
TAKAFUL EMARAT

Wealth Plan
A flexible Single Contribution Investment Plan to grow 
your wealth

برنامج ثروة

About	Takaful	Emarat

  

Dedicated	Shariah-compliant	life	and	
health	insurance	provider	in	the	UAE

Strong	management	team	with	over	130	
years’ combined experience

Offices	across	the	UAE	in	
Dubai, Sharjah and Abu Dhabi
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عناوين التواصل:

خدمة الزبائن : 600522550 
 Customerrelations@takafulemarat.com

المكتب الرئيسي
تكافل االمارات – تأمين (ش.م.ع)

بجانب محطة مترو أم الشيف 
ص.ب: 57589، شارع الشيخ زايد

ام الشيف، دبي، االمارات العربية المتحدة
هاتف: 97142309300+  

فاكس: 97142309333+   

فرع الشارقة
مكتب رقم 305، بناية البحيرة

كورنيش البحيرة، المجاز
الشارقة، االمارات العربية المتحدة

هاتف: 97165970700+  
فاكس: 97165970777+   

فرع أبو ظبي
 الطابق الرابع، مكتب رقم 402، مركز الوحدة

التجاري
أبو ظبي، االمارات العربية المتحدة

هاتف: 97128131800+  
فاكس: 97128131888+   

تواصل معنا لتلبية احتياجاتك التكافلية عبر:

تكافل االمارات - تأمين (ش.م.ع)
قيد رقم (86) وبموجب االقانون االتحادي رقم (6) لعام 2007

www.takafulemarat.com

HEAD	OFFICE
Takaful	Emarat	-	Insurnace	(P.S.C)
Next	to	Umm	Al	Sheif	Metro	Station	
P.O.	Box	No.	57589,	Sheikh	Zayed	Road
Umm	Al	Sheif,	Dubai,	United	Arab	Emirates
Phone	:	+971	4	230	9300
Fax	 :	+971	4	230	9333

SHARJAH	OFFICE
Office	No.	305,	Al	Buhaira	Building,
Al	Buhaira	Corniche,	Al	Majaz,
Sharjah,	United	Arab	Emirates
Phone	:	+971	6	597	0700
Fax	 :	+971	6	597	0777

TAKAFUL	EMARAT	-	INSURANCE	(P.S.C.)
Registration No. (86) and subject to Federal Law No. (6) of 2007
www.takafulemarat.com

For all your Takaful insurance needs, please contact:

Customerrelations@takafulemarat.com

ABU	DHABI	OFFICE
4th	Floor,	Office	No.	402,	Al	Wahda
Commercial	Centre,
Emirates	NBD	Bank	Building,	Near	Al
Wahda	Mall,
Abu	Dhabi,	United	Arab	Emirates
Phone	:	+971	2	813	1800
Fax	 :	+971	2	813	1888



 

KEY	Plan	Features:
  

 

*For	detailed	information	please	refer	to	illustration	&	plan	T&C.

 

 

 

 

Factors	to	consider	when	applying	for	your	Wealth	Plan:

Plan	Available	till	99	years	of	Age.

Worldwide	coverage.

Available	as	a	plan	in	both	AED	and	USD	for	pay-ins	and	pay-outs.

Plan	term	from	5	years.

Eligible	from	18-79	years.

Takaful	protection	of	1%	of	Investment	amount	in	case	of	death	due	to	
any	cause	till	age	80	years.

Charges
Surrender	charges	will	be	applicable	as	mentioned	in	the	illustration	and	
plan	documents	in	case	of	early	cancellation	of	the	plan.

This	product	contains	charges	including	Fund	Management,	
Administration,	Risk,	Wakala	&	Mudareb	fees	etc.	

قبل التقدم بطلب اشتراك في برنامج ثروة، يرجى االطالع على ما يلي:

هذا البرنامج متاح لحين بلوغك ال٩٩ من العمر.

تغطية تكافلية في جميع أنحاء العالم.

إمكانية التعامل بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي.

مدة البرنامج ال تقل عن ٥ سنوات.

األشخاص المؤهلون باالشتراك ما بين ١٨ إلى ٧٩ عام . 

 حماية تكافلية بنسبة ١٪ من مبلغ االستثمار في حالة الوفاة ألي سبب حتى 
سن ٨٠ عاًما.

رسوم
في حالة الرغبة في إلغاء البرنامج قبل تاريخ االستحقاق سوف تطبق رسوم 

تصفية كما هي موضحة في الشرح التوضيحي ومستندات البرنامج.

هذا البرنامج يخضع لرسوم تشمل رسوم إدارة الصندوق واإلدارة وتكلفة 
الخطر والوكالة والمضاربة ورسوم أخرى.

* للحصول على المزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشرح التوضيحي وشروط وأحكام البرنامج.

كما  ثروتك  لزيادة  التخطيط بشكل صحيح. خّطط  أموالك هي  لزيادة  األولى  الخطوة 
يتطابق  ان  يجب  مدروسة.  التفاصيل  كل  تكون  بحيث  منزلك  تصميم  عند  تفعل 
التخصيص لصناديق االستثمار مع أهدافك وتطلعاتك لتكوين حياة مثالية. تقدم لك 
تكافل اإلمارات برنامج “ثروة”، برنامج استثمار ذات اشتراك فردي مرن يساعدك في 

موازنة احتياجات الحماية واالستثمار بأسلوب متقن ومنتظم.

الحماية التكافلية في حالة الوفاة.

اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  االستثمارية  الصناديق  من  مجموعة 
لزيادة استثماراتك.

متوفر بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي.

إمكانية السحب الجزئي أو تصفية البرنامج في حالة الطوارئ.


