تکافل کیا ہے؟
تکافل آپ کے لئے معاشی تحفظ اور بچت کی ضروریات پوری کرنے کا ایک حالل اور
جائز راستہ ہے۔ تکافل رسک منیج کرنے کا ایک جائز طریقہ بھی ہے جو کہ روایتی انشورنس کے
متبادل کے طور پر کام کرتا ہے۔یہ ایک شفاف نظام ہے جس میں شرکاء بھائی چارہ،امداد باہمی
اور ایک دوسرے کی کفالت کے ذریعے اپنا رسک منیج کرتے ہیں۔ تکافل عربی لفظ"کفالۃ"سے
ماخوذ ہے اور اس کے معنی باہمی کفالت کرنے کے ہیں۔

تکافل خزینہ
تکافل خزینہ آپ کی بچت  ،طویل المیعاد سرمایہ کاری اور معاشی تحفظ کی ضروریات کو
بیک وقت کامیابی کے ساتھ پورا کرتا ہے۔یہ پالن بہترین سرمایہ کاری اور معتمد معاشی تحفظ کا
حسین امتزاج ہے۔جو کسی بھی خاندان کے سربراہ کو ریگولر سیونگ کے ذریعے اپنے پیاروں کی
زندگی کو پرلطف اور خوشگوار بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔اس پالن میں آپ معمولی سیونگ
کے ذریعے کچھ ہی عرصے میں ایک بڑا فنڈ بناسکتے ہیں۔

تکافل کے اضافی فوائد
تکافل خزینہ معاشی تحفظ بڑھانے کے مندرجہ ذیل مختلف اختیارات بھی پیش کرتا ہے جو
کہ وقف فنڈ میں معمولی اضافی کنٹری بیوشن دینے کی صورت میں دستیاب ہو سکتے ہیں:









حادثے کی صورت میں انتقال پر ملنے والےفوائد
حادثے کی صورت میں انتقال اورمعذوری پر ملنے والےفوائد
کلی طور پر مکمل معذوری پر ملنے والے فوائد
فیملی کو بطور آمدنی ملنے والے فوائد
زرتکافل کی معافی
ِ
موذی امراض کی صورت میں ملنے والے فوائد
اضافی ٹرم تکافل
ہسپتال کا یومیہ االؤنس

تکافل خزینہ کیسے کام کرتا ہے؟
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تفصیل:

وقف فنڈ

شرکاء تکافل کا سرمایہ
)(PIFکاری فنڈ

پاک قطر فیملی تکافل کے ذریعے شرکاء ِ تکافل سے لئے جانے والے کنٹری بیوشن کو
م
بنیادی طور پر دو اکاؤنٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے ،پارٹیسپینٹ انوسٹمنٹ فنڈ( )PIFیعنی شرکاء تکافل
کا سرمایہ کاری اکاؤنٹ اور دوسرا وقف فنڈ()PTF۔ انوسٹمنٹ فنڈ میں موجود رقم کی شرعی
بنیادوں پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے تاکہ حالل منافع حاصل ہو سکے۔وقف فنڈمیں جانے واال
زرتکافل تبرع شمار ہوتا ہے اور اس فنڈ سے کلیم ادا کیے جاتے ہیں۔انوسٹمنٹ فنڈ کی سرمایہ
ِ
کرنے اور وقف فنڈ کو منیج کرنے کی وکالۃ فیس وصول کی جاتی ہے۔سال کے آخر 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
پاک قطر فیملی تکافل نے تین انوسٹمنٹ فنڈز ترتیب دے رکھے ہیں۔ ہر فنڈ میں 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۔

ٖ

فنڈ (حکمت عملی)
محتاط
متوازن
جارحانہ

ممکنہ منافع
کم رسک اور مستحکم نافع
متوازن رسک اور متوازن منافع
زیادہ رسک زیادہ منافع

السٹریشن کا نمونہ
جناب الف۔ب۔ج صاحب کی عمر 40سال ہے،شادی شدہ ہیں اور 3بچے ہیں،ایک بچے کی
عمر  7سال ،دوسرے کی 5سال ،تیسرے کی  3سال ہے۔ان کے اعتبار سے پالن کی خصوصیات
اور فوائد مندرجہ ذیل السٹریشن میں مالحظہ فرمائیں:

فرضی تفصیالت
40سال

عمر
ممبرشپ کا دورانیہ
زرتکافل ادا کرنے کا دورانیہ
زرتکافل
ساالنہ ِ
فیس ویلیو
فنڈ کی حکمت عملی
٪8
متوقع منافع

20سال
 15سال
500،000
5،000،000
متوازن ٪100

قاب ِل ادا فوائد
ممبرشپ کی تکمیل کی صورت میں
انتقال کی صورت میں

16،713،170روپے(کیش ویلیو)
کیش ویلیو یا فیس ویلیو میں سے جو زیادہ ہو

انتباہ:
برائے مہربانی مذکورہ باال السٹریشن کو فرضی خیال کیا جائے۔گزشتہ کارکردگی مستقبل کی ضامن
نہیں ہوتی بلکہ مارکیٹ ویلیو قصیر المیعاد
کارکردگی پر اثر انداز ہو نے کی وجہ سے سرمایہ کاری کی ویلیو میں اُتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔نیز
سرمایہ کاری کا رسک شریک تکافل پر عائد ہوتا ہے اور حقیقی تکمیل یادستبرداری کی صورت
میں ملنے والی ویلیوز ابتداء میں پیش کردہ ویلیوز سے مختلف ہو سکتی ہیں۔

ممبرشپ کی فیس





زرتکافل کا ٪5
بِڈ آفر سپریڈ :ریگولر ِ
ریگولرزرتکافل کا ٪0
ایلوکیشن فیس:
ِ
انتظامی فیس 240 :روپے ماہانہ۔یہ فیس ہرسال ٪8کے تناسب سے بڑھتی رہے گی۔
اضافی ایلوکیشن
زرتکافل کا تناسب()٪
ممبرشپ کا سال
ریگولر ِ
٪2
5–4
٪5
 6یا اس سے زیادہ

ز ِرتکافل کی تحدید (ساالنہ)
زرتکافل
کم سے کم ِ

 500،000ساالنہ

زیادہ سے زیادہ کنٹری بیوشن

کوئی حد نہیں

عمر کی تحدید
پالن لیتے وقت کم سے کم عمر
پالن لیتے وقت زیادہ سے زیادہ عمر
پالن کی تکمیل پر زیادہ سے زیادہ عمر

 18سال
65سال
85سال

کچھ پاک قطر فیملی تکافل کے بار ے میں۔۔!
پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈپاکستان میں فیملی تکافل کی بانی کمپنی ہےجو کہ 2006میں
وجود میں آئی اوراس نے  2007میں باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔یہ کمپنی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ
زیرنگرانی ،عوامی ضروریات کے مطابق اور مناسب
ہے اورایک قابل و متحرک شریعہ بورڈ کی ِ
اخراجات میں پورے پاکستان میں تکافل کی خدمات انجام دے رہی ہے۔الحمدہلل۔
پاک قطر فیملی تکافل پاکستان کےاکثربڑےشہروں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں
میں بھی تکافل کا نیٹ ورک پھیالنے کےلئے کوشاں ہے۔تکافل کا پرچم تھامے کمپنی کا یہ عزم
ہے کہ وہ معاشی تحفظ کے ذریعے معاشرے کی تعمیر اہم کردار ادا کرسکے۔

