Shariá Permeable

المقدمة الشرعية

This Takaful Insurance Agreement (hereinafter
referred to as the “Policy”) has been conclude by
and between:

)"تم إبرام هذه اال تفاقية للتأمين (يشار إليها فيما يلي بــــــ"الوثيقة
- :بين كل من

-Arabian Scandinavian Insurance company P.L.C
Takaful PSC.P.O.Box 1993-Dubai. United Arab
Emirates(hereinafter referred to the “Company”)
And
- The Participant.

ع.م.الشركة العربية االسكندنافية للتأمين ش
 ويقع مقر مكتبها الرئيسي في1993 ب.ص،.)(تكافل
 اإلمارات العربية المتحدة (و يشار إليها فيما يلي- دبي
.)بالشركة

-

.والمشترك

-

حيثثإ إن الشثثركة تمثثارة انشثثية التثثأمين التكثثافلي وفقثثا
لمبثثاد و احكثثام الشثثريعة اإلسثثامية والثثذ يقثثوم ىلثث
تعثثاون المشثثثتركين ا (حملثثة الوثثثثائ ) ىلثث تعثثثوي
الضرر الذ يصثيب احثدهم مثن ااضثرار التثي ت ييهثا
 ويكثثون التعثثوي ممثثا يتبثثرع بثث،الو ثيقثثة التثثي يحملهثثا
)المشثثتركون مثثن اشثثتراكات نقديثثة )اشثثتراكات التكافثثل
يثثدفعونها فثثي صثثندو التكافثثل (حسثثاب حملثثة الوثثثائ
،)المشثثتركين) فثثي صثثورة اشثثتراكات (اقسثثاي/المشترك
.وكذلك ىائد استثمار تلك االشتراكات

-

وحيإ إن المشترك (حامل الوثيقة) قد واف ىل التعامل
مع الشركة وف هذه الصي ة للتأمين التكثافلي و مشثاركة
غيثره مثثن المشثتركين فثثي صثندو التكافثثل ىلث اسثثاة
تعثثثاوني و التبثثثرع باشثثثتراك النقثثثد ( القسثثثي) وبعائثثثد
ا ستثماره بالقثدر الثا م لت ييثة التعويضثات التثي تثدفعها
الشركة من صندو التكافثل نيابثة ىثن المشثتركين لمثن
يصاب منهم بضرر من ااضرار التثي تثم او يثتم التعاقثد
.ىل تعويضها

-

وحيإ إن المشترك قثد وافث ىلث تعيثين الشثركة وكثيا
ىن بثأرر معلثوم (ارثر الوكالثة بثاإلدارة) إلدارة ىمليثات
التأمين التكافلي الذ تمارس الشركة لصالح المشثتركين
كمثثثا وافثثث ىلثثث ان تقثثثوم الشثثثركة باسثثثتثمار اامثثثوال
المتثثثوافرة فثثثثي صثثثثندو التكافثثثل بصثثثثفتها مضثثثثاربا و
المشتركين بصفتهم ارباب مال نظير حصة شائعة لها من
ارباح اال ستثمار الثذ يثتم ىلث اسثاة ااحكثام الشثرىية
للمضثاربة الميلقثثة المثأذون فيهثثا للمضثارب بسلثثي راة
. مال المضاربة بمال

-

-Whereas the company practices Takaful Insurance
Activities according to the rules and principles of
Islamic Shari`a which is based on cooperation
between the Participants i.e. the policy holders
upon any damage incurred by one of them which is
covered under the policy held by him. Such
compensation shall be in the form of cash
contributions paid by the Participants (or
policyholders). as donations in the Takaful Fund
the account of the Participants or policyholders in
the form of premiums as well as the investment
returns of such contributions.

-Whereas the Participant (or policyholder) has
agreed to deal with the company according to this
form to Takaful Insurance and participate with the
other Participants or (Policyholders) in the Takaful
Fund cooperation basis, pay his cash contribution
(premium) and its investment return by an amount
sufficient to cover the compensations paid by the
company from the Takaful Fund on behalf of the
Participant (or Policyholders) to any of them who
sustains one for compensation.
-Whereas the Participant (or policyholder). has
agreed to appoint the company as his attorney for
a known consideration called” management
agency fee to manage the Takaful Insurance
Operations carried by the Company in favor of the
Participants (or Policyholders) as fund owners
(Arab Mal) in consideration of a common share
from the investment returns according to Islamic
Shari`a rules of absolute (Unrestricted) Mudaraba
in which Mudarib is allowed to mix his funds with
the Mudaraba capital.

-Whereas the Participant (or policyholder). has
agreed that the amount of management agency
fee deducted from the premium payable by the
Participant (or policyholder). and the company
common share in the investment returns in its
capacity as Mudarib, have been determined in a
public announcement available at the company
head office and branches (to be approved before
the beginning of each financial year and applied to
all the policies concluded during such year).
--whereas the compensation are paid to the
Participants (or policyholders) by the company
from the Takaful Fund, any liability for the
insurance (compensation) or payment to the
Participant (or policyholder). Provided for in the
policy or any previous or subsequent
understanding and agreement between the
company and Participant whether by way of
evidencing or denial, means the liability of the
Takaful Fund itself and payment from such
account, even if the matter is attributable to the
company in any form or manner.
-whereas the Participant (or policyholder) has
agreed to distribute the surplus created on the
Takaful Fund – after the deduction of all necessary
provisions and reserves-among the joint
Participants (or policyholders) in the Takaful Fund
at the end of the financial year in which such
surplus has been created, in accordance with the
mechanism approved by the fatwa and Shari’a
Committee in the company – hereby authorized by
the Participant (or policyholder) in this respect-and
ratified by the company’s board of directors. The
Participant (or policyholder) also agreed to cover
the loss of the Takaful Fund in a certain financial
year from the surplus created in any following
financial year.
--whereas the company shall enter into contract
with each one of the Participant (or policyholder)
by attorney ship of other Participant (or
policyholder) I .e the Takaful Fund in connection
with the insurance operation .
Now, therefore the company and the Participant
(or policyholder) have mutually agreed and

 وحيثإ إن المشثثترك قثثد واف ث ىلث ان مقثثدار ارثثر الوكالثثةباإلدارة الذ يتم اقتياى من االشتراك النقد (القسثي) الثذ
يدفع المشترك وحصة الشثركة الشثائعة مثن اربثاح االسثتثمار
بصثثفتها مضثثاربا قثثد تحثثددا وف ث الثثوارد فثثي اإلىثثان العثثام
المورثود فثي المرك ث الرئيسثي للشثركة وفروىهثثا (والثذ يثثتم
ا ىتماده قبيل بداية كل سنة مالية لييب ىل الوثائ التي تبرم
.)سالها

وحيإ إن التعويضات للمشتركين إنما تدفعها الشركة من
صندو التكافل فإن اية مسؤولية ىن التعثوي او الثدفع
للمشترك ترد في الوثيقة او في ا ا تفثا او تفثاهم سثاب
او الح ذ صلة بين الشركة و المشترك سواء بصثي ة
اإلثبات او النفي إنما يقصد بها مسؤولية صندو التكافل
نفس والدفع من هذا الصندو و لو تمت نسبة اامر إل
.الشركة بأية صي ة

-

وحيثإ إن المشثترك قثد وافث ىلث تو يثع الفثائ الثذ
يتحق ث فثثي صثثندو التكافثثل (بعثثد سصثثم مثثا يل ث م مثثن
مسصصثثات و احتيايثثات وقيمثثة ميالبثثات و اشثثتراكات
إىثثادة التكافثثل و المصثثاري التش ث يلية و رسثثوم الوكالثثة
ونسبة المضاربة) بين المشتركين في صندو التكافل في
نهايثة السثنة الماليثة التثي تحقث فيهثا الفثائ وذلثك وفث
 التثي- اآللية التي تقرها لرنة الرقابة الشرىية بالشثركة
 ويعتمثثدها مرلثثة- قثد فوضثثها ىن ث فثثي هثذا السصثثوص
 وفثي حثال ورثود ايثة سسثارة فثي ا سثنة،إدارة الشركة
مالية معينة ستقدم الشركة لصندو التكافل قرضثا بثدون
 كمثثثا وافثث ىلثثث ربثثثر سسثثثارة، )فائثثدة (قرضثثثا حسثثثنا
صندو الت كافل في ا سنة مالية معينة من الفائ الذ
.يتم تحقيق في ا سنة مالية تالية

-

وحيثإ إن الشثركة تتعاقثد مثثع كثل واحثد مثن المشثثتركين
– بالوكالة ىن بقية المشتركين – ا ىن صندو التكافل
.فيما يتعل بعمليات التأمين

-

فقثثد تاقثثت إرادة الشثثركة وحامثثل الوثيقثثة ( المشثثترك ) باإليرثثاب
والقبول المتبادل ىل ا ىتبار هذه المقدمة ر ءا اليتر ا من الوثيقة

consented to consider this introduction as an
integral part of the policy (or any previous or
subsequent agreement and understanding
between them) and complementary hereto and to
enter this policy under the terms and exclusion
therein.
Furthermore, all the concepts and terms provide
for therein shall be construed in accordance with
the contents of this introduction.

)او ا اتفا او تفاهم ساب او الحث بينهمثا) و متممثا لهثا و ىلث
 مع تفسير ما،إبرام هذه الوثيقة بالشروي و االستثناءات الواردة بها
يرد فيها من مفاهيم و مصيلحات و غيرهثا وفث مثا رثاء فثي هثذه
.المقدمة

I hereby acknowledge that I have read and agre e d
on the above Shariá preamble

اقر انني اطلعت ووافقت على املقدمة الشرعية املذكورة أعاله

