Accident Cover
Life comes with many
uncertainties. While you cannot
predict if an accident will occur,
you can be prepared in case it
does, and protect your loved ones
as best as you can.
Did you know?
Road accidents & drowning are leading causes of unintentional death1 and 10% of all vehicular accidents
leads to Permanent or Partial disabilities.

Ways accident coverage can support you
Reduction in
family income may
jeopardize future
financial goals

You may have to
give up your job or
take unpaid leave
to recover

Most medical insurance
plans have co-pay
element & deductibles

Accident benefits that can be added to select MetLife life insurance plans.
Accidental
Loss of Life


Lump-sum payout to family
upon accidental death



Double accidental death
benefit in case of accidental
loss of life on common
carriers





Covers loss of life due to
accidents within 365 days
from the date of accident
Applicable for Non-Gulf
Resident

Personal Accident
on Life (PAL)


Lump-sum payout upon loss of life,
permanent partial & total disability of the
insured due to accidents



Benefits are tripled if accident occurs on
a common carrier



Reimbursement of out-of-pocket hospital
expenses due to accidents



Weekly income packages in case of
disability due to accident, for up to 104
weeks



Complete financial protection that
supports income replacement



Covers loss of life due to accidents within
365 days from the date of accident

Accident
Care


Lump-sum payout upon
loss of life, permanent
partial & total disability
of the insured due to
accidents



Reimbursement of out-ofpocket hospital expenses
due to accidents



Covers loss of life due to
accidents within 365 days
from the date of accident

Learn more about our bundled offerings.
*Benefits cannot be paid in countries under international sanction.
Disclaimer: Please refer to key fact documents for more information and availability of rider. Subject to policy terms & conditions.
Source: 1 - World Health Organization (WHO).
Confidential Proprietary Information.
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التغطيةالتأمينية ضد الحوادث
الحياة قد تكون مليئة بالعديد من
المفاجئات وال يمكننا التنبؤ بما سيحدث
في المستقبل ،لذلك يجب أن نكون
مستعدين لحماية أنفسنا وأحبائنا بتقديم
الدعم المالي قدر المستطاع.
هل تعلم؟
تعد حوادث الطرق والغرق من األسباب الرئيسية للوفاة غير المقصودة 1وتؤدي  %10من جميع حوادث المركبات إلى
اإلصابة بإعاقات دائمة أو جزئية.

الطرق التي يمكن للتغطية التأمينية ضد الحوادث مساعدتك من خاللها
قد تضطر إلى التخلي
عن وظيفتك أو أخذ
إجازة غير مدفوعة
األجر ألغراض التعافي

قد يؤدي انخفاض
دخل األسرة إلى
تعريض األهداف المالية
المستقبلية للخطر

تحتوي معظم خطط التأمين
الطبي على عنصر السداد
المشترك والمستقطعات

استحقاقات الحوادث التي يمكن إضافتها إلى خطط التأمين على الحياة من شركة متاليف.
فقدان الحياة
بسبب الحوادث
دفع مبلغ مقطوع لألسرة عند الوفاة
بسبب التعرض لحادث
الحصول على استحقاق مضاعف
عند الوفاة نتيجة حادث في حالة
فقدان األرواح بسبب التعرض لحادث
على الناقالت العامة
تغطية الخسائر في األرواح نتيجة
الحوادث خالل ً 365
يوما من تاريخ
الحادث
ينطبق على المقيمين غير الخليجيين

التأمين على الحياة ضد
الحوادث الشخصية
()PAL

دفع مبلغ إجمالي مقطوع عند تعرض المؤمن
له لفقدان الحياة والعجز الدائم الجزئي والكلي
فقدان الحياة
االستحقاقات تتضاعف ثالث مرات حال وقوع
الحادث على ناقلة عامة

عناية
الحوادث
دفع مبلغ إجمالي مقطوع
عند تعرض المؤمن له لفقدان
الحياة والعجز الدائم الجزئي
والكلي بسبب الحوادث

رجاع مصاريف المستشفى الناتجة عن الحوادث

إرجاع مصاريف المستشفى
الناتجة عن الحوادث

توفير حماية مالية كاملة تدعم استبدال الدخل

تغطية فقدان الحياة نتيجة
ً
يوما من
الحوادث خالل 365
تاريخ الحادث

حزم دخل أسبوعية في حالة العجز بسبب
ً
أسبوعا
التعرض لحادث ،لمدة تصل إلى 104
تغطية فقدان الحياة نتيجة الحوادث خالل
ً 365
يوما من تاريخ الحادث

تعرف على المزيد حول مجموعة عروضنا.
* يتعذر دفع االستحقاقات في البلدان الخاضعة للعقوبات الدولية.
إخالء مسؤولية :يرجى الرجوع إلى وثائق الحقائق الرئيسية لالطالع على مزيد من المعلومات ومدى توافر الملحق ،مع مراعاة شروط وأحكام بوليصة التأمين.
المصدر )1( :منظمة الصحة العالمية ( .)WHOمعلومات سرية مسجلة الملكية.
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