
قسم  3 - تفاصيل حساب التخطيط المستقبلي )البرنامج المرن(

 المساهمة الشهرية   

الخيار الثاني: بدون رسوم ادارية   الخيار االول : مع رسوم إدارية
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قسم  1 - البيانات الشخصية

اسم مقدم الطلب

رقم الهاتف رقم بطاقة الهوية 

Dالتاريخ: DM MY Y Y Y

D DM MY Y Y Y

قسم  4 - االستبيان الطبي )للمتقاعدين فقط(

الحد األدنى ضغط الدم )إذا كان معروفًا(  الحد األقصى ك.غ  )سم(                 الوزن الطول

النعم

هل لديك عقود تأمين على الحياة أو تكافل مع أي شركة تأمين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، فيرجى تقديم التفاصيل باستخدام الجدول التالي:  .1

هل أنت غير قادر حالًيا على العمل؟  .2

خالل الخمس سنوات الماضية، هل كنت غير قادر على العمل ألكثر من 30 يوًما متتالًيا؟  .3

هل سبق لك أن عولجت من قبل أو هل أنت تحت العالج من أجل: ارتفاع ضغط الدم ، احتشاء عضلة القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الكلى، االضطرابات الهضمية،   .4
القرحة، االنهيار العصبي، انزالق القرص، الشلل ، الغيبوبة، السكري، ارتفاع الكوليسترول، متالزمة نقص المناعة )اإليدز( أو ورم أو سرطان أو أي مرض خطير أو عيب آخر؟

هل سبق لك أن تعرضت إلصابة أو جروح خطيرة؟  .5

هل أجريت لك عملية جراحية أم نصحت بإجراء عملية جراحية؟  .6

هل تناولت أو هل تعالج أو دواء ألي مرض أو اضطراب؟  .7

هل تنوي طلب المشورة الطبية أو العالج أو إجراء أي اختبارات طبية؟  .8

هل أثبتت إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز أو التهاب الكبد B أو C ، أو هل تم اختبارك / عالجك لألمراض األخرى المنقولة عن طريق االتصال الجنسي أو هل   .9
تنتظر نتيجة هذا االختبار؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل.

هل قمت بتدخين أي سجائر خالل الـ 12 شهًرا الماضية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، اذكر كم في اليوم؟ ___________________  .10

هل لديك أي خلل في الرؤية أو السمع؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر إلى أي مدى __________________  .11

هل تقوم بشرب المشروبات الروحية/ الكحول؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد النوع والكمية في اليوم. _____________  .12

هل توفي أو عانى أي من والديك أو إخوتك أو أخواتك من أمراض القلب أو الدورة الدموية أو السرطان أو مرض السكري أو أمراض الكلى أو االضطرابات الوراثية قبل سن   .13
65؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى اإلشارة أيضا في أي عمر حدث هذا. ______________

هل تنوي المشاركة في نشاط خطير )مثل الغوص تحت الماء( أو الطيران بخالف الركاب في الخدمات المقررة؟  .14

هل تم رفض أو تأجيل أو قبول أي طلب للتأمين أو التكافل على حياتك )الحياة، الحوادث، الصحة( بشروط خاصة؟  .15

يرجى إعطاء أدناه التفاصيل الكاملة ألي إجابة “نعم” تشمل تاريخ ومدة أي مرض ونوع العالج واألطباء الذين تم استشارتهم ونوع الرياضة. استخدم ورقة منفصلة إذا لزم األمر.

سنة اإلصدار نوع وثيقة التأمين مبلغ التغطية اسم الشركة

استمارة االشتراك في حساب 
التخطيط المستقبلي

بدون رسوم إدارية
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المدة                     سنة/سنوات   

يبدأ المبلغ من 30 د. ب                                                      *من 6 سنوات الى 20 سنة *



قسم  5 - الشروط واألحكام الخاصة بــ “ حساب السالم للتخطيط المستقبلي”

يخضع برنامج الوكالة الخاص بحساب السالم للتخطيط المستقبلي هذا ومزايا التكاُفل المقترنة به )“برنامج السالم للتخطيط المستقبلي”( لكلٍّ من هيكل الوكالة الخاص بحساب السالم   .1
للتخطيط المستقبلي )الذي يحل محل برنامج الوكالة طيب وبرنامج الوكالة جوهر( والشروط واألحكام المطبقة عليه كما هو مبين في اتفاقية وديعة وكالة السالم.

يتم إتاحة البرنامج المرن والبرنامج الثابت المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي فقط للعمالء األفراد )“العمالء”( لدى بنك السالم ش.م.ب )“البنك”(، ولن يكون متاحًا للعمالء من   .2
الشركات أو مالكي الحسابات المشتركة لدى البنك.

ُيشترط لمشاركة العميل في برنامج السالم للتخطيط المستقبلي سداد رسوم إدارية  بمبلغ مقطوع بما يتناسب مع الجهد المبذول لكل برنامج وبحسب برنامج السالم للتخطيط المستقبلي   .3
المعين الذي يختاره العميل كما هو مبين أدناه مع الوضع في عين االعتبار بأنه لن يطلب من العميل أي رسوم زائدة بسبب إدارة الحساب للمدد المذكورة أدناه )“الرسوم اإلدارية”(:  

الرسوم اإلدارية البرنامج

البرنامج الثابت

مبلغ المساهمة لشهر واحد سنوات 3
سنوات 5

البرنامج المرن

مبلغ المساهمة  لشهرين فوق الخمس سنوات

مبلغ المساهمة لثالثة أشهر فوق العشر سنوات

مبلغ المساهمة ألربعة أشهر فوق الخمسة عشر سنة حتى عشرين سنة

كما هو موضح في البند رقم 5 أدناه ووفقًا للخيار رقم 1، ُيتاح للعميل خيار سداد الرسوم اإلدارية مقدمًا مرة واحدة؛ مما يؤدي إلى تحقيق مستوى ربح متوقع أعلى. بينما يجوز للعميل وفقًا    .4
للخيار رقم 2 عدم دفع هذه الرسوم اإلدارية على أن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى الربح المتوقع لذلك العميل.

فيما يلي مستويات الربح المتوقعة لبرنامج السالم للتخطيط المستقبلي التي تخضع للتغيير وفقًا للتقدير المنفرد للبنك:  .5

الخيار رقم 2  الخيار رقم 1 مستويات الربح المتوقع

البرنامج الثابت

3.0% 3.75% سنوات 3

3.5% 4.25% سنوات 5

البرنامج المرن

3.75% 4.50% فوق الخمس سنوات

4.00% 4.75% فوق العشر سنوات حتى عشرين سنة

يتيح البرنامج الثابت المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي للعميل لمدد محددة أي 3 أعوام أو 5 أعوام، وبمبالغ مساهمة شهرية ثابتة قدرها 30 دينارًا بحرينيًا )الفئة الكالسيكية(،   .6
أو 80 دينارًا بحرينيًا )الفئة الذهبية(، أو 150 دينارًا بحرينيًا وما فوق )الفئة البالتينية( بينما يكون البرنامج المرن المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي متاحًا للعميل مقابل مبلغ 

مساهمة شهرية يعادل 30 دينار بحريني أو أكثر وألي مدة تتجاوز الخمس سنوات وال تتعدى العشرين سنة )“مبلغ المساهمة”(.

كما ُيشترط للمشاركة في برنامج السالم للتخطيط المستقبلي تقيد العميل بتعهده غير القابل لإللغاء بالخصم من الحساب المصرفي الخاص به في التاريخ المحدد في كل شهر، وتحويل   .7
مبلغ المساهمة إلى برنامج السالم للتخطيط المستقبلي خالل مدة البرنامج المتفق عليها؛ إذ يشكل عدم إيداع مبلغ المساهمة لثالث مرات متتالية إخالاًل جسيمًا بهذه الشروط، ويؤدي إلى 
اإللغاء التلقائي لمشاركة العميل في برنامج السالم للتخطيط المستقبلي. ويحق للبنك -وفقًا لتقديره المنفرد- إنهاء مشاركة العميل في برنامج السالم للتخطيط المستقبلي في حال عدم 

إيداع العميل مبلغ المساهمة ثالث مرات خالل 12 شهرًا.

بالنسبة للبرنامج المرن الموفر كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي، يتم إيداع المبالغ المستثمرة واألرباح المتراكمة في حساب التسوية الخاص بالعميل في تاريخ االستحقاق ذي   .8
العالقة، ويكون للعميل خيار استالم تلك المبالغ كمدفوعات ُتدفع على أساس دوري شريطة إخطار العميل للبنك بذلك عن طريق إخطار خطي قبل 30 يومًا من تاريخ االستحقاق. لتفادي 

اللبس، يخضع هذا الخيار لشروط وأحكام دفع الرواتب التقاعدية المعمول بها في البنك، كما يتم تعديلها من وقت آلخر.   

9.  يتمتع العميل بمزايا التكاُفل على الحياة من خالل بوليصة التأمين التكافلي على الحياة الخاصة بالمجموعة، والتي يتم إصدارها والموافقة عليها وفقًا لجميع الشروط واألحكام والضمانات 
التي يحددها مقدم التكاُفل. 

يحق للبنك تغيير مقدم التكافل في أي وقت من األوقات دون إخطار العميل بهذا التغيير.  .10

المزايا  التوفير. وتعادل  األطفال، ومزايا  الوفاة، وتعليم  المستقبلي على مزايا متعلقة بحاالت  للتخطيط  السالم  برنامج  المتاح كجزء من  الثابت  البرنامج  المتاحة ضمن  التكاُفل  تشتمل مزايا   .11
الخاصة بتعليم األطفال ومزايا التوفير المتاحة للعميل مبلغا وقدره 4,000 دينار بحريني سنويًا لعمالء الفئة البالتينية، ومبلغ 2,000 دينار بحريني سنويًا لعمالء الفئة الذهبية، ومبلغ 1,000 دينار 

بحريني سنويًا لعمالء الفئة الكالسيكية وفقًا لحجم مبلغ المساهمة المطلوب من العميل. وتساوي المزايا الخاصة بحاالت الوفاة قيمة مبلغ المساهمة مضروبة في المدة المتفق عليها،

إلستخدام البنك فقط

مراجعة من قبل أعدت بواسطة 

التوقيع          التوقيع 
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هام: قبل التوقيع على هذا اإلقرار، يرجى التحقق من أن اإلجابات الواردة في هذه االستمارة كاملة وصحيحة. أي اهمال أو إجابة غير صحيحة قد تبطل وثيقة التأمين.
أنا، الموقع أدناه، أقر بأنني قرأت وفهمت وقبلت جميع البنود والشروط الخاصة بشروط وأحكام حساب التخطيط المستقبلي وأتعهد بااللتزام بجميع االلتزامات التي يفرضها علي. أقر بأن جميع 
التفاصيل الواردة في استمارة االشتراك صحيحة وكاملة وليست مضللة، وأتعهد بإخطار البنك فوًرا كتابًيا كلما تغيرت أي معلومات أو أصبحت مضللة أو غير صحيحة. كما أتعهد بتزويد البنك بأي 

وجميع المستندات الالزمة التي يطلبها البنك كلما طلب البنك ذلك من أجل الحفاظ على العالقة منتظمة.

توقيع الزبون



12.  مجموع المبلغ المغطَى -الخاص بكل عميل يشارك في البرنامج الثابت المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي- هو مبلغ ثابت وفقًا لالختيارات التالية: 

3 5

17,400 29,000 150

8,880 14,800 80

4,080 6,800 30

فيما يتعلق بالبرنامج المرن المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي، فإن مزايا التكافل سوف تساوي المبلغ المتبقي من مبلغ المساهمة شريطة عدم تجاوز مبلغ 100 دينار بحريني   .13
شهريًا )ما مجموعه 24,000 دينار بحريني(. في حال الوفاة غير المتعمدة، سيتم دفع مبلغ إضافي وقدره 24,000 دينار بحريني.     

14.  يتم منح تغطية التكافل لجميع العمالء المؤهلين للمشاركة في برنامج السالم للتخطيط المستقبلي، الذين تتوفر فيهم المتطلبات الضرورية للمشاركة التي قد يتم تغييرها من حين إلى 
آخر، شريطة عدم تجاُوز أعلى مبلغ تغطية 29,000 دينار بحريني لكل عميل مشارك في البرنامج الثابت المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي و 24,000 دينار بحريني لكل عميل 
مشارك في البرنامج المرن المتاح كجزء من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي. لتفادي اللبس، يكون المبلغ األقصى لتغطية التكافل الممنوحة ألي عميل مشارك في البرامج الثابت والبرنامج 

المرن معًا المتاحين ضمن برنامج السالم للتخطيط المستقبلي هو مبلغ وقدره 53,000 دينار بحريني بغض النظر عن عدد البرامج التي شارك فيها العميل. 

15.  في حال مشاركة العميل في أكثر من برنامج واحد من برامج السالم للتخطيط المستقبلي، فإن مبلغ التغطية ال يتم على أساس كل برنامج على حدة، بل يتم التعامل في هذه الحالة على 
للتغطية  أو على أساس أعلى مبلغ  للتغطية،  المختلفة أساسا  المستقبلي  لبرامج السالم للتخطيط  المبالغ اإلجمالية  المجموع اإلجمالي األقل من  البرامج مجتمعة واعتبار  أساس مجموع 

مذكور في البند رقم 14.

:

 .

.

.

.  تخضع المشاركة في برنامج السالم للتخطيط المستقبلي للقيود التالية الخاصة باألعمار 16

مر لبدء المشاركة:18  عامًا أ ( أقل عُ

مر لبدء المشاركة: 64 عامًا ب ( أكبر عُ

مر نتهاء المشاركة:70  عامًا ت ( أكبر عُ

17. يُقر العميل باالشتراط الخاص بموافقة شركة التكافل، وبأنه يتقيد بالشروط واألحكام العامة لبوليصة التأمين على الحياة الخاصة بالتكافل، للحصول على مزايا التكافل.  

18. يقر العميل بان للمستفيدين القانونيين في حال وفاته الحق بمطالبة بمزايا التكافُ ل لمدة 12 شهرًا من تاريخ الوفاة. 
19.  يحق للبنك في أي وقت من األوقات ووفقًا لتقديره المنفرد حجز و/أو اقتطاع أي وجميع المبالغ من برنامج السالم للتخطيط المستقبلي؛ إلجراء المقاصة والتسوية ألي مستحقات على 

العميل لم يتم سدادها، وذلك لصالح البنك، و ذلك بعد تقديم إخطار مسبق إلى العميل . 

. 

. 

20.  باإلضافة إلى هذه الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج السالم للتخطيط المستقبلي،  يتم تطبيق اتفاقية الخدمات المصرفية للبنك، واتفاقية وديعة وكالة السالم، وأي شروط وأحكام معنية 
تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام.

21. ال يتحمل البنك -سواء بشكلٍ مباشر أو  غير مباشر- أي مسؤولية عن األضرار، و/أو التكاليف، و/أو المطالبات، و/أو االلتزامات، و/أو اإلجراءات القانونية التي  قد تنشأ، أو تُتخذ، أو ترتبط بإتاحة البنك 
لبرنامج السالم للتخطيط المستقبلي هذا ما لم يثبت أن هذه األضرار، و/أو التكاليف، و/أو المطالبات، و/أو االلتزامات، و/أو اإلجراءات القانونية  قد يتكبدها العميل نتيجة مباشرة للتقصير المتعمد أو 

اإلهمال الجسيم من قبل البنك

22 .  يجوز للبنك في أي وقت من األوقات ووفقًا لتقديره المنفرد  تعديل أو إلغاء هذه الشروط واألحكام، وإشعار عمالئه بالتعديالت أو باإللغاء المشار إليهما دون  تحمل البنك أي مسؤولية بهذا 
الصدد. علمًا بأن قرار البنك بهذا الصدد قرار نهائي و ملزم

23. تخضع هذه الشروط واألحكام و تُفسّر وفقًا لقوانين مملكة البحرين، وإلى الحد الذي ال تتعارض فيه هذه القوانين مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛  يُحتكم في حال التعارض المشار إليه 
إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية، ويخضع أي نزاع لالختصاص القضائي لمحاكم مملكة البحرين.  
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