
Smart
Save

Noor Takaful understands that every individual has different financial 
needs. Let our experienced financial advisors help you choose a 
suitable Smart Save plan for your future goals.

Plan &
live your
dreams

خطط وحّقق

أحالمك

 تدرك شركة نور تكافل أن لكل فرد احتياجات مالية مختلفة. دع مستشارينا الماليين ذوي
 الخبرة الفائقة يساعدونك يف اختيار خطة سمارت سيڤ                       المناسبة لتحقيق

.أهدافك المستقبلية

خطة سمارت
سيڤ 

(اإلدخار الذكي)

(اإلدخار الذكي)



Upfront Bonus:
   Upfront bonus up-to 75% of the
 first-year contribution at the
   inception of plan.

 إدخر  المال لتنعم براحة البال! تدفعنا تقلبات الحياة إىل االدخار للمستقبل، ومع
 ذلك، ُيعد اختيار خطة ادخار ُمجزية وآمنة قراًرا يصعب اتخاذه، لكن خطة سمارت
سيڤ                       التي تقدمها شركة نور تكافل تجعل اتخاذ هذا القرار يسيًرا

 سمارت سيڤ هي خطة ادخار ميسورة التكلفة مصممة لتلبية متطلباتك الفريدة،
 فهي تهدف لمساعدتك على استثمار وادخار أموالك بانتظام للوفاء باحتياجاتك

 المالية يف المستقبل، كما يمكن أن ُتستخدم للوفاء باحتياجات أبنائك التعليمية ويف
 زواجهم وغيرها من االحتياجات المماثلة مع ميزة إضافية تتمثل يف الحصول على

 مكافأة ُتدفع ُمقّدماً. يمكن أن يساعدك المخططون الماليون المتخصصون لدينا يف
اختيار صندوق استثمار مناسب وفًقا ألهدافك المالية وسمات المخاطر خاصتك

Save money, and money will save you! The uncertainties of life 
motivate us to save for the times to come. However, opting for a safe 
and rewarding savings plan is a tough decision to make. Noor Takaful’s 
Smart Save makes this decision easier! 
Smart Save is an affordable savings plan made for your unique 
requirements. It is designed to help you invest and save your money 
regularly to meet your future financial needs. It can be used to fulfill 
the needs of your child's education, child’s marriage, and similar needs 
with an added advantage of an upfront bonus. Our dedicated financial 
planners can help you select an appropriate investment fund according 
to your financial goals and risk profile.

We manifest your dreams

We’ve got you covered with...

نحن نحقق أحالمك

نحن نحقق أحالمك

!

.

Liquidity:
   Option to withdraw
   entirely or partially.*

Fund option:
 A wide choice of the
 funds-equity growth
 portfolio.
 Shari'ah compliant funds.
    Option to select from 
    predefined strategy.

Optional Benefits (Riders):
    Four riders to address
    your protection needs.

Flexibility: 
   Choice of investment. 
 Add protection benefit.
 Option to change funds.

مكافأة ُتدفع ُمقّدماً

.

.

.
.
.

:
دفع ُمقّدماً تصل قيمتها إىل %75 من

اشتراك العام األول يف بداية الخطة

:سيولة
خيار االنسحاب كلًيا أو جزئًيا

خيارات صناديق
مجموعة كبيرة من الصناديق
ومحافظ االستثمار واألسهم

صناديق متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية

إمكانية االختيار من استراتيجيات
موضوعة ُمسبًقا

:المنافع االختيارية (المنافع اإلضافية
اربعة منافع مضافة ايل الحماية 

الخاصة بك

مرونة
خيارات استثمار

منافع حماية إضافية
خيار تغيير الصناديق

)
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Benefits of Smart Save Plan

 Portfolio Diversification Tool.
 Education Planning Tool. 

Wealth Customers

*Subject to Terms and Conditions.

 Support Fund for Children.
 

 Portfolio Diversification Tool.
 Employer Employee Scheme.

SME Customers

 Education Planning Tool.
 Support Fund for Children.

 Wealth Accumulation.
 Education Planning Tool.

 Support Fund For Children.

Retail Customers

منافع خطة سمارت سيڤ

أداة تنويع المحافظ االستثمارية
أداة تخطيط التعليم

عمالء الثروة

.صندوق دعم األبناء.
.

أداة تنويع المحافظ االستثمارية
خطة تأمين صاحب العمل والموظفين

العمالء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العمالء األفراد

.
أداة تخطيط التعليم.

.صندوق دعم األبناء
.

..
.

كم الثروة ترا
أداة تخطيط التعليم

صندوق دعم األبناء

(اإلدخار الذكي)

(اإلدخار الذكي)



*Terms and conditions apply

Smart Save

UAE nationals and any nationality holder
with valid UAE resident visa 

  
 

18 years 18
 

5 / 25 years 5 / 25

AED 500 monthly

AED / USD

64 years

AED 10,000,000

AED 5,000 / USD 2,500

Global

30 days

 

90 days

  

  

How it Works?

خطة سمارت سيڤ

كيف تعمل الخطة؟

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

درهم إمارايت / دوالر أمريكي

عالمية

التغطية متضمنة يف حالة الوفاة بمبلغ

الوفاة نتيجة حادث االمراض الخطيرة والعجز الكلي الدائم

درهم إمارايت /           دوالر أمريكي 

الحد األدىن لسن االنضمام

الحد األدىن / األقصى لمدة الدفع

الحد األدىن لالشتراك

العملة

الحد األقصى للتغطية التكافلية على الحياة

الحد األدىن للتغطية التكافلية على الحياة

التغطية الجغرافية

فترة االطالع المجانية

فترة السماح

ُتطّبق الشروط واألحكام

الحد األقصى لسن االنضمام

عام

عام64

عام

500 شهريا درهم

*

Eligibility Criteria 

Minimum Entry Age

Min. / Max. Payment Term

Currency

Maximum Entry Age

Minimum Contribution

Maximum Life Cover

Minimum Life Cover

Geographic Coverage

Free Look Period

Grace Period

Optional Riders

10 Years

Plan
DurationAt age 33, Salman Ahmed, a salaried 

employee, starts contributing AED 2,000
per month for buying his dream house

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

receive coverage amount of 
AED 5,000 + Account Value

On 10 years term completion
Salman receives
AED 254,342.50

AED 5,000/ USD 2,500 
death coverage is inbuilt

ALT, ADB, CI, and PTD

المنافع المتضمنة والمجانية

المنافع اإلضافية االختيارية

Inbuilt & Free Benefit

یوًما30

یوًما90

درهم10,000,000

2,500 5,000

2,500درهم إمارايت /           دوالر أمريكي  5,000

 عند بلوغ السيد/ سلمان أحمد- موظف يتقاضى راتًبا-
 سن الثالثة والثالثين، يبدأ يف دفع اشتراك قدره 2,000

درهم إمارايت شهريًا لشراء منزل أحالمه
 عند انتهاء المدة بعد 10 أعوام، سوف يتلقى

سلمان مبلًغا قدره 254,342.50 درهم

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

5,000 درهم+ قيمة الحساب

مدة الخطة

(اإلدخار الذكي)



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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