Qardi
Decreasing Term Cover - DTC
Your Home. Your Family. Your Choice.

Coverage
you can carry
with you, just
like the keys
to your new
home!

Own your dream home, we will protect
you!

Key Features

Owning your very own home is a cherished
dream. We want to ensure that this dream
comes true, irrespective of what the future
holds.

•

This plan provides Takaful cover for all types of loans.

•

 he Takaful cover decreases over the term of the
T
contract in line with the outstanding financing balance.

•

Option of Single or Annual contribution payment.

We are pleased to provide you with
coverage for your loan from Medgulf
Takaful with the best prices where we offer
you protection up to your loan amount to
ensure financial security for your family.

•

Cover is provided up to 8% or 11% interest rate.

•

 our choice of flexible coverage as per your financing
Y
requirements.

•

 mergency Assistance Services during Borrower’s travel
E
worldwide.

•

24 hours worldwide coverage.

•

 ption to add cover to protect against Fire and special
O
perils.

Full coverage for
all types of loans.
We’ve got you
covered!

Global protection
with best prices
for your loan.
We’ve got you
covered!

Financial security
for your family in
your new home.

ضمان مالي لعائلتك
.في منزلك الجديد

We’ve got that
covered!

نحن نقوم بتغطية
!ذلك أيض ًا

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

 يرجى اإلتصال بنا.»تقدم هذه النشرة مميزات مختصرة عن خطة « قرضي
.للحصول على التفاصيل الكاملة عن المنتج

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

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

“Ajyal” - Child Education Plan
“Thamarat” - Saving and Investment Plan
“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

 برنامج تعليم األطفال- ”“أجيال
 برنامج اإلدخار واإلستثمار- ”“ثمرات
 تغطية متساوية القيمة-”“حياتي
 منتج تغطية خدم المنازل الشامل- ”“ مُ ساعدة منزلي
 منتج تغطية الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة- ”“مدرستي
 منتج تغطية صحية لموظفي وعمال المؤسسات-”“صحتي
 منتج تغطية الحريق- ”“ممتلكاتي
 منتج تغطية السيارات-”“ سيارتي
 منتج تغطية السفر- ”“ رحلتي

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.

 حيث أن تفاصيل الشروط واألحكام والتغطية، هذه النشرة تقدم فقط موجز عن التغطية:إخالء مسؤولية
.واإلستثناءات منصوص عليها ضمن العقد الكامل المقدم من ميدغلف تكافل
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 ب (م) تعمل بترخيص وتحت اشراف مصرف البحرين المركزي كشركة تأمين محلية. م.ميدغلف تكافل ش
٦٦٧١٦ : ت. س،١٢،٢٥٠،٠٠٠  رأس المال المصرح به والمدفوع.)(تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 مملكة البحرين، المنامة،٣١٣٩٧ : ب. ص،) ب (م. م.ميدغلف تكافل ش

تغطية يمكنك
أن تحملها معك،
كمفاتيح منزلك
الجديد!

إمتلك منزل أحالمك  ،وسوف نقوم بحمايتك !
إن إمتالك المنزل الخاص بك هو حلم ثمين .نحن
نريد أن نحقق هذا الحلم لك بغض النظر عن ما
يحمله المستقبل.
يسرنا أن نقدم تغطية لقرضك من ميدغلف تكافل
بأفضل األسعار حيث نقوم بحمايتك لحد مبلغ
القرض لضمان األمان المالي لعائلتك.

المميزات الرئيسية
•	تغطية تكافل شاملة لكافة أنواع القروض.
• مبلغ تغطية القرض وفق ًا لمبلغ القرض المتبقي طوال فترة العقد.
• خيار دفع اإلشتراك بشكل مفرد أو سنوي.
• تغطية تكافل لسعر فائدة يصل إلى  %8أو إلى .%11
• تغطية مرنة وتتناسب مع متطلبات التمويل الخاصة بك.
•	خدمات المساعدة في حالة الطوارئ أثناء سفر المقترض في جميع
أنحاء العالم.
• تغطية على مدار  24ساعة في جميع أنحاء العالم.
• خيارإلضافة تغطية الحماية ضد الحريق واألخطار الخاصة.

تغطية متكاملة
لكل أنواع القروض
نفخـر
بحمـايتكم!
تغطية عالمية
لقرضك وبأفضل
األسعار.
نفخـر
بحمـايتكم!

قرضي
منتج متناقص القيمة لتغطية القروض
منزلك .عائلتك .إختيارك.

