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وثيقة تاكفل
احلوادث الخشصية

PERSONAL ACCIDENTS
TAKAFUL CERTIFICATE
Whereas the person named in the attached
Schedule (hereinafter called “the Schedule’’) as
the Certificate Holder (hereinafter called “the
Participant’’) has applied to Dar Al Takaful PJSC
(hereinafter called “Takaful Operator’’) a written
proposal and declaration containing certain
particulars and statements which it is hereby
agreed shall form the basis of contract and be
considered as incorporated herein to participate
in this takaful managed by Takaful Operator and
has paid or agreed to pay to Takaful Operator the
takaful contribution as stated in the Schedule.

حيث أن الخشص املذكور يف امللحق املرفق ( يشار إليه الحقًا
"امللحق") بصفته حامل الهشادة (يشار إليه الحقًا "املشارك") قام
بتقدمي عرض خيط و إقرار لدار التاكفل (يشار إلهيا الحقًا "مدير
التاكفل") حيتوي عىل تفاصيل معينة و بيانات مت االتفاق علهيا
مبوجب هذه الهشادة أهنا تشلك أساس العقد و تعترب ممشولة يف
هذه الهشادة لملشاركة يف التاكفل اليت تمت إدارهتا بواسطة مدير
التاكفل و قام بدفع أو وافق عىل دفع مشاركة التاكفل لصاحل مدير
. ملا هو وارد يف امللحق.التاكفل وفقًا

NOW THIS CERTIFICATE WITNESSETH that in
consideration of the payment of Takaful
Contribution to Takaful Operator if at any time
during the Period of Takaful as shown in the
Schedule or during any further period for which
Takaful Operator may agree to renew the cover
and subject to the terms, provisions exceptions
and condition contained herein or endorsed hereon
(hereinafter collectively referred to as “the Terms
of the Certificate’’) the Participant or any person
covered under this Certificate shall sustain bodily
injury caused by violent accidental, external
and visible means which injury shall solely and
independently of any other cause result in his
death or disablement as within defined, Takaful
Operator shall pay to the Participant or in the event
of the event of his death to his legal personal
representatives (s) the sum or sums of money
set forth in the Schedule or in any endorsement
attached hereto.

واآلن تؤكد هذه الهشادة أنه مقابل تسديد دفعة مشاركة التاكفل
 فإنه يف حال تعرض املشارك أو أي خشص ممشولة،ملدير التاكفل
مضن هذه الهشادة يف أي وقت خالل فرتة التاكفل املوحضة يف
امللحق أو خالل أي فرتة أخرى يوافق مدير تاكفل عىل جتديدها
 مبوجب الرشوط و األحاكم واإلستثناءات و الرشوط،لتجديد الغطاء
واألحاكم املنصوص علهيا يف هذه الهشادة أو املرفقة هبا (يشار
إلهيا جممتعة فميا بعد) "رشوط و أحاكم الهشادة" ألي إصابات
 حبيث، خارجية و مرئية،جسدية ناجتة عن أسباب عنيفة طارئة
تؤدي هذه اإلصابة بشلك فردي و مستقل عن أي سبب أخر إىل
 فعندئذ يقوم مدير التاكفل بدفع،وفاته أو جعزة مضن ما هو حمدد
املبلغ أو املبالغ املالية املنصوص علهيا يف امللحق أو إي
إضافات مرفقة هبذا امللحق لملشارك أو ممثليه القانونني يف حالة
.وفاة املشارك

PROVIDED ALWAYS THAT
(i) No benefit shall be payable under this
Certificate until the total amount of such
benefits shall have been ascertained and
agreed.

:و خيضع ذلك دامئًا للرشوط واألحاكم التالية
عدم وجود أرباح مستحقة الدفع مبوجب هذه الهشادة حىت يمت.أ
.تأكيد واملوافقة عىل هذه األرباح
 ال يتعدى احلد األقىص ملسوئلية مدير التاكفل حتت أي ظروف.ب
.املبلغ املستحق الدفع احملدد يف امللحق أو مرفق هبذه الهشادة

(ii) The maximum liability of Takaful Operator shall
not in any event exceed the Sum Payable as
stated in the Schedule or endorsed hereon.

 ال تعترب الوفاة الطارئة بأي شلك السبب يف اختفاء املشارك.ج
باستثناء يف حالة الفقدان الاكمل بواسطة غرق السفينة أو حتطم
.الطائرة اليت اكن يسافر علهيا

(iii) Accidental death shall not in any way be
presumed by reason of the disappearance of
the Participant except in the event of the total
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loss by shipwreck of the ship or aircrash of the
aircraft in which he was travelling.
EXCEPTIONS
1. Takaful Operator shall not be liable under this
Certificate for death or disablement directly or
indirectly due to or arising of resulting from;

استثناءات
 ال يتحمل مدير التاكفل املسؤولية مبوجب هذه الهشادة عن الوفاة- 1
:أو العجز الناشئ كسبب مبارش أو غري مبارش نتيجة ملا ييل

a) Intentional self-injury, suicide, attempted
suicide (whether felonious or not) provoked
assault, intoxication, drugs, intemperance or
insanity, venereal disease, or any physical
defect or infirmity, childbirth or pregnancy.

 حماولة االنتحار (سواء، االنتحار، اإلصابات الخشصية املتعمدة-أ
، اإلدمان، املخدرات، تممس، االعتداء،)إجرايم أو خالف ذلك
 الوالدة، األمراض التناسلية أو أي عيوب جمسانية أو العجز،اجلنون
.أو امحلل

b) The Participant being engaging in or
taking part in winter sport, professional
football, polo, steeplechasing, hunting,
mountaineering, racing of any kind other
that on foot, using woodworking machine
or a circular saw, aqualung diving,
scuba diving, boxing, ice hockey, motor
competitions, parachuting, potholing, power
boating, show jumping, water skiing and
tricks, wrestling including judo, karate and
unarmed combat and yachting outside
territorial waters

، احرتاف كرة القدم، مشاركة املسامه يف الرياضة الشتوية-ب
 أي نوع أخر من أنواع، صعود اجلبال، الصيد، سباق اخليل،البولو
 استخدام آلة النجارة أو املنشار،السباق خالف السباق عىل األقدام
 هويك، املالمكة، جهاز الغطس، جهاز التنفس للغطس،الدائري
، سباق القوارب، بوت هاولينج، املظالت، سباق السيارات،اجلليد
، املصارعة مبا فهيا اجلودو، الزتحلق عىل اجلليد و اخلدع،القفز
.الاكريت و الرصاع الغري مسلح و ركوب اليخت خارج املياه اإلقلميية

c) The Participant being in or upon or entering
into or alighting from or descending or falling
from aircraft of any kind other than a fully
licensed standard type fixed wing aircraft
owned and/or operated by a recognised air
transport organisation providing regular air
services between duly established airports
in which he is travelling as a fare –paying
passenger.

 سقوط أو هبوب املشاركة من طائرة أو أي نوع أخر خالف-ج
أو اليت يمت تشغيلها/الطائرات املرخصة ذات األجنحة املثبتة و
بواسطة رشكة نقل معروفة تقوم بتقدمي خدمات رحالت جوية منتمظة
ً
ً
مسافرًا عىل هذه
 حبيث يكون املشارك،أصوال
بني مطارات مؤسسة
.الطائرة بصفته مسافر مقابل تسديد رسوم الطريان

d) Anthrax, blood-poisoning, erysipelas,
ptomaine-poisoning, pyaemia, septicaemia
and/or tetanus;

/ العفن و، البياميا، التممس بالبومتني، امحلرة، تممس الدم، امجلرة-د
.أو الكزاز

e) War, invasion, act of foreign enemy,
hostilities (whether war be declared or not)
civil war, rebellion, revolution, insurrection,
military or usurped power, martial law, strike
riot or civil commotion and in the event of
any claim hereunder the Participant shall,
when so required by Takaful Operator
prove that the claim arose independently
of and was in no way connected with or
occasioned by or contributed to by or

 األمعال العدائية (سواء، أمعال األعداء األجانب، الغزوات، احلروب-ه
، العصيان، احلرب األهلية،)اكنت احلرب معلن عهنا أو خالف ذلك
، األمعال املسلحة أو اإلستيالء عىل العرش، العصيان املسلح،الثورات
 الشغب و الفتنة املدنية و يف حال تقدمي، اإلرضاب،القانون العسكر
 فعندئذ يطلب ذلك بواسطة مدير،أي مطالبة مبوجب هذه الهشادة
التاكفل بإثبات أن املطالبة نشأت بشلك مستقل عن أو غري متعلقة
بأي شلك أو مرتبطة أو متأثرة بأي من احلوادث املذكورة أعاله أو أي
 فعندئذ ال يتحمل، و يف حال فشل املشارك يف إثبات ذلك.توابع هلا
.مدير التاكفل املسؤولية عن تسديد أي دفعة خبصوص هذه املطالبة
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traceable to any of the said occurrences or
any consequence thereof and in default of
such proof, Takaful Operator shall not be
liable to make any payment in respect of
such claims.
The Participant engaging in or taking part
in naval, military or air force service or
operations or participating in operations of
an offensive nature planned or conducted
by the civil or military authorities against
bandits, terrorist or other elements.

 عسكرية أو جوية، قيام املشارك باإلشرتاك يف أي خدمات حبرية-و
أو معليات أو املشاركة يف معليات ذات طبيعة جهومية خمطط هلا
،أو يمت القيام هبا بواسطة اجلهات املدنية أو العسكرية ضد اللصوص
.اإلرهابيني أو األعداء األخرين

2. This Certificate does not cover any accident
directly or indirectly caused by or contribute
to by or arising from ionising radiation or
contamination by radioactivity from any
nuclear fuel or from any nuclear waste from
the combustion of nuclear fuel. Solely for the
purpose of this exclusion, combustion shall
include any self sustaining process of nuclear
fission.

 ال تغيط هذه الهشادة احلوادث اليت حتدث بشلك مبارش أو-2
غري مبارش بواسطة أو اليت تمت املشاركة فهيا بواسطة أو اليت تنشأ
عن التأين اإلشعايع أو التلوث الناجت عن األنشطة اإلشعاعية من
.أي وقود نووي أو أي نفايات نووية ناجتة عن احرتاق الوقود النووي
 يمشل االحرتاق عىل أي حادثة،و لغرض هذا االستثناء فقط
.خشصية بسبب اإلنشطار النووي

f)

3. The benefits provided by the certificate shall not
apply to nor include any accident and/or injury,
directly or indirectly, caused by or contributed to
by or arising from nuclear weapon material.

 التطبق األرباح اليت يمت تقدميها مبوجب هذه الهشادة عىل و ال-3
 أو إصابة حتدث بشلك مبارش أو غري مبارش/تمشل أي حادثة و
.نتيجة لملشاركة يف أو اليت تنشأ عن مواد السالح النووي

4. This Certificate does not cover any person under
the age of eighteen years or over the age of
sixty five.

 ال تغيط هذه الهشادة أي خشص حتت سن الثامنة عرش أو فوق-4
.سن اخلامسة و الستني

CONDITIONS:

:الرشوط
: العقد-1
تقرأ هذه الهشادة و امللحق معًا مبثابة عقد واحد و يكون ألي لكمة
أو تعبري ذات معىن حمدد يف أي بند من بنود هذه الهشادة أو
امللحق نفس املعىن احملدد هلذه اللكمة أو التعبري عندما تظهر يف أي
.بند أخر

1. THE CONTRACT.
This Certificate and the Schedule shall be
read together as one contract and any word or
expression to which a specific meaning has been
attached in any part of this Certificate or of the
Schedule shall bear such specific meaning
wherever it may appear.
2. LIABILITY OF TAKAFUL OPERATOR.
Takaful Operator will not be liable in respect of
any injury or death occurring before the actual
receipt of the takaful contribution by Takaful
Operator or its duly authorised representative
unless credit has been allowed by specific
agreement for such payment of the takaful
contribution to be made at a later date.

: مسوئلية مدير التاكفل-2
ال يتحمل مدير التاكفل املسؤولية خبصوص أي إصابة أو وفاة
حتدث قبل اإلستالم الفعيل ملشاركة التاكفل بواسطة مدير التاكفل
ً
أصوال ما مل يحمس باالئمتان مبوجب اتفاقية معينة
أو ممثلة املعني
.خبصوص دفعة مشاركة التاكفل ليك يمت تسديدها يف تارخي احلق
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3. NOTICE TO BE MADE IN WRITING.
i) All notices required to be given by the
Participant to Takaful Operator must be in writing
addressed to Takaful Operator and no alteration in
the terms of this certificate nor any endorsement
hereon shall be held valid unless the same is
signed or initiated by an authorised representative
of Takaful Operator

 تقدمي اإلشعارات خطيًا-3
أ) جيب أن يمت تقدمي مجيع االشعارات املطلوب إرساهلا بواسطة
 و ال،املشارك ملدير التاكفل بشلك خيط عىل عنوان مدير التاكفل
يرسي أي تغيري يف رشوط هذه الهشادة أو أي ملحق هلا ما مل يمت
.توقيعه املمثل املفوض ملدير التاكفل

ii) The Participant shall give immediate notice to
Takaful Operator of any change in his business or
occupation or habits or pursuits or residence or of
any disease, injury or physical defect or infirmity
which he has become affected or of which he has
become cognisant and shall pay any additional
takaful contribution that may be required by
Takaful Operator.

ب) يقوم املشارك بتقدمي إشعار فوري ملدير التاكفل خبصوص أي
تغيري يف أمعاله أو شغله أو عاداته أو حمل إقامته أو أي مرض أو
إصابته جمسانية أو عيب أو تشوه يصيب املشارك أو يصبح عىل
 و يقوم بدفع أي مشاركة إضافية للتاكفل و اليت يطلهبا،عمل به
.مدير التاكفل

iii) The Participant shall give notice to Takaful
Operator of any other takaful or Takaful effected
against accident and/or incapacity.

ج) يقوم املشارك بتقدمي إشعار ملدير التاكفل خبصوص أي تأثري
 أو العجز/أخر للتاكفل أو التأمني ضد احلوادث و
: إلغاء التاكفل-4
ال يكون مدير التاكفل ملزمًا بتجديد هذه الهشادة أو القيام بإرسال
إشعار خبصوص دفعة مشاركة التاكفل عندما تكون مستحقة الدفع
 يكون ملدير التاكفل حرية اإلختيار يف أي وقت.لتجديد هذا التاكفل
مبوجب تقدمي إشعار خيط مدته سبعة أيام لملشارك بواسطة خطاب
مجسل بعمل الوصول عىل عنوان املشارك أو عىل عنوان حمل أخر
 و رشيطة،أقامة معروفة ملدير التاكفل للقيام بتحديد و إلغاء العقد
عدم وجود أي مطالبات خالل مدة التاكفل يقوم مدير التاكفل بإعادة
اجلزء النسيب من مشاركة التاكفل لملشارك وفقًا لملدة الغري املنهتية
 و جيوز أيضًا إهناء التاكفل بواسطة املشارك خطيًا.من التاكفل
 و يف مثل هذه احلالة يقوم مدير التاكفل بتطبيق نفس،ملدير التاكفل
.اإلجراءات املتعلقة مبشاركة التاكفل و املذكورة أعاله

4. CANCELLATION OF TAKAFUL
Takaful Operator shall not be bound to renew this
certificate or to send any notice of payment of the
takaful contribution becoming due for the renewal
of this takaful. Takaful Operator shall, at any time
by giving seven days notice to the Participant by
registered letter at the Participant’s address or
place of abode as last known to Takaful Operator,
be at liberty to determine and cancel the contract
and providing that no claim has during the then
current period of takaful Takaful Operator shall
return to the Participant a proportionate part of the
takaful contribution corresponding to the
unexpired period of takaful. The takaful may also
be terminated by the Participant in writing to
Takaful Operator in which case Takaful Operator
shall apply the same procedure in respect of the
takaful contribution as aforesaid.
5. NOTICE OF CLAIM
i) Upon the happening of any accident likely
to give rise to a claim under the Certificate the
Participant shall, within fourteen days after the
happening of the accident, give notice to Takaful
Operator with full particulars of the accident and
the injuries sustained.

 إشعار املطالبة-٥
أ) عند وقوع أي حادثة مماثلة ألي حادثة ينشأ عهنا مطالبة مبوجب
 فعندئذ يقوم املشارك بتقدمي إشعار ملدير التاكفل خالل،هذه الهشادة
أربعة عرش يومًا من وقوع هذه احلادثة مع توضيح تفاصيل احلادث
.و اإلصابات
ب) يقوم املشارك بدون أي تأخري بالتدبري والعمل وفقًا للنصاحئ
 اإلفادات واألدلة، يمت إرسال مجيع الهشادات.الطبية و اجلراحية

ii) The participant shall, without delay, procure
and act in proper medical or surgical advice. All
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املطلوبة بواسطة التاكفل عىل حساب املشارك أو أي مديع مبوجب
هذه الهشادة و يمت اإلرسال يف الشلك و الطبيعة اليت حيددها
 يقوم املشارك بناء عىل طلب مدير التاكفل و عىل نفقة.مدير التاكفل
 و يف حال الوفاة جيب.مدير التاكفل بتقدمي نفسه للفحص الطيب
/تقدمي هشادة وفاة املشارك الصادرة بواسطة اجلهات املختصة و
أو التقارير األخرى الصادرة عن الطبيب الرشيع حبيث حتدد بشلك
اكمل بقدر اإلماكن طبيعة و مدى و مدة هذه اإلصابة و سبب الوفاة
و املعلومات األخرى واألدلة اليت يطلهبا مدير التاكفل أو اليت يراها
.مناسبة لإليفاء مبطالب املشارك و حق املديع

certificate, affidavits information and evidence
required by Takaful Operator shall be furnished
at the expense of the Participant or any claimant
hereunder and shall be in such form and of such
nature as Takaful Operator shall prescribe. The
Participant shall as often as required by and at
the expense of Takaful Operator, submit himself
to medical examination. In the case of death there
must be delivered to Takaful Operator a certificate
of death of the Participant issued by the relevant
authorities and/or other reports from a medical
examiner stating as fully as possible the nature,
extend and duration of the injury, the cause of
death and all such other information and evidence
as Takaful Operator may require or consider
necessary to satisfy itself of the Participant and of
the title of the claimant.

 التحكمي-٦
يمت إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الهشادة إىل قرار صادر عن
 أو، ويمت تعني هذا احملمك خطيًا بواسطة طريف الزناع،حممك
 فعندئذ يمت تسوية الزناع،يف حال عدم اتفاقهام عىل حممك فردي
بواسطة قرار صادر عن حممكني حبيث يقوم لك طرف بتعيني حممك
من جانبه خطيًا و ذلك خالل هشر ميالدي واحد بعد مطالبة األطراف
للقيام بذلك بواسطة أي طرف أو يف حال عدم موافقة احملمكني عىل
تعيني حممك يرتأهسام يمت تعينيه خطيًا بواسطة احملمكني قبل القيام
 و يقوم احملمك الثالث برائسة اجمتاع احملمكني و.بأمعال التسوية
يكون صدور قرار احملمكني رشط مسبق ألي حقوق أو إجراء ضد
 و يمت حتديد التلكفة املتعلقة بالتحكمي بناء عىل حرية.مدير التاكفل
. احملمكني أو رئيس احملمكني،رأي احملمك

6. ARBITRATION.
All difference arising out of this certificate shall
be referred to the decision of an Arbitrator to be
appointed in writing by the parties in difference,
or, if they cannot agree upon a single Arbitrator,
to the decision of two Arbitrators one to be
appointed in writing by each of the parties within
one calendar month after having been required
in writing so to do by either of the parties or in
case the Arbitrators do not agree of an Umpire
appointed in writing by the Arbitrators before
entering upon the reference. The Umpire shall sit
with the Arbitrators and preside at their meetings
and the making of an Award shall be a condition
precedent to any rights of action against Takaful
Operator. The cost of and connected with the
Arbitration shall be in the discretion of Arbitrator or
Arbitrators or Umpire.
7. DISCLAIM OF LIABILITY
If Takaful Operator shall disclaim liability to the
Participant or the Participant’s legal representative
(s) or any claimant for any claim hereunder and
such claim shall not within twelve calendar
months from the date of such disclaimer have
been referred to Arbitration, under the provisions
herein contained the claim shall for all purpose be
deemed to have been abandoned and shall not
thereafter be recoverable hereunder.

 التنازل عن املسوئلية-٧
يف حال تنازل مدير التاكفل عن املسوئلية لملشارك أو املمثل
القانوين لملشارك أو املشاركني أو ألي مديع خبصوص أي مطالبة
مبوجب هذه الهشادة و عدم إحالة هذه املطالبة خالل أثىن عرش
 مبوجب الرشوط املنصوص،هشرًا ميالديًا من تارخي التنازل للتحكمي
 فعندئذ تعترب هذه املطالبة متنازل عهنا ألي،علهيا يف هذه الهشادة
.غرض و الجيوز إلغاهئا بعد ذلك مبوجب هذه الهشادة

8. ABSOLUTE OWNERSHIP
Takaful Operator shall, unless otherwise expressly
provided by endorsement on this Certificate, be

 امللكية الاكملة-٨
ً
خموال ما مل ينص ملحق هذه الهشادة عىل
يكون مدير التاكفل
خالف ذلك للقيام مبعاملة املشارك بصفته املالك الوحيد للهشادة و
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entitled to treat the Participant as the absolute
owner of the Certificate and shall not be bound to
recognise any equitable or other claim to or
interest in the Certificate and the receipt of the
Certificate (or of his legal personal representatives
(s)) alone be an effectual discharge.

ال يكون ملزمًا لالعرتاف بأي مطالبات عادلة أو مطالبات أخرى أو
أرباح يف هذه الهشادة و يعترب استالم هذه الهشادة مبفردها ( أو
من
.املمثل الخشيص القانوين) مبثابة تنازل فعال

9. CONDITIONS PRECEDENT TO LIABILITY.
The due observance and fulfilment of the terms,
provisions, conditions and endorsement of this
Certificate insofar as they relates to anything to be
done or complied with by the Participant or any
claimant under this Certificate and the truth of the
statements and answers in the said proposal shall
be conditions precedent to any liability of Takaful
Operator to make any payment under this
Certificate.

الرشوط السابقة لملسوئلية-٩
 أحاكم و ملحق هذه الهشادة،يكون االلزتام التام و اإليفاء برشوط
إىل احلد الذي يكون متعلق بأي يشء يمت تنفيذه أو اإللزتام به
بواسطة املشارك أو أي مديع مبوجب هذه الهشادة و حصة
اإلفادات واإلجابات يف العرض املذكور مبثابة رشط مسبق ألي
.مسوئلية ملدير التاكفل لتسديد أي دفعة مبوجبه هذه الهشادة

TABLE OF BENEFITS
Description of
Permanent Disablement
Loss of both hands
Loss of both feet

جدول الفوائد
Percentage of
Compensation Payable
(or Capital Sum)

نسبة التعويض
املستحق الدفع (أو
)العجز الدامئ

%100
%100

Loss of all sight of both
eyes

%100

Loss of hearing both ears

%50

Loss of all sight of one
eye
Loss of all hearing in one
ear
Loss of arm at shoulder
Loss of arm between
shoulder and elbow

Loss of arm below elbow
Loss of arm between
shoulder and wrist
Loss of hand below wrist
Loss of four fingers and
thumb of one hand
Loss of four finger of one
hand
Loss of whole thumb
Loss of whole index
finger
Loss of whole middle
finger
Loss of whole ring finger
Loss of whole little finger

وصف العجز الدامئ
فقدان كال اليدين

%100

فقدان كال القدمني

%100

%30

%100

فقدان النظر يف كال العينني

%50

فقدان المسع يف كال األذنني

%30

فقدان البرص يف عني واحدة بالاكمل

%10

فقدان المسع يف أذن واحدة

%60

%10

%50

%60

%47

فقدان الذراع حىت الكتف

فقدان الذراع بني الكتف واملرفق
فقدان الذراع حتت املرفق

1/2

%50

%45

47½ %

%421/2

%45

%421/2

42½ %
42½ %

%6
%5
%4

واحدة

%25

فقدان اإلهبام بالاكمل

%5

%10

فقدان أربعة أصابع و اإلهبام يف يد
فقدان أربعة أصابع يف يد واحدة

%6

%25

فقدان اليد أسف املعصم

%35
%10

%35

فقدان الذراع بني املرفق واملعصم

فقدان األصبع السبابة بالاكمل

فقدان األصبع األوسط بالاكمل

فقدان إصبع البنرص بالاكمل

%4

فقدان إصبع اخلرص بالاكمل

%50

فقدان الرجل حىت منفصل الورك

%35

فقدان الرجل حتت الركبة
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Loss of leg at hip
Loss of leg between knee
and hip
Loss of leg below knee
Loss of all toes of one
foot
Loss of big toe
Loss of one other toe

%70
%50
%35
%15

%15

فقدان مجيع أصابع القدم يف رجل واحدة

%5

فقدان األصبع الكبري

%1

فقدان أي إصبع أخر

%5
%1

يعترب الفقدان الاكمل و الهنايئ الستخدام أي عضو من أعضاء
 و يف حال حدوث.اجلسم حمدد أعاله مبثابة فقدان هلذا العضو
،فقدان جزيئ ألي عضو من أعضاء اجلسم وفقًا ملا ذكر أعاله
فعندئذ يكون هناك تعويض مستحق الدفع بنسبة موئية أقل
 وال يتحمل مدير التاكفل.بالتناسب مع هذا الفقدان اجلزيئ
 خبصوص العجز100% املسوئلية عن دفع نسبة تعويض تزيد عن
.الدامئ يف حالة الوفاة

The complete and irrecoverable loss of use of any
part of the body specified above is deemed to be
loss of such part.
In the event of partial loss of any part of the body
specified above a proportional lower percentage of
compensation shall be payable. Takaful Operator
shall not be liable to pay in respect of permanent
disablement more than %100 of compensation
payable in the event of death.
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