وثيقة درع تكافل التمويل
ي�رسنا �أن نرحب بال�سادة عمالء التمويل التكافلي املقدم من راك بنك ،و�أن نقدم مزايا وثيقة درع التمويل
(ج)	االلتحاق �أو امل�شاركة بـ:
التكافلي .نرجو قراءة تفا�صيل التغطية بالكامل حتى تت�ضح �أمامكم جميع الأمور املتعلقة بنطاق
• خدمة او عمليات القوات البحرية �أو القوات الع�سكرية �أو اجلوية (ال ت�شمل التغطية
		
و�رشوط التغطية املقدم من خالل هذا الربنامج.
الع�سكريني امل�شاركني يف احلرب �أو �أي ممار�سات ع�سكرية تدريبية م�شابهة)؛
• الريا�ضات ال�شتوية (فيما عدا التزلج والكرلنغ) يف �أي من املنتجعات ال�شتوية؛
		
مالحظات هامة:
• القفز باملظالت التي ت�ستلزم ا�صطحاب معدات امل�ساعدة على التنف�س ،وت�سلق ال�صخور �أو
		
 -1تبد�أ التغطية تلقائيا ً من تاريخ البدء.
اجلبال والتي ت�ستلزم عادة ا�ستخدام احلبال والطريان ال�رشاعي املعلق والقفز باملظالت وال�صيد
 -2يتم توفري هذه التغطية للعميل الرئي�سي فقط.
على ظهور اخليل وامل�شاركة �أو القيادة يف �أي �سباق من �أي نوع؛
• قيادة �أو ركوب دراجات بخارية �أو دراجات ال�سكوتر النارية والتي يزيد حمركها عن �250سي �سي
		
 -3تتم التغطية على مدار ال�ساعة ويف �أي مكان يف العامل.
با�ستثناء الدراجات الهوائية؛
-4تخ�ضع التغطية لل�سلطة الق�ضائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة املخت�صة وللقوانني
(د)	�أي حادثة تقع يف �أو حول �أي طائرة بخالف الطائرة التي ي�سافر بها ال�شخ�ص املغطى كم�سافر �أو
املعمول بها داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.
ك�أحد �أفرا د الطاقم �أو كطيار والتي تعمل من خالل �رشكة طريان جتارية مرخ�صة �أو م�ؤجرة؛
(هـ)	التعر�ض املتعمد للمخاطر غري العادية (فيما عدا حماوالت �إنقاذ الآخرين)� ،أو ارتكاب ال�شخ�ص
-5يحتفظ كل من راك بنك و�رشكة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع ،.بحقهما يف
املغطى جلرمية ما؛
تغيري �رشوط و�أحكام و�أ�سعار التغطية املعمول بها و�/أو رف�ضه �أو وقفه �أو �إلغائه يف �أي وقت دون احلاجة
(و)	الإ�شعاع النووي واالن�شطار النووي واالندماج النووي و�/أو التلوث الإ�شعاعي؛
لإبداء �أ�سباب لذلك.
(ز)	ال�شغب واال�ضطرابات املدنية والإ�رضاب عن العمل وامل�شاركة يف احلرب والتمرد والع�صيان
-6يتم تعديل جميع املزايا امل�ستحقة مبوجب هذه التغطية بوا�سطة �رشكة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة
امل�سلح والثورات ال�شعبية واغت�صاب ال�سلطة والإرهاب؛
الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع .ح�سب �إجمايل املبلغ املتبقي لدى العميل يف ح�ساب تكافل التمويل اخلا�ص به
(ح)	الإ�صابة بعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية (� ،)HIVأو متالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز)،
لدى راك بنك.
�أو احلاالت املرتبطة بالإيدز با�ستثناء نقل الدم.
-7ال يُعترب راك بنك يف �أي وقت من الأوقات وكيال ً ل�رشكة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان)
ال�رشوط
�ش.م.ع .ويتم التفاو�ض مبا�رشة بخ�صو�ص �أي مطالبات �أو اعرتا�ضات على �أي تغطية مبا�رشة مع �رشكة
)1يزود العميل�/صاحب وثيقة التغطية ال�رشكة بجميع املعلومات التي قد تطلبها ال�رشكة فيما يتعلق
دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع.
بالعميل للح�صول على مزايا هذا العقد .ويجوز لل�رشكة قبل القبول ،ح�سب تقديرها وحدها� ،أن تطلب
من العميل �إجراء فح�ص طبي لدى �أحد املمار�سني امل�ؤهلني قانونا ً بالطريقة التي تراها ال�رشكة �رضورية
يوافق حامل البطاقة ويفو�ض راك بنك للإف�صاح عن املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة بجميع ح�سابات
�أو منا�سبة.
تكافل التمويل اخلا�صة به لدى راك بنك ل�رشكة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) مبا يتوافق
مع �رشوط و�أحكام التغطية .ويوافق حامل البطاقة ويقر على �أنه لن يطالب راك بنك ب�أي خ�سارة �أو �رضر
)2ت ُقدم مزايا هذا العقد �إىل حاملي البطاقات الرئي�سيني فقط وال تغطي حاملي البطاقات الإ�ضافية �أو
�أو �إ�صابة يتكبدها نتيجة لذلك الإف�صاح �أو الإبالغ عن معلوماته على النحو املذكور �أعاله ل�رشكة دبي
التكميلية �أو العمالء �أو ال�ضامنني الإ�ضافيني .و�إذا كان التمويل يتوقف على حجم دخل العميل وزوجته،
الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع.
ففي تلك احلالة ميكن �أن ت�شمل التغطية العميل وزوجته مقابل كامل املبلغ الأ�صلي مبوجب هذا العقد
مع مراعاة احت�ساب ا�شرتاك �إ�ضايف بواقع  .%100وعقب وفاة �أحد الأطراف �أو كليهما ،يتم دفع املبلغ
تعريفات
الأ�صلي وتنتهي التغطية بعد ذلك.
لأغرا�ض هذه الوثيقة ،يتم ا�ستعمال التعريفات التالية ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
)3ب�رصف النظر عن ما يرد يف هذا العقد بخالف ذلك ،يتم �إلغاء املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد فيما
حادث :يعني وقوع �إ�صابة ج�سدية مبا�رشة بوا�سطة ج�سم خارجي على نحو غري متوقع وال ميكن التنب�ؤ به.
يخ�ص �شخ�ص مغطى حمدد عقب حدوث �أو وقوع �أي مما يلي:
املزايا :تعني املزايا امل�ستحقة مبوجب التغطية املقدمة وفقا ً لهذه الوثيقة.
	�أ� -إغالق �صندوق متويل العميل.
امل�ستفيد :يعني ال�شخ�ص امل�ستحق للمزايا وفقا ً لهذا العقد.
ب -بلوغ ال�شخ�ص املغطى احلد الأق�صى ل�سن التغطية املحدد يف الوثيقة.
الإ�صابة اجل�سدية :يعني الإ�صابة النا�شئة نتيجة التعر�ض حلادث ما خالل فرتة االثني ع�رش �شهرا ً من تاريخ
ج -وفاة العميل.
وقوع احلادث وت�سببت يف وفاة ال�شخ�ص املغطى.
د�-إلغاء املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد من قبل �صاحب وثيقة التغطية يف �أي وقت مبوجب �رشوط
تاريخ البدء :يعني تاريخ ت�سجيل العميل من قبل �صاحب وثيقة التغطية مبوجب هذا العقد� ،أو تاريخ بدء
و�أحكام هذا العقد.
العقد؛ �أيهما يحدث الحقاً.
ال�رشكة � /رشكة التكافل :تعني �رشكة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع ،.وعنوانها �ص.ب:
�)4إذا كانت �أي من املطالبات التي يطالب بها مبوجب هذا العقد حم�ض احتيال �أو مل يكن لها �أ�سا�س
 ،157دبي – الإمارات العربية املتحدة.
من ال�صحة ،يتم م�صادرة املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد فيما يتعلق بال�شخ�ص املغطى املقدم
التغطية/الغطاء :يعني نطاق التغطية التكافلية مبوجب هذا العقد.
لتلك املطالبة.
مبلغ التغطية :يعني احلد الأق�صى للمزايا و�/أو احلد املذكور يف هذا العقد فيما يتعلق باملزايا املغطاة
مبوجبه.
)5يعترب التزام ال�شخ�ص املغطى ل�رشوط العقد و�صحة البيانات والإجابات املقدمة من قبل ال�شخ�ص
ال�شخ�ص املغطى :يعني ال�شخ�ص (الأ�شخا�ص) امل�ستحق للتغطية وفقا ً لوثيقة التغطية؛ �أي العميل.
املغطى يف العر�ض وغريها من املعلومات الأ�سا�سية املقدمة من قبل ال�شخ�ص املغطى �رشطا ً م�سبقا ً
العميل :يعني العميل الذي مت منحه متويال ً متوافقا ً مع ال�رشيعة من قبل �صاحب وثيقة التغطية (متويل
لتحمل ال�رشكة لأي م�س�ؤولية �أو التزام� .إذا تغريت الظروف التي مت يف ظلها �إبرام العقد ب�شكل جوهري
�شخ�صي  /متويل جتاري  /متويل حت�سني املنزل  /التمويل ال�شخ�صي للموظفني  /متويل املزارع /متويل
دون احل�صول على موافقة خطية من ال�رشكة ،ت�صبح خطة التغطية الغية وباطلة فيما يتعلق
ال�رشكات  /متويل راك بنك  /متويل راك بنك زائد تغطية خماطر املوظفني الرئي�سيني) ،والذي مل يتم رف�ضه
بال�شخ�ص املغطى ذي ال�صلة.
مبوجب �أحكام هذا العقد لعدم ا�ستيفاءه ل�رشوط ا�ستحقاق املزايا املقدمة مبوجب هذه الوثيقة.
)6معايري ال�سن:
وي�شمل العميل �أي�ضا املوظف الرئي�سي للعميل امل�ؤ�س�سي .ويُعنى باملوظف الرئي�سي هو «ذلك ال�شخ�ص
� 18سنة مكتملة
احلد الأدنى ل�سن �إبرام العقد:
الرئي�سي (ح�سب ما يقرره �صاحب وثيقة الت�أمني) امل�س�ؤول عن �إدارة الأعمال اليومية والأ�سا�سية والذي
احلد الأق�صى ل�سن �إبرام العقد� 64 :سنة مكتملة
وفاته قد ت�ؤثر علي �سداد املبلغ املتبقي من مبلغ التمويل �إىل �صاحب وثيقة التغطية.
� 65سنة مكتملة
احلد الأق�صى ل�سن التغطية:
تاريخ احلدث :يعني تاريخ الوفاة نتيجة لأي �سبب بخالف الأ�سباب امل�ستثناة على وجه التحديد مبوجب
العقد ،والذي يقع يف �أو بعد تاريخ البدء وخالل مدة �رسيان هذا العقد.
)7القانون احلاكم وال�سلطة الق�ضائية
الوفاة :يعني الوفاة نتيجة لأي �سبب بخالف الأ�سباب امل�ستثناة على وجه التحديد مبوجب العقد.
	يخ�ضع هذا العقد ويُف�رس مبوجب القوانني املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا ال يتعار�ض
مبلغ التمويل غري امل�سدد :يعني �أ�صل املبلغ (زائد) الأرباح امل�ستحقة حتى تاريخ احلدث مطروحا ً منها
مع مبادئ ال�رشيعة ،ويف حال التعار�ض مع مبادئ ال�رشيعة ت ُرجح مبادئ ال�رشيعة على ما �سواها .كما
الأق�ساط املدفوعة .ويف حالة التخلف عن �سداد �ستة �أق�ساط متتالية �أو �أكرث قبل تاريخ احلدث ،ي�ستحق
يخ�ضع هذا العقد لل�سلطة الق�ضائية للمحاكم املخت�صة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
دفع الأرباح امل�ستحقة عن ال�ستة �أ�شهر فقط من تاريخ �آخر �سداد من قبل العميل.
�صاحب وثيقة الت�أمني :يعني بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)� ،ص.ب ،5300 :ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية
�إجراءات املطالبة
املتحدة (راك بنك).
عند وقوع �أي حدث من الأحداث التي تن�ش�أ عنها املطالبة مبوجب هذا العقد ،يتبع ممثل ال�شخ�ص املغطى
وثيقة الت�أمني/العقد :يعني هذه الوثيقة املحررة وفقا ً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية وخا�صة مبادئ التكافل ،مبا
الإجراء التايل:
يف ذلك �أي مالحق �أو �رشوط و�أحكام الحقة �أو جداول �أو ا�ستثناءات �أو م�صادقات �أو منوذج الطلب (�إن وجدت).
(�)1إ�صدار �إخطار فوري �إىل �صاحب وثيقة التغطية/ال�رشكة فيما ال يتجاوز ب�أي حال من الأحوال  90يوما ً
من تاريخ احلدث؛
حيثما �سمح ال�سياق يف هذه الوثيقة ،ف�إن الكلمات التي ت�شري جلن�س حمدد تت�ضمن اجلن�س الآخر ،والكلمات
()2ممثل ال�شخ�ص املغطى با�ستكمال منوذج املطالبة املوحد ال�صادر من قبل ال�رشكة ويقدم لل�رشكة ،دون
التي ت�شري للمفرد تت�ضمن اجلمع والعك�س.
�أن تتحمل ال�رشكة�/صاحب وثيقة التغطية �أي تكلفة ،جميع امل�ستندات التي تثبت مطالبته لدى
نطاق التغطية
ال�رشكة ح�سب ما تتطلبه ال�رشكة ب�شكل معقول؛
مع مراعاة ال�رشوط والأحكام الواردة يف هذا العقد ،تدفع ال�رشكة املزايا ل�صاحب وثيقة التغطية على
( )3يقدم ممثل ال�شخ�ص املغطى امل�ستندات التالية:
النحو املحدد فيما يلي:
• ن�سخة من �شهادة الوفاة
• ن�سخة من تقرير ما بعد الوفاة (متى كان مطلوبا ً قانوناً)
يف حالة وفاة ال�شخ�ص املغطى نتيجة لأي �سبب بخالف الأ�سباب امل�ستثناة على وجه التحديد مبوجب هذا
• ن�سخة من تقرير ال�رشطة حيثما �أمكن
العقد يف �أو بعد تاريخ البدء وخالل مدة �رسيان العقد ،تدفع ال�رشكة املزايا ل�صاحب وثيقة التغطية مقابل
• ن�سخة من التقرير الطبي (ال�صادر من الطبيب امل�س�ؤول �أو �أي طبيب ممار�س م�سجل ومعرتف به لدى
مبلغ التمويل غري امل�سدد الفعلي كما يف تاريخ احلدث.
ال�سلطات املحلية) مع ذكر ت�شخي�ص مف�صل للحالة ول�سبب الوفاة �إذا كان ذلك مطلوبا من قبل
ا�ستثناءات
ال�رشكة �إذا مل يتم ذكر ال�سبب الفعلي للوفاة بو�ضوح يف �شهادة الوفاة
ال ي�ستحق دفع �أي مزايا مبوجب العقد فيما يخ�ص �شخ�ص مغطى بعينه عند وقوع �أي من الأحداث املوجبة
• �صورة �ضوئية من جواز ال�سفر مع �صفحة الت�أ�شرية.
للمطالبة مبوجب هذا العقد نتيجة ملا يلي:
ميكن �أن يُطلب تقدمي �أ�صول جميع امل�ستندات امل�شار �إليها �أعاله (فيما عدا تلك الأ�صول التي مت ت�سليمها
البدء؛
(�أ)	االنتحار خالل � 12شهرا ً من تاريخ
لل�سلطات املخت�صة) لأغرا�ض التحقق قبل ت�سوية املطالبة .ومع ذلك ،ميكن قبول ن�سخ من تلك الأ�صول
(ب)	�أي �إ�صابات �شخ�صية متعمدة من قبل ال�شخ�ص املغطى و�/أو �أي تداوي ذاتي (يعني دون و�صفة
�إذا اطلع �صاحب وثيقة الت�أمني على تلك الأ�صول ومت توثيق تلك الن�سخ ك�صور طبق الأ�صل.
طبية من طبيب ممار�س معرتف به قانوناً)؛

