Thamarat
Saving and Investment Plan
Good returns that last your lifetime

Your world
is getting
smarter, why
shouldn’t your
Takaful plan be
the same?

Get peace of mind for the rest of your life
by earning good returns and securing your
future.
At Medgulf Takaful we can help you to grow
your money from any bonus or business
profits or sale of assets and assure you
peace of mind with a Takaful cover.

Best investment
option for your
bonus.

Key Features
•

Single contribution Takaful investment plan.

•

Offers higher returns by investing in unit-linked funds.

•

Flexible investment terms.

•

Reasonably low fees and charges.

•

 akaful life protections cover for the participant and
T
family.

•

In the unfortunate event of premature demise, Thamarat
Plan will pay out the Participant’s Takaful Cover amount
to the designated beneficiaries.

We’ve got you
covered!

An illustrative example of your
Thamarat Plan
Takaful Cover

BHD 12,000

 ption for Full or Partial money withdrawal after an
O
initial period.

Single Contribution

BHD 5,000

Investment rate

5% or 10%

•

 hoice of Sharia’h compliant investment funds with
C
access to global and emerging markets.

Age at issue

29 years

Plan Term

10 years

•

 dditional Protection by choosing rider options like
A
Permanent and Total Disability or Accidental Death
(double the coverage amount).

In case of Participant’s demise:

24 hours worldwide coverage.

•

•

•

 HD 25,000 plus the invested and
B
accumulated contributions amount are
payable to designated beneficiaries

Upon survival of Participant at maturity
date:

One time
contribution
with low fees.
We’ve got that
covered!

•

 ayment of the invested and
P
accumulated contributions amount:

•

If the investment rate is 5%: BHD 7,640

•

If the investment rate is 10%: BHD 12,232

Live the same
way today and
tomorrow!

Full or partial
withdrawal
options.
We’ve got that
covered!

This brochure provides brief features of “Thamarat” 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
“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

خيار سحب األموال
.الكلي أو الجزئي
نحن نقوم بتغطية
!ذلك أيض ًا

 يرجى اإلتصال بنا للحصول.”تقدم هذه النشرة مميزات مختصرة عن خطة “ثمرات
.على التفاصيل الكاملة عن المنتج
نوفر مجموعة واسعة من منتجات الحماية لألشخاص والشركات لتلبية
: إحتياجاتك الخاصة منها
 برنامج تعليم األطفال- ”“أجيال
 منتج متناقص القيمة لتغطية القروض- “ “ قرضي
 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

نحن نعيش في
ذكاء،
عالم يزداد
ً
لماذا ال يكون
برنامج التكافل
الخاص بك
كذلك؟

أحصل على راحة البال لبقية حياتك من خالل كسب
عوائد جيدة وضمان مستقبلك.
في ميدغلف نستطيع أن نساعدك على تنمية
أموالك الناتجة من أي مكافأة أو أرباح تجارية أو من
بيع ممتلكاتك مع الشعور براحة البال مع تغطية
التكافل .

أفضل خيار
إستثماري للمكافأة
الخاصة بك.
نفخـر
بحمـايتكم!

المميزات الرئيسية
•	برنامج تكافل إستثماري ذات إشتراك مفرد.
•	الحصول على عوائد أعلى من خالل االستثمار في الصناديق المتعلقة
بالوحدات اإلستثمارية.
•	شروط إستثمار مرنة.

مثــال توضيحــي لبرنامج ثمرات
الخاص بك

•	رسوم وتكاليف منخفضة للغاية.
•	تغطية على الحياة للمشترك واألسرة.
•	في حالة الوفاة المبكرة ،برنامج ثمرات سيدفع مبلغ تغطية الحياة
المعينين.
للمستفيدين ُ

تغطية التكافل

 25٬000دينار بحريني

اإلشتراك المفرد

 5000دينار بحريني

•	خيار سحب األموال الكلي أو الجزئي بعد فترة محددة.

معدل اإلستثمار

 %5أو %10

•	خيار صناديق االستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع
إمكانية الوصول إلى األسواق العالمية والناشئة.

العمر عند اإلصدار

 29سنة

مدة البرنامج

 10سنوات

•	حماية إضافية عن طريق إختيار المنافع اإلضافية مثل العجز الكلي
الدائم أو الوفاة بسبب حادث (ضعف مبلغ التغطية).
•	تغطية على مدار  24ساعة في جميع أنحاء العالم.

في حالة وفاة المشترك :
•	سيتم دفع مبلغ تغطية التكافل  25،000دينار
بحريني باإلضافة إلى اإلشتراكات المتراكمة
المعينين.
والمستثمرة للمستفيدين ُ
في حالة بقاء المشترك على قيد الحياة إلى تاريخ
االستحقاق:

إشتراك واحد مع
رسوم مخفضة.
نحن نقوم بتغطية
ذلك أيض ًا!

•	سيتم دفع اإلشتراكات المتراكمة
والمستثمرة:
•

إذا كان معدل اإلستثمار  7,640 :%5دينار بحريني

•

إذا كان معدل اإلستثمار  12,232 :%10دينار بحريني

استمتع و عش
حياتك بنفس
الطريقة اليوم
وغداً !

ثمرات

برنامج اإلدخار واإلستثمار
عوائد جيدة تستمر طوال فترة حياتك

