
One Plan that Links All Your Portection Needs
WAAD AL INJAZ



TURNING
DREAMS INTO
REALITY

“Prepare for life’s challenges with the right savings plan”

PREPARE FOR LIFE’S 
CHALLENGES
In your life, you always look forward to certain 
milestones. Your long term financial planning in 
life should not stop you from making a plan to 
ensure availability of funds to meet periodic 
needs. As a young adult, you have personal 
goals to achieve and need motivation to get you 
going. In the future, you will need additional 
money to help you meet specific expenses at 
these milestones such as: buying new house, 
marriage or children’s education. In addition, we 
do come across unexpected circumstances in 
life where we may have to spend a dear sum. 
Therefore it is essential that we save up in order 
to tackle these obstacles. Our Waad Al-Injaz is a 
convenient way for you to save for the future.

A NEW GENERATION 
CONFIDENCE

DESIGNED TO MEET YOUR 
DIFFERENT LIFESTYLES
Whether you are graduating, starting a family or 
planning for retirement, 
You should have a sound financial plan to 
support your goal as well as to prepare for life’s 
uncertainties. Now is the time to embark on your 
journey and enjoy those small pleasures by 
giving you an opportunity to save and grow your 
money through LIBANO-SUISSE Takaful Egypt 
Waad Al-Injaz new plan.



*Illustrative Example:
Omar is a 27 years old man, who has chosen a 20-year Waad Al-Injaz Cash Back Plan with a protection of EGP 300,000. He will 
receive 10% of the basic sum protection (that is EGP 30,000) every 4 years.

* This is only an illustration based on a net annual growth rate of 10%, 12%. Final figures will be based on the actual profit 
participation rates declared by the company at the end of every year
* The plan allows choosing the Cash Back intervals every 3 years (or 4, 5, 6  etc…)

SECURING
THE PRECIOUS
MOMENTS OF
YOUR LIFE

WAAD AL-INJAZ CASH BACK
AN EASY WAY TO PLAN AHEAD
Waad Al-Injaz is a unique three in one plan 
where saving, liquidity and protection are 
combined to offer you maximum benefit. This 
plan gives you certain cash-back funds at fixed 
intervals during the policy term to support your 
ongoing needs. On maturity date, a lump sum 
shall be paid to you as a maturity benefit, so you 
can use as a retirement fund.

SAVE YOUR MONEY IN A MUCH 
SMARTER WAY
Waad Al-Injaz is a Shariah Compliant saving 
and protection plan offering a regular or single 
contribution. Waad Al Injaz investments are 
managed by renowned first class Asset-Manag-
ers in the region. Moreover, this plan will provide 
you the freedom to modify your plan to suit your 
life style needs at every stage of your life.
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“We have you covered” 

CONVENIENCE OF PARTIAL 
MONEY WITHDRAWAL OPTION
Waad Al-Injaz allows you the option to make 
partial withdrawals from your Investment 
Account anytime of emergency, up to 80% of 
your fund value and minimum EGP 1000.

BOOST YOUR INVESTMENT
You can increase your fund’s value by investing 
over and above your regular contributions. This 
booster can be made anytime during the 
contract period.

CELEBRATE YOUR LIFE 
ACHIEVEMENTS
Waad Al-Injaz CELEBRATES your lifetime’s 
achievements through its First Achieve Bonus 
benefit. Accomplish any one of the following 
events before turning 50 years old, and you will 
get 10% of your first annual paid premium:

- Get married
- When your child is born
- Perform Hajj
- Perform Umrah
- Complete post graduate degree

EARN LOYALTY BONUS
Because we value your loyalty, pay your 
contributions on a timely basis, and the 
company will give you 5% of your average 
yearly contributions upon completion of the 5th 
certified year, and every 5 years after that.  

HOSPITAL CASH BENEFIT (HC):
This unique benefit is granted by 
LIBANO-SUISSE Takaful Egypt to all its clients. 
This benefit reduces your financial burden by 
helping you recover with peace of mind and 
providing you with daily cash assistance in the 
event of Hospitalisation due to accident.

TOTAL FLEXIBILITY IN YOUR 
HANDS - SECURE THE RIGHT 
PROTECTION BENEFIT. 
Waad Al-Injaz Takaful Plan will help you in 
identifying the ideal level of protection that you 
need now and in the future. Moreover, you can 
choose to enhance your plan further with 
LIBANO-SUISSE Takaful Egypt additional 
benefits, designed to complement your growing 
needs.

LET’S
CELEBRATE 
TOGETER



FAMILY INCOME BENEFIT (FIB):
Because the good life you lead should last a 
lifetime, Waad Al-Injaz provides your loved ones 
with yearly income for up to 10 years in case of 
the untimely death or total permanent disability 
of the covered person. This amount will be 
doubled automatically through Double Family 
Income in case of death or disability due to 
accident during Hajj or Umrah

WAIVER OF CONTRIBUTION (WOC)
In addition, you will enjoy a waiver of 
contribution benefit in the unfortunate event of 
Total Permanent Disability while the other 
policy’s benefits continued.

TOTAL PERMANENT OR PARTIAL 
PERMANENT DISABILITY BENEFIT
This benefit offers to pay a defined amount in 
case of total permanent or partial permanent 
disability due to an accident or sickness.

CRITICAL ILLNESS BENEFIT (CI) 
Some illnesses are critical. They not only alter 
one’s life pattern, but also result in a financial 
drain. LIBANO-SUISSE Takaful Egypt Critical 
Illness Benefit softens the impact on the family 
by paying out the Critical Illness Benefit under 
the Plan as a lump sum, while other policy 
benefits continue. We cover 11 critical illnesses. 
The major illnesses covered under this benefit 

are Heart Attack, Coronary Artery Bypass 
Surgery, Renal Failure, Cancer, Major Organ 
Transplant, Multiple Sclerosis, Blindness, 
Paralysis, Parkinson’s disease and Liver 
Cirrhosis.

TERMINAL ILLNESS:
Only Waad Al-Injaz offers a Takaful protection 
plan for Terminal Illnesses by providing you with 
a lump-sum payment in the unfortunate event of 
the covered person being diagnosed with a 
terminal illness.

ACCIDENTAL DEATH OR 
DISABILITY BENEFIT
Accidents are unpredictable, and so are the 
consequences. They may lead to death or 
disability – This benefit provides sum amount 
against such misfortune.

PASSIVE WAR & TERROR BENEFIT:
During the course of our life any of us may 
become surrounded by abnormal events such 
as revolutions, riots, and wars, and many 
rebellion actions which we can’t expect. It’s 
always good to hope for the best, but because 
sometimes accidents can happen, but we have 
to be cautious. This additional coverage 
provides indemnity in case of death or disability 
due to accident as a result of the mentioned 
events.

YOU CAN
RELY ON US



TAKAFUL SHARIAH COMPLIANT
Not only are we proud to encourage your 
lifetime accomplishments and passionate about 
celebrating your personal and professional 
advancements; but we also go the extra mile to 
guarantee you complete transparency and 
security. You are entitled to receive up to 50% 
of the distributable surplus (if any). Therefore, 
we have regulated Waad Al Injaz for it to be fully 
Shariah Compliant.

WHY LIBANO-SUISSE?
Ever since our establishment in 1959, we built 
our reputation on our expertise that has helped 
us excel on the insurance market. We are highly 
committed to delivering excellent results by 
researching, developing and innovating 
services that suit the growing and changing 
needs of populations. Our history and heritage 
have kept us going strong for decades and 
pushed us to release a range of services that 
have benefited a large number of subscribers in 
Lebanon, the Arab world, Africa and Europe. 

LIBANO-SUISSE Takaful Egypt
is an Egyptian Joint Stock Company regulated 
by law No. 10 of the year 1981 and its 
amendment and registered under the No. (27) in 
the Egyptian Financial Supervisory Authority.

MORE THAN
50 YEARS OF
EXPERIENCE



ا�ستعداد لمواجهة تحّديات الحياة 
مــن  مجموعــة  وضــع  الــى  منــا  واحــد  كل  يســعى 
يقــوم  بالتالــي  و  مســتقبله  تحــدد  التــي  ا�هــداف 
طويلــة  أو  متوســطة  قصيــرة،  ماليــة  خطــط  بوضــع 

المدى من اجل تحقيق هذه ا�هداف.

وعلــى كل منــا انتهــاز فرصــة كونــه فــي مقتبــل العمــر، 
وهــو الوقــت المناســب والحتمــي لتوفيــر مبلــغ نقــدي 
يســاعدنا علــى تغطيــة تكاليــف هــذه ا�هــداف التــي 
تعليــم  أو  الــزواج  أو  منــزل  شــراء  فــي  تتمثــل  قــد 
ا�طفــال. هــذا بجانــب بعــض الظــروف الطارئــة التــي قــد 
نمــر بهــا والتــي تتطلــب بدورهــا اقتطــاع مبلــغ آخــر 

من المدخرات لمواجهتها.

ــة لتغطيــة  ادخــر للمســتقبل واحتفــظ بســيولة نقدي
احتياجاتك الحالية مع برنامج "وعد االنجاز".

ُمصمم لُيلبي احتياجات حياتك الدورية
لتحقيقــه  تســعى  الــذي  الحلــم  او  هدفــك  كان  أًيــا 
فهــذا هــو الوقــت المناســب لبــدء برنامــج "وعــد االنجــاز" 
االســتمتاع بمميــزات كثيــرة ل·دخــار  لــك  يتيــح  الــذي 

واالستثمار.

شــهادتك  علــى  للحصــول  تســعى  كنــت  ســواء 
الجامعيــة العليــا، أو وجــدت شــريك حياتــك وتســعى 
للــزواج وبنــاء أســرة أو بــدأت فــي التخطيــط للتقاعــد، 
نحــن فــي برنامــج "وعــد االنجــاز" مــن الشــركة اللبنانيــة 
السويسرية   تكافل–مصر   سنقف  الى  جانبك   ونضع 
معــك خطــة ماليــة دقيقــة وقويــة لتحقيــق مختلــف 
أهدافــك مــع ا�خــذ بعيــن االعتبــار كل الظــروف الغيــر 

متوقعة التي قد تتعرض لها في مستقبلك.

ا¾ستعداد لمواجهة تحّديات الحياة

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل



السيولة النقدية بين يديك"وعد االنجاز"
السويســرية  اللبنانيــة  الشــركة  مــن  االنجــاز"  "وعــد 
فهــو  نوعــه.  مــن  فريــد  برنامــج  هــو  تكافل-مصــر 
يضمــن لــك التوفيــر والســيولة والحمايــة مًعــا حتــى 
تحظــى بأقصــى منفعــة ممكنــة. هــذا البرنامــج يقــدم 
لــك مجموعــة مــن المبالــغ النقديــة الُمســتردة علــى 
وذلــك  البرنامــج  فتــرة  خــالل  تحددهــا  زمنيــة  فتــرات 
لمســاعدتك علــى تحقيــق أهدافــك المســتقبلة. وعنــد 
علــى  تحصــل  ســوف  فإنــك  البرنامــج،  فتــرة  انتهــاء 

مبلًغا نقدًيا يمكنك استخدامه كمكافأة للتقاعد.

ادخار ا�موال يعني مكافأة لك
الشــريعة  أحــكام  مــع  يتوافــق  والــذي  االنجــاز"  "وعــد 
طريــق  عــن  وحمايــة  ادخــار  برنامــج  هــو  ا§ســالمية 
مســاهمة دوريــة منتظمــة أو مفــردة. نحــن نفخــر أن 
"وعــد االنجــاز" يتــم إدارتــه مــن قبــل نخبــة مــن مديــري 
اســتثمارات ا°صــول فــي المنطقــة. با§ضافــة أن هــذا 
يــالءم  الحريــة حيــث  مــن  قــدر  علــى  ُصمــم  البرنامــج 

متطلبات الحياة على اختالف مراحلها.

@ هــذا المثــال التوضيحــي مبنــي علــى أســاس معــدل النمــو الســنوي المفتــرض ٪10 , ٪12 . ا�رقام النهائية ســوف تحتســب على أســاس معدالت مشــاركة 
ا�رباح الفعلية المعلنة من قبل الشركة.

@ البرنامج يسمح باختيار استرداد نقدي على فترات 3  سنوات (أو 4,5,6 .... الخ)

مثال توضيحي:
ُعمر و الذي يبلغ من العمر 27 عاًما, اختار برنامج "وعد االنجاز 20 عام" بمبلغ حماية (300,000 جنيًها). ُعمر سوف يحصل على %10 من المبلغ ا�ساسي (30,000 

جنيًها) كل 4 أعوام. 

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل

30٫000 30٫000 30٫000٧٢١,٨٣٩ 30٫000٥٧٤,٧٥٢

  

دفعات االسترداد النقدي لبرنامج "وعد ا§نجاز"
مدة

البرنامج
االشتراك
الدفعةالشهري

ا°ولى
الدفعة
الرابعة

الدفعة
الثالثة

الدفعة
الثانية

٢٠ سنة ١٥٠٠ جنيه مصري
السنة ١٦السنة ١٢السنة ٨السنة ٤

عائد
٪١٢

عائد
٪١٠



خاصية السحب الجزئي 
نظــر� �ن حــاالت الطــوارئ ال يمكــن التنبــؤ بهــا قــد تقــع 
لــك  يتيــح  االنجــاز"  "وعــد  برنامــج  فــإن  وقــت  أي  فــي 
امكانيــة الســحب الجزئــي بحــد أقصــى ٨٠٪ مــن حســاب 

االستثمار الخاص بك بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه.

تعزيز استثماراتك
ــادة رصيــد حســابك  يتيــح لــك برنامــج "وعــد االنجــاز" زي
خــالل  مــن  بــك  الخــاص  االســتثماري  الصنــدوق  فــي 

مساهمات إضافية في أي وقت خالل مدة العقد.

إحتفل بـإنجازات حياتك
ــك  برنامــج "وعــد االنجــاز" يحتفــل معــك بإنجــازات حيات
ا�ولــى".                                                                            "ا¯نجــاز  مكافــأة  خــالل  مــن  القادمــة 
كل مــا عليــك هــو تحقيــق إحــدى االنجــازات التاليــة قبــل 
ســن ال ٥٠، وســوف تحصــل علــى ١٠٪ مــن قيمــة أول 

اشتراك سنوي خاص بك:
- عند الزواج
- والدة طفل

- أداء فريضة الحج
- أداء العمرة

- شهادة جامعية عليا بعد التخرج

احصل على مكافأة الوالء
�ننــا نقــدر والءك للبرنامــج، فعنــد مــرور ٥ ســنوات علــى 
عمــر الوثيقــة ومــع التزامــك بدفــع المســتحقات فــي 
موعدهــا المحــدد فإنــك ســتحصل علــى مكافــأة الــوالء 
بقيمة ٥٪ من متوسط إجمالي االشتراكات الخاصة بك. 
ســوف تتكــرر هــذه المكافــأة كل ٥ ســنوات بعــد ذلــك 

طول مدة البرنامج.

الحماية التكافلية في حالة االستشفاء
فــي  العــالج  فواتيــر  فــإن  جميًعــا  نعلــم  كمــا 
المستشــفى تمثــل عبًئــا علــى كاهلــك، اطمئــن! فــإن 
توفــر  تكافل-مصــر  السويســرية  اللبنانيــة  الشــركة 
فــي  العــالج  حالــة  فــي  التكافليــة  الحمايــة  منفعــة 
المستشــفى لجميــع عمالئهــا. إن هــذه تســاعدك علــى 
التعافــي مــع راحــة البــال حيــث توفــر مســاعدة نقديــة 
يوميــة فــي فتــرة النقاهــة الضروريــة بعــد التعــرض �ي 

حادث.

المرونة بين يديك – اضمن الحماية 
ا�فضل.

"وعــد االنجــاز" تكافــل ســوف يســاعدك علــى تحديــد 
الكاملــة  التكافليــة  الحمايــة  مــن  ا�مثــل  المســتوى 
المســتقبل.  وفــي  اÊن  لهــا  بحاجــة  انــت  التــي 
وبإمكانــك أيًضــا تعزيــز خططــك مــع الشــركة اللبنانيــة 
المنافــع  لــك  توفــر  التــي  تكافل-مصــر  السويســرية 

ا¯ضافية ُصممت ¯كمال متطلباتك.

منفعة حماية "دخل ا�سرة"
برنامــج  يعمــل   ،Ìدائمــ ا�فضــل  تســتحق  أســرتك  �ن 
"وعــد االســتقرار" علــى توفيــر دخــل ســنوي �ســرتك 
(بحد أقصى  ١٠  سنوات) في حالة الوفاة او ا¯صابة بالعجز 
الكلــي الدائــم لصاحــب البرنامــج. ويتــم مضاعفــة هــذا 
المبلــغ تلقائيــÌ عــن طريــق منفعــة حمايــة دخــل ا�ســرة 
أو ا¯صابــة بعجــز كلــي  الوفــاة  فــي حالــة  المضاعفــة 

بحادث خالل تأدية فريضة الحج أو العمرة.

ا¯ستعداد لمواجهة تحّديات الحياة

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل



ا�عفاء من دفع االشتراكات 
ــة  توفــر منفعــة ا
عفــاء مــن دفــع االشــتراكات فــي حال
االشــتراكات  دفــع  مــن  إعفــاء  الدائــم،  الكلــي  العجــز 
المســتقبلية المســتحقة بموجــب هــذا البرنامــج فــي 
حالــة إصابــة صاحــب البرنامــج بعجــز كلــي دائــم ال ســمح 
منافــع  تظــل  بينمــا  مــرض.  أو  حــادث  بســبب  ا� 

الوثيقة ا�ساسية سارية المفعول.

 
منفعة العجز الكلي الدائم أو العجز 

الجزئي الدائم
ــة  توفــر هــذه التغطيــة المبلــغ المتفــق عليــه فــي حال
ا
صابــة بالعجــز الكلــي الدائــم أو العجــز الجزئــي الدائــم 

نتيجة لحادث أو مرض.

تغطية ا�مراض المستعصية
بمــا أن بعــض ا�مــراض المســتعصية قــد تغيــر مجــرى 
حيــاة الشــخص المصــاب وتــؤدي أيُضــا إلــى معضلــة 
مــن  المســتعصية  ا�مــراض  تغطيــة  فــإن  ماليــة، 
تقــوم  تكافل-مصــر  السويســرية  البنانيــة  الشــركة 
بتخفيــف تأثيــر هــذه ا�مــراض علــى ا�ســرة مــن خــالل 
دفــع مبلــغ نقــدي مــع ضمــان اســتمرار منافــع أخــرى مــن 
ضمــن الوثيقــة. تشــمل هــذه التغطيــة ١١ مــن ا�مــراض 
المســتعصية  ا�مــراض  أهــم  ان  منهــا،  الخطيــرة 
المغطاة في هذه المنفعة هي: النوبة القلبية, جراحة 
الفشــل  القلــب،  شــرايين  لزراعــة  المفتــوح  القلــب 
الكلــوي، الســرطان، زراعــة ا�عضــاء الرئيســية، التصلــب 
الكبــد  فشــل  االطــراف،  شــلل  العمــى،  اللويحــي، 

المزمن والسكتة الدماغية.

ا�صابة بمرض عضال
برنامــج "وعــد االنجــاز" هــو الوحيــد مــن نوعــه الــذي يوفــر 
خطــة حمايــة فــي حالــة تشــخيص الشــخص المغطــى 
بمــرض عضــال ال أمــل مــن شــفائه ومــن المتوقــع أن 
يــؤدي للوفــاة المبكــرة و ذلــك عــن طريــق منــح مبلغــا 

نقديا لمواجهة توابع هذه ا
صابة.

الوفاة أو ا�صابة بعجز نتيجة حادث
التــي  ا�ضــرار  بتغطيــة  يوعدكــم  االنجــاز"  "وعــد  إن 
تســببها الحــوادث غيــر المتوقعــة. فــإن البرنامــج يوفــر 
ــة الوفــاة المبكــرة (ال ســمح ا�)  ــا فــي حال مبلًغــا نقدًي
للشــخص المغطــى أو ا
صابــة بالعجــز الكلــي الدائــم 

نتيجة حادث.

تغطية الحرب السلبية و ا�رهاب
خــالل مشــوار حياتنــا، قــد تصبــح حيــاة أي منــا ُمحاطــة 
الشــغب  الثــورات،  مثــل  متوقعــة  غيــر  بأحــداث 
الشــركة  قامــت  وا
رهــاب.  التمــرد  وا
ضطرابــات، 
اللبنانيــة السويســرية تكافل-مصــر بتقديــم تغطيــة 
أو  الوفــاة  حالــة  فــي  الحمايــة  توفــر  والتــي  إضافيــة 
ا
صابــة بالعجــز الكلــي الدائــم نتيجــة الحــرب الســلبية 

أو ا
رهاب.

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل



مفهوم� إسالمي� فريد� للتأمين المتوافق 
وأحكام الشريعة ا�سالمية

نحــن دائًمــا فخوريــن بتشــجيعنا النجازاتــك فــي الحيــاة 
وبأننــا جــزء مــن احتفالــك بالتطــورات التــي تحققهــا 
فنحــن  لــذا  والمهنــي،  الشــخصي  الســبيل  علــى 
حريصــون علــى إحساســك بالشــفافية وا�مــان الكامــل 
فــي تعاملــك معنــا. كمــا أننــا نضمــن لــك الحصــول 
ــع  ــل للتوزي ــى ٥٠٪ مــن الفائــض القاب علــى مــا يصــل إل
(إن وجــد). لــذا، قمنــا بتصميــم برنامــج "وعــد ا�جيــال" 

ليتوافق كلًيا مع أحكام الشريعة ا¦سالمية.

لماذا تختار الشركة اللبنانية 
السويسرية؟

منــذ أن تــم تأسيســنا فــي عــام ١٩٥٩، ونحــن نبنــي 
الخبــرة  مــن  واســعة  أرضيــة  علــى  متمركــزة  ســمعة 
التأميــن.  ســوق  فــي  التفــوق  علــى  ســاعدتنا  التــي 
ونحــن ملتزمــون بتحقيــق نتائــج ممتــازة عــن طريــق 
البحــث والتطويــر وابتــكار الخدمــات التــي تتناســب مــع 
تاريخنــا  للســكان.  والمتغيــرة  المتناميــة  االحتياجــات 
وتراثنــا مًعــا كانــا ضمــان اســتمرارنا وبقــوة علــى مــدى 
عقــود كذلــك دفعنــا ¦طــالق مجموعــة مــن الخدمــات 
التــي انتفــع بهــا عــدد ضخــم مــن المشــتركين فــي 

لبنان والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

"الشركة اللبنانية السويسرية تكافل–مصر
القانــون  �حــكام  شــركة مســاهمة مصريــة خاضعــة 
رقــم  ١٠  لســنة  ١٩٨١  وتعديالتــه وحاصلــة علــى ترخيــص 

رقم (٢٧) من الهيئة العامة للرقابة المالية ".
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