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CREDIT SHIELD TAKAFUL 
CERTIFICATE for CREDIT CARDS 

ت�افل ل�حماية االئتمانية ع�� بطاقات  تأم�ن شهادة

 االئتمان 

Terms & Conditions  الشروط واألح�ام 

The following definitions shall have the meanings 
assigned to them where they appear in this Certificate. 
Whenever the context requires the masculine gender 
shall include the feminine gender. 

�لمات ال .شهادة الُيقصد بالتعر�فات التالية املعا�ي املقابلة لها �� هذه 

 الواردة بصيغة املذكر �شمل صيغة املؤنث أيًضا حسبما يقت��ي السياق. 

Accident: Means a sudden, unexpected, violent, 
external and unforeseen event without negligence on 
the Participant / Customer’s part and beyond his 
control, causing a severe   physical bodily injury or 
disability, which is usually visually identifiable. 

نبأ يقصد بھ حدث مفا�� وغ�� متوقع وعنيف وخار�� وغ�� مت ا�حادث:

العميل وخارج عن سيطرتھ، مما  /ش��كبھ دون إهمال من جانب امل

 ما  والذي ، �جزيتسبب �� إصابة جسدية أو 
ً
 . للعيان اظاهرً ي�ون عادة

Age Limits: (a) Death Cover – from 18 years to 70 
years and (b) Permanent Total Disability Cover – from 
18 years to 65 years     (c) Accidental Death Benefit 
from 18 years to 70 years (d) Involuntary Loss of 
Employment- from 18 years to 60 years.   

ال�جز    �غطيةسنة و(ب)    70سنة إ��    18من    -الوفاة    �غطية :السنحدود  

من   نتيجة حادثسنة و(ج) إعانة الوفاة    65سنة إ��  18من    -الك�� الدائم  

 60سنة إ��  18من  –ا�ج��ي للعمل  الفقدانسنة (د)  70سنة إ��  18

 سنة. 

Coverage: Death due to Any Cause and 
Permanent Total Disability due to Accident or 
Sickness  
Accidental Death Benefit  

Involuntary Loss of Employment  

 و ؛ الوفاة ألي سبب  التغطية التأمينية:

  ال�جز الك�� الدائم �سبب التعرض �حادث أو مرض  

 إعانة الوفاة نتيجة حادث 

 ا�ج��ي للعمل  الفقدان

Date of Commencement: Means the date of 
inception of the Master Takaful Certificate or the date 
on which the customer is enrolled for this takaful 
Certificate; when the bank granted Finance to the 
customer. 

الت�افل   تأم�ن شهادة ُيقصد بھ تار�خ بدء سر�ان  :السر�ان تار�خ بدء

الت�افل   تأم�ن شهادة الرئيسية أو تار�خ ��جيل العميل ل�حصول ع�� 

 منح املصرف التمو�ل للعميل. ي؛ أي عندما املاثلة

Death: Death means death due to any cause other than 
those excluded under the Takaful Certificate. 

ستثناة ُيقصد بالوفاة الوفاة ألي سبب بخالف األسباب   الوفاة:
ُ
بموجب   امل

 الت�افل.  تأم�ن شهادة 

Event Date: Is the date of death occurred for Death 
due to any cause and date of recognition of Permanent 
Total Disability with respect to Permanent Disability.  

  إثبات ُيقصد بھ تار�خ الوفاة �� حالة الوفاة ألي سبب وتار�خ   :ا�حدثتار�خ  

 ال�جز الك�� الدائم فيما يتعلق بال�جز الدائم.

Injury: Refers to bodily injury through accident and 
it causes permanent disablement after the Certificate 
commence date during the Takaful Certificate Period.  

�ش�� إ�� اإلصابة ا�جسدية الواقعة خالل التعرض �حادث وال�ي   اإلصابة:

خالل ف��ة   التأم�ن شهادة سر�ان تؤدي إ�� ال�جز الدائم �عد تار�خ بدء 

  الت�افل. تأم�ن شهادة 

Participant/ Customer: Any UAE resident who has 
availed a Credit Card from Emirates Islamic Bank 
PJSC with in the age criteria specified is eligible to 

املتحدة وقد    أي �خص مقيم �� دولة اإلمارات العر�ية العميل:  /ش��كامل

واستو��  حصل ع�� بطاقة ائتمان من مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. 
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be included as mentioned in the Takaful Certificate 
terms and conditions. 

دة  السّن معاي��   إلدراجھ ع�� النحو املذ�ور �� شروط   ا�حدَّ
ً
ي�ون مؤهال

 الت�افل.  تأم�ن شهادة وأح�ام 

Certificate Holder / Bank: EMIRATES ISLAMIC 
BANK PJSC, Dubai, United Arab Emirates. 

  مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.،  املصرف: /التأم�ن شهادةحامل 

 د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة. 

Sickness: Disorder or disease initiated while this 
Takaful Certificate is valid. 

ُيقصد بھ االضطراب أو املرض الذي يبدأ �� الظهور أثناء سر�ان  املرض: 

 . املاثلةالت�افل  تأم�ن شهادة 

Sum Covered: Actual amount of outstanding 
balance including profit and other charges of the 
customer at the time of his /her death or Disability 
subject to underwriting guidelines of the Credit Life 
Takaful Certificate. 

املبلغ الفع�� للرصيد املستحق بما �� ذلك األر�اح والرسوم  :مبلغ التغطية

األخرى املستحقة للعميل وقت وفاتھ أو �جزه بمقت��ى التوج��ات 

 ع�� ا�حياة.االئتما�ي الت�افل  شهادة اإلرشادية لالكتتاب ا�خاصة �

Takaful Benefit: Means the indemnity payable under 
the scope of this Takaful Certificate in respect of 
Death or Permanent Total Disability. 

  شهادة نطاق ل وفًقاُيقصد ��ا التعو�ض مستحق الدفع  الت�افل: منفعة

 ال�جز الك�� الدائم.فيما يتعلق بالوفاة أو  املاثلةالت�افل  تأم�ن

Takaful Service Provider (Company): NOOR 
TAKAFUL FAMILY PJSC  

د خدمة الت�افل (الشركة):   ش.م.ع. العائ�� للت�افل نور  مزّوِ

Conditions:  :الشروط 

The Takaful Cover for a Customer shall terminate at 
the earliest of: 

 ما ي��: م أي الت�افل للعميل بمجرد حدوثينت�ي تأم�ن 

(a) Repayment of the Outstanding Balance except 
rollover or re-schedule; 

 أو إعادة ا�جدولة؛ التجديد(أ) سداد الرصيد املستحق باستثناء 

(b) Transfer of his indebtedness to another entity or 
person; 

 مديونيتھ إ�� كيان أو �خص آخر؛(ب) تحو�ل 

(c) Failure of the Certificate holder to pay the 
Contribution in respect of the customer; 

 ا�خاص بالعميل؛  لالش��اك التأم�ن شهادة (ج) عدم سداد حامل 

(d) End of Certificate Period or earlier cancellation.  لها؛  أو اإللغاء املبكر  التأم�ن شهادة (د) ان��اء ف��ة 

(e) Payment of benefit under Takaful Cover  الت�افل بموجب تأم�ن  املستحقة نفعةامل(هـ) سداد 

The Company shall have the right to require 
satisfactory evidence of age of the Customer from the 
Certificate  holder before any benefit is paid in respect 
of any claim under this Certificate. 

  التأم�ن   شهادة العميل من حامل    سّن ع��    إثبات مقبول يحق للشركة طلب  

الت�افل   تأم�ن شهادة فيما يتعلق بأي مطالبة بموجب   منفعة  قبل دفع أي

 .املاثلة

“Any pre-existing illness or condition will not 
invalidate the Takaful Cover for: 

a. Death due to Any Cause (DAC) 
b. Up to the Free Cover Limit (FCL) as stated 

in the First Schedule for Permanent Total 
Disability (PTD)  

On any claim admitted with Pre-existing illness or 
condition, no waiting Period for DAC while 12 
months waiting period will apply for PTD.” 

مرض أو ظرف ص�� موجود مسبًقا إ�� إبطال تأم�ن الت�افل  لن يؤدي أي  "

 :ع��

 ) DACالوفاة ألي سبب ( )أ(

) ع�� النحو املذ�ور �� امل�حق FCL( ة ا�حر  التغطيةإ�� حد  )ب(

 )  PTDاألول لل�جز الك�� الدائم (

  ظرف ص�� موجود  أو مرض  �سبب قبولها يتم مطالبة بأي فيما يتعلق 

ق   ف��ة  تطبيق يتم ولن  مسبًقا، انتظار �� حالة الوفاة ألي سبب بينما ُتطبَّ

 شهًرا �� حالة ال�جز الك�� الدائم." 12ف��ة انتظار مد��ا 

Exclusions - Applicable for all Takaful Covers:  تنطبق ع�� جميع أنواع تأم�ن الت�افل:  -االستثناءات 
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No benefit will be payable if death or disability results 
directly or indirectly from: 

مستحقة الدفع �� حال حدوث الوفاة أو ال�جز �ش�ل   منفعةلن ت�ون أي  

 مباشر أو غ�� مباشر نتيجة ملا ي��: 

• War, invasion, act of foreign enemies, 
hostilities or warlike operation, (whether war 
be declared or not), civil war, Mutiny, civil 
commotions, assuming the proportions of or 
amounting to a popular rising, military 
rising, insurrection, Rebellion, military or 
usurped power or any act of any person 
acting on behalf of or in connection with any 
organization actively directed towards the 
overthrow of or the influencing of any 
government or ruling body by force, 
terrorism or violence. 

األعمال العدائية  وأأعمال العدو األجن�ي  وأالغزو  وأا�حرب  •

العمليات شبھ ا�حر�ية (سواء �انت ا�حرب معلنة أو غ��  وأ

 املدنية  االضطرابات  أو  العصيان  أو  األهلية،  ا�حرب  وأمعلنة)  

أو ما ُيف��ض أنھ يمثل درجة من أو ير�� إ�� ثورة شعبية أو 

ح أو أفعال القوة 
َّ

حركة عسكر�ة أو تمرد أو عصيان مس�

أو أي فعل يصدر عن أي   العسكر�ة أو اغتصاب سلطة

هة  مة موجَّ
َّ
�خص يتصرف نيابة عن أو فيما يتصل بأي منظ

بقوة نحو اإلطاحة بأي ح�ومة أو هيئة حاكمة أو التأث�� عل��ا 

 باستخدام القوة أو اإلرهاب أو العنف.  

• Misuse of drugs or alcohol other than the 
proper use of drugs prescribed by a legally 
qualified medical practitioner 

استعمال العقاق�� بخالف  إساءة الكحول أو  �عاطي •

 االستعمال السليم ا�حدد من قبل ممارس ط�ي مؤهل قانوًنا

• HIV / AIDS. • .ف��وس نقص املناعة البشر�ة/اإليدز 

• Any accident occurring on or in or about any 
aircraft other than an aircraft in which the 
Customer was travelling as a bonafide 
passenger and which is operated by a 
licensed commercial or chartered airline. 

أي حادث يقع ع�� م�ن أي طائرة أو بالقرب م��ا بخالف   •

الطائرة ال�ي �ان العميل �سافر ع�� مت��ا كمسافر حسن  

كة ط��ان تجار�ة أو مستأجرة النية وال�ي تخضع إلدارة شر 

 مرخصة.

• Death or disability directly or indirectly 
occasioned through any unlawful or criminal 
act of the Customer. 

الوفاة أو ال�جز الذي ينجم �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر عن   •

 أي فعل غ�� قانو�ي أو إجرامي من قبل العميل. 

• No claim is payable for suicide while sane or 
insane, within 1 (one) year from the 
Customer’s entry into the Certificate and also 
within 1 (one) year from the date of any 
increase in the Sum Assured. 

أي مطالبة �� حال االنتحار سواء �ان العميل   �ستحق ال  •

 أو مختل عقلًيا، خالل سنة (
ً
العميل  قيد) واحدة من 1عاقال

) واحدة من تار�خ أي  1وأيًضا خالل سنة ( التأم�ن شهادة �� 

 . مبلغ التغطيةز�ادة �� 

• No claim is payable on disappearance if the 
Customer is not traceable or absconding 
from the UAE. 

�عقبھ  �عذر إذا العميل  اختفاءأي مطالبة �� حال  �ستحق ال  •

 .دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فراره من  �� حالة أو

Extra Exclusions for Permanent Total Disability: :استثناءات إضافية لل�جز الك�� الدائم 

No Benefits under this section shall be payable in 
respect of a Customer where the event giving rise to a 
claim occurs as a result of: 

بموجب هذا القسم فيما يتعلق بالعميل �� حال وقوع    منافعأي    �ستحقال  

 ا�حادث الذي يؤدي إ�� أي مطالبة نتيجة ألي مما ي��: 

• Any deliberate self-inflicted injury and/or 
self-medication (without a proper 
prescription from a legally recognized 
medical practitioner) 

أو تطبيب ذا�ي (بدون وصفة   أي إصابة ذاتية متعمدة و/ •

 من ممارس ط�ي مع��ف بھ قانوًنا) صا�حةطبية 

• Engaging in or taking part in: •  :��االنخراط أو املشاركة فيما ي 

a. Naval, military or air force service or 
operations. 

ا�خدمة أو العمليات البحر�ة أو العسكر�ة أو  أ

 ا�جو�ة.
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b. Winter sports (other than skating or 
curling) at any winter sports resort Scuba 
diving involving the aid of breathing 
apparatus, rock climbing or 
mountaineering normally involving the 
use of ropes or guides, potholing, hang 
gliding, parachuting, hunting on 
horseback, or driving or riding in any kind 
of race; 

الر�اضات الشتو�ة (بخالف ال���ج أو الك��لنغ) ��  ب

مارسة الر�اضات الشتو�ة والغوص  أي منتجع مل

والغطس الذي يتطلب استعمال أجهزة التنفس 

و�سلق ال�خور أو �سلق ا�جبال الذي يتطلب  

 استعمال ا�حبال أو األدلة ور�ادة الكهوف  
ً
عادة

والط��ان الشرا�� والقفز باملظالت والصيد ع�� 

ظهور ا�خيل أو القيادة أو ر�وب ا�خيل �� أي نوع  

 اقات.من أنواع السب

c. Driving motor car or riding on motor 
cycles for racing. 

قيادة السيارات أو ر�وب الدراجات النار�ة ��  ج

 السباقات.

d. Deliberate exposure to exceptional danger 
(except in an attempt to save human life). 

التعرض املتعمد �خطر استثنائي (باستثناء   د 

 إنقاذ حياة إ�سان). محاولة 

Passive War Risk:  :مخاطر ا�حرب السلبية 

The Company will provide Takaful Cover for Death 
(DAC) and PTD Accident occurring as a direct or 
indirect consequence of any of the following provided 
the Customer was a non-participating victim of the 
situations described below: 

) وحوادث ال�جز الك��  DACستوفر الشركة تأم�ن الت�افل ع�� الوفاة (

  ) ال�ي تقع �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر نتيجة ألي مما ي�� PTDالدائم (

 ية غ�� مشاركة �� األحداث املو�حة أدناه:شر�طة أن ي�ون العميل �ح

Invasion or acts perpetrated by foreign enemies 

(whether war be declared or not), civil war, state of 

siege, civil disobedience, 

الغزو وأعمال العدو األجن�ي واألعمال العدائية (سواء �انت ا�حرب معلنة  

 ، رب األهلية وحالة ا�حصار والعصيان املد�يأو غ�� معلنة) وا�ح

 

General mobilization, revolution, usurpation of power 

militarily or politically, martial law or the declaration 

of a state of siege, 

التعبئة العامة والثورة واغتصاب السلطة عسكرً�ا أو سياسًيا و�عالن  

 ،العرفية أو حالة ا�حصاراألح�ام 

Insurrection, rebellion, mutiny, strike, riot, civil 

commotion, pillage, any kind of military projectile or 

explosive including booby trapped vehicles or objects, 

cannon shells, rockets or other weapons of war, 

whatever their origin and of whatever type, or any act 

outside the law perpetrated by armed individuals be 

they Customers of political, military or paramilitary 

organizations or Parties or not and be they acting on 

their own account or for the account of the 

organizations they are responsible towards. 

التمرد والعصيان املس�ح والعصيان واإلضراب والشغب واالضطرابات  

املدنية وال��ب، واستعمال أي نوع من القذائف العسكر�ة أو املتفجرة بما  

خة �� ذلك املركبات أو األشياء  وقذائف املدافع والصوار�خ أو غ��ها  املفخَّ

يرتكبھ   و�يمن أس�حة ا�حرب، أًيا �ان مصدرها ونوعها، أو أي عمل غ�� قان

سياسية أو عسكر�ة  أو أحزاب  أفراد مس�حون سواء �انوا عمالء ملنظمات  

�حسا��م ا�خاص أو  �عملون أو غ�� ذلك، وسواء �انوا  أو شبھ عسكر�ة

 �حساب املنظمات ال�ي �عملون لد��ا. 

 
 
Extra Exclusions for Passive War Risk: 

 

 السلبية:استثناءات إضافية �خاطر ا�حرب 

Passive War cover is excluded if: :ستث�ى تأم�ن ا�حرب السلبية �� ا�حاالت التالية�ُ 
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1. Customer is travelling to a country after war has 
been declared in that country or after it has been 
recognized as a war zone by the United Nations or 
where there is war like operations, as described below: 

إعال��ا سفر العميل إ�� أي بلد �عد إعالن ا�حرب �� ذلك البلد أو �عد  -1

من قبل األمم املتحدة أو حيث توجد عمليات شبھ حر�ية،  منطقة حرب

 كما هو مو�ح أدناه:

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

ُيقصد بمصط�ح "العمليات شبھ ا�حر�ية" األعمال العدائية والعصيان  

�حرب األهلية والتمرد والثورة والعصيان  والشغب واالضطرابات املدنية وا

�عالن السلطة و اغتصاب وأعمال القوة العسكر�ة أو  املس�ح والتآمر

 األح�ام العرفية أو حالة ا�حصار.

2. The Customer was an “Active Participant”- An 
Active Participant” shall mean a perpetrator of any of 
the events defined above as “Warlike operations” or a 
combatant in war. 

 امشالعميل �ان " -2
ً
ا" ر�

ً
�شط"   مشاركيقصد بمصط�ح " –ا �شط

"العمليات   تحت مس�ىا�حددة أعاله  ال�خص املرتكب ألي من األحداث

 
ً
 �� حرب.  شبھ ا�حر�ية" أو مقاتال

3. Any “Act of Nuclear, Biological and Chemical 
(NBC) Terrorism” 

 )"NBCأي "�جمات إرهابية نوو�ة و�يولوجية وكيميائية ( -3

4. Active War and NBC not covered. 4-  ال تندرج ا�حرب النشطة وال�جمات النوو�ة والبيولوجية والكيميائية

 تحت التغطية التأمينية. 

Involuntary Loss of Employment ا�ج��ي للعمل   الفقدان 

This Takaful Cover pays, after the Waiting Period of 
30 days, the monthly minimum Instalment due on his 
previous month’s statement as at the employment 
termination notification date, if the Participant / 
Customer becomes involuntarily unemployed. 
Payment is for a maximum of up to 12 (twelve) 
months. 

يوًما، ا�حد األد�ى   30�غطي هذا الت�افل دفع، �عد ف��ة انتظار قدرها 

ستحق �� الكشف الشهري السابق �� تار�خ
ُ
  خطار اإل  للقسط الشهري امل

 عن /ش��كالعمل، إذا أصبح امل إ��اءب
ً
العمل بصورة ج��ية.  العميل عاطال

 (اث�ي عشر) شهًرا.  12ويعُد ا�حد األق��ى للدفع ح�ى 

Waiting Period: Is the time from the Commencement 
Date or the Participant/ Customer’s entry into the 
Certificate, whichever is later. Termination notified 
during the Waiting Period will not be covered. 

 قيد أو تار�خ السر�ان هو الوقت من تار�خ بدء ف��ة االنتظار: 

، أ��ًما ي�� اآلخر. اإل��اء الذي يتم اإلخطار التأم�ن  شهادة العميل  /ش��كامل

 بھ خالل ف��ة االنتظار لن يتم �غطيتھ.

Eligibility: The Participant / Customer must have 12 
(twelve) months continuous employment of not less 
than 30 hours per week with the same employer prior 
to the claim date; Being a UAE national or a legal 
resident of the UAE on the date of claim; Re-
qualification: There must be a least 12 months of 
continuous employment after the term of a claim for 
which benefit have been paid to re-qualify for a new 
claim. 

(اث�ي عشر) شهًرا   12قد ق��ى العميل /ش��كملايجب أن ي�ون األهلية: 

ساعة أسبوعًيا مع ذات صاحب  30فيما ال يقل عن املستمر من العمل 

اء أ�ان مواطن إمارا�ي أو مقيم بصورة تار�خ املطالبة؛ سو  قبل العمل 

شهًرا   12قضاء  إعادة التأهيل: يجب  ؛  قانونية �� اإلمارات �� تار�خ املطالبة

ستمر �عد مدة املطالبة ال�ي دُ من 
ُ
�شأ��ا إلعادة  املنفعةفعت العمل امل

 التأهيل ملطالبة جديدة.

 

Exclusions 

 

 االستثناءات 

a) Applicable for ILOE:  (ا�ج��ي للعمل: الفقدان ما تنطبق ع��أ 
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1. Claims reported 60 days after the beginning of the 
unemployment 

 يوًما من بداية البطالة. 60��ا �عد مرور  تم اإلبالغ. املطالبات ال�ي 1

2. Unemployment notified within the Waiting Period 2 ف��ة االنتظار.. اإلخطار بالبطالة �� غضون 

3. Self-employed 3.العمل ا�خاص . 

4. The severance or the natural expiry of a fixed term 
contract of employment or of an interim contract 

ا�خدمة أو االن��اء الطبي�� لعقد عمل محدد املدة أو لعقد   إ��اء. 4

 مؤقت. 

5. Early retirement, resignation or voluntary 
redundancy, including cases of rejection of other 
suitable job in company due to organizational 
changes or negotiated settlements 

أو االستقالة أو حافز اال��اء املبكر بما �� ذلك حاالت  . التقاعد املبكر5

رفض وظيفة أخرى مناسبة �� الشركة �سبب التغي��ات التنظيمية أو 

 .التفاوضيةالتسو�ات 

6. Employees who are on probation 6 �� ف��ة التجر�ة. املوظفون . 

7. Dismissal or redundancy when the employer is a 
next of kin of the claimant, or when the claimant is a 
shareholder of the company or a Participant / 
Customer of its board. 

أو إ��اء العمل املبكر عندما ي�ون صاحب العمل قر�ب   التسر�ح. 7

�� الشركة أو  مساهم صاحب املطالبةأو عندما ي�ون  لصاحب املطالبة

 مجلس إدار��ا. عميل �� /مش��ك

8. Dismissal by reason of misconduct 8 .السلوك�سبب سوء  التسر�ح . 

9. Dismissal by reason of strikes, lockouts or other 
organized labour disputes or any unlawful acts, 
partial, seasonal or casual employment 

أو غ�� ذلك من  عمل أمام املوظف�ن  أو إغالق ال  اإلضراب�سبب    التسر�ح.  9

نظمة أو التصرفات غ�� القانونية أو التوظيف 
ُ
الن�اعات العمالية امل

 ا�جزئي أو املوس�ي أو العر��ي. 

10. Emiratization 10 ..التوط�ن 

b) Applicable for Death due to accident.  (حادث�سبب الوفاة  ما تنطبق ع��ب . 

1. Passive War Risk 1خطورة ا�حرب السلبية . 

Legal Jurisdiction القضائي  االختصاص 

This Certificate is subject to and shall be construed in 
accordance with the laws of United Arab Emirates to 
the extent that such laws do not conflict with the 
principles and rules of Shari’ a. Any dispute arises out 
of or in connection with this Certificate shall be 
referred to the jurisdiction of Dubai courts. 

وُتفسر وفًقا لقوان�ن دولة اإلمارات العر�ية  املاثلة  التأم�ن شهادة تخضع 

املتحدة إ�� ا�حد الذي ال تتعارض فيھ تلك القوان�ن مع مبادئ وقواعد 

 شهادةالالشريعة اإلسالمية. وُ�حال أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق ��ذه 

 إ�� اختصاص محاكم د�ي. 

Sanction Clause العقو�ات  بند 

Takaful Company shall not be liable to pay any claim 
or provide any benefit hereunder to the extent that the 
provision of such cover, payment of such claim or 
provision of such benefit would expose that Takaful 
service provider to any sanction, prohibition or 
restriction under United Nations resolutions or the 
trade or economic sanctions laws or regulations of the 
European Union, France or Germany. 

  بموجب  منفعة أي تقديم أو مطالبة أي دفع مسؤولية الشركة تتحمل ال

  هذه  دفع  أو التأمينية التغطية هذه  تقديم أن طاملا املاثلة التأم�ن شهادة 

  ألي  هذاالت�افل  مزّود خدمات �عّرِض أن شأنھ من نفعةامل أو املطالبة

  أو  املتحدة  األمم قرارات بموجب قيوًدا عليھ يفرض أو حظر أو عقو�ة

ا�خاصة الصادرة   االقتصادية أو التجار�ة العقو�ات�شريعات أو  قوان�ن

 .أملانيا أو فر�سا أو األورو�ي االتحادعن 

Claims Procedure  إجراءات املطالبات  
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Upon happening of an event giving rise to a claim 
under this Takaful Certificate, the customer / the 
customer’s legal heir or representative or the 
Certificate holder submit the below mentioned 
documents and shall follow the following procedure: 

الت�افل   تأم�ن شهادة �� حال وقوع أي حادث يؤدي إ�� املطالبة بموجب 

  التأم�ن  شهادة أو حامل  ھ، يقدم العميل/ ور�ث القانو�ي أو ممثلاملاثلة

 �تبع اإلجراءات التالية:و الوثائق املذ�ورة أدناه 

Claims to be reported to the Bank as early as 
practically possible as but not later than 180 days from 
the event date and all the related documents should be 
submitted within 90 days from the date of reporting 
claim to the company for Death and PTD and report 
any claim for Involuntary Loss of Employment 
Benefit ideally within 30 days and but not later than 
60 days.  

يتم إبالغ املصرف باملطالبات �� أقرب وقت ممكن عملًيا، ولكن خالل  

يوًما من تار�خ ا�حدث، وُتقدم جميع الوثائق ذات   180موعد أقصاه 

  وال�جز  وفاة لل يوًما من تار�خ إبالغ الشركة باملطالبة 90الصلة �� غضون 

  30  غضون   ��  لعمل�ج��ي لا  فقدانلل  مطالبة  أي  عن   واإلبالغ  الدائم  الك��

 .يوًما 60أقصاه  موعدخالل و  يوًما

For Death Claims  املطالبات �� حالة الوفاة  

• An official letter signed or email notification 
by the Certificate holder intimating the 
claim. 

ع أو إشعار ع�� ال��يد اإللك��و�ي من قبل   •
ّ
خطاب رس�ي موق

 .يفيد بتقديم مطالبة التأم�ن شهادة حامل 

• Completed Claim Form and Credit Card 
customer signed application copy. 

بطاقة االئتمان   طلب و��خة منمستوفاة استمارة مطالبة  •

عة من قبل العميل. 
َّ
 موق

• Credit Card account statement. •  .كشف حساب بطاقة االئتمان 

• Original or notarized true copy of the Death 
Certificate. 

 موثقة م��ا. شهادة الوفاة األصلية أو صورة طبق األصل  •

• If Death occurring outside UAE - Original 
Death Certificate duly notarized and attested 
by the UAE Embassy/Consulate in the 
country where death took place. 
Subsequently the same should be legalized 
by attestation from the Embassy/Consulate 
of that country in the UAE and the UAE 
Ministry of Foreign Affairs. 

�� حال حدوث الوفاة خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة،   •

ُتقدم شهادة الوفاة األصلية املصدقة واملوثقة حسب األصول  

من قبل سفارة/قنصلية اإلمارات العر�ية املتحدة القائمة ��  

يتع�ن تقن�ن نفس الشهادة   ة.البلد الذي حدثت فيھ الوفا

الحًقا من خالل التصديق عل��ا من قبل السفارة/القنصلية  

التا�عة لهذا البلد �� اإلمارات العر�ية املتحدة ووزارة ا�خارجية 

 اإلماراتية.

• Passport copy of deceased with valid Visa 
page (for expatriate) at the time of Death. 

  سار�ة تأش��ة صفحة فر املتو�� مع صورة من جواز س •

 ) وقت الوفاة.للوافدين(

• Wherever applicable, a Post Mortem Report, 
along with a Police Report if Death was due 
to an Accident. 

وتقر�ر الشرطة إذا حدثت الوفاة  �شر�ح ا�جثمانتقر�ر  •

 �سبب حادث، حيثما أمكن ذلك. 

• A detailed Medical Report from a licensed 
and registered medical officer if the actual 
cause of Death is not clearly mentioned on 
the Death Certificate. 

تقر�ر ط�ي مفصل من مسؤول ط�ي مرخص وم�جل إذا �ان   •

 سبب الوفاة الفع�� غ�� مذ�ور بوضوح �� شهادة الوفاة.

• Any other documents pertaining to the claim, 
which the company may require on a case to 
case basis depending on claim assessment. 

أي وثائق أخرى تتعلق باملطالبة، وال�ي يجوز أن تطل��ا الشركة  •

 ع�� أساس �ل حالة ع�� حدة بناًء ع�� تقييم املطالبة.

• All the above documents will have to be 
verified and accepted by the Company. 

للتحقق من �ح��ا  جميع الوثائق املذ�ورة أعاله  تخضع •

 من قبل الشركة. وقبولها
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For Permanent Total Disability due to Accident or 
Sickness 

 ل�جز الك�� الدائم �سبب التعرض �حادث أو مرض بالنسبة ل

• An official signed letter or email notification 
by the Certificate holder intimating the 
claim. 

ع أو إشعار ع�� ال��يد اإللك��و�ي من قبل   •
ّ
خطاب رس�ي موق

 يفيد بتقديم مطالبة. التأم�ن شهادة حامل 

• Completed Claim Form and Credit Card 
customer signed application copy. 

بطاقة االئتمان  طلب و��خة من مستوفاة استمارة مطالبة  •

عة من قبل العميل. 
َّ
 موق

• Customer Bundled Product, as applicable, 
account statement. National ID and Passport 
copy with valid Visa page (for expatriate) of 
the claimant. 

 العميل، حسب االقتضاء. اتمنتج مجموع كشف حساب  •

صفحة  وجواز السفر مع الهو�ة الوطنية صورة من بطاقة 

 ) لصاحب املطالبة.للوافدين( سار�ةتأش��ة 

• Disability award from a Medical Board duly 
constituted under the health regulations of 
UAE. 

حسب  اهتم �شكيل ةطبي هيئةشهادة طبية بال�جز من  •

األصول بموجب اللوائح ال�حية لدولة اإلمارات العر�ية  

 املتحدة.

• Medical certificate from the attending 
physician giving full information on the 
claimant’s health status. 

املعلومات ال�املة  تتضمنشهادة طبية من الطبيب املعا�ج  •

 املطالبة.عن ا�حالة ال�حية لصاحب 

• Copy of all medical documents 
(hospitalization and surgery reports, 
histology reports, specialist’s report, lab test 
etc.) related to the claim. 

��خة من جميع الوثائق الطبية (تقار�ر االستشفاء وا�جراحة  •

والفحوصات   األخصائيوتقر�ر  النسي��وتقار�ر التشر�ح 

 وما إ�� ذلك) املتعلقة باملطالبة.ا�خ��ية 

• Police report in case the disability is due to 
an Accident 

 تقر�ر الشرطة �� حال حدوث ال�جز �سبب حادث.  •

All the above documents will have to be verified and 
accepted by the Company and any payment of claims 
under this Takaful Certificate shall be paid to the 
Certificate holder / Bank. 

من قبل قبولها و يتم التحقق من �حة جميع الوثائق املذ�ورة أعاله 

الت�افل هذه �حامل   تأم�ن  شهادة الشركة، وُتدفع أي مطالبات بموجب 

 املصرف. /التأم�ن شهادة 

For Involuntary Loss of Employment  للعمل  ا�ج��ي  الفقدان 

• An official letter signed or email notification 
by the Certificate holder intimating the 
claim. 

  قبل  من اإللك��و�ي ال��يد ع��  إشعار أو موقع رس�ي خطاب •

 .املطالبة بتقديم يفيد شهادة ال حامل

• Completed Claim Form. •  مستوفاة مطالبة استمارة 

• Customer signed CC application copy  

• Credit Card Statements for 3 months 
including the one previous to the 
employment termination notification date. 

   من العميل موقعة االئتمان بطاقة طلب ��خة •

  تلك   ذلك  ��  بما  أشهر  3  ملدة   االئتمان  بطاقة  حساب  كشوفات •

 . العمل بإ��اء اإلخطار تار�خال�ي سبقت  الكشوفات

• Letter of termination confirming that 
employee’s (Covered) contract was 
terminated indicating clearly the reason of 
termination, stamped and signed by the 
Employer 

 إ��اؤه   تم  قد)  عليھ  ناملؤّم (  املوظف  عقد  أن  يؤكد  إ��اء  ابخط •

  صاحب  قبل من وموقًعا مختوًما اإل��اء، سبب توضيح مع

 . العمل

• Copy of employment contract • العمل  عقد من ��خة 
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• Passport copy with valid Visa Page (for 
expatriates) or National ID (UAE nationals) 

 

) للوافدين( سار�ة تأش��ة  صفحة مع السفر جواز من ��خة •

 العر�ية اإلمارات دولة مواط�ي( الوطنية الهو�ة بطاقة أو

 )املتحدة 

• Salary slips for the 6 months preceding date 
of notice of termination 

 اإل��اءب اإلخطار تار�خ �سبق ال�ي أشهر 6 ملدة  الراتب قسائم •

 

• Documentary evidences for validation of 
continuity of ILOE claim 

  الفقدان  مطالبة استمرار�ة من  للتحقق املستندات/  األدلة •

 للعمل ا�ج��ي 

• Labor Contract copy from the Employer if it 
is required to verify the period of 
employment contract. 

  �ان  إذا  العمل صاحب  من العمل عقد من ��خة •
ً
  مطلو�ا

 .العمل عقد مدة  من التحقق

 

• Any other document as may be required such 
as monthly submission of passport copy 
showing visa page. 

• Self-declaration of employment status one 
month after the notice period. 

  من   شهر�ة  ��خة  تقديم  مثل  مطلوً�ا  ي�ون   قد  آخر  مستند  أي •

 .التأش��ة  صفحة ظهرتُ  السفر جواز

 .اإلخطار ف��ة  من شهر  �عد الوظيفي للوضع الذا�ي التصر�ح  •

All the above documents will have to be verified and 
accepted by the Company 

 قبل  من وقبولها أعاله  املذ�ورة  املستندات جميع من التحقق جبي

 الشركة

  

The Takaful provider reserves the right to request for 
additional or detailed documents beyond as stated 
above, which may additionally be necessary  

a) to establish circumstances surrounding the 
Involuntary Loss of Employment of the 
Customer should the said circumstances warrant 
it.  

b) to investigate any suspected fraud or misuse of 
Certificate including when  
i) the Indebtedness as on Date of Event is not 

within the average preceding 6 months 
Indebtedness history of the customer from 
the date of event. 

ii) there is a sudden increased indebtedness 
within 2 months preceding the date of event 

iii) there are any additional circumstances in 
sole discretion of the company which may 
lead the Takaful provider to suspect fraud 
or misuse of the Certificate. 

 أو إضافية مستندات طلب �� با�حق الت�افل خدمة مزود يحتفظ

 أيًضا ور�ةضر  ت�ون  قد وال�ي أعاله، مذ�ور  هو ما تتجاوز  تفصيلية

  إذا العميل للعمل ج��ًيا بفقدان  ا�حيطة الظروف لتحديد )أ

 .ذلك ت��ر املذ�ورة  الظروف �انت

 استخدام  إساءة  أو بھ مشتبھ احتيال أي  �� للتحقيق )ب

 : م�ى ذلك �� بما الشهادة 

  6 متوسط  ضمن ليست ا�حدث تار�خ  �� كما املديونية 01

 .ا�حدث تار�خ من  العميل  مديونية لتار�خ السابقة أشهر

  تار�خ قبل شهر�ن خالل املديونية �� مفاجئة ز�ادة  هناك 02

 ا�حدث

 وحدها الشركة لتقدير وفًقا إضافية ظروف أي هناك 03

 احتيال  ��  االشتباه   إ��  الت�افل  خدمة  مزود   تدفع  قد  وال�ي

 .الشهادة  استخدام إساءة  أو

  

For enquiries حال وجود أي استفسارات �� 



   

 10 من 10 صفحة 
 

Please contact us by email or telephone on the 
contact details below: 

ع�� ال��يد اإللك��و�ي أو الهاتف باستخدام تفاصيل التواصل معنا  ير��  

 االتصال الواردة أدناه:

 E-mail to  Eibcreditlife@noortakaful.com  ال��يد اإللك��و�ي عنوان 

Eibcreditlife@noortakaful.com 

 Call 04 528 0495  04 495 5280 : الهاتف 

 

mailto:Eibcreditlife@noortakaful.com
mailto:Eibcreditlife@noortakaful.com

