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SMART CRITICAL ILLNESS TERMS AND CONDITIONS

DEFINITIONS
For the purpose of this policy, the following terms wherever 
used herein shall be held to mean:

Accident means a sudden, unexpected, unintentional, 
specific event, which occurs during the Takaful Period at 
an identifiable time and place including exposure resulting 
from mishap to conveyance in which the Insured Person is 
traveling.

Benefit means lump sum payment of the Sum Insured for 
Critical Illness on diagnosis of one of the covered Critical 
Illnesses subject to all conditions set out in the Policy being 
fulfilled. There can be no more than one payment of Sum 
Insured for each Insured Person under this cover

Takaful  means the schedule of Benefits duly signed by 
the Company which includes the Certificate number, the 
name of the Insured Person, limits as well as the Policy 
Commencement Date and Contribution.

Commencement Date means the date the Insured Person 
submitted the completed application form or given his 
consent over a recorded telephone line along with a unique 
Insured Person identification document (such as passport 
copy, identity card issued by local authorities) along with 
applicable Contribution and the date the cover starts under 
the Policy.

Company/Insurer means Al Madina Takaful Company.

Critical Illness means the Critical Illnesses covered under the 
policy and as defined in Annexure 1.

He/She/His/Her – where the context admits, words 
importing the masculine gender shall include the feminine 
gender and words importing singular member shall include 
the plural and vice versa.

Insured Person means the customer who has actively 
subscribed to this Policy and his name appears in the Takaful 
Certificate

Takaful Period means the Period for which the Contribution 
is fully paid by the Insured Person.

Contribution means the amount payable by the Insured 
Person to the Company, in consideration of the Takaful Cover 
provided by the Company.

Pre- Existing Illness means is a disease, surgery or condition 
covered under this Policy that was present, had occurred or 
was diagnosed in any grade of severity before the Insured 
Person enrolled into the Policy – regardless from any severity 
conditions set out for the covered Critical Illnesses. The list of 
underlying causes or symptoms for each condition is given 
in Appendix 2

Policy means this Policy including any schedules, subsequent 
terms, conditions, tables, Exclusions, endorsements and 
application form (if any).

Sum Insured means the maximum amount of benefit and/
or limit mentioned in the Takaful Certificate in relation to a 
Benefit hereunder.

Waiting Period means the period of 90 days during which 
the Insured Person cannot lodge a claim under the Plan from 
the Commencement Date.

War means war, whether declared or not, or any warlike 
activities, including use of military force by any sovereign 
nation to achieve economic, geographic, nationalistic, 
political, racial, religious or other ends.

Warlike operations means hostilities, mutiny, riot, civil, 
commotion, civil war, rebellion, insurrection, conspiracy, 
military or usurped power and martial law or state of siege.

سمارت لألمراض المستعصية الشروط و األحكام
التعريفات

ــات  ــل المصطلح ــب أن تحم ــة، يج ــل الماثل ــة التكاف ــراض وثيق ألغ
ــي  ــة المعان ــة الماثل ــي الوثيق ــتخدامها ف ــم اس ــا يت ــة حيثم التالي

ــات: ــك المصطلح ــن تل ــة قري المبين
الحــادث يعنــي حــدث مفاجــئ وغيــر متوقــع وغيــر مقصــود، 
ــن  ــكان قابلي ــت وم ــي وق ــل ف ــرة التكاف ــال فت ــدث خ ــذي يح وال
للتحديــد بمــا فــي ذلــك التعــرض الناتــج عــن حــادث مؤســف 

لمركبــة يســافر فيهــا الشــخص المؤمــن عليــه.
المنفعــة يعنــي دفــع مبلــغ كدفــة واحــدة لمبلــغ التكافــل 
األمــراض  بأحــد  التشــخيص  عنــد  المســتعصي  للمــرض 
المســتعصية المغطــاة هنــا باســتيفاء جميــع الشــروط المنصوص 
عليهــا فــي وثيقــة التكافــل الماثلــة. ال يمكــن أن يكــون هنــاك 
ــن  ــخص مؤم ــكل ش ــل ل ــغ التكاف ــدة لمبل ــة واح ــن دفع ــر م أكث

الماثلــة. التأمينيــة  التغطيــة  بموجــب  عليــه 
شــهادة تكافــل  تعنــي جــدول المنافــع الموقــع أصــوال مــن 
ــخص  ــم الش ــهادة واس ــم الش ــن رق ــذي يتضم ــركة ال ــل الش قب
المؤمــن عليــه والحــدود باإلضافــة إلــى تاريــخ بــدء وثيقــة التكافــل 

و اإلشــتراك.
ــن  ــخص المؤم ــه الش ــدم في ــذي ق ــخ ال ــخ البــدء يعنــي التاري تاري
عليــه نمــوذج الطلــب المكتمــل أو قــدم موافقتــه مــن خــال 
خــط هاتــف مســجل إلــى جانــب وثيقــة هويــة فريــدة للشــخص 
ــة  ــة الهوي ــفر وبطاق ــواز الس ــن ج ــخة م ــل نس ــه )مث ــن علي المؤم
الصــادرة عــن الســلطات المحليــة( جنبــا إلــى جنــب مــع مدفوعــات 
التأمينيــة  التغطيــة  بــدء  وتاريــخ  للتطبيــق  القابلــة  االشــتراكات 

ــل. ــة التكاف ــب وثيق بموج
تكافــل  المدينــة  شــركة  تعنــي  التأميــن  شــركة   / الشــركة 

عمــان. ســلطنة   ، للتأميــن 
المــرض المســتعصي يعنــي األمــراض المســتعصية التــي تقــوم 

بتغطيتهــا وثيقــة التكافــل وكمــا هــي محــددة فــي الملحــق 1.
هــو / هــي / خــاص بــه / خــاص بهــا - حيــث يقــر الســياق، يجــب 
الجنــس  المذكــر  إلــى جنــس  التــي تشــير  الكلمــات  أن تشــمل 
إلــى صيغــة  التــي تشــير  الكلمــات  أن تشــمل  المؤنــث، ويجــب 

المفــرد الجمــع والعكــس بالعكــس.
اشــترك  قــد  الــذي  العميــل  يعنــي  عليــه  المؤمــن  الشــخص 
بنشــاط فــي وثيقــة التكافــل الماثلــة ويظهــر اســمه فــي شــهادة 

ــل. تكاف
فتــرة الوثيقــة تعنــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا ســداد قســط 

االشــتراك بالكامــل مــن قبــل الشــخص المؤمــن عليــه.
االشــتراك يعنــي المبلــغ مســتحق الدفــع مــن قبــل الشــخص 
المؤمــن عليــه إلــى الشــركة، لقــاء تغطيــة تكافــل المقدمــة مــن 

ــركة. ــل الش قب
المــرض الــذي كان موجــود مســبقا يعنــي المــرض أو الجراحــة 
ــة  ــل الماثل ــة التكاف ــب وثيق ــا بموج ــم تغطيته ــي يت ــة الت أو الحال
التــي كانــت موجــودة أو حدثــت أو تــم تشــخيصها بــأي درجــة 
ــه  ــن علي ــخص المؤم ــجل الش ــل أن يس ــورة قب ــات الخط ــن درج م
فــي وثيقــة التكافــل - بغــض النظــر عــن أي مــن حــاالت الخطــورة 
قائمــة  وتــرد   . المغطــاة  المســتعصية  لألمــراض  الموضحــة 

ــق 2. ــي الملح ــة ف ــكل حال ــية ل ــراض األساس ــباب أو األع األس
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــل الماثل ــة التكاف ــي وثيق وثيقــة التكافــل تعن
و  واســتثناءات  وجــداول  وشــروط  الحقــة  وأحــكام  ماحــق  أي 

تظهيــرات ونمــوذج طلــب )إن وجــد(.
مبلــغ التكافــل يعنــي الحــد األقصــى لمبلــغ المنفعــة و/أو الحــد 
المذكــور فــي شــهادة التكافــل فيمــا يتعلــق بالمنفعــة بموجــب 

وثيقــة تكافــل الماثلــة.
فتــرة االنتظــار تعنــي الفتــرة  المكونــة مــن90 يومــا التــي ال يمكــن 
بموجــب  مطالبــة  عليــه  المؤمــن  الشــخص  خالهــا  يقــدم  أن 

ــدء. ــخ الب ــن تاري ــارا م ــة اعتب الخط
الحــرب يعنــي الحــرب، ســواء تــم اإلعــان عنــه أم ال، أو أي أنشــطة 
حربيــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوة العســكرية مــن قبــل أي 
أو  أو جغرافيــة  دولــة ذات ســيادة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة 

ــرى. ــداف أخ ــة أو أه ــة أو ديني ــية أو عرقي ــة أو سياس قومي
 العمليــات الحربيــة تعنــي األعمــال العدائيــة أو التمــرد أو الشــغب 
ــورة أو  ــة أو الث ــرب األهلي ــات أو الح ــة أو االضطراب ــال المدني أو األعم
العصيــان المســلح أو التآمــر أو الســلطة العســكرية أو المغتصبــة 

واألحــكام العرفيــة أو حالــة الحصــار.
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SCOPE OF COVER

CRITICAL ILLNESS
Subject to the terms and conditions provided in this 
policy the Company shall indemnify the Insured Person as 
hereinafter provided:

In the event of the Insured Person being diagnosed for the 
first time with one or more of the Critical Illnesses covered 
hereunder and arising out of a cause not specifically excluded 
under this policy, after the Commencement Date and during 
the Takaful Period, the Company shall indemnify the Insured 
Person the Sum Issured as per the plan selected at the time 
of enrolment and as stated in the Takaful Certificate in 
accordance with the terms and conditions. No benefit will be 
payable if death occurs within 28 days of meeting a covered 
Critical Illness.

The covered Critical Illnesses are defined in Appendix 1.

SECOND MEDICAL OPINION
The international medical consultation service known as 
‘Second Medical Opinion’, allows the Insured Person, to 
receive a second medical opinion directly from medical 
specialists working in world-class medical institutions, in 
case of suffering from any medical condition or grave illness 
deemed deserving of such an external evaluation based 
on the nature, severity, or complexity of the condition. The 
Insured Person can, at any time, request that his/her case 
be sent to Houston Inter Medical Consultants (HIMC) in the 
city of Houston for evaluation by a specialist, and/or request 
a consultation between his/her treating physician and the 
doctor(s) in Houston.

All pertinent data regarding the case is sent via electronic 
transmission to the specialist who in-turn provides his/her 
opinion on the case. This opinion is appropriate in order to 
confirm a diagnosis, determine a diagnosis for a complex 
and unresolved case and/or work with the treating physician 
to determine that the prescribed treatment is the most 
appropriate option available locally and/or internationally 
for the specific condition.

This second medical opinion is provided to any individual 
covered by the service, on a remote basis without having 
to travel outside their country of residence. The medical 
professionals providing the service are located in the United 
States of America and are duly registered as such under the 
laws and regulations of that country. 

No case may be submitted for review during the first sixty 
(60) days of coverage from the Commencement Date. This 
grace period begins to count on the same day that the 
person comes under coverage for this rider.

CONDITIONS
1. CONTRACT

This Policy, including the terms and conditions and 
any endorsements, if any, the proposal form, if any, the 
information provided by the Insured Person through 
recorded tele-marketing activity, if any and the Takaful 
Certificate shall constitute the entire contract between the 
parties.  All statements made by the Insured Person shall, in 
the absence of fraud, be deemed representations and not 
warranties.  No such statement shall void this Policy or be 
used in defence of a claim hereunder, unless such statement 
is contained in the said Takaful Certificate. 

نطاق التغطية
األمراض المستعصية

وفًقــا للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي وثيقــة التكافــل 
ــه  ــن علي ــخص المؤم ــض الش ــركة تعوي ــى الش ــب عل ــة، يج الماثل

كمــا هــو موضــح أدنــاه:

فــي حالــة تشــخيص الشــخص المؤمــن عليــه للمــرة األولــى بواحــد 
أو أكثــر مــن األمــراض المســتعصية المغطــاة بموجــب وثيقــة 
تكافــل الماثلــة والناشــئة عــن ســبب غيــر مســتثنى بشــكل محــدد 
بموجــب وثيقــة تكافــل الماثلــة، بعــد تاريــخ البــدء وأثنــاء فتــرة فتــرة 
التكافــل، يجــب علــى الشــركة تعويــض الشــخص المؤمــن عليــه 
بمبلــغ التكافــل وفقــا للخطــة المختــارة فــي وقــت التســجيل 
للشــروط  وفقــا  التكافــل  شــهادة  فــي  مذكــور  هــو  وكمــا 
ــي  ــاة ف ــت الوف ــتحقاق إذا حدث ــع أي اس ــم دف ــن يت ــكام. ل واألح

ــى.  ــتعصي مغط ــرض مس ــدوث م ــن ح ــا م ــون 28 يوم غض

يتم تحديد األمراض المستعصية المغطاة في الملحق 1.

الرأي الطبي الثاني
تســمح خدمــة االستشــارات الطبيــة الدوليــة المعروفــة باســم 
»الــرأي الطبــي الثانــي« للشــخص المؤمــن عليــه، الحصــول علــى 
ــاٍن مباشــرة مــن األطبــاء المتخصصيــن العامليــن فــي  رأي طبــي ث
المؤسســات الطبيــة ذات المســتوى العالمــي، فــي حالــة المعانــاة 
مــن أي حالــة طبيــة أو مــرض مســتعصي يســتحق مثــل هــذا 
التقييــم الخارجــي علــى أســاس طبيعــة أو خطــورة أو تعقيــد 
الحالــة. يمكــن للشــخص المؤمــن عليــه، فــي أي وقــت، أن يطلــب 
ــة  ــارات الطبي ــر لاستش ــتن انت ــى هيوس ــا إل ــه / حالته ــال حالت إرس
هيوســتن  مدينــة  فــي  الطبيــة(  لاستشــارات  انتــر  )هيوســتن 
لتقييــم الحالــة مــن قبــل أخصائــي، و/أو طلــب استشــارة بيــن 

طبيبــه / طبيبهــا المعالــج والطبيــب )األطبــاء( فــي هيوســتن.

بالحالــة  المتعلقــة  الصلــة  ذات  البيانــات  جميــع  إرســال  يتــم 
عبــر إرســال إلكترونــي إلــى المختــص الــذي يقــدم بــدوره رأيــه / 
ــد  ــل تأكي ــن أج ــبا م ــرأي مناس ــذا ال ــون ه ــة. يك ــأن الحال ــا بش رأيه
التشــخيص وتحديــد التشــخيص لحالــة معقــدة ولــم يبــت فيهــا 
ــج لتحديــد أن العــاج الموصــوف  و/ أو العمــل مــع الطبيــب المعال
ــددة. ــة المح ــا للحال ــا و/ أو دولًي ــاح محلًي ــب المت ــار األنس ــو الخي ه

يتــم توفيــر هــذا الــرأي الطبــي الثانــي ألي فــرد يتــم تغطيتــه مــن 
ــفر  ــى الس ــة إل ــد دون الحاج ــن بع ــاس ع ــى أس ــة، عل ــل الخدم قب
يقدمــون  الذيــن  الطبيــون  المهنيــون  يقــع  إقامتــه.  بلــد  خــارج 
الخدمــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومســجلون أصــوال 

ــد. ــك البل ــح ذل ــن ولوائ ــب قواني ــو بموج ــذا النح ــى ه عل

ال يجــوز تقديــم أي حالــة للمراجعــة فــي غضــون أول 60 يوًمــا 
ــذه  ــماح ه ــرة الس ــدأ فت ــدء. تب ــخ الب ــن تاري ــارا م ــة اعتب ــن التغطي م
الشــخص  فيــه  يخضــع  الــذي  اليــوم  نفــس  علــى  باالعتمــاد 

الملحــق. لهــذا  للتغطيــة 

الشروط
1 – العقد

يجــب أن تشــكل وثيقــة التكافــل الماثلــة، بمــا فــي ذلــك الشــروط 
واألحــكام وأي تظهيــر مضــاف إلــى عقــد التكافــل، إن وجــدت، 
ونمــوذج االقتــراح، إن وجــد، والمعلومــات التــي يقدمهــا الشــخص 
المؤمــن عليــه مــن خــال النشــاط التســويقي عــن بعــد المســجل، 
إن وجــد، شــهادة تكافــل كامــل العقــد بيــن الطرفيــن. تعتبــر 
البيانــات المقدمــة مــن قبــل الشــخص المؤمــن عليــه،  جميــع 
فــي حالــة عــدم وجــود احتيــال، إقــرارات وليــس ضمانــات. ال يبطــل 
مثــل هــذا البيــان وثيقــة التكافــل الماثلــة أو يســتخدم دفاعــا عــن 
مطالبــة بموجــب االتفاقيــة الماثلــة، مــا لــم يكــن مثــل هــذا البيــان 

ــورة. ــل المذك ــهادة التكاف ــي ش وارًدا ف
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No agent but only a duly authorised Officer of the Company 
has the power on behalf of the Company to extend the time 
for the payment of Contribution or in any way to modify this 
Contract.

All benefits under this Policy are payable at the Head Office 
of the Company situated at Sultanate of Oman

2. ELIGIBILITY

The Insured Person is eligible for the benefits under the 
policy if he meets the following criteria:

•  Insured Person shall be within the age criteria 
mentioned herein

•   The Insured Person should have a valid Oman 
Residence Visa for expatriates or National Identity 
Certificate (Nationals only)

3. AGE LIMITS

•  Minimum age at entry – 18 completed years

•  Maximum age at entry – 60 completed years.

•  Maximum coverage age – 65 completed years.

4. SUFFICIENCY OF NOTICE

Such notice on behalf of the Insured Person given to the 
Company or to any authorized agent of the Company, with 
particulars sufficient to identify the Insured Person shall be 
deemed to be notice to the Company. Failure to give notice 
within the time provided in this Policy shall not invalidate 
any claim if it shall be shown not to have been reasonably 
possible to give such notice and that was given as soon as 
was reasonably possible.

5. FRAUDULENT CLAIMS

If the claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent 
means or devices are used by the Insured Person or his 
representatives or by anyone acting on his or their behalf to 
obtain any benefit under this Policy, all benefits hereunder 
shall be forfeited.

6. CONTRIBUTIONS

All Contributions and applicable taxes are payable in 
advance by the Insured Person on or before the date they 
become due; unless official notice of termination has been 
given, a Grace Period will be granted for the payment of any 
Contribution falling due after the first Contribution, subject 
to the terms of the provision entitled Grace Period.

7. CANCELLATION

The Company may cancel the policy at any time by written 
notice delivered to the Insured Person  mailed to the 
last address as shown by the records of the Company 
stating when not less than thirty (30) days thereafter such 
cancellation shall be effective. Such cancellation shall be 
without prejudice to any valid claim originating prior thereto.

In the event the individual Takaful offered to an Insured 
Person under the policy for which the Annual Contribution 
has been paid in advance is cancelled by the Insured Person 
or the Company shall be entitled to return 50% of the 
unearned Contribution that shall be calculated on a pro-rata 
basis corresponding to the unexpired Takaful period.

ال يوجــد وكيــل ولكــن فقــط مســئول مفــوض مــن قبــل الشــركة 
لدفــع  الوقــت  لتمديــد  الشــركة  عــن  نيابــة  الصاحيــة  لديــه 
االشــتراك أو بــأي شــكل مــن األشــكال لتعديــل العقــد الماثــل.

تكــون جميــع االســتحقاقات بموجــب وثيقــة التكافــل الماثلــة 
فــي  الكائــن  للشــركة  الرئيســي  المكتــب  فــي  للدفــع  قابلــة 

عمــان. ســلطنة 

األهلية  .2

علــى  للحصــول  مؤهــا  عليــه  المؤمــن  الشــخص  يكــون 
االســتحقاقات بموجــب وثيقــة تكافــل إذا كان يســتوفي المعاييــر 

التاليــة:

•  يجــب أن يكــون الشــخص المؤمــن عليــه ضمــن معاييــر العمر 
المذكــورة فــي الوثيقــة الماثلــة.

•  ينبغــي أن يحمــل الشــخص المؤمــن عليــه تأشــيرة إقامــة 
الهويــة  شــهادة  أو  للمغتربيــن  المفعــول  ســارية  عمانيــة 

فقــط(. )للمواطنيــن  الوطنيــة 

حدود العمر   .3

الحد األدنى للعمر عند التسجيل - 18 سنة كاملة.  •

الحد األقصى للعمر عند التسجيل - 60 سنة كاملة.  •

الحد األقصى لعمر التغطية - 65 سنة كاملة.  •

كفاية اإلشعار   .4

ــه  ــن علي ــخص المؤم ــن الش ــة ع ــعار نياب ــك اإلش ــر ذل ــب أن يعتب يج
المقــدم إلــى الشــركة أو إلــى أي وكيــل معتمــد للشــركة، مــع 
ــة إشــعار  تفاصيــل كافيــة لتعريــف الشــخص المؤمــن عليــه بمثاب
إلــى الشــركة. ال يجــب أن يبطــل اإلخفــاق فــي تقديــم إشــعار فــي 
غضــون الوقــت المنصــوص عليــه فــي وثيقــة التكافــل الماثلــة أي 
مطالبــة إذا تبيــن أنــه لــم يكــن مــن الممكــن بشــكل معقــول 
تقديــم ذلــك اإلشــعار وتــم تقديمــه فــي أقــرب وقــت ممكــن 

ــول. ــكل معق بش

المطالبات االحتيالية  .5

اســتخدمت  إذا  أو  احتياليــة  حــال  أي  فــي  المطالبــة  كانــت  إذا 
وســائل أو أدوات احتياليــة مــن قبــل الشــخص المؤمــن عليــه أو 
ممثليــه أو مــن قبــل أي شــخص يتصــرف نيابــة عنــه أو نيابــة عنهــم 
ــة،  ــل الماثل ــة التكاف ــب وثيق ــتحقاق بموج ــى أي اس ــول عل للحص
يجــب مصــادرة جميــع االســتحقاقات بموجــب االتفاقيــة الماثلــة.

االشتراكات  .6

تكــون جميــع االشــتراكات والضرائــب المطبقــة مســتحقة الدفــع 
مقدمــا مــن قبــل الشــخص المؤمــن عليــه فــي أو قبــل تاريــخ 
اســتحقاقها؛ مــا لــم يتــم تقديــم إشــعار رســمي باإلنهــاء، ســيتم 
ــتراك األول  ــد اش ــتحق بع ــتراك يس ــع أي اش ــماح لدف ــرة س ــح فت من

ــرة الســماح. مــع مراعــاة شــروط الحكــم الــذي يخــول فت

اإللغاء  .7

يجــوز للشــركة إلغــاء وثيقــة التكافــل فــي أي وقــت بموجــب 
إشــعار خطــي مقــدم إلــى الشــخص المؤمــن عليــه يتــم إرســاله 
ــجات  ــب س ــح بموج ــو موض ــا ه ــر كم ــوان األخي ــى العن ــد إل بالبري
الشــركة مشــيًرا إلــى أنــه يجــب أن يكــون مثــل هــذا اإللغــاء ســارًيا 
ــون  ــب أن يك ــك. يج ــد ذل ــا بع ــن )30( يوًم ــن ثاثي ــل ع ــا ال يق ــد م بع
ــول  ــارية المفع ــة س ــأي مطالب ــاس ب ــاء دون المس ــذا اإللغ ــل ه مث

ــك. ــل ذل ــأ قب تنش

فــي حالــة قيــام المؤمــن عليــه بإلغــاء التكافــل الفــردي المقــدم 
إلــى شــخص مؤمــن عليــه بموجــب وثيقــة التكافــل التــي قــد تــم 
ــادة 50  ــركة إع ــق للش ــا أو يح ــا له ــنوي مقدًم ــتراك الس ــع االش دف
٪ مــن االشــتراك غيــر المكتســب الــذي يجــب حســابه علــى أســاس 

تناســبي يتوافــق مــع فتــرة التكافــل غيــر المنتهيــة.
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8. ASSIGNMENT

Neither party to this Policy shall directly or indirectly assign 
this Policy or any of its rights and obligations, without 
obtaining the prior written approval of the other party.

9. ARBITRATION

If any difference shall arise as to the amount to be paid 
under this policy (liability being otherwise admitted) such 
difference shall be referred to an arbitrator to be appointed 
by the parties in accordance with the relevant statutory 
provisions in force at the time. Where any difference is by 
this condition to be referred to arbitration the making of an 
award shall be a condition precedent to any right of action 
against the Company.

10. JURISDICTION

This Agreement is governed by Sultanate of Oman Law and 
all claims and/or disputes shall be subject to the Jurisdiction 
of the competent courts of Sultanate of Oman.

11. COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS

Failure to comply with any of the provisions contained in the 
policy shall invalidate all claims hereunder.

12. TERMINATION OF TAKAFUL

Insurance of any Insured Person shall terminate immediately 
on the earliest of:

(1)  The date the Policy is terminated; or not renewed by 
the Company

(2)  The date the Insured Person is no longer eligible within 
the definition of Insured Person;

(3)  The date the Insured Person is no longer a resident of 
Sultanate of Oman

(4)  The date the benefit for any one of the covered Critical 
Illness is paid in respect of the Insured Person;

(5)  The Contribution due date if the required Contribution 
is not paid within the Grace Period;

(6)  The date the Insured Person has attained the age of 65 
years.

Any such termination shall be without prejudice to any valid 
claim originating prior to the date of termination.

13. REVIEW / FREE-LOOK PERIOD

The Insured Person is entitled to a full refund of Contribution 
if coverage under the policy is cancelled upon written request 
of the Insured Person within thirty (30) days from the date 
the first Contribution is paid. The Company reserves the right 
to decline a second application following the cancellation of 
the first application under this policy, from the same Insured 
Person.

14. OBSERVANCE OF TERMS AND CONDITIONS

The observance by the Takaful Person of the terms of this 
Policy and the truth of the statements and answers by the 
Insured Person in the proposal or other material information 
provided by the Insured Person shall be condition precedent 
to any liability of the Company. If the circumstances in which 
the Policy was entered into are materially altered without the 
written consent of the Company, the Policy shall become null 
and void in respect of the particular Insured Person.

التنازل  .8

ــن  ــازل ع ــة التن ــل الماثل ــة التكاف ــي وثيق ــرف ف ــى أي ط ــب عل ال يج
وثيقــة التكافــل الماثلــة أو أي مــن حقوقــه والتزاماتــه بشــكل 
خطيــة  موافقــة  علــى  الحصــول  دون  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر 

مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.

التحكيم  .9

بموجــب  دفعــه  المطلــوب  المبلــغ  حــول  خــاف  أي  نشــأ  إذا 
التــزاٌم معتــرف بــه)، يحــال هــذا الخــاف  هــذه الوثيقــة (وكان 
ــم يتــم تعيينــه مــن قبــل الطرفيــن وفــق لألحــكام  إلــى ُمحكِّ
إلــى  القانونيــة الســارية حينئــذ. ومتــى أحيــل أي خــاف كهــذا 
التحكيــم، كان صــدور حكــم بشــأنه شــرطًا مســبقًا ألي حــق فــي 

اإلدعــاء ضــد الشــركة.

االختصاص القضائي  .10

أن  ويجــب  عمــان،  ســلطنة  لقانــون  الماثلــة  االتفاقيــة  تخضــع 
تخضــع جميــع المطالبــات و/أو النزاعــات لاختصــاص القضائــي 

للمحاكــم المختصــة فــي ســلطنة عمــان.

االمتثال ألحكام وثيقة التامين  .11

يجــب أن يبطــل عــدم االمتثــال ألي مــن األحــكام الــواردة فــي 
وثيقــة التكافــل جميــع المطالبــات بموجــب االتفاقيــة الماثلــة.

إنهاء التكافل  .12

يجــب أن ينتهــي التأميــن علــى أي شــخص مؤمــن عليــه فــورا فــي 
أقــرب وقــت ممكــن مــن:

)1(  تاريــخ انتهــاء وثيقــة التكافــل؛ أو لــم يتــم تجديدهــا مــن قبــل 
ــركة؛ الش

)2(  التاريــخ الــذي لــم يعــد فيــه الشــخص المؤمــن عليــه مؤهــا 
ضمــن تعريــف الشــخص المؤمــن عليــه؛

)3(  التاريــخ الــذي لــم يعــد فيــه الشــخص المؤمــن عليــه مقيمــا 
ــان؛ ــلطنة عم ــي س ف

ــراض  ــن األم ــتحقاق ألي م ــع االس ــه دف ــم في ــذي يت ــخ ال )4(  التاري
ــخص  ــق بالش ــا يتعل ــا فيم ــم تغطيته ــي يت ــتعصية الت المس

ــه؛ ــن علي المؤم

)5(  تاريــخ اســتحقاق االشــتراك إذا لــم يتــم دفــع االشــتراك فــي 
غضــون فتــرة الســماح؛

)6(  التاريخ الذي قد بلغ فيه المؤمن عليه عمر 65 سنة.

يجــب أن يكــون أي إنهــاء مــن هــذا القبيــل دون المســاس بــأي 
مطالبــة ســارية المفعــول تنشــأ قبــل تاريــخ اإلنهــاء.

فترة المراجعة / التجربة المجانية  .13

إلغــاء  تــم  إذا  االشــتراك  كامــل  اســترداد  عليــه  للمؤمــن  يحــق 
ــن  ــي م ــب خط ــى طل ــاء عل ــل بن ــة التكاف ــب وثيق ــة بموج التغطي
الشــخص المؤمــن عليــه فــي غضــون ثاثيــن )30( يوًمــا اعتبــارا مــن 
ــض  ــي رف ــق ف ــركة بالح ــظ الش ــتراك األول. تحتف ــع االش ــخ دف تاري
الطلــب األول بموجــب وثيقــة تكافــل  إلغــاء  بعــد  ثانــي  طلــب 

ــه.  ــن علي ــخص المؤم ــس الش ــن نف ــة، م الماثل

مراعاة الشروط واألحكام  .14

ــة  ــروط وثيق ــه لش ــن علي ــخص المؤم ــاة الش ــون مراع ــب أن تك يج
قبــل  مــن  واألجوبــة  التصريحــات  وحقيقــة  الماثلــة  التكافــل 
الماديــة  المعلومــات  أو  االقتــراح  المؤمــن عليــه فــي  الشــخص 
األخــرى التــي يقدمهــا الشــخص المؤمــن عليــه شــرطا مســبقا ألي 
مســؤولية للشــركة. إذا تغيــرت الظــروف التــي أبرمــت فيهــا وثيقــة 
ــة  ــة خطي ــى موافق ــول عل ــري دون الحص ــكل جوه ــل بش التكاف
مــن الشــركة، يجــب أن تصبــح وثيقــة االشــتراك الغيــة فيمــا يتعلــق 

ــن. ــه المعي ــن علي ــخص المؤم بالش
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15. CONTRIBUTION PAYMENT AND COMMENCEMENT 
DATE

Coverage in respect of the Insured Person shall commence 
from the day the Insured Person has given his consent to the 
Company to enroll and purchase the Policy and paid the first 
Contribution. The Effective Date is mentioned in the Takaful 
Certificate.

16. GRACE PERIOD

A grace period of thirty (30) days will be granted for the 
payment of each Contribution falling due after the first 
Contribution, during which time the policy shall be continued 
in force, unless the policy has been cancelled in accordance 
with “Cancellation”.

The Insured Person shall be liable to the Company for the 
payment of the Contribution for the period the policy 
continues in force. If loss occurs within the Grace Period, 
any Contribution then due and unpaid will be deducted on 
settlement.

17. RENEWAL CONDITIONS

The Policy may be renewed with the consent of the Company 
from term to term by payment of the Contribution in advance 
at the Company’s rate in force at the time of renewal.

18. REINSTATEMENT OF POLICY

When the policy terminates by reason of non-payment of 
Contribution, any subsequent acceptance of a Contribution 
and reinstatement of the policy by the Company shall solely 
be at the Company’s option. The Waiting Period of 90 days 
in respect of Critical illness and Waiting Period of 60 days 
in respect of SMO benefit will start again in respect of 
Reinstatement.

19. AGE CORRECTION

If only the year of birth of an Insured Person is provided to 
the Company then the date of birth for this Policy shall be 
January 1st of such Insured Person’s year of birth unless it is 
mentioned & confirmed by passport or National ID.

20. MEDICAL EXAMINATION

The Company, at its own expense, shall have the right and 
opportunity to examine the Insured Person when and as 
often as the Company may reasonably require during the 
pendency of a claim hereunder

21.  CHANGE IN CONTRIBUTION RATES AT POLICY 
ANNIVERSARY DATE

The Company may, at any time, change the Contribution 
rates by advance written notice delivered to the Insured 
person or mailed to his last address as shown on the records 
of the Company, no later than thirty (30) days prior to such 
anniversary of the Policy

22. CONFORMITY WITH STATUTES

Any provision of the policy which, on the Policy 
Commencement Date, is in conflict with statutes of the 
jurisdiction in which the policy is issued, is hereby amended 
to conform to the minimum requirements of such statutes.

23. LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover 
on the policy prior to the expiration of sixty (60) days after 
written proof of loss has been furnished in accordance with 
the requirements of the policy. No such action shall be 
brought after the expiration of three (3) years after the time 
written proof of loss is required to be furnished

دفع قسط التأمين وتاريخ البدء  .15

يجــب أن تبــدأ التغطيــة فيمــا يتعلــق بالشــخص المؤمــن عليــه 
اعتبــارا مــن اليــوم الــذي قــد أعطــى فيــه الشــخص المؤمــن عليــه 
ــع  ــل ودف ــة تكاف ــراء وثيق ــجيل وش ــركة للتس ــى الش ــه إل موافقت
االشــتراك األول. تــم ذكــر تاريــخ ســريان المفعــول فــي شــهادة 

ــل. التكاف

فترة االمهال  .16

ســيتم منــح فتــرة ســماح مدتهــا ثاثــون )30( يوًمــا لدفــع كل 
اشــتراك يســتحق بعــد االشــتراك األول، وخــال تلــك الفتــرة يجــب أن 
يســتمر ســريان مفعــول وثيقــة التكافــل، مــا لــم يتــم إلغــاء وثيقــة 

التكافــل وفًقــا لـــ »اإللغــاء«.

تجــاه  المســؤولية  عليــه  المؤمــن  الشــخص  يتحمــل  أن  يجــب 
ــريان  ــا س ــتمر فيه ــي يس ــرة الت ــل للفت ــع التكاف ــن دف ــركة ع الش
مفعــول وثيقــة التأميــن. فــي حالــة حــدوث الخســارة فــي غضــون 
ــر  ــذ وغي ــتحق عندئ ــتراك مس ــم أي اش ــيتم خص ــماح، س ــرة الس فت

ــوية. ــد التس ــوع عن مدف

شروط التجديد  .17

ــى  ــرة إل ــن فت ــركة م ــة الش ــل بموافق ــة التكاف ــد وثيق ــوز تجدي يج
أخــرى عــن طريــق دفــع االشــتراك مقدًمــا بمعــدل الشــركة ســاري 

المفعــول فــي وقــت التجديــد.

إعادة سريان وثيقة التكافل   .18

عندمــا تنتهــي وثيقــة التكافــل بســبب عــدم دفــع االشــتراك، يجب 
أن يكــون أي قبــول لاشــتراك وإعــادة ســريان وثيقــة التكافــل مــن 
قبــل الشــركة فقــط وفقــا لخيــار الشــركة. ســوف تبــدأ فتــرة 
بالمــرض المســتعصي  االنتظــار ومدتهــا 90 يوًمــا فيمــا يتعلــق 
وفتــرة االنتظــار ومدتهــا 60 يوًمــا فيمــا يتعلــق بميــزة رأي طبــي آخــر 

مــرة أخــرى فيمــا يتعلــق بإعــادة الســريان.

تصحيح العمر  .19

إلــى  عليــه  مؤمــن  لشــخص  ميــاد  ســنة  تقديــم  حالــة  فــي 
الشــركة فقــط، عندئــذ يجــب أن يكــون تاريــخ الميــاد لوثيقــة 
التكافــل الماثلــة األول مــن شــهر ينايــر لســنة ميــاد ذلــك الشــخص 
المؤمــن عليــه مــا لــم يتــم ذكــره وتأكيــده بواســطة جــواز الســفر 

أو بطاقــة الهويــة الوطنيــة.

الفحص الطبي  .20

يجــب أن تتمتــع الشــركة، علــى نفقتهــا الخاصــة، بالحــق والفرصــة 
ــب  ــد تطل ــا ق ــدر م ــا وبق ــه عندم ــن علي ــخص المؤم ــص الش لفح
الشــركة ذلــك بشــكل معقــول أثنــاء تعليــق مطالبــة بموجــب 

ــة. ــة الماثل االتفاقي

التغييــر فــي معــدالت االشــتراك فــي تاريــخ الذكــرى   .21
التكافــل لوثيقــة  الســنوية 

يجــوز للشــركة، فــي أي وقــت، تغييــر معــدالت االشــتراك عــن 
طريــق إشــعار خطــي مســبق يتــم تســليمه إلــى الشــخص المؤمن 
عليــه أو إرســاله بالبريــد إلــى عنوانــه األخيــر كمــا هــو موضــح فــي 
ســجات الشــركة، وذلــك فــي موعــد أقصــاه ثاثيــن )30( يوًمــا 

ــل. ــة التكاف ــنوية لوثيق ــرى الس ــك الذك ــل تل قب

المطابقة مع النظام األساسي  .22

يتــم بموجــب هــذا تعديــل أي حكــم مــن أحــكام وثيقــة التكافــل 
ــي  ــام األساس ــع النظ ــل م ــة التكاف ــدء وثيق ــخ ب ــي تاري ــارض ف يتع
لاختصــاص القضائــي الــذي يتــم فيــه إصــدار وثيقــة التكافــل 
بحيــث يتوافــق مــع الحــد األدنــى مــن متطلبــات ذلــك النظــام 

األساســي.

اإلجراءات القانونية  .23

العدالــة  قواعــد  أو  للقانــون  طبقــا  دعــوى  أي  إقامــة  يجــب  ال 
ــتين  ــاء س ــل انقض ــل قب ــة التكاف ــى وثيق ــترداد عل ــة لاس المطلق
ــا لمتطلبــات  ــا بعــد تقديــم إثبــات خطــي بالخســارة وفًق )60( يوًم
وثيقــة التكافــل. ال يجــب إقامــة مثــل هــذه الدعــوى بعــد انقضــاء 
خطــي  إثبــات  لتقديــم  الــازم  الوقــت  بعــد  ســنوات   )3( ثــاث 

بالخســارة.
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24. TERRITORIAL LIMITS

24 hours Worldwide

25. OTHER TAKAFUL COVER

In the event of more than one Smart Critical Illness policy 
issued by the Company covering same Insured Person, the 
Contribution collected in other policies will be refunded by 
the Company.  However, the claim under this policy will not 
be affected by any other policy taken in the name of the 
Insured Person from other Takaful provider.

26. EXCLUSIONS

No Benefits under these sections shall be payable in respect 
of an Insured Person where the event giving rise to a claim 
occurs as a result of:

1)  symptoms first appearing, or the condition first 
occurs or is first diagnosed within 90 days after the 
Commencement Date or the date of any Reinstatement 
for all Critical Illnesses covered.

2)  Flying in any form of aircraft, unless the Insured Person 
is travelling as a fare-paying passengers in a civilian 
aircraft which is certified for transporting passengers.

3)  The Insured Person actively participates in war, 
rebellion, anarchy, sabotage and the intensity events 
defined as a crime or actively participates in illegal 
events causing illnesses/ Accidents which is covered 
by the policy.

4)  Chronic alcohol abuse or the use of drugs (excluding at 
doctor’s orders).

5)  Intentionally self-inflicted injury, regardless of whether 
or not the Insured Person is sound of mind and 
committing suicide.

6)  Boxing, wrestling, or any kind of physical combat, 
skiing (water or on snow), gliding, parachuting, 
bungee jumping, mountaineering, professional sports 
activities, diving using equipment.

7)  Illnesses or conditions which are mutations or 
variations of AİDS, HTVL and HIV.

8)  Injury from non-conventional weapons (such as 
atomic, chemical or biological weapons) or from 
conventional ballistic missiles.

9)  Nuclear fusion, nuclear fission, nuclear waste, where 
the illnesses and injuries stem from radioactive or 
ionizing radiation.

27. CLAIMS PROCEDURE

Claims Notification

All claims should be reported to the Company immediately 
but not later than 30 days from the date of diagnosis of 
critical illness.

Claims Document Submission

Claim documents shall be submitted as soon as possible but 
not later than 90 days from the date of diagnosis of critical 
illness.

Claim Documents Required

The following documents along with the claim form should 
be submitted by the Insured Person to the Company. All 
papers as indicated below may be required to be produced 
in original (other than those surrendered to the authorities) 
for verification before the final settlement of claim.

الحدود اإلقليمية  .24

24 ساعة في جميع أنحاء العالم.

التكافل اآلخر  .25

فــي حالــة إصــدار أكثــر مــن وثيقــة تكافــل لمــرض مســتعصي 
نشــيط مــن قبــل الشــركة والتــي تغطــي نفــس الشــخص المؤمــن 
ــرى  ــن األخ ــق التأمي ــي وثائ ــع ف ــتراك المجم ــيتم رد االش ــه، س علي
مــن قبــل الشــركة. ومــع ذلــك، لــن تتأثــر المطالبــة بموجــب وثيقــة 
التكافــل الماثلــة بــأي وثيقــة تكافــل أخــرى يتــم الحصــول عليهــا 

باســم الشــخص المؤمــن عليــه مــن مقــدم تكافــل آخــر.

االستثناءات  .26

ال يجــب أن تكــون أي اســتحقاقات بموجــب هــذه البنــود قابلــة 
يحــدث  حيــث  عليــه  المؤمــن  بالشــخص  يتعلــق  فيمــا  للدفــع 

الحــدث الــذي تنشــأ عنــه مطالبــة نتيجــة لمــا يلــي:

أو  مــرة  ألول  الحالــة  ظهــور  أو  مــرة،  ألول  األعــراض  1(  ظهــور 
تشــخيصها ألول مــرة فــي غضــون 90 يوًمــا بعــد تاريــخ البــدء 
أو تاريــخ أي إعــادة ســريان لجميــع األمــراض المســتعصية التــي 

يتــم تغطيتهــا.

2(  الطيــران فــي أي شــكل مــن أشــكال الطائــرات، مــا لــم يســافر 
الشــخص المؤمــن عليــه باعتبــاره راكــب يدفــع أجــرة الســفر 

ــرة مدنيــة معتمــدة لنقــل الــركاب. فــي طائ

3(  يشــارك المؤمــن عليــه بنشــاط فــي الحــرب والتمــرد والفوضى 
أو  بأنهــا جريمــة  تعــرف  التــي  العنــف  والتخريــب وأحــداث 
المســببة  القانونيــة  غيــر  األحــداث  فــي  بنشــاط  يشــارك 

التكافــل. وثيقــة  تغطيهــا  التــي  الحــوادث   / لألمــراض 

4(  اإلفــراط فــي تنــاول الكحــول المزمــن أو تنــاول المخــدرات 
الطبيــب(. أوامــر  علــى  بنــاء  )باســتثناء 

ــا إذا كان  ــر عم ــض النظ ــد، بغ ــن قص ــد ع ــي متعم ــذاء ذات 5(  إي
الشــخص المؤمــن عليــه ســليم العقــل ويرتكــب االنتحــار أم 

ال.

6(  الماكمــة أو المصارعــة أو أي نــوع مــن القتــال المــادي والتزلــج 
)علــى المــاء أو علــى الثلــج( أو الطيــران الشــراعي أو القفــز 
الجبــال  تســلق  أو  )بالحبــال(  البنجــي  القفــز  أو  بالمظــات 
باســتخدام  الغــوص  أو  المهنيــة   الرياضيــة  األنشــطة  أو 

المعــدات.

تغييــرات  أو  طفــرات  تكــون  التــي  الحــاالت  أو  7(  األمــراض 
لمتازمــة نقــص المناعــة المكتســبة )اإليــدز( وفيــروس تــي - 

البشــرية. المناعــة  نقــص  وفيــروس  البشــري  الليمفــاوي 

8(  اإلصابــة مــن األســلحة غيــر التقليديــة )مثــل األســلحة الذريــة 
الموجهــة  القذائــف  مــن  أو  البيولوجيــة(  أو  الكيميائيــة  أو 

التقليديــة.

9(  االندمــاج النــووي واالنشــطار النــووي والنفايــات النوويــة، حيــث 
ــن. ــع أو المؤي ــعاع المش ــن اإلش ــات م ــراض واإلصاب ــع األم تنب

إجراء المطالبات  .27

إخطار المطالبات

الفــور ولكــن  المطالبــات للشــركة علــى  اإلبــاغ بجميــع  يجــب 
فــي موعــد ال يتجــاوز 30 يوًمــا اعتبــارا مــن تاريــخ تشــخيص المــرض 

المســتعصي.

تقديم وثيقة المطالبات

ــن  ــن ولك ــت ممك ــرب وق ــي أق ــة ف ــق المطالب ــم وثائ ــب تقدي يج
فــي موعــد ال يتجــاوز 90 يوًمــا اعتبــارا مــن تاريــخ تشــخيص المــرض 

المســتعصي.

وثائق المطالبة المطلوبة

نمــوذج  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  التاليــة  الوثائــق  تقديــم  يجــب 
ــد  ــركة. ق ــى الش ــه إل ــن علي ــخص المؤم ــل الش ــن قب ــة م المطالب
ــي  ــاه ف ــح أدن ــو الموض ــى النح ــق عل ــع الوثائ ــم جمي ــب تقدي يطل
نســخ أصليــة )بخــاف الوثائــق التــي تــم تســليمها إلــى الســلطات( 

للتحقــق منهــا قبــل التســوية النهائيــة للمطالبــة.
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• Takaful Certificate

•   Medical report from an authorised medical practitioner 
recognized by relevant authorities diagnosing critical 
illness

•  Police Report (where legally required)

•  Copy of Passport (with residence visa page for 
expatriates) or National Identity Certificate (Nationals 
only)

•  Any other documents as may be required to 
substantiate the claim

Claim Payment: Indemnity, if any, of the primary insured 
person will be paid to the Insured Person.  In case the primary 
insured person is unable to claim under the policy then the 
indemnity if any of the primary insured person is payable to 
the Beneficiary as evidenced in the Takaful Certificate, who 
shall be the legal Beneficiary designated in writing.  Any 
payment made by the Company in good faith pursuant to 
this provision shall fully discharge the Company to the extent 
of the payment.

Appendix 1   Critical Illnesses covered under the policy

1. Major Cancer

Any malignant disease characterised by uncontrolled growth 
and spread of malignant cells invading tissue of different 
histological type. The diagnosis must be supported by 
histological or – in case of systemic cancers – cytological 
evidence.

For the above definition, the following are not covered:

1. Cancer in situ.

2.  Malignant diseases of the skin other than malignant 
melanoma that that has caused invasion beyond 
the epidermis or has progressed to at least clinical 
classification T2N0M0.

3.  Malignant diseases of the prostate unless having 
progressed to at least TNM classification T2N0M0.

4.  Any papillary carcinoma of the thyroid unless having 
progressed to at least TNM classification T2N0M0.

5.  Any Hodgkin’s disease and non-Hodgkin’s disease 
unless having progressed to at least Ann Arbor 
classification Stage 2.

6. Any leukaemia that has not caused anaemia.

7.  Any gastrointestinal stromal tumour unless having 
progressed to at least TNM classification stage T2N0M0 
or having a mitotic rate > 5 per 50 hpf.

For the sake of clarification any disease or condition described 
or classified as any one of the following is not deemed to be 
cancer for the above definition:

 •  pre-malignant;

 •  non-invasive;

 •   having borderline malignancy or low malignant 
potential

 •  cervical dysplasia CIN-1, CIN-2 or CIN-3

No Benefits will be payable if symptoms first appear or the 
condition first occurs or is first diagnosed within 90 days after 
the Commencement Date or the date of any Reinstatement.

•  وثيقة تكافل

بــه مــن قبــل  •  تقريــر طبــي مــن طبيــب ممــارس معتــرف 
المســتعصي المــرض  لتشــخيص  المختصــة  الســلطات 

تقرير الشرطة )حيثما يكون مطلوًبا قانونًيا(  •

تأشــيرة اإلقامــة  الســفر )مــع صفحــة  •  نســخة مــن جــواز 
فقــط( للمواطنيــن  الوطنيــة   الهويــة  بطاقــة  )أو  للمغتربيــن 

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة  •

ــه  ــن علي ــخص المؤم ــض الش ــع تعوي ــيتم دف ــة: س ــع المطالب دف
األساســي، إن وجــد، إلــى الشــخص المؤمــن عليــه. فــي حالــة عــدم 
قــدرة الشــخص المؤمــن عليــه األساســي علــى المطالبــة بموجــب 
وثيقــة التكافــل، إذن إذا كان التعويــض الخــاص بالشــخص المؤمن 
عليــه األساســي مســتحق الدفــع إلــى المســتفيد كمــا هــو موضــح 
فــي شــهادة التكافــل، والــذي يكــون المســتفيد القانونــي المعين 
ــن  ــركة بحس ــا الش ــات تدفعه ــوم أي مدفوع ــب أن تق ــا. يج خطي

نيــة عمــا بهــذا الحكــم بإعفــاء الشــركة بالكامــل بقــدر الدفــع.

الملحق 1 األمراض الحرجة التي تغطيها وثيقة التأمين

السرطان الرئيسي  .1

ــيطر  ــر مس ــة غي ــة بطريق ــا خبيث ــو خاي ــز بنم ــث يتمي ــرض خبي أي م
عليهــا وانتشــار هــذه الخايــا ومهاجمتهــا لألنــواع المختلفــة مــن 
ــص  ــل فح ــوم بدالئ ــخيص مدع ــون التش ــب أن يك ــجة. ويج األنس
األنســجة أو -كمــا فــي حالــة الســرطانات التــي تصيــب أنظمــة 

ــا. ــص الخاي ــم-دالئل فح الجس

الحــاالت  الوثيقــة  تغطــي  ال  أعــاه،  المذكــور  للتعريــف  ووفقــًا 
التاليــة:

السرطان غير المتفشي.  .1

ماعــدا  الجلــد  تصيــب  التــي  األخــرى  الخبيثــة  2.  األمــراض 
ــد التــي تلــي  ــة التــي تهاجــم طبقــات الجل الميانومــا الخبيث
طبقــة البشــرة الخارجيــة أو الميانومــا التــي تطــورت إلــى 
إصابــة  درجــة   ،2 الــورم  )درجــة   T2N0M0 الطبــي  التصنيــف 

األقــل. علــى   )0 االنبثــاث   ،0 الليمفاويــة  الغــدد 

3.  أمــراض البروســتاتا الخبيثــة مــا لــم تتطــور إلــى التصنيــف 
T2N0M0 )درجــة الــورم 2، درجــة إصابــة الغــدد الليمفاويــة 0، 

0( علــى األقــل. االنبثــاث 

4.  أي ســرطانة ُحليميــة فــي الغــدة الدرقيــة مــا لــم تتطــور إلــى 
التصنيــف T2N0M0 علــى األقــل.

5.  أي أمــراض هودجكينيــة أو أمــراض الهودجكينيــة مــا لــم 
أربــور. آن  تصنيــف  فــي  األقــل  علــى   2 المرحلــة  إلــى  تتطــور 

أي حالة سرطان في الدم لم ُتسبب أنيميا )فقر دم(.  .6

7.  ورم الّلحمــة المعديــة المعويــة مــا لــم يتطــور إلــى التصنيــف 
ــر  ــه أكب ــي في ــدل التفتل ــون المع ــل أو يك ــى األق T2N0M0 عل

.hpf 50 ــكل ــن 5 ل م

ومــن أجــل المزيــد مــن التوضيــح، أي مــرض أو أي حالــة موصوفــة أو 
ُمصّنفــة كأي واحــدة مــن األمــراض التاليــة ال تعتبــر ســرطان وفقــًا 

لتعريــف المذكــور أعــاه:

محتمل الخباثة )محتمل التسرطن(؛  •  

غير عدواني؛  •  

حدي الخبث أو ذو احتمالية تسرطن ضعيفة  •  

CIN-1, CIN-2 OR CIN-3 خلل التنسج العنقي  •  

ــراض أو  ــور األع ــة ظه ــة بداي ــي حال ــغ ف ــع أي مبل ــتحق دف ــن يس ل
بدايــة حــدوث الحالــة أو بدايــة تشــخيص الحالــة خــال 90 يــوم بعــد 
تاريــخ بــدء العمــل بوثيقــة التأميــن أو تاريــخ إعــادة ســريان عمــل 

ــة. الوثيق
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2. Stroke

Means the suffering of a Stroke as a result of a cerebrovascular 
event. Stroke must result in a neurological deficit

•   causing the permanent and irreversible inability of the 
Insured Person

 •  to walk 200 meters on level surfaces without 
assistive devices or

 •   to feed themselves once food has been prepared 
and made available or

 •   to communicate with their environment by verbal 
speech or

•  leading to an MMSE score of less than 16.

The assessment of the conditions listed above can be made 
no sooner than three months after the stroke event. There 
must be clear evidence on a CT, MRI or similar appropriate 
imaging techniques that a stroke has occurred and of either:

•  Infarction of brain tissue or

•  Intracranial or subarachnoidal haemorrhage

Cerebral symptoms due to migraine, cerebral injury resulting 
from trauma or hypoxia and vascular disease affecting the 
eye, optic nerve or vestibular functions are excluded.

3. Heart Attack

Means the unequivocal diagnosis of the death of a portion 
of the heart muscle arising from inadequate blood supply to 
the relevant area.

All of the following criteria must be fulfilled:

1. Typical central chest pain suggestive of Heart Attack

2.  Elevation of cardiac biomarkers, including CKMB 
above the generally accepted normal laboratory levels

3. New ECG changes of infarction

4.  Proof of permanent and irreversible reduction in left 
ventricular function specified by a left ventricular 
ejection fraction of less than 40%

4. Coronary Artery By-pass Surgery

Means the actual undergoing of Coronary Artery Bypass 
Grafting via a thoracotomy to correct or treat coronary artery 
disease.

5. End Stage Kidney Failure

Means the chronic irreversible failure of both kidneys to 
function, as a result of which regular renal dialysis is initiated 
or renal transplant is carried out.

6. Major Organ Transplant

Means the human to human organ transplant from a donor 
to the insured of one or more of the following organs: kidney, 
liver, heart, lung, pancreas or the transplantation of bone 
marrow using hematopoietic stem cells proceeded by total 
bone marrow ablation.

The transplantation of any other organs, parts of organs, 
tissues or cells is excluded.

7. Multiple Sclerosis

Means a disease in which there are patches of demyelination 
in the white matter of the central nervous system, sometimes 
extending into grey matter.

السكتة الدماغية  .2

اإلصابــات  نتيجــة  الدماغيــة  بالســكتة  لإلصابــة  التعــرض  تعنــي 
الوعائيــة الدماغيــة. ويجــب أن تتســبب الســكتة الدماغيــة فــي 
تلــف فــي األعصــاب يتســبب فــي عــدم قــدرة الشــخص المؤمــن 

ــى: ــا عل ــة فيه ــة ال رجع ــة دائم ــه وبصف علي

•  الســير لمســافة 200 متــر علــى ســطح مســتوي بــدون أجهــزة 
او مســاعدة 

أن يطعــم نفســه بمجــرد تحضيــر الطعــام وتوفيــره لــه   •  
و أ

التواصل مع بيئته المحيطة بالحديث اللفظي أو  •  

الحالــة  اختبــار  فــي  األقــل  علــى   16 درجــة  إلــى  •  الوصــول 
المصغــر. العقليــة 

وال يتــم تقييــم الحــاالت المذكــورة أعــاه قبــل مــرور ثاثــة أشــهر 
مــن بعــد حــدوث الســكتة الدماغيــة. ويجــب أن يكــون هنــاك دليــل 
ــي  ــن المغناطيس ــعة الرني ــة أو أش ــعة المقطعي ــي األش ــح ف واض
أو تقنيــات التصويــر المشــابهة علــى حــدوث الســكتة الدماغيــة 

باإلضافــة إلــى أي ممــا يلــي:

احتشاء في أنسجة المخ أو  •

نزيف داخل الجمجمة أو نزيف تحت العنكبوتية  •

ــة  ــي أو إصاب ــداع النصف ــة الص ــة نتيج ــراض الدماغي ــتبعد األع وُتس
الدمــاغ نتيجــة اصطــدام الــرأس أو نقــص األكســجين وأمــراض 
األوعيــة الدمويــة التــي تؤثــر علــى العيــن أو العصــب البصــري أو 

الوظائــف الدهليزيــة. 

النوبة القلبية  .3

ــاة  ــد بوف ــذي يفي ــه ال ــس في ــذي ال لب ــح ال ــخيص الواض ــي التش تعن
الــدم بكميــات  نتيجــة عــدم وصــول  القلــب  جــزء مــن عضلــة 

كافيــة إلــى هــذا الجــزء.

ويجب استيفاء جميع المعايير التالية:

1.  ألم الصدر النموذجي الذي ُيشير إلى حدوث نوبة قلبية

الــدم  فــي  القلبيــة  الحيويــة  العامــات  مســتوى  2.  ارتفــاع 
ــن  ــن ع ــاز الكرياتيني ــم كين ــا إنزي ــن بينه ــب( وم ــات القل )إنزيم
ــة بصفــة عامــة فــي التحاليــل  المعــدالت الطبيعيــة المقبول

الطبيــة

3.  تغييرات جديدة في رسم القلب في حالة االحتشاء

4.  دليــل علــى انخفــاض األداء الوظيفــي للُبطيــن األيســر بصــورة 
دائمــة ال رجعــة عنهــا والحــد األدنــى لهــذا االنخفــاض أن 

يكــون اإلفــراغ الجزئــي للبطيــن األيســر أقــل مــن ٪40

الجراحة التحويلية للشريان التاجي   .4

ــن  ــي ع ــريان التاج ــازاة الش ــم مج ــي لُطع ــوع الفعل ــي الخض تعن
ــي. ــريان التاج ــاج داء الش ــح أو ع ــدر لتصحي ــق الص ــق ش طري

أخر مرحلة في الفشل الكلوي  .5

كا  عمــل  فــي  فيــه  رجعــة  ال  الــذي  المزمــن  الفشــل  تعنــي 
الكليتيــن، ونتيجــة لذلــك يتــم البــدء فــي عمليــة الغســيل الكلــوي 

أو تتــم زراعــة كلــى للمريــض.

عمليات زراعة األعضاء  .6

تعنــي نقــل واحــد أو أكثــر مــن األعضــاء البشــرية، المذكــورة فيمــا 
يلــي، مــن المتبــرع إلــى جســد الشــخص المؤمــن عليــه: الكلــى أو 
ــوكي  ــاع الش ــة النخ ــاس أو زراع ــة أو البنكري ــب أو الرئ ــد أو القل الكب
يســبقها  والتــي  للــدم  المّكونــة  الجذعيــة  الخايــا  باســتخدام 

ــل. ــوكي بالكام ــاع الش ــتئصال النخ اس

وتســتبعد عمليــات زراعــة أي أعضــاء أخــرى أو أجــزاء مــن أعضــاء أو 
أنســجة أو خايــا أخــرى.

التصلب المتعدد  .7

تعنــي مــرض تحتــوي فيــه المــادة البيضــاء فــي الجهــاز العصبــي 
المركــزي علــى ُرقــع منــزوع منهــا المياليــن وأحيانــا يمتــد هــذا 

ــنجابية(. ــة )الس ــادة الرمادي ــى الم ــزاع إل االنت
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Multiple Sclerosis must result in the permanent and 
irreversible inability of the Insured Person

•   to walk 200 metres on level surfaces without assistive 
devices or

•   to feed themselves once food has been prepared and 
made available.

The diagnosis of Multiple Sclerosis, based on a CT, MRI or 
similar appropriate imaging techniques, has to be confirmed 
by a certified neurologist.

8. Paralysis

Means the complete and permanent loss of function of two 
or more limbs above the wrist or ankle through accident or 
disease.

9. Loss of Limbs

Means the complete severance of two or more limbs above 
the wrist or ankle through accident or disease.

10. Coma

Means a state of unconsciousness with no reaction to 
external stimuli or internal needs, persisting continuously for 
at least 96 hours requiring the use of life support systems.

Coma must result in a neurological deficit

•  causing the permanent and irreversible inability of the 
insured

 •  to walk 200 meters on level surfaces without 
assistive devices or

 •  to feed themselves once food has been prepared 
and made available or

  •   to communicate with their environment by verbal 
speech or

• leading to an MMSE score of less than 16.

A benefit will also be paid if the coma has lasted for 2 months.

Appendix 2 - Pre-existing conditions and underlying 
causes and symptoms

Pre-existing conditions are excluded. A pre-existing 
condition is a disease, surgery or condition covered under 
this Critical Illness cover  that was present, had occurred or 
was diagnosed in any grade of severity before the member 
joined the scheme – regardless from any severity conditions 
set out for the covered Critical Illnesses

Heart attack, coronary artery by-pass surgery, heart 
transplant or stroke are considered diseases of the cardio- 
and cerebrovascular system and therefore treated as one 
condition, for example if the member has had a stroke before 
he/she joined the scheme, no benefit shall be payable for a 
future stroke, heart attack, coronary by-pass surgery or heart 
transplant.

No benefit will be paid for any specified condition which 
resulted from underlying causes or symptoms which were 
known to the Insured Person before enrolling into the Policy.

This restriction only applies after the Insured Person has 
enrolled into the Policy. The list of underlying causes or 
symptoms for each condition is given below. This exclusion 
will apply from the date the Insured Person has enrolled into 
the Policy.

ــخص  ــدرة  الش ــدم ق ــي ع ــدد ف ــب المتع ــبب التصل ــب أن يتس يج
ــى ــا عل ــة فيه ــة ال رجع ــة دائم ــه بصف ــن علي المؤم

•  الســير لمســافة 200 متــر علــى ســطح مســتوي بــدون أجهــزة 
او مســاعدة 

•  أن يطعم نفسه بمجرد تحضير الطعام وتوفيره له.

علــى  بنــاء  المتعــدد،  التصلــب  مــرض  تشــخيص  تأكيــد  يجــب 
ــر  ــات التصوي ــي أو تقني ــن المغناطيس ــة أو الرني ــعة المقطعي األش
ــي  ــص ف ــد متخص ــب معتم ــل طبي ــن ِقب ــة م ــابهة والمائم المش

األعصــاب. أمــراض 

الشلل  .8

تعنــي الفقــدان الكامــل والدائــم لوظيفــة أثنيــن أو أكثــر مــن 
األطــراف مــن أعلــى الرســغ أو الكاحــل بســبب حــادث أو مــرض.

فقدان األطراف  .9

تعنــي القطــع الكامــل ألثنيــن أو أكثــر مــن األطــراف مــن أعلــى 
الرســغ أو الكاحــل بســبب حــادث أو مــرض.

الغيبوبة  .10

تعنــي حالــة فقــدان الوعــي بــدون رد فعــل لوســائل االســتثارة 
ــة  ــذه الحال ــتمرار ه ــم واس ــة للجس ــات الداخلي ــة أو الحاج الخارجي
لمــدة ال تقــل عــن 96 ســاعة ويكــون هنــاك حاجــة الســتخدام 

أجهــزة تدعيــم الحيــاة.

العصبــي  الجهــاز  تلــف فــي  الغيبوبــة فــي  تتســبب  أن  ويجــب 
يتســبب فــي عــدم قــدرة الشــخص المؤمــن عليــه بصفــة دائمــة 

ــى ــا عل ــة فيه ال رجع

•  الســير لمســافة 200 متــر علــى ســطح مســتوي بــدون أجهــزة 
او مســاعدة 

أن يطعم نفسه بمجرد تحضير الطعام وتوفيره له أو  •

التواصل مع بيئته المحيطة بالحديث اللفظي أو  •

الحالــة  اختبــار  فــي  األقــل  علــى   16 درجــة  إلــى  •  الوصــول 
المصغــر. العقليــة 

ســيتم أيضــًا دفــع مبلــغ مالــي فــي حالــة اســتمرار الغيبوبــة لمــدة 
. ين شهر

وأســبابها  ُمســبقًا  الموجــودة  الحــاالت   -  2 الملحــق 
ضهــا ا عر أ و

يتــم اســتبعداد الحــاالت المرضيــة الموجــودة ُمســبقًا. الحالــة 
المرضيــة الموجــودة ُمســبقًا هــي مــرض أو جراحــة أو حالــة تقــع 
ضمــن االمــراض الحرجــة التــي ُتغطيهــا هــذه الوثيقــة ولكنهــا 
كانــت موجــودة أو حدثــت أو تــم تشــخيصها، أيــا كانــت درجــة 
شــدتها، قبــل انضمــام العضــو إلــى المشــروع -بغــض النظــر 
ــذه  ــت ه ــاة تح ــة الُمغط ــراض الحرج ــددة لألم ــروط مح ــن أي ش ع

الوثيقــة

وتعتبــر النوبــة القلبيــة أو الجراحــة التحويليــة للشــريان التاجــي 
وأمــراض  قلبيــة  أمــراض  الدماغيــة  الســكتة  أو  القلــب  زراعــة  أو 
ــى  ــدة، فعل ــة واح ــا حال ــى أنه ــج عل ــك ُتعال ــة وبذل ــة وعائي دماغي
ــل  ــن قب ــة م ــكتة دماغي ــن س ــض م ــى المري ــال إذا عان ــبيل المث س
انضمامه/انضمامهــا إلــى المشــروع، ال يســتحق الحصــول علــى 
أي مبلــغ فــي حالــة االصابــة بالســكتة الدماغيــة أو النوبــة القلبيــة 
فــي  القلــب  زراعــة  أو  التاجــي  للشــريان  التحويليــة  الجراحــة  أو 

المســتقبل.

ال يســتحق الحصــول علــى أي مبلــغ نظيــر أي حالــة محــددة نتجــت 
عــن أســباب أو أعــراض كانــت معروفــة لــدى الشــخص المؤمــن 

عليــه قبــل تســجيله بالوثيقــة.

ويخضــع المؤمــن عليــه لهــذا المنــع بعــد تســجيله بالوثيقــة. 
توجــد باألســفل قائمــة بمســببات أو أعــراض كل حالــة. ويطبــق 

هــذا االســتبعاد مــن تاريــخ تســجيل المؤمــن عليــه بالوثيقــة.
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Such conditions will include the following:

Major Cancer:

Any previous cancer or pre-malignant conditions, 
papilloma of the bladder, polyposis coli, Crohn’s Disease, 
ulcerative colitis, haematuria, blood in stools, haemoptysis, 
lymphadenopathy, splenomegaly, cachexia.

Heart attack, Coronary Artery By-pass Surgery:

Hypertension, angina pectoris, arteriosclerosis and coronary 
artery disease, chest pain on exertion, diabetes mellitus, 
cardiac arrhythmias, abnormal ECG, hyperlipidaemia, obesity.

Stroke:

Hypertension, valvular disorders of the heart, transient 
ischaemic attacks, haemophilia, pulmonary embolus, 
embolism of any major vessel, diabetes mellitus, aneurysms of 
the intracranial blood vessels, arteriosclerosis, arteriovenous 
malformations, atrial fibrillation.

Major Organ Transplant:

Heart and Heart/Lung: coronary artery disease, cardiac 
failure, cardiomyopathy, hypertension. Lung: pulmonary 
failure, mucoviscidosis.

Liver: hepatitis B or C, end-stage chronic hepatitis, primary 
biliary cirrhosis,

alcoholic liver disease, autoimmune hepatitis, hepatic vein 
thrombosis, metabolic disorders, tumours, cholangitis.

Pancreas: diabetes mellitus, pancreatitis, mucoviscidosis.

Kidney: Chronic glomerulonephritis, congenital disorders, 
polycystic disease of the kidneys, analgesic or reflux 
nephropathy, hypertension, diabetes mellitus, systemic 
lupus erythematosus

Bone marrow: All malign conditions, anaemias, leukopenias 
and/or thrombopenias

End Stage Kidney Failure:

Chronic glomerulonephritis, congenital disorders, polycystic 
disease of the kidneys, analgesic or reflux nephropathy, 
hypertension, diabetes mellitus, systemic lupus 
erythematosus

Multiple Sclerosis:

Weakness of the limbs, abnormal sensation (numbness) of 
the extremities, trunk or face, paralysis, visual complaints, 
paraesthesias, optic neuritis, visual blurring, speech 
disturbances, incoordination, micturition difficulties.

Heart Valve Surgery:

Heart insufficiency, atrial fibrillation, rheumatism

Paralysis, Loss of Limbs:

Demyelating disease (multiple sclerosis), disease of the brain 
or spinal cord, psychological disorders (pseudo paralysis), 
disorders of the neurological system, diabetes (loss of limbs 
only).

Loss of one Limb and Loss of one Eye:

Demyelating disease (multiple sclerosis), disease of the brain 
or spinal cord, psychological disorders (pseudo paralysis), 
disorders of the neurological system, diabetes, glaucoma, 
trachoma, cataract.

وتشمل مثل هذه الحاالت ما يلي:

السرطان الرئيسي:

أي إصابــة ســابقة بالســرطان أو الحــاالت محتملــة التســرطن أو  
ورم حلمــي فــي المثانــة أو داء الســائل القولونــي أو داء كــرون أو 
البــول الدمــوي أو الــدم فــي البــراز أو نفــث الــدم أو تضخــم الغــدد 

ــزال. ــة اله ــال أو متازم ــم الطح ــة أو تضخ الليمفاوي

النوبة القلبية، الجراحة التحويلية للشريان التاجي:

ارتفــاع ضغــط الــدم والذبحــة الصدريــة وتصلــب الشــرايين وأمــراض 
ــكري  ــود وداء الس ــذل مجه ــاء ب ــدر أثن ــم الص ــي وأل ــريان التاج الش
الطبيعــي  القلــب غيــر  القلــب ورســم  انتظــام ضربــات  وعــدم 

ــمنة. ــدم والس ــون بال ــبة الده ــاع نس وارتف

السكتة الدماغية:

النوبــات  القلــب،  صمامــات  اضطرابــات  الــدم،  ضغــط  ارتفــاع 
اإلقفاريــة العابــرة، الهيموفيليــا، الِصمــة الرئويــة، الجلطــات فــي أي 
وعــاء دمــوي رئيســي، داء الســكري، تمــدد األوعيــة الدمويــة داخــل 
الجمجمــة، تصلــب الشــرايين، التشــوه الشــرياني الوريــدي، الرجفــان 

ــي. األذين

عمليات زراعة األعضاء الرئيسية:

القلبــي،  الفشــل  التاجــي،  الشــريان  داء  والقلب/الرئــة:  القلــب 
الــدم.  ضغــط  ارتفــاع  القلــب،  عضلــة  تضخــم 

الرئة: الفشل الرئوي، تلزج المخاط.

الكبــد: التهــاب الكبــد الوبائــي B وC، المرحلــة األخيــرة مــن التهــاب 
الكبــد المزمــن، التليــف الصفــراوي األولــي،

مــرض الكبــد الكحولــي، التهــاب الكبــد نتيجــة نقــص المناعــة، 
تجلــط الوريــد الكبــدي، اضطربــات األيــض، األورام، التهــاب القنــوات 

الصفراويــة.

البنكريــاس: داء الســكري، التهــاب البنكريــاس، تلــي البنكريــاس 
الكيســي.

الكلــى: التهــاب كبيبــات الكلــى المزمــن، االضطرابــات الخلقيــة، 
مــرض تكيســات الكلــى، االعتــال الكلــوي االرتــدادي، ارتفــاع ضغــط 

ــة ــة المجموعي ــة الحمامي ــكري، الذئب ــدم، داء الس ال

ــرات  ــص ك ــا، نق ــة، انيمي ــاالت الخبيث ــع الح ــوكي: جمي ــاع الش النخ
الــدم البيضــاء، و/أو  نقــص الصفائــح الدمويــة

أخر مرحلة في الفشل الكلوي:

التهــاب كبيبــات الكلــى المزمــن، االضطرابــات الخلقيــة، مــرض 
تكيســات الكلــى، االعتــال الكلــوي االرتــدادي، ارتفــاع ضغــط الــدم، 

ــة ــة المجموعي ــة الحمامي ــكري، الذئب داء الس

التصلب المتعدد:

الوجــه،  أو  الجــذع  أو  الشــعور بخــدر األطــراف  ضعــف األطــراف، 
التهــاب العصــب  العيــن،  الشــلل، الشــكاوى اإلبصاريــة، انكســار 
التوالــق  الــكام، عــدم  التلعثــم فــي  الرؤيــة،  البصــري، ضبابيــة 

التبــول. صعوبــات  الحركــي، 

جراحة صمام القلب:

القصور القلبي، الرجفان األذيني، الروماتيزم

الشلل، فقدان األطراف:

داء مزيــل المياليــن )التصلــب المتعــدد(، مــرض المــخ أو العمــود 
اضطرابــات  الزائــف(،  )الشــلل  النفســية  االضطرابــات  الفقــري، 

فقــط(. األطــراف  )فقــدان  الســكري  الجهازالعصبــي، 

فقدان طرف واحد وفقدان عين واحدة:

داء مزيــل المياليــن )التصلــب المتعــدد(، مــرض المــخ أو العمــود 
اضطرابــات  الزائــف(،  )الشــلل  النفســية  االضطرابــات  الفقــري، 
الرمــد  العيــن،  علــى  الزرقــاء  الميــاه  الســكري،  الجهازالعصبــي، 

العيــن. إعتــام عدســة  الحبيبــي، 





ــي  ــتعصية ه ــراض المس ــمارت لألم ــة س ــؤولية : أن وثيق ــاء المس إخ
عقــد مبــرم بيــن العميــل وشــركة  شــركة المدينــة تكافــل للتأميــن 
للصيرفــة  ميثــاق  يتحمــل  وال  اإلســامية  للصيرفــة  ميثــاق  وليــس 
ــركة  ــركة ش ــرارات ش ــات أو ق ــن تصرف ــؤولية ع ــى مس ــامية أدن اإلس
المدينــة تكافــل للتأميــن وكذلــك ال يتحمــل أدنــى دفــع للمطالبــات 

أو أداء الخدمات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.  

Disclaimer : Smart Critical Illness is a contract  between  
the Customer and Al Madina Takaful Company not the 
Bank. Meethaq Islamic Banking shall not be responsible for 
the actions or decisions of Al Madina Takaful Company nor 
shall Meethaq Islamic Banking be liable  regarding payment 
of claims or service under this Plan.

Office No. 301/302, Building No. 6, 3rd Floor, 
Muscat Grand Mall, Al Ghubrah.
Post Office Box 80, Postal Code 136
Muscat Grand Mall
Phone: +968 22033888
Fax: + 968 220 33833
Email: reachus@almadinatakaful.com

مكتب رقم 302/301 ، مبنى رقم 6 ، الطابق الثالث ، 
مسقط جراند مول ، الغبرة.

صندوق مكتب بريدي 80، الرمز البريدي 136

مسقط جراند مول

هاتف: +968 22033888

الفاكس: +968 22033833

reachus@almadinatakaful.com :البريد اإللكتروني


