Application No:
Certificate No:

Family Takaful Form
ްފެމިލީ ތަކާފުލްއަށް އެދޭ ފޯރމ
Name
ްނަނ

Company
ީކޮމްޕެނ

ID no.

Registry no.
ުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ
Male
ްފިރިހެނ

Date of birth
ްއުފަން ތާރީޚ

Female
ްއަންހެނ

Contact
ްގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަނ
Nature of business
ްވިޔަފާރީގެ ބާވަތ

Occupation
ާވަޒީފާގެ ދާއިރ
Permanent address / Office
ް އޮފީސް އެޑްރެސ/ ްދާއިމީ އެޑްރެސ
Postal address
ްޕޯސްޓްކުރާ އެޑްރެސ

House/Building name

Road

Fax
ްފެކްސ

Contact no.
ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

Marital status

District

ްޒަވާޖީ ހަޔާތ

Atoll,Island

Postal Code

Email
ްއީމޭލ

Nature of work

ްމަސައްކަތުގެ ބާވަތ

Single
ެނުއިނދ

Married
ްއިނދެގެނ

Engaged in professional, administrative, managerial, clerical and non-manual occupations
ްއިދާރީ ނުވަތަ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާ އަދި މިނޫނަސް އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތައ

Divorced
ިވަރިކޮށްފައ

Widow
ިހުވަފަތްވެފައ

Engaged in work of supervisory nature but not involved in manual labour
ްސުޕަވައިޒަރީ ޒާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭ މަސައްކަތ
Engaged either occasionally or generally in manual work which involves the use of tools or machinery
ްއާއްމުގޮތެއްގައި ނުވަތަ ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ތަފާތު އާލާތްތަކާއި މެޝިންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ އަމަލީ މަސައްކަތ

ްބޭނުންވާ ތަކަފުލ

Type of Takaful

Child Education Takaful
ްޗައިލްޑް އެޑިޔުކޭޝަން ތަކާފުލ
With effect from
ްފައްޓަން ބޭނުންވާ ތާރީހ

Mortgage Takaful
ްމޯރގޭޖް ތަކާފުލ

Investment Takaful
ްއިންވެސްޓްމަންޓް ތަކާފުލ

Sum covered
ުސެޓްފިކެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދ

Term
ުތަކާފުލް މުއްދަތ

Frequency of Contribution payments
ްކޮންޓްރިބިއުޝަން ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ތާވަލ

Monthly
ްމަހުން މަހަށ

Quarterly
ުތިންމަހުން އެއް ފަހަރ

Mode of Contribution payments
ްކޮންޓްރިބިއުޝަން ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ގޮތ

Cash
ާފައިސ

Cheque
ްޗެކ

Family history

Group Term Takaful
ްގުރޫޕް ޓާރމް ތަކާފުލ

WP/NP

Contribution
ްކޮންޓްރިބިއުޝަނ
Yearly
ްއަހަރަކަށ

Half yearly
ުއަހަރަކު ދެ ފަހަރ
Bank order
ާބޭންކް އޯރޑ

Salary deduction
ްމުސާރައިން ކަނޑާގޮތަށ

Single
ުއެންމެ ފަހަރަކ
Internet banking
ްއިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ

ުއާއިލާގެ މައުލޫމާތ

Have you previously made any Family Takaful application?
މީގެ ކުރިން ފެމިލީ ތަކާފުލް ފޯމެއް ހުށައެޅިންތޯ؟
Family history
ުއާއިލާގެ މައުލޫމާތ

Age if living
ުއުމުރ

Yes
ްއާނ

No
ްނޫނ

State of health
ުސިއްހީ ހާލަތ

Age at death
ުނިޔާވި އުމުރ

Cause of death
ުނިޔާވި ސަބަބ

Father
ަބައްޕ
Mother
ަމަންމ
Brothers
ްއެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފިރިހެނ
Sisters
ްއެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަންހެނ
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Personal History
Height
ުއިސްކޮޅ

ުތަކަފުލް ނަގާ ފަރާތުގެ ހާއްސަ މައުލޫމާތ

Application No:
Certificate No:

Weight
ްބަރުދަނ

How many cigarrettes do you smoke daily
ޯ ދުވާލަކު ކިތައް ސިނގިރޭޓް ބޭނުން ކުރައްވަންތ،ަދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރައްވާނަމ

Name and address(Clinic/Hospital) of your usual medical attendant
ްއާއްމުކޮށް ދައްކާ ޑޮކްޓަރުގެ ނަމާއި ކްލިނިކް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލ
Has been attendant for how many years
ުމަތީގައި ދެންނެވުނު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަވާތާވީ މުއްދަތ

Date and reason for last visit
ްއެންމެ ފަހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ސަބަބާއި ތާރީހ

a. In addition to the visit mentioned above have you consulted any other medical practitioner (please give name) during past five years, if so give full details
ުމަތީގައި ދެންނެވުން ޑޮކްޓަރު ފިޔަވައި އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކަވައިފައިވާ ނަމަ ޑޮކްޓަރުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ސަބަބ

b. Have you ever attended hospital for treatment, operation or investigation or had any x-ray, if so give full details
ް ތަހްލީލެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ އެކްސްރޭ އެއް ނެގުމަށް ހަސްފަތާލަށް ދުރުވިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ްއެއްވެސް އިރެއްގައި ފަރުވާކުރުމަށ

c. Have you ever suffered from any of the following, if so give full details (including date of diagnosis, treatment prescribed, name and address of attending doctor)
އެއްވެސް އިރެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބައްޔެއް ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަމަށްފެނި ބޭސްކޮށްފައިވާނަމަ އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވާ؟
Bronchitis, asthma, tuberculosis, persistent cough or shortness of breath or any other complaint of lung or respiratory system
 ފުއްޕާމޭ ނުވަތަ ނޭވާ ލުމުގެ ނިޒާމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އުނދަގުލެއް؟،ް ނޭވާ ކުރުވުނ،ް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކެއްސުނ،ް ނޭވާ ހިއްލުނ،ީ ޓީބ،ްބްރޮންކައިޓިސ

Heart or blood vessels disorder such as stroke, high or low blood pressure, heart disease, heart attack, heart valve disorder, rheumatic fever, palpitation or
chest pain/discomfort
ތަދުވުން ނޫނީ އުދަގުލެއް؟/ް މޭ ތެޅުނ، ރުމޭޓިކް ފީވަރ،ް ހިތުގެ ވަލްވްގެ ބަލިތައ،ް ހާރޓް އެޓޭކ،ި ހިތުގެ ބަލ،ަ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދައްވުން ނުވަތަ މަތިވުންފަދ،)ަހިތާއި ހިތުގެ ހޮޅިތަކުގެ ބައްޔެއް (ސްޓްރޯކް ފަދ

Anemia or other diseases of the circulatory system, veins or arteries
އެނީމިއާ ނުވަތަ ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމް ނުވަތަ ލޭހޮޅިތަކާއި ގުޅުންހުރި ބައްޔެއް؟

Cancer, growth, tumor or cyst
 ޓިއުމަރ ނުވަތަ ސިސްޓް ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ދުޅަކަމެއް؟،ުކެންސަރ

Digestive system disorder including stomach, pancreas, intestines (bowel) or chronic recurrent diarrhea
 ފިތް) ހުރޭތޯ އަދި މެދު ނުކެނޑި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭތޯ؟،ު ބަނޑ،ުހަޖަމް ކުރުމުގެ ނިޒާމްގެ ބައްޔެއް (ގޮހޮރ

Multiple sclerosis, Parkinson’s Disease, Muscular Dystrophy, Poliomyelitis or any other disorder of the immune system, bones, muscles, spine, back, limbs or joints
 ހުޅުތަކާއި ކަށީގެ ބައްޔެއް؟،ް ޕޯލިއޯ ނޫނީ އެހެން އެއްވެސް ހަށުގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމްގެ ބައްޔެއ،ީ މަސްކިއުލާ ޑިސްޓްރޮފ،ް ޕާރކިންސަންސ،ްމަލްޓްޕްލް ސްކްލެރޮސިސ

Disease or disorder of liver, biliary system, gallbladder, spleen, jaundice, hepatitis B or C or other viral hepatitis
 ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ނުވަތަ ހެޕިޓައިޓިސް ސީ އަދި އެހެން ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް ހުރޭތޯ؟،ް ފުރަމޭ ގެ ބަލިތައ،ޭޗިސްމ

Disease or disorder of kidneys, urinary tract, bladder or persistent sugar, blood or protein in urine
ގުރުދާ ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގެ އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުރޭތޯ؟ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގައި ހަކުރު ގިނަވުން ނުވަތަ ލޭގެ ޕްރޮޓީން ގިނަވޭތޯ؟

Disease or disorder of reproductive organs such as breasts, prostate gland (for male only) or sexually transmitted disease including genital sores or discharges
ދަރިމާވުމުގެ ނިޒާމް ނުވަތަ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ ބައްޔެއް (ފިރިހެނެއް ނަމަ) ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އަރާފަދަ ބައްޔެއް ހުރޭތޯ؟

Depression, psychosis, anxiety, suicide attempt and other mental or nervous disorder
 ހިތްނުތަނަވަސްވެ ހާސްވުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ހުރޭތޯ؟،ްޑިޕްރެޝަނ
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Any disease or disorder of the eyes, ears, nose or throat
 ނޭފަތް އަދި ކަރުތެރޭގެ އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ހުރޭތޯ؟،ް ކަންފަތ،ޯލ

Certificate No:

Recurrent or persistent fever or skin disorder
މެދުނުކެނޑި ހުމެއް ނުވަތަ ހަމުގެ ބައްޔެއް ހުރޭތޯ؟

Unexplained weight loss, infections, swollen glands or persistent night sweats
 އިންފެކްޝަން ގެ އަސަރުކޮށް ގޮއްލާ ދުޅަވެ ނުވަތަ އާދަޔާ ހިލާފަށް ނިދީގައި ދާހިއްލާތޯ؟،ެއާދަޔާހިލާފަށް ބަރުދަން ލުއިވ

Dizziness, headaches, fainting, fits, epilepsy, numbness or paralysis
 އައްސިވުން ނުވަތަ ވާގިނެތުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައި ވޭތޯ؟،ް ފިޓްޖެހުނ،ް ހޭނެތުނ،ް ބޮލުގައި ރިހުނ،ްބޯއެނބުރުނ

Any illness or disease not mentioned above
ާ ތަފްސީލް ދެއްވ،ަމަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވާ ބައްޔެއް ހުރިނަމ

d. Are you taking any medicine or drug or receiving any treatment, if so give full details
ްމިހާރު އެއްވެސް ބައްޔަކަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރައްވަންތޯ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލ

e.Has any Insurance company ever requested any additional Contribution or postponed or declined a proposal for life assurance on your life?
އެއްވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސްއަށް ދައްކާ ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިތޯ ނުވަތަ ފޯރމު ފަސްކުރުން ނުވަތަ ބާތިލު ކޮށްފައި ވޭތޯ؟

Do you have any intention or expectation of flying other than as a fare paying passenger, if so give details
ް އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ަވައިގެ ދަތުރުތަކުގައި ފަސިންޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންގޮތަށް ދަތުރުކުރަން ގަސްތުކުރާނަމ

Do you have any intention or expectation of engaging in motor racing or other hazardous pursuits, if so give details
ް އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ައިންޖީނުލީ އުޅަނދެއްގައި ރޭސްޖެހުން ނުވަތަ މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ގަސްތުކުރާނަމ

Do you have any intention or expectation of changing your occupation, if so give details
ް އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ަވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން ގަސްތު ކުރާނަމ

f. Have you ever had or been advised to have a blood test for AIDS or an AIDS related condition, if so give full details
ް އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ައެއްވެސް އިރެއްގައި އެއިޑްސްއަށް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި ޓެސްޓްކޮށްފައިވާނަމ

g. Have you ever been refused as blood donor, if so give full details
ް އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ައެއްވެސް އިރެއްގައި ލޭ ދިނުމުގައި ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ދިމާވިނަމ

h. Have you received blood transfusion within last five years, if so give full details
ް އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ަފާއިތުވެ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ލޭ އަޅަން ޖެހުނުނަމ

i. Do you consume any alcohol such as beer, wine or spirits? If so, what type of alcohol and quantity of consumption (daily, weekly or monthly)
ުމަހަކ/ުހަފްތާއަކ/ުބަނގުރާގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ބޭނުން ކުރައްވަންތޯ؟ ބޭނުން ކުރައްވާނަމަ ބާވަތާއި އަދަދު ދުވާލަކ
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Have you ever used or consumed drugs or narcotics or been treated for alcoholism or drug habit? If so, please provide full details
ްއެއްވެސް އިރެއްގައި މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރެއްވިންތޯ؟ ނުވަތަ އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވިންތޯ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލ

Certificate No:

For females only

ައަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސ

Have you had any disease or disorder of the breasts, cervix, uterus, fallopian tubes, ovaries, menstrual disorder or complications at childbirth?
If Yes, please provide full details

ް އޯވަރީސް އާއިގުޅޭ ބައްޔެއް ނުވަތަ މައްސަރުގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވިހެއުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލ،ް ރަހިމާއި ގުޅިފައިވާ ހޮޅިތައ،ު ރަހިމުގެ ދޮރ،ިއުރަމަތ

Have you ever had a pap smear, mammogram, biopsy, ultrasound of the breasts or pelvis, cone biopsy or colposcopy or any other gynecological investigations
that was found to be abnormal, or you were advised to repeat within six (6) months? If Yes, please provide full details

ްސ ފަހުން މިއިން ޓެސްޓެއް ހެދުމަށ
ް ަ މ6 ަ އުރަމަތި އާއި ޕެލްވިސް ގެ ސްކޭން އަދި ކޮލްޕޮސްކޯޕީ ހެދުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނޫން ގޮތަކަށް އައިސްފައިވޭތޯ ނުވަތ،ީ ބަޔޮޕްސ،ް މެމޯގްރާމ،އެއްވެސް އިރެއްގައި ޕެޕްސްމެއަރ
ްޓރު ވިދާޅުވެފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފްސީލ
ަ ްޑޮކ

Are you pregnant now? If yes, please state how many weeks into pregnancy (gestational period) and expected date of delivery
ު މިހާރު ބަނޑަށް ކިތައް ހަފްތާތޯ އަދި ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚ،ަމިހާރު މާބަނޑުތޯ؟ މާބަނޑުނަމ

State date of last menstruation
ްއެންމެ ފަހުން މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުނު ތާރީހ

Beneficiarie (s)

State date of last delivery
ްއެންމެ ފަހުން ވިހެއި ތާރީހ

ްސެޓްފިކެޓެގެ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތ

In case of my death prior to maturity of this certificate, unless otherwise specifically bequeathed, the certificate benefits payable upon maturity shall be given to
the listed beneficiaries in apportioned percentage.

. ެ މި ސެޓްފިކެޓްގެ ފައިދާ ލިބެންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިންސަތައިން އެފަރާތްތަކަށެވ،ަސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ނިޔާވެއްޖެނަމ
Name
ްނަނ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

ID no.

ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address

Benefits (%)

ްއެޑްރެސ

(%) ާފައިދ

Name
ްނަނ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

ID no.

ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address

Benefits (%)

ްއެޑްރެސ

(%) ާފައިދ

Name
ްނަނ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

ID no.

ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address

Benefits (%)

ްއެޑްރެސ

(%) ާފައިދ

Name
ްނަނ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

ID no.

ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address

Benefits (%)

ްއެޑްރެސ

(%) ާފައިދ

Name
ްނަނ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

ID no.

ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address

Benefits (%)

ްއެޑްރެސ

(%) ާފައިދ
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ްމުޢާމަލާތް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތ

(It is mandatory to nominate an executor if the beneficiary(s) is 18 years or below of age.

Certificate No:

(ެ މުޢާމަލާތް ތަންފީޒު ކުރާނެ ފަރާތެއް އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވ،ަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމ18 ަ އަހަރު ނުވަތ18 ީ)ސެޓްފިކެޓްގެ ފައިދާލިބޭ ފަރާތަކ

I hereby, agree to distribute the certificate benefits payable upon maturity in case of death of the participant according to the percentage
stated above for each beneficiary.
ް އެފަރާތްތަކަށ،ް އެ ފައިދާ ލިބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށ،ި ސެޓްފިކެޓްގެ ފައިދާ ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައ،ި މިސެޓްފިކެޓް ނަގާފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައ،ުއަޅުގަނޑ
. ެލިބެންޖެހޭ އިންސައްތަ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

Name
ްނަނ

ID no.

ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address

ްއެޑްރެސ
Contact No:
ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

Signature
ިސޮއ

Note: 1. If the executor or beneficiary predeceases the participant, Takaful operator must be informed in writing to nominate a new executor or beneficiary.
2. The payment of sum covered amount to the executor mentioned above will discharge us from any further liabilities under the contract.

. ެ މުޢާމަލާތް ތަންފީޒުކުރާ އައު ފަރާތެއް އަޔާދީ ތަކާފުލްއަށް ބައިވެރިވި ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވ،ި މުޢާމަލާތް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައ.1 :ްނޯޓ.
. ެ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޔާދީ ތަކަފުލްއިން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރެވުނީއެވ،ު މުޢާމަލާތް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަށް ދޫކުރުމާއެކ،ާ މި ސެޓްފިކްޓްގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ފައިސ.2

To be completed and signed by the applicant (If other than the participant)

ތަކާފުލް ފޯމު ފުރުއްވައި ސޮއިކުރައްވާ ފަރާތް (ތަކާފުލް ނަންގަވާ ފަރާތް ނޫން ނަމަ)އ

Relationship
ްހުރިގާތްކަނ/ްގުޅުނ

Name
ްނަނ

ID no.
ުޑީ ނަންބަރ.ިއައ

Address
ްއެޑްރެސ
Contact no.
ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

Email
ްއީމޭލ

Mobile no.
ުމޮބައިލް ނަންބަރ
Date
ްތާރީހ

Signature
ިސޮއ

Documents required with the form
ިފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތ

ID. card of participant, beneficiaries and Executor
ެ ތަކާފުލް ނަގާ ފަރާތާއި ފައިދާ ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި މުޢާމަލާތް ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގ،ުކާޑްގެ އަސްލ.ީޑ.ިއައ

Declaration: I/We agree to participate in this Takaful scheme based on the principle of Ta’awun and to pay the contribution on the basis of TABARRU (donation) for the
purpose of helping each other participants for mutual benefits. Based on this contribution, I/We are also entitled to the Takaful cover subject to the terms and conditions of this contract. I/We further agree that part of my/our contribution be credited into the Participant Risk Fund (PRF) and to appoint AYADY TAKAFUL to manage
and invest the Fund according to Islamic Shariah. I/We also permit AYADY TAKAFUL to make payment for claims/Takaful benefits, provisions and reserves based on
the guidelines and policies laid by the company/authorities, and to pay a WAKALAH (agent) fee at the rate of 30% of the contribution to AYADY TAKAFUL. I/We further
agree that the money in the participant’s investment fund shall be invested by AYADY TAKAFUL, and Company to share profit from the investment (if any) on the ratio
of 90:10 between participants and AYADY TAKAFUL respectively. Additionally, I/We authorize AYADY TAKAFUL to distribute Net Surplus of the PRF at the end of the
year (if any) among the participants. I/We understand that this Takaful Certificate will not be enforced unless this proposal has been accepted by AYADY TAKAFUL.

ް މިއީ މި ނިޒާމުގެ ދަށުނ.ެއަހަރެމެން އެއްބަސް މިވަނީ “ތަޢާވުން” ގެ އަސާސް ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ތަކާފުލް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ‘ތަބައްރުޢު’ (ހިލޭ އެހީ) ގެ އުސޫލުގެ މަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަށެވ/ް އަހަރެނ:ްބަޔާނ
ި މި ތަކާފުލް ސްކީމްގައ.ެ މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ތަކާފުލް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމައެވ.ެ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެވޭ ނިޒާމެކެވ،ްބައިވެރިވާ އެންމެނ
ެ އަދި މި ފައިސާއިން ބައިވެރިންނަށް އެހީވުމާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމުގ.ެއެފް އަށް) ޖަމާކުރުމަށް ރުހި ޤަބޫލުވަމެވ.އާރ.ީބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ބައެއް ބައިވެރިންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް (ޕ
ެ މި މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުން ލިބެންވާ ވަކީލުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާގ.ެ އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢާތް ހުއްދަކުރާ މަގުން މި ފަންޑުގެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް އަޔާދީ ތަކާފުލް އައްޔަންކުރަމެވ.ެހުއްދަ އަޔާދީ ތަކާފުލްއަށް ދެމެވ
ް އަޔާދީ ތަކާފުލްއަށ10% ި ބައިވެރިންނަށް އަދ90% ެ އަދި އިންވެސްޓްމެންޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމަށާއި އަދި ލިބޭފައިދާގ.ެ (ތިރީސް އިންސައްތަ) އަޔާދީ ތަކާފުލްއަށް ދިނުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވ30%
ެ އެފައިދާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ފަންޑުގ،ަ އެފް) ގައި ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ފައިދާއެއް އިތުރުވާނަމ.އާރ.ީ މީގެ އިތުރުން އަހަރު ނިމޭއިރު ބައިވެރިންނަށް އެހީވާ ފަންޑު (ޕ.ެވާގޮތަށް ބެހުމަށް އަޔާދީ ތަކާފުލް އައްޔަނުކުރަވެމ
. ެއަހަރެމެން ޤަބޫލުކުރަމެވ/ް އަދި މި އެއްބަސްވުން އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ ފަރާތުން ބަލައި ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލް ކުރުމުން މެނުވީ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރަން ނުފެށޭނެ ކަމަށް އަހަރެނ.ެބައިވެރިންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް އަޔާދީ ތަކާފުލްއަށް ހުއްދަދެމެވ

Office use only

Signature

Date

ިސޮއ

ްތާރީޚ

Rate:

Agent’s Name:

Contribution:

THIS PROPOSAL WILL NOT BE IN FORCE UNTIL THE PROPOSAL HAS BEEN ACCEPTED BY THE TAKAFUL OPERATOR

ެ ކުންފުނިން ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމުންނެވ،ީމި ޕްރޮޕޯސަލްއަށް އަމަލުކުރެވެން ފެށޭނ
You are to disclose in the proposal form, fully and faithfully all the facts which you know or ought to know, otherwise the certificate issued here under maybe void.
،ަ މިނޫން ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނަމ.ެމި ޕްރޮޕޯސަލް ފޯރމުގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކީ ތިޔަފަރާތަށް އިނގިފައިވާ އަދި އިނގެންޖެހޭ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ފުރިހަމަކަމާއި ތެދުވެރިކަމައިއެކު ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ވާންވާނެއެވ
.ެމިޕްރޮޕޯސަލްއަށް ދޫކުރެވޭ ތަކާފުލް ސެޓިފިކެޓް ބާތިލްވާނެއެވ

Ayady Takaful (C-43/84), Allied Building, 3rd Floor, Chaandhanee Magu, Male’, 20156, Maldives.
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info@ayady.mv
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ayady.mv

