
یونگ تکافل پالن شرکاء کو زیادہ لچکدار سہولت دینے کےلئے  خصوصی فلیکسی س

ہے جس میں زِر تعاون  کی  پالن یہ  ایک مخصوص یونٹ لنکڈ تشکیل دیا گیا ہے۔پرطور

ہے کہ  شریِک تکافل کو اس بات کا اختیار ہوتا یگی کی میعاد محدود کی جاسکتی ہے یعنی ادائ

اُس نے پالیسی کی ُرکنیت کی جو میعاد منتخب کی ہے زِر تعاون  کی ادائیگی  کی میعاد اس 

 سے کم رکھے۔

 رقم نکالنے کا اختیار

نکالنے  رقم کے سرمایہ کاری  فنڈ سے  مستقل طور پر تکافل  شریک:مستقل طور پر رقم نکالنا

 پر کوئی اضافی خرچہ وصول نہیں کیا جائے گا۔

ُرکنیت کے ایک سال کے دوران ،ایڈہاک )رقم (  جمع کرنے پر ، یا :جزوی طور پر رقم نکالنا 

شریک کے سرمایہ کاری فنڈ سے چار مرتبہ  جزوی طورپر مسلسل  رقم نکالنے پر کوئی فیس  

روپے   - / 15000وصول نہیں کی جائیگی ،  کم سے کم جزوی طورپر رقم نکالنے کی حد 

 ہے۔

 ری /اضافہ ساالنہ بڑھوت

اپنی سرمایہ کاری کو افراِط زر سے محفوظ رکھنے کے لئے ، آپ اپنے زِر تعاون 

 ساالنہ اضافہ کرسکتے  ہیں۔ تک فیصد 15فیصد اور  10فیصد،  5یافیس ویلیو  میں  

 کی صورت میں تکمیل پالیسی کی 

ویلیو  کے سرمایہ کاری  فنڈ میں جتنی بھی کیش تکافل شریک پالیسی کی تکمیل پر 

وہ تمام   وصول کرے گا، اسی طرح  وقف  فنڈ میں   اگر   تکافل  موجود ہوگی ، شریک

تکافل اسے وصول کرنے کا حق شریک  مد میں کچھ ہوتو یقدِر فائض(  کمجموعی سرپلس )

 رکھتا ہے۔

 سرپلس )قدِر فائض( کی  تقسیم 



ہر سال کے اختتام پر  اگر وقف فنڈ میں کوئی سرپلس )قدِر فائض( رقم  موجود ہو،  تو

 تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ انکے کنٹری بیوشن کے مطابق  میں تکافل شرکاء تمام اس کو

 )اختیاری طور پرپالن میں  اضافی رقم دینا( ٹاپ اپ

سرمایہ کاری کی مد میں  افی زِر تعاون  جمع کرنے کے ذریعے اپنیکسی بھی وقت اض

 روپے ہوسکتی ہے۔   - / 15000 اپ  کی رقم  -اضافہ کیجئے، کم سے کم ٹاپ

 فلیکسی تکافل پالن کس طرح کام کرتا ہے؟

پاک قطر فیملی تکافل کے ذریعے شرکاء ِ تکافل سے لئے جانے والے  کنٹری بیوشن کو 

( یعنی شرکاء PIFبنیادی طور پر دو اکاؤنٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے، پارٹیسپینٹ انوسٹمنٹ فنڈ)

(۔ انوسٹمنٹ فنڈ میں موجود رقم کی PTFاکاؤنٹ اور دوسرا وقف فنڈ)تکافل کا سرمایہ کاری 

شرعی بنیادوں پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے تاکہ حالل منافع حاصل ہو سکے۔وقف فنڈمیں 

جانے واال زِرتکافل تبرع شمار ہوتا ہے اور اس  فنڈ سے کلیم ادا کیے جاتے ہیں۔انوسٹمنٹ فنڈ 

منیج کرنے کی وکالۃ فیس وصول کی جاتی ہے۔سال کے آخر کی سرمایہ کرنے اور وقف فنڈ کو 

میں اگر وقف فنڈ میں کوئی سرپلس موجود ہو تو اسے شرکاء تکافل میں ان کے  کنٹری بیوشن 

 کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

 انوسٹمنٹ  منیجمنٹ

ں پاک قطر فیملی تکافل نے تین  انوسٹمنٹ فنڈز ترتیب  دے رکھے ہیں۔ ہر فنڈ می

شرکاء کے رسک کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاری کی مختلف  حکمت عملیوں کو 

اپنایا گیا ہے۔آپ کو کسی بھی وقت اپنافنڈ  تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہے نیزسال 

 میں تین مرتبہ فنڈ کی  تبدیلی پر کوئی فیس نہیں  ہے۔

 ممکنہ منافع   فنڈ )حکمت عملی( ٖ  

 نافعکم رسک اور مستحکم     محتاط

 متوازن رسک اور متوازن منافع    متوازن 

 زیادہ رسک زیادہ منافع    جارحانہ
 نمونہ السٹریشن کا

سالہ ایک شادی شدہ آدمی ہے،  جس  کے تین بچے ہیں، جن کی  35جناب عبدالرحمان 

سال ہیں۔ اس کے فلیکسی سیونگ  تکافل پالن  کے منافع اور  3سال  اور  5سال ،  7عمریں  

 ہوگا حسِب ذیل کا خاکہ   خصوصیت

 سال 35 عمر

 سال 25 پالیسی کی میعاد

 سال 10 زِرتعاون کی ادائیگی کی میعاد



 60،000/- زِرتعاون)ساالنہ(

 فیصد 10 زِر تعاون میں ساالنہ اضافہ

ضمنی فوائد، حادثاتی موت کی صورت میں 

 تکافل سے ملنے والے فوائد

1،500،000 

 فیصد 9 بڑھوتری کی متوقع شرح

 قابِل ادا ء فوائد/منافع

 1،500،000 موت   کی صورت میں 

 3،000،000 حادثاتی موت کی صورت میں 

 3،281،898 میعاِد پالیسی کی تکمیل پر

 ہ /اعالمیدست برداری 

ئے ، اور ایک براِہ کرم مندرجہ باال  خاکہ /مفروضہ کو  محض ایک مثال  سمجھ

 ۔کیجئے رابطہلئے ہم سے )السٹریشن ( کے  تفصیلی خاکہ 

 

 


