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Guided by faith
Inspired by life

t’azur
Harvest Plan

t’azur
The new regional name in Takaful
t’azur’s plan is to become the new regional leader in
providing Shari’a-compliant Takaful products for the benefit
of its members in the community.
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, long recognized
as the financial capital of the Gulf, and backed by an initial
authorized capital of US$500 million, t’azur has
successfully combined proven financial expertise with a
complete adherence to Shari’a principles.

The minimum investment amount under this plan is
US$ 10,000.

t’azur Harvest Plan
Reap the Rewards of your Hard Work

t’azur Harvest Plan respects your right to have complete
control of your financial resources. The performance of your
Plan depends upon the funds in which you have chosen to
invest. These unitized funds can be switched at any time
during the life of the Plan, with 6 free of cost transfers
permitted each year. Unit prices in the funds may fall as well
as rise throughout the life of your Plan.

t’azur Harvest Plan is a single Contribution product
designed to provide investment growth by allowing you to
make a lump sum investment in a wide variety of unitized
funds. You have the option to make regular withdrawals,
which are guaranteed subject to there being sufficient units
in your Participant’s Investment Account. Regular
withdrawals can be on a monthly, quarterly, half yearly or
annual basis.
With t’azur your Contribution is invested at the onset, and
after the deduction of initial allocation charges, no additional

Year
1st year
2nd year
3rd year
4th year
5th year
6th year
7th year

t’azur Harvest Plan is a medium to long term investment
plan designed to give you maximum flexibility and growth in
your financial planning strategy. You can access part or all
of your investment at any time.

t’azur has tapped into the growing worldwide demand for
Islamic financial products by providing an Islamic alternative
to conventional insurance. Our understanding of local and
global markets, as well as our commitment to Shari’a
principles enables us to provide the personal touch in
meeting customer needs and delivering innovative Takaful
protection, investment and retirement benefit solutions.

Any good investor will tell you that ‘you reap what you sow’.
At t’azur we understand that you want your money to work
for you, and with our t’azur Harvest Plan it will do just that.

Early encashment fee

fees are charged for the life of the Plan except for
adminstration charges. You can invest your money in a
wide range of Shari’a-compliant funds being offered by
third party Fund managers. The unitized funds are classified
into conservative, medium risk and high risk growth.

Family Protection Cover
The amount payable on the death of the participant will be
101% of the account value.

The Freedom to Choose

t’azur Harvest Plan
For further details of the t’azur Harvest Plan, including specific conditions
and exclusions, please refer to the Policy terms and conditions which are
available on request. The benefits of the Plan will be in accordance with the
terms of the Policy.
t’azur Harvest Plan is a Shari’a – compliant life insurance plan. If you cash in
your Plan in the early years you may not get back the original amount
invested.
t’azur Company b.s.c (c) – Regional Takaful Company does not accept
responsibility for any actions or inaction resulting from this document.

Early Encashment Fee
t’azur Harvest Plan allows you to withdraw up to 10%
annually of your account value at any time without any
penalty. If the Plan Owner wishes to withdraw more than
10% in any of the first seven years of the Plan a withdrawal
fee as per the table in the following page will apply:

of encashment fee %
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

t’azur Company b.s.c. (c)
P.O. Box: 31600, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel.: +973 17561666
Fax: +973 17561669
tazur.com

t’azur Harvest Plan respects
your right to have complete
control of your financial
resources.

برنامج
ت�آزر تراث احل�صاد
ت�آزر
اال�سم الإقليمي اجلديد يف قطاع التكافل
ت�سعى �شركة ت�آزر ب�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة اجلديدة يف املنطقة يف
جمال توفري منتجات التكافل املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
مل�صلحة م�شرتكيها يف املجتمع.

�أخرى طوال فرتة الوثيقة .كما ميكنك ا�ستثمار �أموالك يف جمموعة
وا�سعة من ال�صناديق اال�ستثمارية املتوافقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،املعرو�ضة من طرف ثالث .كما ت�صنف هذه ال�صناديق ح�سب
معدالت منو حمافظة� ،أو متو�سطة املخاطر� ،أو عالية املخاطر.

وباتخاذ مملكة البحرين مقرا رئي�سيا لها التي تعترب املركز املايل ملنطقة
اخلليج ،وبدعم من ر�أ�سمال م�صرح به مبدئيا قدره  500مليون دوالر
�أمريكي� ،أثبتت �شركة ت�آزر جناحها يف اجلمع بني خربتها املالية وااللتزام
مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء.

يعترب برنامج ت�آزر احل�صاد برناجما ا�ستثماريا ذا معدل متو�سط �إىل
طويل الأجل� ،صمم لتوفري �أق�صى درجات املرونة ومعدالت منو �ضمن
�إ�سرتاتيجيتك للتخطيط املايل .وميكنك �سحب جزء �أو كل من اال�ستثمار
يف �أي وقت ت�شاء ولكن هذا �سوف يعتمد على املبلغ املتوفر يف ح�سابك يف
ذلك الوقت.

قامت ت�آزر بتلبية الطلب العاملي املتزايد على املنتجات املالية الإ�سالمية
من خالل توفري البديل الإ�سالمي للت�أمني التقليدي .وميكننا �إدراكنا
للأ�سواق املحلية والعاملية يف �شركة ت�آزر �إ�ضافة �إىل التزامنا مببادئ
و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء من تقدمي اللم�سة ال�شخ�صية يف تلبية
احتياجات العمالء وتقدمي حلول ومنافع مبتكرة للحماية واال�ستثمار
والتقاعد.
برنامج ت�آزر احل�صاد
اح�صد نتاج عملك اجلاد
�سيبلغك �أي م�ستثمر ح�صيف �أنك “جتني ما حت�صد” .ونحن يف ت�آزر
ندرك �أنك ترغب يف ا�ستثمار �أموالك لتعود عليك بربح �أكرب وبف�ضل
برنامج ت�آزر احل�صاد �سوف يكون لك ما تريد.
يعترب برنامج ت�آزر احل�صاد ا�شرتاك من دفعة واحدة يف وحدات
ا�ستثمارية يف برنامج تكافلي �صمم لتوفري منو ا�ستثماري يف جمموعة
وا�سعة من �صناديق اال�ستثمار .ويتيح لك برنامج ت�آزر احل�صاد �أن ت�سرتد
ا�ستثماراتك من خالل دفعات نقدية منتظمة طوال ال�سنة وعلى مدى
�سنني معينة .ويف حالة الوفاة ت�ستمر عائلتك يف ا�ستالم هذه الدفعات حتى
ا�ستنفاد ما تبقى من املبلغ امل�ستثمر ،وميكن �أن تكون ال�سحوبات املنتظمة
�شهرية� ،أو ربع �سنوية� ،أو ن�صف �سنوية� ،أو �سنوية ح�سب اختيارك.
مع �شركة ت�آزر يتم ا�ستثمار ا�شرتاكك من البداية بعد اقتطاع ر�سوم
التخ�صي�ص املبدئية والر�سوم الإدارية .ولن تفر�ض �أية ر�سوم �إ�ضافية

ويكون احلد الأدنى لال�ستثمار هو � 10.000آالف دوالر �أمريكي.
تغطية احلماية العائلية
يكون املبلغ امل�ستحق عند وفاة امل�شرتك بواقع  %101من قيمة احل�ساب.
حرية االختيار
يحرتم برنامج ت�آزر احل�صاد حقك يف الرقابة الكاملة على مواردك املالية
ويعتمد على م�شاركتك الن�شطة يف �إدارة �صناديقك ،كما �إن �أداء برناجمك
يعتمد على ال�صناديق التي اخرتتها ال�ستثماراتك .وميكن التحول من بني
ال�صناديق يف �أي وقت طوال مدة الربنامج ،حيث توفر ال�شركة لك �ست
حتويالت جمانية كل �سنة .ويجدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�سعار الوحدات يف
ال�صناديق قد تنخف�ض �أو ترتفع خالل مدة برناجمك.
ر�سم �سحب الأموال املبكر
ي�سمح لك برنامج ت�آزر احل�صاد ب�سحب ما ي�صل �إىل  %10من قيمة
ح�سابك �سنويا بدون حتمل �أية غرامة .و�إذا رغب مالك الوثيقة يف �سحب
�أكرث من  %10يف ال�سنوات ال�سبع الأوىل من �سريان الوثيقة ،و�سوف يفر�ض
ر�سم على ال�سحب ح�سب اجلدول التايل:

ال�سنة

ر�سم �سحب الأموال املبكر

ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية
ال�سنة الثالثة
ال�سنة الرابعة
ال�سنة اخلام�سة
ال�سنة ال�ساد�سة
ال�سنة ال�سابعة

الن�سبة املئوية لر�سم �سحب الأموال

%7
%6
%5
%4
%3
%2
%1

برنامج ت�آزراحل�صاد
ملزيد من املعلومات عن برنامج ت�آزر احل�صاد مبا يف ذلك ال�شروط اخلا�صة
واال�ستثناءات ،يرجى الإطالع على �شروط و�أحكام الوثيقة التي تتوفر عند الطلب.
و�سوف تكون منافع الوثيقة وفقا ل�شروط الوثيقة الأ�سا�سية.
يعترب برنامج ت�آزر احل�صاد برناجما متوافقا مع مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء ،و�إذا قمت ب�سحب ا�شرتاكك نقدا يف ال�سنوات الأوىل من الوثيقة قد ال ت�سرتد
املبلغ الأ�صلي امل�ستثمر.
�شركة ت�آزر �ش.م.ب( .م) – �شركة تكافل �إقليمية ،وال تتحمل ال�شركة امل�س�ؤولية عن
�أي �إجراءات �أو عدم تفعيل هذا امل�ستند.

�شركة ت�آزر �ش.م.ب( .م)
�ص.ب 31600 :.املنامة
مملكة البحرين
هاتف+973 17561666 :
فاك�س+973 17561669 :
tazur.com

يحرتم برنامج ت�آزر احل�صاد حقك
يف الرقابة الكاملة على مواردك املالية
ويعتمد على م�شاركتك الن�شطة يف �إدارة
�صناديقك ،كما �إن �أداء برناجمك
يعتمد على ال�صناديق التي اخرتتها
ال�ستثماراتك.

