پرائیورٹی تکافل پالن(پالٹینم)
پرائیورٹی تکافل پالن(پالٹینم)آپ کے معاشی تحفظ،طویل المیعاد بچت اور سرمایہ کاری کی
ضرورت کے لئے ہر طرح سے فائدہ مند حل ہے۔پرائیورٹی تکافل پالن(پالٹینم) آپ کے معاشی تحفظ
کی ضرورت اور آپ کی بچت میں اضافہ کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔مذکورہ پالن مسلسل بچت کے
ذریعے خاندان کے سربراہان کو ان کے پیاروں کے لئے ایک پرسکون اور باعزت زندگی کی سہولت
فراہم کرتا ہے۔یہ پالن فیملی سے متعلق آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیےپورے دورانیے میں
چھوٹی چھوٹی بچتوں کو جمع کرکے ایک بڑے فنڈ کی طرف لے جاتا ہے۔
مذکورہ پالن  70%تک یونٹ ایلوکیشن کی وجہ سے ایک پرکشش کیش ویلیو فراہم کرتاہے۔

دیے جانے والے فوائد
انخالء کے اختیارات:
انڈیکسیشن:
کوافراط زر سے محفوظ رکھنے کے لیے کنٹریبیوشن یا فیس ویلیو میں ساالنہ
آپ اپنی سرمایہ کاری
ِ
 10% ،5%یا  15%تک اضافہ کرسکتے ہیں۔

تکمیل (میچیورٹی)
ممبر کو اس کے انوسٹمنٹ فنڈ میں موجود کیش ویلیو اور وقف فنڈ میں جمع شدہ سرپلس (اگر ہو
تو )ملتا ہے۔

سرپلس کی تقسیم
زر تکافل کے
وقف فنڈ میں اگر سرپلس ہو تو وہ سال کے آخر میں شرکاء کے درمیان ان کے ِ
اعتبار سےتقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ٹاپ اپ
کسی بھی وقت اضافی کنٹریبیوشن جمع کے اپنے انوسٹمنٹ فنڈ کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ٹاپ اپ
کی کم سے کم مقدار  15000ہونا ضروری ہے۔

مستقل طور پر رقم نکلوانا
اپنی پوری کیش ویلیو پی آئی ایف(پارٹیسیپنٹ انوسٹمنٹ فنڈ) سےکسی اضافی چارجز کے
بغیرنکالی جاسکتی ہے۔

جزوی طور پر رقم نکلوانا

پی آئی ایف سے وقتی طورپریا وقفےوقفے سے رقم نکلوائی جاسکتی ہے۔ممبر شپ کے ایک
سال میں چوتھے انخالء تک کسی قسم کے چارجز الگو
نہیں ہوں گے۔کم سے کم جزوی انخالء کی حد 15000روپے ہیں ۔

آپ کے خوابوں کی تکمیل
ایک چھوٹا سا عزم اور ارادہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے طویل مدت تک ساتھ دے
سکتا ہے۔







بچوں کی تعلیم اورشادی
ریٹائرمنٹ آمدن
نئے گھر کی خریداری
حج یا عمرہ کی سعادت
فیملی تعطیالت
بچت کے دیگر مقاصد

ضمنی فوائد
پرائیورٹی تکافل پالن(پالٹینم)وقف فنڈ میں اضافی کنٹریبیوشن کرکے تحفظ کی سطح کو بڑھانے کا
اختیار بھی فراہم کرتا ہے:









حادثاتی موت کے فوائد
حادثاتی موت اور معذوری
مستقل مکمل معذوری یا بیماری
فیملی آمدن کا فائدہ
کنٹریبیوشن کی معافی
موذی امراض
اضافی ٹرم تکافل
االونس
ہاسپٹل ڈیلی ٔ

پرائیورٹی تکافل پالن(پالٹینم) کس طرح سے کام کرتا ہے؟

اکاونٹس یعنی
شریک کی جانب سے پاک قطر فیملی تکافل کو وصول ہونے واال کنٹریبیوشن دو ٔ
پارٹیسیپنٹ انوسٹمنٹ فنڈ(پی آئی ایف) اور وقف فنڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔پی آئی ایف میں موجود رقم
کی حالل منافع حاصل کرنے کے لیے شریعت سے ہم آہنگ کاروبار میں سرمایہ کاری کی جاتی
ہے،وقف فنڈ میں جانے واال کنٹریبیوشن تبرع کی شمار کیاجاتا ہے اور اسے کلیم کی ادائیگی میں
استعمال کیا جاتاہے۔سرمایہ کاری کے انتظام اور وقف فنڈ کی نگرانی سے متعلق فراہم کی جانے والی
حاص ہونے والے سرپلس کو
خدمات کے بدلے میں وکالہ فیس وصول کی جاتی ہے۔وقف فنڈ میں
ؒ
شرکاء کے درمیان سال کے آخر میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک سادہ سی مثال
جناب عبد الرحمٰ ن صاحب  35سال کے ایک خوشحال  ،شادی شدہ آدمی اور 5بچوں کے باپ
ہیں ،ان بچوں کی عمر  5،7اور  3سال ہے۔پرائیورٹی تکافل پالن(پالٹینم) کی خصوصیات اور فوائد
کی السٹریشن اس طرح ہے:
مفروضہ تفصیالت:
عمر:
ممبر شپ کا دورانیہ:
کنٹریبیوشن جمع کروانے کی مدت:
ساالنہ کنٹریبیوشن:
فیس ویلیو:
ت عملی:
فنڈ کی حکم ِ
متوقع بڑھوتری کا تناسب:
قابل اداء فوائد:

35سال
20سال
15سال
(200,000دو الکھ)
(3,000,000تیس الکھ)
بیلینسڈ(متوازن)100%
8%

6,603,249
تکمیل کی صورت میں(کیش ویلیو) :
فیس ویلیو اور کیش ویلیو میں سے جو زیادہ ہو۔
وفات کی صورت میں :
انتباہ:ازرا ِہ کرم مذکورہ باال السٹریشن کو صرف ایک مثال سمجھئے۔گذشتہ کارکردگی ،آیندہ کی
چڑھاونمایاں طور پر مختصر المیعاد کارکردگی پر اثر انداز
کارکردگی کو ظاہر نہیں کرتی۔مارکیٹ اتار
ٔ
ہوتی ہے۔سرمایہ کاری کی ویلیو جس طرح بڑھ سکتی ہے اسی طرح کم بھی ہوسکتی ہے۔سرمایہ کاری
کا رسک شریک کو برداشت کرنا پڑے گا۔اصل میچیورٹی اور سرینڈر ویلیو پیش کردہ اعداد و شمار
سے کم یا زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔

ممبر شپ کی خصوصیات
کنٹریبیوشن کی حد
کم سے کم کنٹریبیوشن:
زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن:
پالن لیتے وقت عمر کی حد

(200,000دو الکھ)فی سال
کوئی حد نہیں

تکمیل کے وقت زیادہ سے زیادہ سے عمر:

85سال

یا
شریک ممبر کی عمر 85سال ہونے تک پالن جاری رکھا جاسکتا ہے۔

