
Investor 
Advantage
The future of wealth creation, your way



We understand that you have big 
plans for your future, so you  
need a plan that allows you to 
make short-term contributions 
and reap the benefits once you 
fulfill your goals.

With Investor Advantage, we are offering you 
access to an investment opportunity that will help you 
maximize on your ability to set funds aside today for 
your goals in the future.



Investor Advantage is a savings and investment solution designed to put you in 
control of your financial future, giving you the opportunity to pay your premium 
over 1 year and continue to invest over time towards your wealth and accumulation 
goals. This plan is a perfect vehicle to convert bonuses, inheritance, profits from 
other investments or simply a parked savings amount into potential returns. It offers  
built-in health and wellness benefits, and can also be used as a capital investment 
solution for your small business.

Choose the premium amount that best suits your needs.

Choose your investment strategy to meet your goals 
and circumstances. 

Select your payment mode. Payments can be made 
monthly or annually.

Overview

How the plan works



Understanding what your plan offers; customizing 
your benefits

Premium starts at USD 30,000 a year

Short-term contribution, long term investment: 
pay for 1 year and invest till age 95

Built-in benefits: Second medical opinion 
and MetLife discount card

Portable, Worldwide* cover: This plan will also 
cover you globally if you leave the UAE.
*With the exception of sanctioned countries, and other T&Cs apply.

30-days free look period

Up to 4 free partial withdrawals per year

Customise your plan with a choice of 3 investment 
strategies



Maximum Flexibility 

The beauty of Investor Advantage is your ability to tailor-make it to your changing 
circumstances. Therefore, to leverage favorable market conditions and protect 
your account value from potential market fluctuations, you have the ability to 
switch from one investment strategy to another at any time. 

Depending on your risk appetite, you can choose to have your contributions 
allocated to one of our investment strategies: Conservative, Balanced or 
Aggressive.

Easy access to one’s investments

While it’s recommended to stay committed to the plan and allow your 
investments the time to grow, with Investor Advantage, you would be 
delighted with the ease by which you can access your money, should the 
need arise. 

With Investor Advantage, you are entitled to four free partial withdrawals 
per year to help you cover unexpected expenses when you need to. 
Partial withdrawals are subject to Terms & Conditions and will reduce 
your account value.

You can also increase your contributions anytime during the plan. 

Designed for investors 
focused on minimising 
losses, and who are not 

prepared to take significant 
investment risk.

Designed for customers focused 
on capital preservation/modest 

capital growth, and who are 
prepared to accept a medium 

level of investment risk. 

Designed for customers  
focused on capital growth, and  

who are prepared to take  
significant investment risk.

The conservative 
strategy

The balanced 
strategy

The aggressive 
strategy

NOTE: The value of your investment portfolio is not guaranteed, and subject to actual fund performance.



This plan provides you with built-in:

Second medical opinion

Our second medical opinion provides 
access to renowned medical experts if 

diagnosed with a critical illness.

MetLife discount card

The MetLife discount card offers up to  
30% exclusive discounts at specific  

medical providers in the UAE, including 
dental and optical treatments.

Additional health 
benefits included 

In addition to taking care of your 
financial well-being, we want to help 
take care of your health too. This 
is why this plan offers you built-in 
benefits to support your health.



The fine print: Additional plan details

Plan Summary:

Plan Details

Issue age 1 month to 85 years

Maturity age 95 years

Contribution periods Premium is payable for a fixed 1 year term

Currency USD

Investment portfolio options Conservative, balanced or aggressive

Premium payment mode Monthly or Annually

Minimum annual premium USD 30,000

Maximum annual premium USD 10,000,000

Loss of life benefit 101% of account value. 

Payout options Lump sum

Partial withdrawals 4 free partial withdrawals per year, subject to maximum  
withdrawal limits

Fund switching Unlimited and free

Note: Premiums shown are inclusive of VAT tax.
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We make customers’ lives easier
We’re constantly working to make sure our 
customers have the right tools and personal support 
to submit and track a claim—quickly, conveniently, 
seamlessly.

We go above and beyond
We’re not only committed to paying our claims; 
we’re also passionate about helping customers 
prevent illness to further protect their wellbeing.

We have proven experience
We’ve been providing transparent, customer-centric 
insurance services to individuals and businesses 
across the Middle East since 1953.

Our experience and superior standards 
demonstrate our commitment to 
paying claims quickly and fairly.

For more information please visit metlife.ae/claims

MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates (“MetLife”), is one of the world’s leading financial services companies, 
providing insurance, annuities, employee benefits and asset management to help its individual and institutional customers navigate their 
changing world.
 
Founded in 1868, MetLife has operations in more than 40 countries and holds leading market positions in the United States, Japan, Latin 
America, Asia, Europe and the Middle East. For more information, visit www.metlife.com.
 
MetLife is a pioneer of life insurance with a presence of nearly 65 years in the Gulf. Through its branches, MetLife offers life, accident and 
health insurance along with retirement and savings products to individuals and corporations.
 
For more information, visit www.metlife-gulf.com.

Disclaimer: American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company. This plan is underwritten by American Life Insurance Company 
(MetLife) and is subject at all times to the terms and conditions of the Plan, Policy and riders issued by MetLife. The information contained 
in this brochure is intended for general consumer understanding only and does not contain the full terms of the policy. Kindly refer to the 
policy document for the full terms and conditions.

MetLife will charge VAT on all UAE policies which are subject to value added tax (“VAT”) in accordance with the provisions of UAE Federal 
Law No. (8) of 2017 on VAT.

https://www.metlife.ae/claims/


المستثمر
 الممّيز

اصنع ثروة بالطريقة التي تناسبك 



مع برنامج المستثمر الممّيز، نتيح لك الحصول على فرصة 
استثمارية من شأنها أن تساعدك على زيادة قدرتك اليوم على 

االدخار للمستقبل الذي تحلم به. 

ندرك أن لديك خططًا كبيرة 
لمستقبلك، لذلك تحتاج إلى 

برنامج يعرض عليك الفرصة 
لالستثمار على المدى الزمني 
القصير وجني الفوائد عندما 

تكون قادرًا على تحقيق أهدافك.



نظرة عامة
برنامج المستثمر المميز هو أحد حلولنا لالّدخار واالستثمار، وهو مصّمم لتتمكّنوا من التحكّم 
بمستقبلكم المالي، ومنحكم فرصة دفع القسط خالل فترة سنة واحدة ومن ثم تستمّرون في 

االستثمار حتى تكّونون ثروتكم وتحققون أهدافكم. إنه البرنامج األمثل الستثمار المكافآت، 
واإلرث واألرباح من استثمارات أخرى أو ببساطة األموال التي تتدخرونها جانبًا. إنه يقّدم منافع 
صحة ضمنية، كما من الممكن استخدامه كحل لالستثمار بالرأسمال لتأسيس أعمالك الصغيرة.   

اختر قيمة القسط التي تناسب احتياجاتك.

اختر استراتيجيتك االستثمارية 
لتحقيق أهدافك وظروفك. 

حدد فترة طريقة دفعك. يمكن الدفع شهريًا أو سنويًا.

كيفية عمل البرنامج



القسط يبدأ من 30،000 دوالرًا أمريكيًا في السنة

30 يومًا فترة المراجعة المجانية

4 عمليات تصفية جزئية مجانية في السنة كحد أقصى

تعرف على ما يقدمه برنامجك التأميني، وخصص 
المنافع الخاصة بك

مساهمة قصيرة األجل، استثمار طويل األجل: ادفع لمدة 
سنة واحدة واستثمر حتى سن 95 عاما

منافع ضمنية: الرأي الطبي الثاني وبطاقة 
الخصم من متاليف

قم بتخصيص برنامجك مع اختيار من بين 3 استراتيجيات لالستثمار 

غطاء تأميني قابل للتنقل عالمي*: يمنحكم هذا البرنامج 
التغطية العالمية عندما تغادرون اإلمارات العربية المتحدة

* باستثناء الدول الخاضعة لعقوبات، وتطّبق الشروط واألحكام األخرى



الحد األقصى للمرونة
تكمن أهمية برنامج المستثمر الممّيز في إمكانية توافقه مع ظروفك المتغيرة ومن ثم يمكنك 
تحويل من استراتيجية استثمار إلى أخرى في أي وقت وذلك من أجل االستفادة من أحوال 

السوق المواتية وحماية قيمة حسابك من تقلبات السوق المحتملة.

بناء على مدى تحملك للمخاطر ، يمكنك اختيار تخصيص مساهماتك في إحدى 
اإلستراتيجيات االستثمارية الخاصة بنا: محافظة، متوازنة أو جريئة. 

يمكنك أيضًا زيادة مساهماتك في أي وقت خالل البرنامج. 

مالحظة: إن قيمة حافظتكم االستثمارية غير مضمونة وخاضعة ألداء الصناديق االستثمارية الفعلية. 

سهولة الوصول إلى استثماراتك

على الرغم من أنه يوصى بااللتزام بالبرنامج وإعطاء استثماراتك الوقت الالزم للنمو، إال 
أنك سوف تشعر بالسعادة حين يمكنك الوصول إلى أموالك بسهولة مع برنامج المستثمر 

الممّيز، وذلك إذا ما دعت الحاجة إليها. 

يحق لك في برنامج المستثمر الممّيز إجراء أربع تصفيات جزئية مجانية في كل سنة 
لمساعدتك في تغطية النفقات غير المتوقعة عند الحاجة. وتخضع عمليات التصفية 

الجزئية للشروط واألحكام وسوف تقلل من قيمة حسابك. 

االستراتيجية
المحافظة 

مصممة للمستثمرين الذين يركّزون 
على تقليل الخسائر، وغير المستعدين 

لتحمل مخاطر استثمارية كبيرة.

االستراتيجية
المتوازنة 

مصممة للعمالء الذين يهدفون 
إلى الحفاظ على رأس المال / 
تحقيق نمو رأس مال متواضع، 

والمستعدون لقبول مستوى 
متوسط من مخاطر االستثمار.

االستراتيجية
الجريئة 

مصممة للمستثمرين الذين 
يركّزون على تحقيق النمو لرأس 

المال، والمستعدون لتحمل 
مخاطر استثمارية كبيرة.



يقدم لك هذا البرنامج المنافع الضمنية التالية:

تتوفر أيضًا خدمة الرأي الطبي الثاني المجانية من المراكز 
الطبية المشهورة في الواليات المتحدة األمريكية. سيساعد 

طبيب متمرس ومتخصص ضمن مجال مرضك بالتأكد من صحة 
التشخيص الُمقدم والعالج األكثر فاعلية الذي يجب أن تتلقاه.

الرأي الطبي الثاني

تقدم لك بطاقة الخصم من متاليف ما 
يصل إلى 30% خصومات حصرية لدى بعض 
مقدمي الرعاية الطبية في اإلمارات العربية 

المتحدة، شاماًل عالج األسنان والنظر.

بطاقة الخصم من متاليف

المنافع الصحية 
اإلضافية المدرجة

باإلضافة إلى االهتمام برفاهيتك المالية، فإننا 
نرغب في المساعدة أيضًا في الحفاظ على 

صحتك. ولهذا السبب يمنحك البرنامج منافع 
ضمنية لتعزيز صحتك.



شرح موجز: تفاصيل إضافية عن البرنامج

موجز البرنامج:

تفاصيل البرنامج

من شهر إلى 85 عامًاالفئة العمرية عند اإلصدار

95 عامًاالعمر عند االستحقاق

يدفع القسط لمدة سنة واحدةفترات المساهمة

الدوالر األمريكيالعملة

محافظة، متوازنة أو جريئةخيارات المحفظة االستثمارية

شهريًا أو سنويًاطرق دفع القسط

30،000 دوالر أمريكيالحد األدنى للقسط السنوي

 10،000،000 دوالر أمريكيالحد األقصى للقسط السنوي

101% من قيمة الحسابمنفعة فقدان الحياة

دفعة واحدةخيارات الدفعات

 4 عمليات تصفية جزئية مجانية في السنة تخضع لحدودالتصفيات الجزئية
السحب القصوى 

غير محدود ومجانيالتحويل بين حسابات االستثمار

مالحظة: األقساط الظاهرة متضمنة لضريبة القيمة المضافة.
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ملتزمون 
بالسداد في كل 

األحوال

تثبت تجربتنا ومعاييرنا العالية التزامنا 
بدفع المطالبات بشكل عاجل وعادل.

نجعل حياة العمالء أسهل 
نعمل باستمرار لنجعل عمالئنا يتمتعون باألدوات 

المناسبة والدعم الشخصي عند تقديم وتتبع المطالبة 
بسرعة وسهولة ودقة.

نذهب إلي أبعد مدى 
نلتزم بدفع المطالبات الخاصة بنا، ونهتم بمساعدة 

العمالء في مواجهة المرض من أجل حماية صحتهم.

خبرة مجّربة 
نقّدم خدمات تأمين تتمّيز بالشفافية تتمحور 
حول العمالء من األفراد والشركات في الشرق 

األوسط منذ العام 1953.

metlife.ae/claims  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

شركة متاليف إنك )رمزها MET  في بورصة نيويورك( من خالل فروعها والشركات التابعة لها )“متاليف”(، هي شركة رائدة عالميا في مجال التأمين على الحياة ودفعات 
الراتب السنوي والتأمين الجماعي للموظفين وإدارة األصول ، و تساعد عمالئها من األفراد والشركات على المضي في دروب حياتهم المتغيرة. 

تأسست متاليف في عام 1868، ولها عمليات في أكثر من 40 بلدًا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا 
.www.metlife.com والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عاماً. ومن خالل الفروع التابعة لها، تقدم شركة متاليف تأمين على 
الحياة وضد الحوادث وتأمين صحي، باإلضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.

www.metlife-gulf.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

إخالء مسؤولية: إن شركة أميريكان اليف إنشورانس كومباني هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك. ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل شركة 
أميريكان اليف إنشورانس كومباني )متاليف( وتخضع في جميع األوقات لشروط وأحكام البرنامج والوثيقة واألحكام الصادرة عن متاليف. المعلومات الواردة في 

هذا المنشور مخصصة لفهم المستهلك العام فقط وال تتضمن الشروط الكاملة للوثيقة. ُيرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول على الشروط واألحكام الكاملة.

أميركان اليف إنشورنس كومباني - مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم )6( لسنة ٢00٧ م اإلمارات العربية المتحدة - رقم التسجيل 34 لدى هينة التأمين و 
مرخصة من دائرة التنمية االفتصادية - رقم الترخيص 613136.

https://www.metlife.ae/claims/

