والشركات لتلبية 
إحتياجاتك الخاصة منها :

“ثمرات” - برنامج اإلدخار واإلستثمار 
“قرضي“ - منتج متناقص القيمة لتغطية القروض

“حياتي”- تغطية متساوية القيمة
“ُمساعدة منزلي” - منتج تغطية خدم المنازل الشامل

“مدرستي” - منتج تغطية الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة
“صحتي”- منتج تغطية صحية لموظفي وعمال المؤسسات 

“ممتلكاتي” -  منتج تغطية الحريق 
“سيارتي”- منتج تغطية السيارات

“رحلتي” - منتج تغطية السفر 

Disclaimer: This leaflet provides only summary information about coverage. Full details of terms, 
conditions, coverage and exclusions are contained in the entire contract available from Medgulf Takaful.

إخالء مسؤولية: هذه النشرة تقدم فقط موجز عن التغطية، حيث أن تفاصيل الشروط واألحكام والتغطية 
واإلستثناءات منصوص عليها ضمن العقد الكامل المقدم من ميدغلف تكافل.

Medgulf	Takaful	BSC	(c),	PO	Box	31397,	Manama,	Kingdom	of	Bahrain 
Phone:	+973	17	218881,		Fax:	+973	1	7582114,	www.medgulftakaful.com.bh
Medgulf Takaful B.S.C (c) is Licensed and Regulated by Central Bank of Bahrain as a Locally Incorporated 
Insurance Firm (Islamic Principles). Authorized and Paid Up Capital: BHD 12,250,000. CR: 66716

ميدغلف تكافل ش. م. ب )م(، ص. ب: ٣١٣٩٧، المنامة، مملكة البحرين
www.medgulftakaful.com.bh  ،+هاتف: ٢١٨٨٨١ ١٧ ٩٧٣+، فاكس: ٥٨٢١١٤ ١٧ ٩٧٣

ميدغلف تكافل ش. م. ب )م( تعمل بترخيص وتحت اشراف مصرف البحرين المركزي كشركة تأمين محلية 
)تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية(. رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢،٢٥٠،٠٠٠، س. ت: ٦٦٧١٦

Structured 
savings platform 
to shape your 
child’s future.

وسيلة إدخار 
منتظمة لضمان 
مستقبل طفلك.



باألمس كنتما 
زوجًا وزوجة، 
واليوم أنتما 

فخوران لكونكما 
أبًا وأمًا.

إن من أسعد اللحظات في حياة المرء عندما ينير 
حياته باألبناء، غير أن هذا األمر يعني أيضًا تحمل 

المزيد من المسؤوليات واإللتزام بها.

سوف تشعر بالفخر و قيمة اإلنجاز عندما ...تمأل 
عينيك دموع الفرح في يوم تخرج أبنائك، .. يغمر 

قلبك الشعور بالفخر عند حصول أبنائك على وظيفة 
مجزية، ..يتمكن أبنائك من الوقوف على أقدامهم 

في معترك الحياة بكل ثقة وإطمئنان، 

ولكن كما تعلم ال يمكن ألبنك أن يحقق كل األحالم 
في الحياة دون دعمك وإلهامك.

أغتنم هذه الفرصة وضع ثقتك في برنامج التعليم 
لدينا المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

المميزات الرئيسية
حماية للمستقبل الدراسي لطفلك في الظروف الغير متوقعة.  •

 •  تحديد إشتراكات ومنافع البرنامج لتتناسب مع التخصص
العلمي لطفلك.

صناديق استثمار جذابة حسب الشريعة اإلسالمية.  •

تيسير اإلدخار المنتظم.  •

السحب من قيمة الصندوق عند الحاجة دون رسوم عالية أو غرامة.  •

تغطية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم.  •

مثــال توضيحــي لبرنامج أجيال 
الخاص بك

12٬000 دينار بحريني تغطية التكافل

50 دينار بحرينياإلشتراك الشهري

5% أو 10% معدل اإلستثمار

29 سنةالعمر عند اإلصدار

 1  سنةعمر الطفل

17 سنواتمدة البرنامج

في حالة وفاة األب المشترك: 

•  سيتم دفع مبلغ تغطية التكافل 12,000 دينار 
بحريني باإلضافة إلى اإلشتراكات المتراكمة 

والمستثمرة للمستفيدين الُمعينين.

•  وتقوم الشركة أيضًا بدفع اإلشتراكات الشهرية 
خالل الفترة المتبقية من التغطية.

في حالة العجز الكلي الدائم في السنة األولى:

•  تقوم الشركة بدفع اإلشتراكات الشهرية خالل 
 9600  = 16  x 12 x 50 = الفترة المتبقية من التغطية

دينار بحريني.

•  باإلضافة إلى اإلشتراكات المتراكمة 
والمستثمرة في تاريخ اإلستحقاق.

في حالة بقاء المشترك على قيد الحياة إلى تاريخ 
االستحقاق:

•  سيتم دفع اإلشتراكات المتراكمة 
والمستثمرة.

•  إذا كان معدل اإلستثمار 5% : 14,529 دينار بحريني

•  إذا كان معدل اإلستثمار 10% :  22,931  دينار بحريني

ال تدع إنشغالك 
في الحياة يؤثر 

على تحقيق أحالم 
طفلك.

َوجه أطفالك نحو 
االرتقاء والتفوق 

بالتعليم.

نفخـر
بحمـايتكم!

هل تشعر بالقلق 
تجاه الرسوم 

الدراسية لطفلك؟
نحن نقوم بتغطية 

ذلك أيضًا!



الخطوة األولى نحو مستقبل طفلك الزاهر ...

أجيال
برنامج تعليم األطفال  


