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Peace of mind comes first

Home Takaful
"Baitak" Comprehensive Policy



 Committed
towards ensuring
a better future

 Takaful International Company is the first Islamic 
Insurance company in the Kingdom of Bahrain. 
Takaful International has a wide range of insurance 
products and services all in compliance with the 
Islamic Sharia'a principles and the era's needs. Our 
coverage cope with the individual and corporation 
needs and in harmony with the society's cultural and 
social values.

 •  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

 • 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

 Comprehensive Home Takaful covers the following coverage:

Takaful International Co. BSC

Qatar QFC Branch
P.O. Box: 31240
Doha
Tel: (+974) 44916444
Fax: (+974) 44916445

Riffa Center
Tel: (+973) 17565444
Fax: (+973) 17490707
Salmabad Center
Tel: (+973) 17565414
Fax: (+973) 17877287

Head Office
P.O.Box: 3230
Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: (+973) 17565656
Fax: (+973) 17582688
Muharraq Center
Tel: (+973) 17565400
Fax: (+973) 17677321



مــــلـــتـزمـــــون 
نـحـــــو تـأمـــــين 

مـــــسـتـقـبـل بـاهـــــر

تـعـتـبر شـركـة التكـافـل الدوليـة أول شـركـة تـأمـين إسـالمـيـة 
مجمـوعـة  الدوليـة  التكـافـل  ولـدى  البحـريـن،  ممـلكـة  في 
مـتـكامـلـة مـن الخـدمـات والتغــطيات التأمـيـنـيــة التي تتـوافق 
ومتـطـلبات  الـغـراء  اإلسـالمـيـة  الشـريـعـة  أحـكام  مـع  تماما 
العـصر. إن مــا نقدمــه مـن تغــطـيات تتــوافـق مــع احــتياجــات 
األفــراد والمــؤسـسات وتــواكــب ثـقـافــة المجــتـمـع ومــبادئــه 

االجتمــاعـيــة.

الحريـق والبرق وانفجار اسطوانـات  •
الغاز المنـزلي.  •

العواصف والرياح القوية والفيضانات.  •
تسرب الماء من الخزانات أو األجهزة أو   •

األنابيب.
الزالزل واالنفجارات البركانيــة.  •

السـطــــــو.  •
الضرر الناتج عن االصطدام بالسيارات   •

أو الحيـوانات.

تركيبات الزجاج وتوصيالت الصرف   •
الصحي.

األتعـاب المـهـنـيــة وخـالفــه.  •
خسـارة اإليـجار والسكن البـديـل.  •

خـدمات التوصيـالت تحت األرض.  •
مسـئولية مــالك العــقـار.  •

تـأمين الحــوادث الشخصية.  •
مسئولية المستأجر.  •

الطـعام في الـبراد أو الثـالجــة.  •

يـقـدم تـكـافـل المـنـازل الشـامـل خـيـارات مـتنـوعـة مـن التغـطـيات تنـدرج كـالـتـالي:

شــركــة الـتــكـافــل الدولــيــــة ش.م.ب
المركز الرئيسي
ص.ب: ٠٣٢٣

المنامة، مملكة البحرين
هاتف: ٥٦٥٦٥٦ ١٧ (٩٧٣+)
فاكس: ٥٨٢٦٨٨ ١٧ (٩٧٣+)

مركز المحرق
هاتف: ٥٦٥٤٠٠ ١٧ (٩٧٣+) 
فاكس: ٦٧٧٣٢١ ١٧ (٩٧٣+)

مركز الرفاع
هاتف: ٥٦٥٤٤٤ ١٧ (٩٧٣+)
فاكس: ٤٩٠٧٠٧ ١٧ (٩٧٣+)

مركز سلماباد
هاتف: ٥٦٥٤١٤ ١٧ (٩٧٣+)
فاكس: ٧٨٢٧٧٨ ١٧ (٩٧٣+)

فرع قـطر
صـندوق بـريـد: ٣١٢٤٠، 

الـدوحــة
هاتف: ٤٤٩١٦٤٤٤ (٩٧٤+)
فاكس: ٤٤٩١٦٤٤٥ (٩٧٤+)



www.takaful.bhخط التكافل الساخن  ٨٠٠٠٨٠٥٠

الـطــمــأنـيـنــــــــــة تــأتــــي أوًال

تكـافـل المـنـازل
"بيتك" التـغــطــيــــــــــة الـشـامـلـــــــــــة



 HOME TAKAFUL “BAITAK” PROPOSAL FORM
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          Personal Details

Proposer Name:     CPR: 

Spouse Name:     CPR:

Postal Address:

Mobile:                                                                           Tel.No. (Residence):

Tel No. (Office):                                                                Fax No:

Email:       Occupation:

Period of Insurance required: From:    To:
     
          Property  to be insured 

Location: Flat/House No:                                                             Bldg No:

Road No:                                                  Block No:  Area: 

Number of Floors:      Age of Building:  Year of Renovation (if any):        

          Additional Cover

Home Assist

RSMD (Riots, Strikes & Malicious Damage)

Sabotage & Terrorism                      

          Interest / Sum insured

1. Building     BD 

2. Household contents (excluding jewellery)  BD 

3. Jewellery in locked safe*    BD 

4. Personal effects     BD

 (items over BD 750 should be declared in a separate sheet)             

5. Alternative accommodation:   BD                                                        for                                 Months

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

 Total        BD
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          General Questions

 Please Tick Appropriate Box                                                   YES            NO          

1. Is there any security system in the building? 

    Smoke Detectors                         Fire Alarms        

    Fire Extinguishers       Hose Reels             Others   

2. Do you have any other insurance in respect of the above?

3.  Have you ever had a fire or other loss at any of your properties? 

 (if so, brief details)

4.  Has any insurer at any time: 

 •  Declined to accept any insurance proposal from you ?

 •  Refused to renew your insurance cover ?

5. Is the property mortgaged? 

 If so, Name of Mortgagee 

6.  Any additional information? 

          Declaration

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 the proposer:

This Takaful Contract:

1. Will not be in force until the proposal has been accepted by the company.
2. Operates under the Takaful regulations of the company.
3. Governed by and constructed under the laws of the Kingdom of Bahrain.

FOR OFFICE USE ONLY 

Premium: BD

Deductible: BD
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         أســــــــــــــــئـلــــــــــــة عــــــــامـــــــــــــــــة:

 ضــع إشـــارة في المـــكـان المـنـاســـــب                                                                                         نعم                 ال 

١.  هل هناك أي أنظمة حماية في المبنى؟                                                                                               

                    جهاز إنذار عن الحريق                كاشف الدخان       

                    خراطيم مياه إلطفاء الحريق         طفايات الحريق               معدات آخرى 

٢.  هل لديك أي تأمين آخر فيما يتعلق بالعقار المذكور مقابل أي من األغطية التأمينية المشار إليها؟                                                    

٣.  هل تعرضت  الى حريق أو أي  خسارة أخرى فيما يتعلق باألغطية التأمينية المشار إليها؟                                                          

     (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)

٤.  هل سبق أن قامت أي شركة تأمين:

برفض قبول أي طلب تقدمت به للتأمين  •

امتنعت عن تجديد أي وثيقة تأمين كانت  •

٥.  هل هذا المبنى مرهون حاليا؟ إذا نعم

      أذكر اسم الشخص أو الجهه

٦.  هل لديك أيه معلومات إضافية؟                                                                                            

        إقــــــــــــــــــــــــــرار

 / موافق  إننا   / وإنني  ش.م.ب  الدولية  التكافل  شركة  قبل  من  المكتوبة  التكافل  بأنظمة  علم  على  إننا   / بأنني  نحن   / أنا  أقر 
موافقون على التعامل مع الشركة وفقا لذلك، وأخولها / نخولها بإدارة وإستثمار اإلشتراك / اإلشتراكات فيما يتفق مع أنظمتها. 

كما إنني / إننا  أوافق / نوافق على أن تكون المعلومات المرفقة مع هذا اإلقرار أساس عقد التكافل. 

وكما أقر / نقر أنا / نحن بأن جميع اإلجابات والبيانات المذكورة في هذا الطلب صحيحة وكاملة في كل شأن وإذا ثبت خالف ذلك 
مهما كانت اإلعتبارات في أي بند من بنوده فإن عقد التكافل يلغى بدون سابق إنذار، وكذلك أوافق / نوافق بأن يكون هذا اإلقرار 

بجميع شروطه واستثناءاته أساسا لهذا العقد بين الشركة وبيني / بيننا.

توقيع مقدم الطلب: التاريخ:            

إن هذا العقد :

١. لن يكون ساري المفعول إال بعد موافقة شركة التكافل الدولية على هذا اإلقرار.

٢. يخضع تحت أنظمة شركة التكافل الدولية.

٣. محكم حسب قوانين وأنظمة التأمين في مملكة البحرين.

لالســـــــتــعــمـال الـرســـــــــــمـــي فــــقـــط 

اإلشتراك:  د.ب

مبلغ التحمل :  د.ب



اســـتمـارة طـلـب تكـافــل المــنـازل "بـيـتــك"
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         بـيـانـات شـخـصـيــة

الرقم الشخصي: إسم صاحب الطلب:     

الرقم الشخصي: إسم الزوجة:     

العنوان البريدي:

رقم هاتف المنزل: رقم الهاتف النقال:                       

رقم الفاكس: رقم هاتف المكتب:     

المهنة: البريد اإللكتروني:    

إلى: مدة التـأمين: من:     

         بــيــانــات عـن المـبنى 

رقم المبنى: عنوان الموقع: شقة / المنزل:    

اسم المنطقة: رقم المجمع:   رقم الطريق الشارع:  

سنة التشييد:   األدوار:   

         التـغــطــيـات اإلضـافيـــــة:

خدمة المنازل

أعمال الشغب واإلضطرابات واألضرار العدوانية والتخريب المتعمد 

التخريب واإلرهاب 

         الممتلكات المراد التأمين عليها 

د.ب ١. المبنى       

د.ب   ٢. محتويات المنزل (بإستثناء المجوهرات)   

د.ب  ٣. المجوهرات في خزانة مغلقة*    

د.ب  ٤. األغراض الشخصية      

    (األغراض التي تتعدى قيمتها ٧٥٠ د.ب يجب أن ُيعلن عنها في قائمة منفصلة)

٥. سكن بديل:                      د.ب                            لمــدة                      أشــهـر

* ســوف تطبـق أسـعار خاصــة إذا كـانت هــنـاك مجـوهــرات مـشـمــولـــة  بالـتـأمـــين.

د.ب   المجموع      


