AL RAJHI BANK REMITTANCE PROTECTION SCHEME
PRODUCT FEATURES

مصرف الراجحي برنامج حماية عمالء التحويالت الدولية
خصائص البرنامج

Al Rajhi Bank provides Remittance Takaful coverage
for FREE by transferring money internationally through
Tahweel Al Rajhi. This scheme will grant the Takaful
coverage in case of death for an amount equivalent to
the transfer amount.

قام مصرف الراجحي بتوفير تغطية تكافلية دون مقابل لعمالئه الذين
 وهذا.يقومون بالتحويال ت الوولية من خالل مراكز تحويل الراجحي
.البرنامج يمنح تغطية تكافلية في حال الوفاة بمبلغ يعادل مبلغ التحويل

• Takaful Benefits:
• Death Any Cause (DAC)
• Accidental Death Benefit (ADB)-Additional
• Coverage Term: 30 days coverage from the date
of remittance
• Age Limit:
• Minimum Entry Age:
18 years
• Maximum Entry Age: 64 years
• Maximum Expiry Age: 65 years

:• تغطيات التكافل
.الوفاة ألي سبب
•
.الوفاة نتيجة حادث – تغطية إضافية
•
.) يوما ً من تاريخ إتمام عملية التحويل03( :• مدة التغطية
:• العمر المحدد لشمول التغطية
 سنة81 : أدنى عمر لشمول التغطية
•
 سنة46 :اقصى عمر لشمول التغطية
•
 سنة46
:انتهاء التغطية عنو العمر
•

• Sum Covered: The sum covered shall be the
remitted amount during the month through Tahweel
Al Rajhi up to max of SAR 20,000.

 يعادل المبالغ التي تم تحويلها طوال الشهر من خالل:• مبلغ التغطية
) عشرين ألف030333( مراكز تحويل الراجحي بما ال يتجاوز
.لاير سعودي

• Covered Transaction: Only the international money
transfers through Tahweel Al Rajhi Branches as well
as Online transfers on a mandatory basis.

 هي فقط الحواال ت الوولية عبر مراكز تحويل:• التحويل المغطى
. وأيضا ً الحواال ت الوولية عبر االنترنت،الراجحي

• Eligibility of remitters:
All individual customers of Al Rajhi Tahweel
provided that:
• they are residents of Saudi Arabia;
• should not exceed age limit;
• they remit amounts to foreign countries through
Al Rajhi Tahweel.

:• أهلية االستفادة من التغطية
يشترط الستفادة عمالء تحويل الراجحي من هذه التغطية أن تنطبق
:عليهم الشروط اآلتية
.أن يكونوا من األفراد
•
.أن يكونوا مقيمين داخل المملكة العربية السعودية
•
.عوم تجاوز العمر المحود
•
أن يتم التحويل إلى دول أجنبية من خالل مراكز تحويل
•
.الراجحي

• Claims Registration: Please proceed as mentioned
in the Claim Form.

. يرجى االطالع على نموذج المطالبة:• تسجيل المطالبة

