�إ�ستمارة تغطية املركبات

مدة التغطية
من

تفا�صيل امل�شرتك
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الإ�سم الكامل للم�شرتك (املالك)

Motor Proposal Form

اجلن�سية
فيال

الطريق

جممع

رقم الهاتف

رقم اجلوال

�ص.ب.

املهنة

مدة خربتك يف القيادة

تاريخ امليالد

املنطقة

رقم الوثيقة ال�سابقة

الربيد الإلكرتوين

حوادث �سابقة
تاريخ احلادث

تفا�صيل املركبة
عدد املقاعد

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

رقم الت�سجيل  /الهيكل

تقدير امل�شرتك لقيمة
املركبة

ال�سعة التكعيبية  /عدد
الإ�سطوانات

نوع الإ�ستعمال
خا�ص
با�ص خا�ص  /عام

�سيارة خا�صة للت�أجري
�أخرى (الرجاء الو�صف)

�سيارة �أجرة

تفا�صيل عن تغطية احلماية التكافلية (�ضع �إ�شارة �أمام التغطية املطلوبة)
ت�آزر امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث فقط

ت�آزر ال�شامل العادية

ت�آزر امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث مع
احلريق وال�سرقة
التغطية الإ�ضافية:
ت�آزر  -1توفري خدمة امل�ساعدة على الطريق بالإ�ضافة �إىل توفري مركبة بديلة ملدة � 5أيام
ت�آزر  -2توفري خدمة امل�ساعدة على الطريق بالإ�ضافة �إىل توفري مركبة بديلة ملدة � 10أيام
Metropolitan Tower, 3rd Floor, Building 681, Road 3615, Block 436
Al Seef District, Kingdom of Bahrain
Tel.: +973 17561661
Fax: +973 17561669

معلومات عن ال�سائق  /رخ�صة القيادة
�إذا كانت الإجابة بنعم ما هو نوع رخ�صة القيادة؟
هل يوجد لديك رخ�صة قيادة �سارية؟
�أخرى
خا�صة
ال
نعم
هل هناك �سائق اخر �سي�ستخدم املركبة عمره �أقل من  25عاما؟
ال
نعم
�إ�سم �شركة الت�آمني  /التكافل ال�سابق

�إ�سم من له م�صلحة (مثل بنك)� ،إن وجد ،يف املركبة

)t’azur Company b.s.c. (c

دينار بحريني

�إذا كانت لديك مركبات �أخرى لديها تغطية تكافلية مع �شركتنا ،فالرجاء ذكر �أرقام الوثائق.

رقم ال�شخ�صي

tazur.com

الوقت

مبلغ التحمل الإختياري عن كل مطالبة:

�إىل

ت�آزر  -3توفري خدمة امل�ساعدة على الطريق بالإ�ضافة �إىل توفري مركبة بديلة ملدة  15يوم

نوع احلادث
قيمة التعوي�ض (دينار بحريني)

�إقرار امل�شرتك
�أقر  /نقر ب�أن الت�صريحات املقدمة من قبلي  /قبلنا يف هذه الإ�ستمارة �صحيحة على ح�سب معرفتي /
معرفتنا واعتقادي  /اعتقادنا ،و �أوافق  /نوافق ب�أنه �سي�شكل هذا القرار �أ�سا�س وثيقة التغطية التكافلية
بيني  /بيننا وبني �شركة ت�آزر �ش.م.ب( .م)
توقيع امل�شرتك

لإ�ستعمال ال�شركة فقط
الإ�شرتاك الأ�سا�سي

خ�صم للم�شرتك فقط �أو للم�شرتك وزوجته

خ�صم لأكرث من مركبة مغطاة باحلماية التكافلية

خ�صم لتحمل امل�شرتك مبلغ (دينار بحريني)

خ�صم عدم وجود حوادث

�إ�ضافة منافع �أخرى

�صايف �إ�شرتاك التغطية

Motor Proposal Form

Period of Coverage
From

Time

To

Participant’s Details

t’azur Company b.s.c. (c)
t’azur Company b.s.c. (c) is a Bahraini closed joint stock
company incorporated under the laws of the Kingdom of Bahrain
and licensed and regulated by the Central Bank of Bahrain.
t’azur was founded by Unicorn Investment bank with an
authorised capital of US$ 500,000,000, of which US$ 58,000,000
is issued and paid up. t’azur provides Family and General Takaful
products for individuals and businesses. All t’azur products abide
by the principles of the Islamic Shari’a law and are under the
supervision of t’azur’s Shari’a Supervisory Board.
t’azur’s ambition is to become the first truly regional Takaful
Company, serving clients across the GCC, MENA region and
beyond. Consequently, t’azur counts many leading institutions
from all across the GCC among its founding shareholders.
t’azur’s motor plan includes the following features depending on
the type of cover chosen:
Competitively priced
Third party property damage limit up to BHD 500,000/Special discounts for you and your family members on
additional plans taken from t’azur
Repair of the covered car at the car dealership for
3 or 5 years, depending on the type of comprehensive cover
chosen, or at any other garage of your choice
No depreciation on parts for vehicles less than 3 years old
Unlimited third party liability in respect of death or injury
24-hour towing services in case of accident or breakdown
Roadside assistance services
Car replacement in case of accident
Simple & easy claims procedure
Fair and faster claims settlement

) (م.ب.م.�شركة ت�آزر �ش
 (م) �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة �أن�ش�أت وفقا لقوانني مملكة البحرين.ب.م.�شركة ت�آزر �ش
 ت�أ�س�ست ت�آزر من قبل (بنك يونيكورن.مرخ�صة وخا�ضعة لقوانني م�صرف البحرين املركزي
 دوالر �أمريكي و ال�صادر واملدفوع500.000.000 للإ�ستثمار) بر�أ�سمال م�صرح به وقدره
 وتوفر �شركة ت�آزر كل من منتجات التكافل العائلي و العام للأفراد. دوالرا �أمريكي58.000,000
 حيث ت�شرف،  جميع منتجات ت�آزر متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء.وامل�ؤ�س�سات
.عليها هيئة ت�آزر للرقابة ال�شرعية
وتتطلع ت�آزر لت�صبح �أول �شركة تكافل �إقليمية ت�ضمن خدمة الزبائن على امتداد دول جمل�س
 وينتمي عدد من امل�ؤ�س�سات.التعاون لدول اخلليج العربي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
.الرائدة على نطاق دول جمل�س التعاون �إىل قائمة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة ت�آزر
:ت�شمل وثيقة ت�آزر للمركبات اخل�صائ�ص التالية على ح�سب التغطيات املختلفة التي مت �إختيارها
�أ�سعار تناف�سية
 �ألف دينار بحريني500 تغطية الأ�ضرار التي تلحق مبمتلكات الطرف الثالث لغاية
خ�صومات �إ�ضافية لك و لعائلتك على برامج اخرى من ت�آزر
		
 �سنوات �أو عند �أي كراج من5  �أو3 ت�صليح املركبة املغطاة عند الوكيل لغاية
 وذلك بح�سب نوع التغطية ال�شاملة،	اختيارك
 �سنوات3 عدم �إنتقا�ص القيمة الإ�ستهالكية لقطع غيار املركبة التي تكون �أقل من
م�س�ؤولية الطرف الثالث غري حمدودة فيما يتعلق بالوفاة �أو الإ�صابة
 �ساعة يف حالة وقوع حادث �أو تعطل املركبة24 خدمات القطر على مدار
خدمة امل�ساعدة على الطريق
	ا�ستبدال املركبة يف حالة وقوع حادث
�إجراءات املطالبة ب�سيطة و�سهلة
ت�سوية املطالبات ب�إن�صاف وب�سرعة

Participant’s (Owner’s) Full Name

Voluntary excess for every claim:

CPR No.

If you have other vehicles covered with our company, please mention the
Plan numbers.

B.D.

Nationality
Villa

Road

Block

Telephone

Area

Driver / Driving License Particulars

Mobile

P.O. Box

If yes, what is the license type?

Yes

Private

No

Other

Is there another driver who will use the vehicle and is under 25 years?

Occupation

Driving Experience

Do you hold a valid driving license?

Yes

No

Name of Previous Insurer / Takaful Operator

Date of Birth

Previous Policy Number

Name of interested party (e.g. a bank), if any, in the vehicle

e-mail Address

Previous Claims Experience
Date of loss
Nature of loss

Vehicle Details
No. of Seats

Make of Vehicle

Year of Manufacture

Registration Number /
Chassis

Participant’s Estimate
of Value

CC / No. of Cylinders

Purpose of Use
Private Car
Private / Public Bus

Private Car for Rent

Taxi

Other (Please specify)

Amount of loss (B.D.)

Declaration by the Participant
I / We hereby declare that the statements made by me / us in this proposal
form are true to the best of my / our knowledge and belief and I / we hereby
agree that this declaration shall form the basis of the Takaful contract between
me / us and t’azur Company b.s.c. (c)
Participant’s Signature

Takaful Cover Details (tick the cover required)
For Office Use Only
t’azur Standard Comprehensive

t’azur Third Party, Fire & Theft

t’azur Third Party Only
Additional Coverage
t’azur 1 - Roadside assistance with 5 days vehicle replacement

Basic Contribution

Less% O.O.D & W.D

Less% 2 or more vehicles covered

Less% Excess B.D.

Less% No Claim Bonus

Plus Extra Benefits

t’azur 2 - Roadside assistance with 10 days vehicle replacement
t’azur 3 - Roadside assistance with 15 days vehicle replacement

Net Contribution

