
Proper planning shapes your child`s future 
WAAD AL AJYAL 



SUPPORT THE 
STEPS TO YOUR
CHILD’S FUTURE.

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

THE RIGHT STEP TOWARDS YOUR 
CHILDREN’S BRIGHT FUTURE
You might have recently been a newly-wed and 
now you’re a parent. Although parenting is one 
of life’s most gratifying and joyful experiences, it 
nevertheless comes with added responsibilities 
and commitments. Because every parent 
wishes to see their children achieve their full 
potential, they will look for ways to provide them 
with proper support and motivation in order to 
see them succeed in life; graduate, start their 
career and earn their independence.
But as you know, no child can achieve his full 
potential in life without proper support and 
inspiration.

A NEW GENERATION 
CONFIDENCE

YOU CAN TRUST LIBANO-SUISSE 
50 YEARS OF EXPERIENCE!
We understand the dreams and aspirations you 
have for your children. After all, we have helped 
many parents in many countries raise their 
young, put them through the best higher 
education, and shape them into future 
professionals.
One thing is for sure: you can trust Shariah- 
Compliant Waad Al-Ajyal Education plan to 
meet your responsibilities as parents. It will help 
you secure a brighter future for your child 
without having to make major sacrifices and 
risks. 



*Illustrative Example:
Karim, age 35, father of Amr (1 year old), subscribed to Waad Al-Ajyal Plan with a monthly contribution of EGP 1000 the university 
starting age is set at 18. Amr would receive the following amounts to help him afford the costs of the university.

* 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.

University Tuition at age 18 (EGP

113,956

1st Year Tuition

Return @ 10% 120,543

2nd Year Tuition

127,510

3rd Year Tuition

134,881

138,311Return @ 10% 147,877 158,106 169,041

4th Year Tuition

BUILD YOUR 
CHILD`S 
EDUCATIONAL 
FUND

CUSTOMIZE YOUR CHILD’S 
EDUCATION PLAN
Since the cost of higher education is 
considerably increasing year after year, you will 
need greater cash funds by the time your 
children goes through the various stages of their 
education. Don`t worry! Your Waad Al-Ajyal plan 
is designed to provide you with a reliable and 
flexible financial support.

Upon reaching your child’s age at Maturity, you 
can withdraw your fund’s value in lump sum or 
throughout a period of 2 to 6 years. The table 
below illustrates the benefit for 4 tuitions. 
Waad Al-Ajyal, is a regular contribution 
unit-linked by LIBANO-SUISSE Takaful Egypt, a 
plan where protection, investment and rewards 
are linked innovatively. Contributions to this 
plan in easy monthly payments, and you have 
options to pay quarterly, half-yearly, yearly, or 
via cash or credit/debit card.



“We have you covered” 

CONVENIENCE OF PARTIAL 
MONEY WITHDRAWAL OPTION
Waad Al-Ajyal 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.

HOW CAN WAAD AL-AJYAL HELP 
YOU?
1-SECURE A BRIGHT FUTURE FOR 
YOUR CHILD
It ensures adequate financial resources when it 
is time for your child to attend university.

2-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.

3-MAXIMIZE YOUR CHILD’S 
EDUCATION FUND
LIBANO-SUISSE Takaful Egypt offers you a wide 

array of investment funds that are all Shariah 
Compliant. You can choose to invest fully in any 
one of the Shariah-compliant funds or allocate 
your contributions into various funds in 
whichever proportion suits your investment 
needs. All your investments will be managed by 
renowned first class Asset-Managers in the 
region, who will help you maximize your child’s 
education fund.

4-SECURE YOUR CHILD’S 
EDUCATION FUND’S CONTINUITY
Being a parent brings with it many challenges. 
Your child’s education planning should be 
worry-free. Let us take care of it, even if 
unforeseen circumstances strike. Add Waiver 
of Contributions Benefit in case of untimely 
death, Total Permanent Disability (TPD), or 
Critical Illness (CI) and have absolute peace of 
mind knowing that whatever happens, your 
child will have the funds to attend the university 
you chose.

5- 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 Hospitalization due to accident.

PATHWAY TO 
SUCCESS



EASILY CHOOSE AND ENHANCE 
THE RIGHT LEVEL OF PROTECTION  
The following benefits are available at your 
convenience; you can choose from a range of 
benefits to strengthen your child’s Education 
Plan:

A) SCHOOLING TUITION BENEFIT:
This benefit pays out your child’s schooling 
tuition in case of untimely death, total 
permanent disability (TPD), or critical illness 
(CI) of the covered parent, until the child 
comes of age to enter university.

B) CRITICAL ILLNESS JUVENILE (CIJ):
No body like unpleasant happenings. But 
they do happen in life. However, by preparing 
for any eventuality and minimizing the impact 
they could have on your loved ones with 
Waad Al-Ajyal Takaful protection plan. It pays 
you a lump sum in cash if your child is 
diagnosed with a critical illness, so that you 
can remedy the illness with the appropriate 
medical treatment.  

C) PARENT TERM BENEFIT:
This benefit provides a lump sum allowance 
upon the parent’s death or total permanent 
disability. This amount will be doubled 
automatically through Double Parent Term 
Benefit in the event of both parents’ death or 

total permanent disability, together or within a 
period of 12 months as maximum.

D) 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.

E) 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.
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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 Ajyal 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 
amendments and registered under the No. (27) 
in the Egyptian Financial Supervisory Authority. 

MORE THAN
50 YEARS OF
EXPERIENCE



لجيل واثق الخطى 
حقق معنا طموحاتك �فضل تعليم 

يستحقه أطفالك
لعــل أســعد لحظــات حياتــك هــي تلــك التــي أصبحــت 
فيهــا أًبــا و شــعرت أنــك إنســانا مكتمــًلا. وكمــا تحمــل 
هــذه اللحظــة فــي طياتهــا كل الســعادة واالطمئنــان، 
فهــي أيًضــا تزيــد مــن المســؤوليات وااللتزامــات التــي 
عليــك تحملهــا مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل 
ــاة هــي  ــك. وكمــا نعلــم فــإن أمنيتــك فــي الحي �طفال
رؤيــة أطفالــك يحققــون أحالمهــم ممــا يجعلــك تســعى 
دائمــا إلــى تشــجيعهم للنجــاح فــي تحقيــق أهدافهــم 
فــي الحيــاة مــن تعليــم وعمــل مــن أجــل الحصــول علــى 

حياة مستقلة.

أكثر من 50 عاًما من الخبرة لتحقيق 
أحالمك

علــى مــدار أكثــر مــن 50 عاًمــا، قامــت الشــركة اللبنانيــة 
السويســرية بالوقــوف جانــب الكثيــر مــن اªبــاء فــي 
ــر أفضــل  ــق توفي ــك عــن طري ــدول و ذل ــد مــن ال العدي
برامــج االســتثمار التــي هدفهــا تحقيــق تعليــم أفضــل 
�طفالهــم. هــذه البرامــج تهــدف أيًضــا تجهيــز جيــل 

المستقبل ليحصل على فرص وظيفية أفضل.
إن خبرتنــا فــي هــذا المجــال مكنتنــا مــن أن نفهــم 
أحالمــك وطموحاتــك التــي تتمناهــا �طفالــك. لذلــك 
قمنــا بتصميــم برنامــج "وعــد ا�جيــال" التعليمــي الــذي 
يســاعدك  والــذي  الشــريعة  أحــكام  مــع  يتوافــق 
ــدون أي  ــك وب ــر إشــراقا �طفال لتحقيــق مســتقبل أكث

مخاطر وتضحيات.

ا¹ستعداد لمواجهة تحّديات الحياة

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل



نخطط معك لمستقبل أكثر إشراقا 
�طفالك

خصيًصــا  مصمــم  ا�جيــال"  "وعــد  برنامــج  إن 
ــك. فــال  لمســاعدتك فــي توفيــر أفضــل تعليــم �طفال
المســتمر  و  الســنوي  االرتفــاع  مــن  للقلــق  داعــي 
لتكلفــة التعليــم والــذي يتطلــب دفــع مبالــغ نقديــة 
التعليميــة  للمراحــل  أطفالــك  دخــول  مــع  كبيــرة 

المختلفة.

"وعــد ا�جيــال" هــو البرنامــج ا�مثــل والمقــدم إليــك 
مــن الشــركة اللبنانية السويســرية تكافل–مصر الذي 

يوفــر الحمايــة واالســتثمار والمكافــآت بشــكل مبتكــر. 
كمــا يوفــر مرونة االختيار في طرق االشــتراك الشــهرية, 
الربــع ســنوية، النصــف ســنوية أو الســنوية إمــا نقــًدا أو 

عن طريق بطاقة االئتمان أو بشيك.

قبــل بلــوغ طفلــك ســن دخــول الجامعــة، يوفــر لــك 
المنــح  مــدة  اختيــار  حريــة  ا�جيــال"  "وعــد  برنامــج 

الجامعية طوال فترة 2 وحتى 6 سنوات.

فتــرة  علــى  الجامعيــة  المنــح  يوضــح  أدنــاه  الجــدول 
أربعة سنوات.

@ هــذا المثــال التوضيحــي مبنــي علــى أســاس معــدل النمــو الســنوي المفتــرض ١٠٪ , ١٢٪ . ا�رقام النهائية ســوف تحتســب على أســاس معدالت مشــاركة 
ا�رباح الفعلية المعلنة من قبل الشركة.

مثال توضيحي:

كريــم (35 عاًمــا) والــد عمــرو (عاًمــا واحــًدا) اشــترك ببرنامــج "وعــد ا�جيــال" واختــار طريقــة الدفــع الشــهرية بمبلــغ (1000 جنيًهــا). عنــد دخــول عمــرو الجامعــة 
في سن (18 عاًما) فإن عمرو سوف يحصل على المبالغ التالية على مدار سنوات الدراسة الجامعية ا�ربعة.

الدفعات السنوية  عند بلوغ عمرو 18 عاًما لتعليمه الجامعي

عائد ١٠٪

عائد ١٢٪

١١٣,٩٥٦١٢٠,٥٤٣١٢٧,٥١٠١٣٤,٨٨١

١٣٨,٣١١١٤٧,٨٧٧١٥٨,١٠٦١٦٩,٠٤١

الدفعة السنوية الرابعةالدفعة السنوية الثالثةالدفعة السنوية الثانيةالدفعة السنوية ا�ولي

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل



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
رصيــد  زيــادة  االســتقرار"  "وعــد  برنامــج  لــك  يتيــح 
ــك مــن  حســابك فــي الصنــدوق االســتثماري الخــاص ب
مــدة  خــالل  وقــت  أي  فــي  إضافيــة  مســاهمات  خــالل 

العقد.

كيف يساعدك "وعد ا�جيال"؟
١- يضمن لك مستقبًلا مشرق� �طفالك

المبلــغ  توفيــر  ا�جيــال  وعــد  برنامــج  لــك  يضمــن 
دخــول  موعــد  يحيــن  عندمــا  والمناســب  الكافــي 

طفلك الجامعة.

٢- احصل على مكافأة الوالء 
�ننــا نقــدر والءك للبرنامــج، فعنــد مــرور ٥ ســنوات 
علــى عمــر الوثيقــة ومــع التزامــك بدفــع المســتحقات 
علــى  ســتحصل  فإنــك  المحــدد  موعدهــا  فــي 
مكافــأة الــوالء بقيمــة  ٥٪  مــن متوســط إجمالــي 
هــذه  تتكــرر  ســوف  بــك.  الخاصــة  االشــتراكات 
المكافأة كل ٥ سنوات بعد ذلك طول مدة البرنامج.

٣- الوصول إلى الحد ا�قصى من صندوق 
التعليم الخاص بطفلك

الشــركة اللبنانيــة السويســرية تكافل-مصــر توفــر 

لــك مجموعــة واســعة مــن الصناديــق االســتثمارية 
والتــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة. أنــت بإمكانــك 
الحصــول علــى أقصــى حــد مــن المنفعــة لصنــدوق 
قبــل   مــن  يــدار  والــذي  بطفلــك  الخــاص  التعليــم 
المنطقــة.  فــي  اســتثمارية  مــدراء محافــظ  أفضــل 
ــا أن تســتثمر بشــكل كامــل فــي أي  ويمكنــك أيًض
مــن هــذه الصناديــق أو توزيــع اشــتراكاتك فــي أكثــر 

من صندوق بما يتوافق مع احتياجاتك.

٤- يضمن لك استمرارية تمويل جميع المراحل 
التعليمية لطفلك

ــات التــي قــد تواجهــك  ــا هــي التحدي ــم م نحــن نعل
أطفالــك  لمســتقبل  تخطــط  بينمــا  أســرة  كــرب 
ظــروف       أي  مــن  للقلــق  داعــي  فــال  التعليمــي، 
طارئــة لــم تكــن بالحســبان. كل مــا عليــك فعلــه هــو 
إضافــة منفعــة "اÇعفــاء مــن االشــتراكات" فــي حالــة 
الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم أو ا�مــراض الحرجــة. 
عنــده يمكنــك ان تطمئــن بــاًلا علًمــا بــأن طفلــك 
كنــت  تعليمــي  مســتوى  بأفضــل  يحظــى  ســوف 

تخطط له.

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

النقاهة الضرورية بعد التعرض �ي حادث. اÇستعداد لمواجهة تحّديات الحياة

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل



راحتك هي هدفنا – وعد ا�جيال يُضم 
مجموعة من منافع الحماية التكافلية 

ا�ضافية لتعزيز برنامج التعليم الخاص 
لطفلك:

أ) منفعة المنح الدراسية
ــت قلــق حيــال مســتقبل طفلــك الدراســي؟  هــل أن
هــل تــراودك تســاؤالت عــن كيفيــة تغطيــة مصاريفــه 
فــي جميــع مراحلــه التعليميــة؟ ال داعــي للقلــق، فــإن 
"وعــد  مــن  المقدمــة  الدراســية  المنــح  منفعــة 
ا�جيــال" تقــوم بدفــع المصاريــف الدراســية لطفلــك 
ولحيــن بلوغــه ســن دخــول الجامعــة فــي حالــة الوفــاة 
المفاجئــة (ال ســمح ا¢) أو فــي حالــة العجــز الكلــي 

الدائم أو ا�مراض الحرجة لصاحب البرنامج.

ب) منفعة الحماية التكافلية ل�مراض 
المستعصية ل�والد

بالرغــم مــن أننــا نخشــى حــدوث بعــض ا�مــور الغيــر 
مســتحبة إال أنهــا ل¯ســف قــد تصيــب البعــض. لكــن 
ــر الســلبي  مــن الممكــن أن نقلــل مــن حجــم التأثي
لذلــك  الســليم.  باالســتعداد  ا�مــور  لبعــض هــذه 
فــإن "وعــد ا�جيــال" ُصمــم لحمايــة أطفالــك وذلــك 
عــن طريــق هــذه المنفعــة التــي توفــر مبلــغ محــدد 
يســتخدم للعــالج المناســب إذا مــا تــم تشــخيص 

إصابة الطفل بأي من ا�مراض المستعصية.

ج) منفعة حماية ا�سرة التكافلية
يســتحق  محــدد¾  مبلغــ¿  المنفعــة  هــذه  توفــر 
أو  البرنامــج  صاحــب  وفــاة  عنــد  للمســتفيدين 

إصابتــه بالعجــز الكلــي الدائــم. ولكــي تطمئــن أكثــر 
ــ¿  ــغ هــذه المنفعــة تلقائي ســوف يتــم مضاعفــة مبل
التكافليــة  ا�ســرة  الحمايــة  "منفعــة  خــالل  مــن 
المضاعفــة" فــي حالــة الوفــاة أو العجــز لــ¯ب وا�م 

مع¿ أو في غضون فترة ١٢ شهر¾ بحد أقصى. 

د) منفعة الحماية التكافلية عند الوفاة 
و العجز الكلي الدائم نتيجة حادث

ــة االضــرار التــي  ــال" يوعدكــم بتغطي إن "وعــد ا�جي
البرنامــج  فــإن  المتوقعــة.  غيــر  الحــوادث  تســببها 
يوفــر مبلًغــا نقدًيــا فــي حالــة الوفــاة المبكــرة نتيجــة 
حــادث للشــخص المغطــى (ال ســمح ا¢) او اصابتــه 

بالعجز نتيجة حادث.
ه) تغطية الحرب السلبية و ا�رهاب 

منــا  أي  حيــاة  تصبــح  قــد  حياتنــا،  مشــوار  خــالل 
الثــورات،  مثــل  متوقعــة  غيــر  بأحــداث  ُمحاطــة 
قامــت  اÉرهــاب.  و  التمــرد  واÉضطرابــات،  الشــغب 
تكافل-مصــر   السويســرية  اللبنانيــة  الشــركة 
بتقديــم تغطيــة إضافيــة والتــي توفــر الحمايــة فــي 
حالــة الوفــاة أو اÉصابــة بالعجــز الكلــي الدائــم نتيجــة 

الحرب السلبية أو اÉرهاب.
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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".

الشركة اللبنانية
السويسرية تكافل




