
PROVISIONAL CERTIFICATE OF LIFE INSURANCE COVERAGE
(THEMAAR SAVING PLAN)

PO Box 134, PC 112, Sultanate of Oman2479 - 5555

Special Terms:

1. Provisional Certificate is not an insurance policy nor insurance certificate, it is only used for reference.

2. This Certificate of Life Insurance Coverage is valid as long as the Customer remains a valid Recurring Deposit Accountholder.

3. This Certificate of Life Insurance is subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Group Recurring Deposit
Accountholders Policy issued to M/s. Bank Muscat SAOG for eligible Customers.

4. The Bank reserves the right to withdraw or to modify the scheme at any time without prior notice.

5. In the event of the maturity of the Recurring Deposit (s) or cancellation / amendment of the Recurring Account(s), the cover will automatically 
cease / change. Please refer to the detailed terms and conditions for more information. On www.bankmuscat.com/

6. This Policy will be underwritten by a reputed life insurance company in Oman. The Bank shall not be responsible for the actions or decisions of the 
Life insurance Company nor shall the Bank be liable regarding claim payment of claims or services under this Life Insurance Product.

7. All claims will be processed as per the claims procedure and in accordance with the Terms & Conditions of the Policy.

8. For enquiries related to insurance or claims:
Email: BMenquiries@takafuloman.om
Phone: +968 22303085

Date: .............................................................................................

For and on behalf of
Bank Muscat

(Printed Stamp)

Master Policy Number P/100/8002/2019/00011

Recurring Deposit Accountholders Life Insurance Policy

Death due to any cause (Accident or Sickness)

Maturity value of the recurring deposit account minus the Monthly Installment
multiplied by tenor (in months) paid subject to a maximum of OMR 50,000/- per
Covered Person.

Type of Policy

Recurring Deposit Account Number

Commencement Date

Maturity Value

Maturity Date

Monthly Installment

Benefits

Sum Covered

Customer Account Number Date of Birth Gender Name of the Customer



PO Box 134, PC 112, Sultanate of Oman2479 - 5555

شهادة التأمين المشروط على الحياة (خطة ثمار للتوفير)

تاريخ: .................................................................................................

رقم بوليصة التأمين الرئيسية:
نوع بوليصة التأمين:

رقم حساب الوديعة المتكررة/حساب ثمار
تاريخ البدء:

مبلغ االستحقاق:
تاريخ االستحقاق:

مبلغ ا�دخار الشهري:

الفوائد:

مبلغ التغطية التأمينية:

P/100/8002/2019/00011

التأمين المشروط  على الحياة لحاملي حساب الوديعة المتكررة

الوفاة نتيجة الحوادث أو المرض

قيمة استحقاق ا�يداع المتكرر ناقص القسط الشهري مضروبا في الفترة/المدة (با�شهر)؛
بحيث ال يتعدي كحد أقصى ٥٠٠٠٠/-ر.ع لكل فرد مشمول في التغطية التأمينية.

رقم حساب الزبونالجنس:تاريخ الميالد:اسم الزبون:

شروط خاّصة:

١. التعتبر شهادة التأمين المشروط بوليصة تأمين أو شهادة تأمين، إنما تستخدم ل¢غراض المرجعية فقط.

٢. شهادة التأمين المشروط على الحياة صالحة طالما حساب الوديعة المتكررة ساري المفعول.

٣. تخضع شهادة التأمين المشروط على الحياة للشروط وا�حكام وا�ستثناءات والحاالت الواردة في مجموعة بوليصة تأمين أصحاب حسابات ا�يداع المتكرر 
من بنك مسقط (ش.م.ع.ع) للزبائن المستوفين.

٤. يحتفظ البنك بحق سحب أو تغيير الخطة في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى  الرجوع  يرجى  تلقائيا.  المشروطة  التأمينية  التغطية  تغيير  إيقاف/  المتكررة، سيتم  الوديعة  إلغاء/تعديل  أو  المتكررة  الوديعة  استحقاق  حالة  ٥. في 
/www.bankmuscat.com الشروط وا�حكام التفصيلية للحصول على مزيد من المعلومات على الموقع ا�لكتروني

٦. ستعمل أحد شركات التأمين على الحياة المعروفة في السلطنة على كتابة هذه البوليصة. لن يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه ا�جراءات أو القرارات التي 
ستتخذها شركة التأمين على الحياة، كما لن يتحمل البنك كذلك أي مسؤولية تجاه مبالغ المطالبات أو الخدمات المدرجة تحت منتج التأمين المشروط على 

الحياة.

٧. سيتم التعامل مع جميع المطالبات بحسب ا�جراءات المتبعة وبحسب شروط وأحكام البوليصة الرئيسية.

٨. لÆستفسارات المتعلقة بالتأمين أو المطالبات:
BMenquiries@takafuloman.om :البريد ا�لكتروني

هاتف رقم: ٢٢٣٠٣٠٨٥ ٩٦٨+

لصالح بنك مسقط وبالنيابة عنه:

(الختم المطبوع)


