
Pure
Protection

Noor Takaful understands that every individual has different financial 
needs. Let our experienced financial advisors tailor-make a
Pure Protection plan for you.

securedis now
Future life

مستقبلك
آمن اآلن

 تدرك شركة نور تكافل أن لكل فرد احتياجات مالية مختلفة. دع مستشارينا
 الماليين ذوي الخبرة الفائقة ُيخّصصون لك خطة بيور بروتكشن

.المالئمة حسب احتياجاتك

خطة
بيور بروتكشن
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Pure Protection plan safeguards your family in case of any unforeseen 
events. This plan is extremely cost-effective and can be well suited for 
short-range goals such as coverage to pay off a loan, protect a 
partnership, credit facility, or repay a mortgage so that the dreams of 
your loved ones are not at stake in case of any unfortunate event that 
may happen to you (God forbid). The plan can also be used to provide 
extra protection to your children during their growing years.

We secure your goals

 High Sum Assured Term Plan.
 Wealth Protection.

Benefits of Pure Protection Plan
Wealth Customers

 Inheritance Planning Tool.
 Low Cost.

 Partnership Protection.
 Business Liability Protection.

 Key Person Protection.
 Succession Planning.

 Income Protection.
 Liability Protection.

 Contingency Planning Tool.

SME Customers

Retail Customers

منافع خطة بيور بروتكشن

 تحمي خطة بيور بروتكشن                            عائلتك يف حالة حدوث أي حوادث غير
 متوقعة، فهذه الخطة فّعالة للغاية من حيث التكلفة ويمكن أن تتوافق بصورة جيدة مع

 األهداف قصيرة المدى مثل توفير التغطية لسداد أي قرض أو حماية شراكة أو تسهيالت
 ائتمانية أو سداد مدفوعات أي رهن عقاري حتى ال تصبح أحالم أحبائك معرضة للخطر يف

 حالة تعرضك ألي حادث مؤسف قد يحدث لك (ال قدر هللا)، كما يمكن استخدام هذه
الخطة أيًضا لتوفير حماية إضافية ألطفالك خالل سنوات نموهم

نحن نُؤمّن أهدافك

.

We’ve got you covered with...

Coverage:
 Coverage up to 90 years.

Global Portability:
 It will cover you around
 the globe.

Flexibility:
 Flexible payment modes.
 Flexible coverage options. 

Riders:
 Accidental death benefit,
 permanent total disability, and
 critical illness.

Affordability:
 Minimum contribution
 starting from as low as
 AED 1,200/- per annum.

مرونة

.
.

:
طرق دفع مرنة

.خيارات تغطية مرنة

: الشمولية حول العالم
سوف توفر لك التغطية يف جميع

أنحاء العالم

...نُوّفر لك التغطية مع الميزات التالية

:تغطية
.تغطية حتى بلوغ 90 عاًما من العمر

.

:منافع إضافية 
العجز الكلي الدائم واألمراض

.الخطيرة

:تكلفة ميسورة
يبدأ الحد األدىن لالشتراك من 1,200

درهم إمارايت سنويا

أداة تخطيط اإلرثخطة بأجل ُمحّدد ذات مبلغ تكافل مرتفع

عمالء الثروة

..
. تكلفة منخفضةحماية الثروة

الحماية الشخصية الرئيسيةحماية الشراكة
حماية التزامات األعمال

أداة تخطيط الطوارئحماية الدخل
حماية االلتزامات

تخطيط التعاقب الوظيفي

.

العمالء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العمالء األفراد

.

..
.

.
. .
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الوفاة بحادث



Pure Protection

UAE nationals and any nationality holder
with valid UAE resident visa

 Eligibility Criteria 
 

 
Min. / Max. Entry Age 18 / 70 years 18 / 70

 
Min. / Max. Payment Term 5 / 30 years 5 / 30

Minimum Contribution Minimum AED 1,200 yearly

Currency AED / USD

Maximum Life Cover

Minimum Life Cover AED 10,000 / 2,500

Geographic Coverage Global

Free Look Period 30 days 30

Grace Period 30 days

 

Riders

Basic Benefit Death cover

Permanent total disability, additional death benefit,
and critical illness (maximum for 15 years) 

  

  

How it Works?

خطة بيور بروتكشن

كيف تعمل الخطة؟

المواطنون اإلماراتيون وأي شخص يحمل جنسيةمعايير األهلية
أخرى ولديه تأشيرة إقامة صالحة بدولة اإلمارات

الحد األدىن 1,200 درهم إمارايت سنويًا

درهم إمارايت / دوالر أمريكي

عالمية

تغطية الوفاة

العجز الكلي الدائم ومنافع إضافية يف حالة
الوفاة و األمراض الخطيرة  (بحد أقصى 15 عام

یوًما

یوًما30

الحد األدىن / األقصى لسن االنضمام

الحد األدىن / األقصى لمدة الدفع

الحد األدىن لالشتراك

العملة

الحد األدىن للتغطية التكافلية على الحياة

التغطية الجغرافية

فترة االطالع المجانية

فترة السماح

المنافع األساسية

المنافع اإلضافية

الحد األقصى للتغطية التكافلية على الحياة

عام

عام

درهم2,500 / 10,000

AED 50,000,000 درهم50,000,000

10 Years

Plan
Duration

At age 30, Ahmed Ali, a salaried employee, 
starts contributing AED 1,122 per month 

for securing the monthly mortgage 
payments of his dream house

On his untimely demise (God forbid), 
during the term of Takaful certificate, his 
family will receive coverage amount of

AED 2,000,000
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)

 عند بلوغ السيد/ أحمد علي - موظف يتقاضى راتًبا- سن
 الثالثين، يبدأ دفع اشتراك قدره 1,122 درهم إمارايت شهريًا

لتأمين سداد أي أقساط رهن شهرية لمنزل أحالمه
مدة الخطة

 يف حالة الوفاة المفاجئة (ال قدر هللا)، خالل مدة
 شهادة التكافل، سوف تحصل عائلته على مبلغ

تغطية بقيمة 2,000,000 درهم



Head Office
Level 4, The Offices 1 at One Central,

Dubai World Trade Centre, PO Box 48883,
Dubai, United Arab Emirates

  800 Takaful (825 2385)
www.noortakaful.com
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