IKHLAS REGULAR TOP-UP
SECURE TAKAFUL RIDER
Perlindungan yang memberikan anda
pulangan maksimum.

www.takaful-ikhlas.com.my
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PERLINDUNGAN YANG MEMBANTU ANDA MENABUNG
IKHLAS Regular Top-Up Secure Takaful Rider adalah Rider yang memberikan kemudahan
kepada Peserta Takaful untuk menyediakan Sumbangan Takaful tambahan yang berfungsi
sebagaimana akaun simpanan biasa yang disediakan oleh institusi kewangan dalam jangka
masa terma Sijil Takaful.
Pelan Rider ini hanya boleh disertakan dengan Pelan Asas.
APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH IKHLAS REGULAR TOP-UP SECURE TAKAFUL RIDER ?
a) Kematian atau Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD) atau Faedah Matang (Faedah ini
tidak dijamin)
Apabila berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh terhadap Peserta Takaful atau Sijil
Takaful telah matang, 100% amaun terkumpul di dalam Akaun Pelaburan Peserta Takaful
(PIA) akan dibayar kepada waris Peserta Takaful. 5.25% yuran akan dicaj untuk setiap
Sumbangan Takaful.
TEMPOH DAN HAD UMUR
Umur Kemasukkan : 30 hari - 70 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/
perempuan
Umur Tamat

: Sehingga berusia 100 tahun, umur pada harijadi akan

Tempoh
Perlindungan

: Minimum: 5 tahun
Maksimum: 99 tahun, tertakluk kepada Pelan Asas yang maksimum

PENGECUALIAN
Tiada pengecualian dikenakan di bawah pelan ini.
NOTA PENTING
1. Anda perlu meyakinkan diri anda bahawa Rider ini dapat memenuhi keperluan anda dengan
sebaiknya dan bahawa Sumbangan Takaful yang perlu dibuat di bawah Rider ini merupakan
amaun yang mampu anda sertai.
2. Anda perlu menyemak Penjelasan Manfaat dan Helaian Keterangan Produk sebelum
menyertai Rider ini.
3. Pemilik Sijil Takaful diberikan masa lima belas (15) hari Tempoh Khiyar dari tarikh Sijil Takaful
diterima untuk memastikan kesesuaian penyertaan BARU bagi Rider ini. Perbelanjaan untuk
pemeriksaan perubatan akan ditolak/diambil dari Sumbangan Takaful yang dibayar.
4. Selepas bayaran Sumbangan Takaful pertama, kegagalan pembayaran Sumbangan Takaful
seterusnya kepada Syarikat pada tarikh akhir atau dalam tempoh ehsan akan dianggap
sebagai tertunggak.
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5. Risalah ini menyatakan maklumat am sahaja. Ini bukan kontrak Takaful. Syarat-syarat tidak
dinyatakan secara terperinci. Sila rujuk kontrak Sijil Takaful untuk maklumat penting.
6. Manfaat daripada PIA adalah berasaskan pada nilai prestasi sebenar dana dan ia adalah tidak
dijamin. Pendapatan pelaburan sebenar boleh berubah-ubah mengikut keadaan pasaran.
Oleh itu, baki boleh meningkat naik atau menjadi kurang daripada amaun Sumbangan
Takaful yang telah dibuat ke dalam PIA (berkemungkinan boleh menyebabkan peluputan
Sijil Takaful sebelum tempohnya).
7. Bagi sebarang keuntungan pelaburan yang diperolehi daripada PRIA, jika ada, akan
dipulangkan kepada Peserta Takaful (melalui PRIA) ditolak 30% daripada keuntungan
pelaburan sebagai Yuran Prestasi Pelaburan. Walau bagaimanapun, pihak Syarikat boleh,
mengikut budi bicara mengenakan caj kurang daripada 30% daripada keuntungan
pelaburan sebagai Yuran Prestasi Pelaburan. Pihak Syarikat juga akan mengenakan Caj
Pengurusan Lebihan (SAC) sebanyak 50% daripada sebarang lebihan boleh-agih kasar
yang diisytiharkan pada akhir setiap Tahun Kewangan Syarikat. Lebihan boleh-agih bersih
(selepas ditolak SAC) daripada Dana Risiko akan diperuntukkan sepenuhnya (100%) kepada
Peserta Takaful.
8. Risiko daripada dana pelaburan akan ditanggung oleh Pemilik Sijil Takaful dan faedah
berkemungkinan adalah kurang daripada amaun Sumbangan Takaful kepada dana
pelaburan tersebut.
9. Amaun yang akan dikecualikan cukai pendapatan untuk Sumbangan Takaful adalah
tertakluk kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
10. Untuk maklumat lanjut, anda boleh merujuk kepada buku info Insurans mengenai
‘Takaful Keluarga’ yang boleh didapati di semua cawangan kami ataupun anda boleh
memperolehinya daripada wakil Takaful kami atau lawati www.insuranceinfo.com.my

Nota Pengecualian:
Risalah ini bukan merupakan satu kontrak. Sila rujuk sijil Takaful untuk butiran penuh.
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