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“BAITAK” PROPOSAL FORM FOR HOME TAKAFUL

A) Contact Details

B) Risk Details

I/We hereby declare that I am/we are familiar with the regulations of Takaful business written by Takaful International Co.

BSC and I/we agree to deal with the Company accordingly. Also I/we authorize the Company to manage and invest the

contribution(s) in the manner deemed necessary under these regulations. I/We do understand and agree that the

information disclosed in this proposal will form the basis of the Takaful contract.

I/We also declare that the information and details mentioned in this proposal are correct to the best of my/our knowledge

and if proven otherwise in any respect, the Takaful contract will become null and void without any notice. I/We agree to

the terms, conditions including all exclusions of the Takaful Contract which I/we have read carefully.

Date:                Signature of Proposer

Note: The Takaful Contract will not be in force until the proposal has been accepted by the Company. This Takaful

Contract is governed by the insurance regulations of Bahrain as an insurance contract and operates under the Takaful

regulations of the Company

Proposer Name
 
Spouse Name

Contact Nos.: Mob. 

Postal Address

CPR

CPR

Tel. Fax

Address of Property: House / Flat No. Road No. Block / Area

 Age of Building

C) Interest / Sum Insured

•  Building 

•  Household Contents and Furniture (excluding jewellery) 

•  Jewellery in Locked Safe* 

•  Personal Effects (Items over BD 750 should be declared in a separate list) 

•  Alternative Accommodation: BD              for                                     Months 

*Special rates will apply if jewellery items are to be included. Please refer to Takaful International for this purpose.

Period of Insurance: From:              To:

D) General Questions
•  Do you have any other insurance in respect of the above property against the above cover?

•  Have you had a loss pertaining to above cover at the above premises? If so, please give details?

BD

BD

BD

BD

BD

Yes

Declaration

www.gigtakaful.bh www.gigtakaful.bhTakaful Hotline: 80008050 Takaful Hotline: 80008050

1-بيانات االت�صال 

ا�صم �صاحب الطلب : 

ا�صم الزوجة اأو الزوج: 

اأرقام الإت�صال: نقال: 

العنوان الربيدي: 

2-بيانات املخاطر 

عنوان العقار: منزل/ �صقة رقم:

عمر املبنى

ج- املمتلكات املراد التاأمني عليها/ املبلغ املوؤمن عليه

     املبني بالإ�صافة اىل متديداته الكهربائية

      حمتويات املنزل ) با�صتثناء املجوهرات(

      املجوهرات يف خزانة مغلقة٭

      الأغرا�ض ال�صخ�صية )الأغرا�ض التي تتعدى قيمتها ٧٥٠ د.ب يجب اأن يعان عنها يف قائمة منف�صلة(

     �صكن بديل                                              د.ب ملدة                                                اأ�صهر 

    ٭�صوف تطبق اأ�صعار خا�صة فيما اإذا كانت هناك جموهرات م�صمولة بالتاأمني. يرجى املراجعة لهذا الغر�ض.

  مدة التاأمني من:      اإىل:

د- اأ�صئلة عامة

      هل لديك اأي تاأمني اآخر فيما يتعلق بالعقار املذكور مقابل اأي من الأغطية التاأمينية امل�صار اإليها؟ 

     هل تعر�صت لأية خ�صارة فيما يتعلق بالأغطية التاأمينية امل�صار اإليها يف العقار املذكور اأعاله؟

      اإذا كانت الإجابة بنعم اأذا كانت الإجابة بنعم اأذكر التفا�صيل.

تفوي�ض 

 اأقر / نقر مبوجبه باأنني / باأننا قد قد اطلعت على اأنظمة اأعمال التكافل ال�صادرة من �صركة التكافل الدولية �ض.م.ب واأوافق / نوافق 

على التعامل مع ال�صركة بناء على ذلك. كما اأفو�ض / نفو�ض ال�صركة باإدارة وا�صتثمار امل�صاهمة/ اامل�صاهمات على النحو الذي يعترب �صرويًا 

مبوجب هذه الأنظمة.

اأقر بعلمي / بعلمنا واأوافق على اأن املعلومات التي يت�صمنها هذا العر�ض �صوف ي�صكل الأ�صا�ض الذي يقوم عليه عقد التكافل، كما اأقر / نقر 

باأن املعلومات و البيانات املذكورة يف هذا العر�ض �صحيحة يف حدود علمي / علمنا وذا ثبت عدم �صحتها من اأي ناحية من النواحي فاإن عقد 

التكافل �صوف ي�صبح باطاًل ولغيًا بدون اأي �صعار.

اأوافق / نوافق على ال�صروط و البنود مبا يف ذلك جميع ال�صتثناءات يف عقد التكافل الذي قراأته / قراأناه بعناية.

التاريخ:       توقيع مقدم العر�ض

ملحوظة: لن يكون عقد التكافل �صاريًا حتى يتم قبول العر�ض من قبل ال�صركة. يخ�صع عقد التكافل هذه لأنظمة التاأمني املعمول بها يف 

البحرين كعقد تاأمني ويعمل به مبوجب اأنظمة التكافل لدى ال�صركة.

»بــيتــــــك« ا�ســـــتـــمــــــارة تــــاأمـــــني املـــنـــازل 

الرقم ال�صخ�صي: 

الرقم ال�صخ�صي: 

فاك�ض : هاتف : 

املنطقة:املجمع:طريق رقم:

ل نعم

د.ب

د.ب

د.ب

د.ب

د.ب
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Why do you need Baitak?

The Policy covers the following:

•   To protect your hard earned
 property from risks that
 threaten its safety
•  To enjoy peace of mind

•  Fire, lightning and explosion
 of domestic gas cylinders only
•  Storm, Tempest & Flooding
•  Escape of Water
•  Burglary
•  Impact damage by road
 vehicles or animals
• Glass and Sanitary Fixtures
•  Miscellaneous Property

•  Purchase cover at the most
 affordable price
•  The policy is according to
 Sharia’a guidelines

•  Earthquakes or Volcanic
 Eruptions
•  Fees and Additional Expenses
•  Rent and Accommodation
•  Property Owner Liability
•  Personal Accident Benefit
•  Liability as Tenant
•  Food in a Freezer and/or
 Refrigerator

Takaful International Co. BSC
P.O. Box: 3230, Manama, Kingdom of Bahrain

ماهي خدمة »بيتك«؟

تغطي الوثيقة ما يلي:

حماية منزلك الثمني من املخاطر التي 

تهدد �صالمته 

توفري راحة البارل

احل�صول على الغطاء التاأميني باأف�صل �صعر

وثيقة تتما�صى مع مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية

احلريق و الربق وانفجار اأ�صطوانات 

الغاز املنزيل.

العوا�صف والرياح القوية والفي�صانات.

انفجار اأنابيب املاء من اخلزانات اأو 

الإجهزة اأو الأنابيب. 

الزلزل و النفجارات الربكانية. 

ال�صطو.

ال�صرر الناجت عن ال�صطدام 

بال�صيارات اأو احليوانات.

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

تركيبات الزجاج وتو�صيالت 

ال�صرف ال�صحي.

الأتعاب املهنية وخالفه.

خ�صارة الإيجار وال�صكن البديل .

خدمات التو�صيالت حتت الأر�ض.

 م�صئولية مالك العقار.

تاأمني احلوادث ال�صخ�صية.

م�صئولية امل�صتاأجر.

الطعام يف الرباد اأو الثالجة.

�ســـــركة التكافــــــل الـــدولـــيــــة �ش.م.ب 

�ض. ب: 323٠ املنامة ، مملكة البحرين 


