
The best way to ensure your family’s well-being.

Hayati
Level Term Cover



Medgulf Takaful’s cover satisfies your 
needs by offering you a contribution 
payment that remains the same for the 
whole term.

This coverage protects your family 
members during your key earning years in 
case of Death or Permanent and 
Total Disability.

Because 
loving them 
brings the 
responsibility 
of protecting 
them! 

Key Features
•	 	Death	Benefits	equal	to	the	Takaful	cover.

•	 	Annual	Contributions	starts	from	BHD	30	for	every 
BHD	20,000.

•	 	Term	range	from	1	to	40	years.

•	 	Additional	protection	by	choosing	rider	options	like	
Permanent	and	Total	Disability	or	Accidental	Death	
(double the coverage amount).

•	 	24	hours	worldwide	coverage.	

Financial well 
being of your 
family after 
an unforeseen 
circumstance. 

We’ve got you 
covered!

Double payout 
in case of 
accidental 
death.

We’ve got you 
covered!



This	brochure	provides	brief	features	of	“Hayati”	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:

“Ajyal” - Child Education Plan 

“Thamarat” - Saving and Investment Plan

“Qardi” - Decreasing Term Cover - DTC

“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 »حياتي«. يرجى اإلتصال بنا للحصول 
على التفاصيل الكاملة عن المنتج.

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

“أجيال” - برنامج تعليم األطفال 
“ثمرات” - برنامج اإلدخار واإلستثمار 

“ قرضي “ - منتج متناقص القيمة لتغطية القروض
“ ُ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

Flexible	cover	
with additional 
benefits.

We’ve got you 
covered!

تغطية شاملة 
ومرنة تمنحك منافع 

إضافية.

نفخـر
بحمـايتكم!



ألنك تحبهم 
فأنت مسؤول عن 

حمايتهم !

تغطية ميدغلف تكافل تلبي احتياجاتك من خالل 
دفع مبلغ إشتراك ثابت طوال مدة التغطية.

هذه التغطية تحمي أفراد عائلتك خالل أهم سنوات 
عملك في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

المميزات الرئيسية
منفعة الوفاة تساوي تغطية التكافل.  •

إشتراكات سنوية تبدأ من 30 دينار بحريني لكل 20,000 دينار بحريني.   •

فترة التغطية تبدأ من 1 إلى 40 سنة.  •

•  حماية إضافية عن طريق إختيار المنافع اإلضافية مثل العجز الكلي 
الدائم أو الوفاة بسبب حادث )ضعف مبلغ التغطية(.

تغطية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم.  •

الرفاه المالي ألسرتك 
في اعقاب أية ظروف 

غير متوقعة.

نفخـر
بحمـايتكم!

تعويض مضاعف في 
حالة الوفاة بسبب 

حادث.
نحن نقوم بتغطية 

ذلك أيضا!



أفضل طريقة لضمان رفاهية عائلتك.

حياتي
تغطية ثابتة القيمة  


