
Life Care

Noor Takaful understands that every individual has different financial needs. 
Let our experienced financial advisors help you choose a suitable Life Care 
plan to invest in for your future goal as well as to protect it.

 تدرك شركة نور تكافل أن لكل فرد احتياجات مالية مختلفة. دع مستشارينا الماليين ذوي
 الخبرة الفائقة يساعدونك على اختيار خطة اليف كير مناسبة لالستثمار بها من أجل

تحقيق أهدافك المستقبلية وحمايتها

lifeall moments of
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(رعاية الحياة)
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 الحياة مليئة بالمفاجآت! ما من أحٍد إال ويرغب يف أن يطمئن اليوم بتحقيق األمان
 المستقبلي لمن يعولهم. توفر لك خطة اليف كير                       من نور تكافل هذا األمان

 اليف كير هي خطة حماية مصممة لتوفير التغطية مدى الحياة. يف حالة وفاة أحد
 المشتركين (ال قدر هللا)، يتم دفع مبلغ التغطية إىل ذويه. يمكنك االختيار بين الدفع

 لعدد محدود من السنوات وأن تكون مشموًال بالتغطية حتى بلوغك 90 عاًما من
 العمر. لديك أيًضا إمكانية اختيار إضافة أي منافع ُمضافة مثل العجز الكلي الدائم

واألمراض الخطيرة لتعزيز منافع الحماية
 توفر لك الخطة أيًضا مرونة دفع اشتراك إضايف (يف شكل مدخرات مستقبلية)

 يسمح بتجميع وحفظ القيمة النقدية لالحتياجات المستقبلية. ويتم استثمار هذه
كات يف صناديق االستثمار المشتركة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية االشترا

Life is full of surprises! Everybody wishes to have peace of mind 
today, knowing their dependents will be secure tomorrow.
Noor Takaful’s Life Care plan provides such security! 
Life Care is a protection plan designed to provide cover for the whole 
of life. In the case of a participant’s unfortunate demise (God forbid), 
the sum covered is paid to the family. You can opt to pay for a limited 
number of years and be covered till 90 years of age. You also have the 
choice to add additional riders such as permanent total disability and 
critical illness to enhance the protection benefits.
The plan also gives the flexibility to pay an additional contribution 
(as future savings) that allows accumulating cash value for future 
needs. Such contributions are invested in Shari’ah compliant 
Takaful Mutual Funds.

We ensure happy memories

Benefits of Life Care Plan

 High Sum Assured Protection Plan.
 Wealth Protection.

Wealth Customers

*Subject to Terms and Conditions.

We’ve got you covered with...

Coverage:
 

Fund option:
 A wide choice of the funds-equity growth portfolio.
 Flexibility to opt from predefined portfolio strategies.

Flexibility:
 Flexible payment modes.
 Flexible coverage options.

Liquidity:
 Option to withdraw entirely
 or partially.*

Affordability:
 Minimum contribution
 starting from as low as
 AED 200/- per month.

Riders:
 Permanent total disability
 and critical illness.

 Partnership Protection.
 Business Liability Protection.

SME Customers

 Key Person Protection.
 Succession Planning.

 Income Protection.
 Liability Protection.

 Contingency Planning Tool.
 Best of Both Worlds (Protection + Savings).

Retail Customers

Inheritance Planning Tool.
 Best of Both Worlds (Protection + Savings).

نضمن لك ذكريات سعيدة

نوفر لك التغطية مع الميزات التالية

منافع خطة اليف كير
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:

طرق دفع مرنة
خيارات تغطية مرنة

:تكلفة ميسورة
يبدأ الحد األدىن لالشتراك من 200

درهم إمارايت شهريًا

:سيولة
خيار االنسحاب كلًيا أو جزئًيا

:منافع إضافية 
العجز الكلي الدائم واألمراض الخطيرة

:تغطية
تغطية حتى بلوغ  عاًما من العمر

خطة حماية ذات مبلغ تكافل مرتفع

:خيارات صناديق
مجموعة كبيرة من محافظ نمو حقوق الملكية يف الصناديق

مرونة االختيار من استراتيجيات المحفظة المحددة مسبًقا

.*

.
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عمالء الثروة

.
.أفضل الميزات (الحماية + المدخرات.حماية الثروة

.أداة تخطيط اإلرث

)

.أفضل الميزات (الحماية + المدخرات )

كة حماية الشرا

العمالء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العمالء األفراد

.
.حماية التزامات األعمال

.
.

.

.تخطيط التعاقب الوظيفي
الحماية الشخصية الرئيسية

أداة تخطيط الطوارئحماية الدخل
حماية االلتزامات

.

(رعاية الحياة)

(رعاية الحياة)

99
Coverage up till 99 years of age.



If he opts for encashment at age 70,
he will receive the cash value of 

AED 345,770 90 Years

Plan
Duration

At age 40, Kamal Hassan, a salaried 
employee, starts contributing AED 10,000 
per quarter for ensuring a secure future

for his family

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

receive coverage amount of AED 500,000

*Terms and conditions apply

Life Care

UAE nationals and any nationality holder
with valid UAE resident visa

 Eligibility Criteria 
 

 
Min. / Max. Entry Age 20 / 64 years 20 / 64

 
Min. / Max. Payment Term 5 / 40 years 5 / 40

Minimum Contribution Minimum AED 2,400 / USD 1,200 yearly

Currency AED / USD

Maximum Life Cover AED 30,000,000 (30 M)

Minimum Life Cover AED 180,000 180,000

Geographic Coverage Global

Free Look Period 30 days 30

Grace Period 90 days

 

Riders Permanent total disability (PTD) and critical illness

Basic Benefit Death cover or fund value, whichever is higher

  

  

How it Works?

خطة اليف كير

كيف تعمل الخطة؟

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

الحد األدىن 2,400 درهم إمارايت / 1,200 دوالر أمريكي سنويًا

درهم إمارايت / دوالر أمريكي

عالمية

تغطية الوفاة أو قيمة الصندوق، أيهما أعلى

العجز الكلي الدائم واألمراض الخطيرة

یوًما

یوًما90

درهم (30 مليون

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

ُتطّبق الشروط واألحكام

الحد األقصى للتغطية التكافلية على الحياة

عام

عام

30,000,000

)

درهم

*

 عند بلوغ السيد/ كمال حسن -موظف يتقاضى راتًبا-
 سن األربعين، يبدأ دفع اشتراك قدره 10,000 درهم

إمارايت كل ثالثة أشهر لتأمين مستقبل أسرته

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

 تغطية بقيمة 500,000 درهم

 إذا اختار الحصول على بدل نقدي عند
 بلوغه 70 عاًما، فسوف يحصل على

قيمة نقدية تبلغ 345,770 درهم

مدة الخطة
.

(رعاية الحياة)
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