CritiCare

A new concept in
health protection

UAE

Why MetLife?

We go beyond insurance. We listen to your wants and understand
your needs. We’ll be with you throughout your journey, caring for your
health and providing financial peace of mind. We’re here to navigate
life together.
Introducing our MetLife online platform
Your one-stop customer service center with everything MetLife has to offer.
Upcoming event
updates near you*
Let you be socially engaged
with your family and friends.

Health tracking tool*
Monitors your weight, Body
Mass Index (BMI), meals,
water intake and sleep.

Health awareness
and prevention
Keeps you up-to-date on
free health check-ups, flu
vaccinations, mammogram
screenings and i-Act
(type 2 diabetes program).

Health engagement
platform*
Encourages and inspires
your physical activities.

Personalized articles
on wellbeing*
Provides useful tips for your
healthier lifestyle.

*Available on our online portal.

CritiCare
A new concept in health protection
Thanks to medical advancements, the chances
of recovery from critical illnesses such as heart
attack, cancer or stroke have significantly
improved. However, costs associated with
the treatment of such illnesses have also
risen considerably.

That is why we are here – to help protect
your financial future if your income is affected
by critical illness. With CritiCare, we have
combined protection with savings to offer
a solution that provides peace of mind and
support during recovery.

Benefits of CritiCare
How the plan works
CritiCare is a limited pay plan that complements your
medical and disability income coverage to help you:

32 Covered Critical Illnesses
Stroke

Motor Neurone
Disease

•

Protect your savings by easing the financial impact of
a critical illness.

Cancer

Parkinson’s Disease

•

Increase your savings through the refund of the Maturity
Benefit you have accumulated throughout the years.

First Heart Attack

Brain Tumor

1. Select the coverage Amount.

Coronary Artery
Bypass Surgery

Head Trauma

2. Select the Contribution Period: You can choose to pay
premiums over 5, 7 or 10 years to enjoy coverage over 10,
15 or 20 years respectively.

Heart Valve
Surgery

Bacterial Meningitis

Surgery to Aorta

Blindness
(Total Loss of Sight)

End Stage Liver
Failure

Coma

Primary Pulmonary
Hypertension

Major Burns

End-stage Lung
Disease

Multiple Sclerosis

Kidney Failure

Total Paralysis
(Loss of use of Limbs)

Although most medical plans provide coverage for
hospital and medical expenses, they do not cover costs
resulting from critical illnesses.

Fulminant
Hepatitis

Poliomyelitis

With CritiCare, upon diagnosis or in the event of sudden
death resulting from any one of the 32 covered critical
illnesses, MetLife will promptly pay the selected lump
sum amount to help afford a host of expenses like
medical co-pays, lost income, home healthcare need,
and childcare expenses.

Aplastic Anemia

Encephalitis

Total Loss of Hearing
(Deafness)

Appallic Syndrome

Major Organ / Bone
Marrow Transplant

Total Loss of
Speech

Muscular Dystrophy

Progressive
Scleroderma

Alzheimer’s Disease/
Severe Dementia

Systemic Lupus
Erythematosus with
Lupus Nephritis

All you need to do is:

3. Pay your Premiums: Enjoy the peace of mind that comes
with knowing that you and your family has coverage
against unexpected circumstances.
On diagnosis of any of the listed 32 Covered Critical
Illnesses, you would get prompt access to the selected
coverage amount. And if you do not have to use the
protection element, you will be entitled to your sizeable
Maturity Benefit.
Lump Sum Payment on Diagnosis of any one of the
32 Covered Critical Illnesses

* A 90 days waiting period applies to this benefit

The Sizeable Maturity Benefit
A guaranteed 75% Payback:
If you remain healthy and do not require using
the protection element of this plan until the
maturity of the plan, MetLife will reimburse
you with 75% of the total premiums paid
throughout the term of the policy.
Bonus:
In addition to the 75% payback, you will
be entitled to receive bonuses on your
accumulated premiums. The Bonuses, when
declared by the company, will accumulate on
each policy anniversary starting from the 3rd
policy year.
Note: The Bonus does not affect your premium or your plan
coverage and will be paid only at maturity along with the 75%
Payback if the coverage amount is unclaimed.

The Ability to Customize the Plan to your
Changing Circumstances
If at any stage starting from 3rd policy year, in other
words, after the payment of the 3rd annual premium or
the 25th monthly premium, you are no longer able to
commit to the plan, CritiCare offers you the flexibility to
benefit from the Reduced Paid-up (RPU) feature to keep
your plan active.
The RPU, which reduces your coverage, will allow you
to keep your policy in force without having to pay any
additional premiums until the end of the selected term.
In the event where the coverage amount is unused, you
will be entitled to receive 75% of the total premiums paid.
The accumulated bonuses if any, will be paid until the date
plan converts to RPU.
Note: RPU is selected by default and will be applicable at the end of a 30 days grace period.

Schedule of benefits & annual premiums (In US Dollars)
Premium for 10 year term (Premium paid for 5 years)
Sum assured
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
200,000

Issue age
18 - 30
1,250
2,500
3,750
5,000
6,250
7,500
10,000

31 - 35
1,625
3,250
4,875
6,500
8,125
9,750
13,000

36 - 40
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
16,000

41 - 45
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
–

46 - 50
3,250
6,500
9,750
13,000
16,250
19,500
–

51 - 55
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
–

46 - 50
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
–

51 - 55
3,500
7,000
10,500
14,000
17,500
21,000
–

46 - 50
2,250
4,500
6,750
9,000
11,250
13,500
–

51 - 55
–
–
–
–
–
–
–

Premium for 15 year term (Premium paid for 7 years)
Sum assured
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
200,000

Issue age
18 - 30
–
1,750
2,625
3,500
4,375
5,250
7,000

31 - 35
–
2,250
3,375
4,500
5,625
6,750
9,000

36 - 40
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
12,000

41 - 45
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
–

Premium for 20 year term (Premium paid for 10 years)
Sum assured
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
200,000
•
•
•

Issue age
18 - 30
–
1,250
1,875
2,500
3,125
3,750
5,000

31 - 35
–
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
8,000

36 - 40
1,375
2,750
4,125
5,500
6,875
8,250
11,000

Premiums are guaranteed and level over the premium paying term of the policy.
Premium rates depends on issue age and policy term only.
Premium payment modes include: annual, and monthly.

41 - 45
1,750
3,500
5,250
7,000
8,750
10,500
–

Stories like yours

If only they had a Critical Illness plan

CritiCare: A win-win solution

Meet Fadi: 35 years old, happily married and
a father of two lovely daughters. Fadi was
living a blissful life until he discovered that
he was suffering from a benign brain tumor.

Michael, a 35-year-old salesman, chose a seven-year
CritiCare contribution plan that provides USD 50,000
coverage for the next 15 years. His annual premium is
USD 2,250.

While their health insurance covered most
of the surgery expenses, Fadi’s wife couldn’t
hide her worries about their impending
financial situation. The cost of treatments
that followed the surgery was more than she
could imagine.

If diagnosed with a covered critical illness, Michael would
have timely access to a lump sum benefit of USD 50,000
that would allow him to focus on his recovery instead of
stressing about his family’s standard of living.

Also, due to Fadi’s long absence from work
during recovery, his salary was reduced until
he could return. Although they had set money
aside for emergencies, the amount barely
covered his treatment.
The growing medical costs coupled with
Fadi’s income loss began to impact the
family’s ability to fund their daughters’ tuition
fees. If only they had coverage against critical
illnesses to protect their finances.

Whereas if Michael remains healthy at the end of the
15 years, he would have access to at least USD 12,000,
which may complement his savings to allow him to buy
the convertible of his dreams.
In other terms, Michael will benefit from a 15-year critical
insurance coverage for just USD 3,750.
Face amount :

USD 50,000

Term:

15 years

Premium Payment Term:

7 years

Age:

35

Annual Premium:

USD 2,250

Total Premiums Paid:

2,250 x 7 = USD 15,750

Maturity Benefit:
15,750 x 75% = USD 11,812.50 + any Bonus

Frequently asked questions
Do you need a Critical Illness Plan when you
have a Health Insurance?

What happens in the event of the policyholder’s death
due to a covered critical illness?

Do I need a critical illness plan when I have
health insurance?

In the unfortunate event of the policyholder’s death from
a covered critical illness, the beneficiaries will receive
100% of the sum insured. If death is due to a non-covered
illness, the beneficiaries will receive all the premiums paid
by the policyholder.

Health and critical illness insurances are not
the same. While a health plan is essential,
it does not cover the insured against all acute
illnesses. Moreover, the medical treatments
that usually follow the diagnosis of a critical
illness are generally expensive and not
included in the health coverage.
A critical illness insurance plan covers the
insured against specific types of acute
ailments. It pays the insured a lump sum
amount to assist them financially during
recovery.

Does my policy provide a cash surrender value?
Critical illness insurance coverage does not provide a cash
surrender value at any time.
Will my coverage continue if I relocate to another country?
Yes, this policy offers worldwide* coverage and will be
kept in force even if you relocate to another country.
* Coverage and Benefits cannot be provided in countries under the
“International Sanction” list.

Are Pre-Existing medical conditions
excluded?
Pre-existing medical conditions to any critical
illnesses are excluded from the coverage
along with standard exclusions that apply to
most insurance policies. Please refer to the
policy document for more information or
contact your insurance consultant.
What happens if the policyholder’s loss of
life is not due to a covered critical illness?
In the event where a non-covered illness
results in the loss of life, MetLife will refund
all paid premiums.

“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.”

Manage your policies and access personalised financial and well-being
content on myMetLife. Get the app or visit www.mymetlife.net

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.

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

We have proven experience
We’ve been providing transparent, customer-centric
insurance services to individuals and businesses
across the Middle East since 1953.
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.
American Life Insurance Company – Registered under U.A.E. Federal Law No. (6) of 2007 Registration No. 34 in the Central Bank of UAE
and Licensed by Department of Economic Development – License No. 205329.
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كريتي كير

مفهوم جديد
لحماية الصحة

إ.ع.م.

لماذا متاليف؟

نعمل على تقديم خدمات تتجاوز نطاق التأمين ،حيث نحرص على االستماع إلى رغباتك وفهم
احتياجاتك ،كما أننا ملتزمون بمرافقتك طوال رحلتك واالعتناء بصحتك وتوفير راحة البال لك فيما
دائما لنخوض غمار الحياة معً ا.
يتعلق بالمسائل المالية .فنحن متاحون ً
التعريف بمنصة متاليف اإللكترونية
مركز خدمة عمالء متكامل يضم كل ما توفره متاليف.
تحديثات بشأن الفعاليات
القادمة القريبة منك*

اجتماعيا
تسمح لك بالتفاعل
ً
مع أسرتك وأصدقائك.

التوعية والوقاية الصحية
تبقيك على اطالع دائم بالفحوصات
الصحية المجانية واللقاحات المضادة
لألنفلونزا وفحوصات تصوير الثدي
الشعاعي وبرنامج i-Act
(برنامج السكري من النوع .)2

أداة تتبع الصحة*

تعمل على مراقبة وزنك ومؤشر كتلة
الجسم لديك والوجبات التي تتناولها
ومقدار شربك للمياه ومعدل نومك.

مقاالت شخصية عن الرفاهية*

تقدم نصائح مفيدة لتعيش
أسلوب حياة أكثر صحة.

منصة المشاركة الصحية*

تشجع أنشطتك البدنية وتلهمها.

* متاح عبر منصتنا اإللكترونية.

كريتي كير
مفهوم جديد بشأن حماية الصحة
بفضل التطورات الطبية ،تحسنت فرص الشفاء من
األمراض الحرجة مثل النوبات القلبية أو السرطان

مستقبلك المالي إذا تأثر دخلك بفعل األمراض الحرجة .فمن خالل

لهذا السبب نحن هنا  -من أجل تقديم المساعدة في حماية

كبيرا .ومع ذلك ،ارتفعت
أو السكتة الدماغية تحسنًا
ً

كريتي كير ،حرصنا على الجمع بين الحماية واالدخار بهدف تقديم

التكاليف المرتبطة بعالج هذه األمراض بشكل ٍ كبير.

حل يوفر راحة البال والدعم أثناء التعافي.

مزايا كريتي كير
كيفية عمل البرنامج
كريتي كير عبارة عن برنامج محدود الدفع يكمل تغطية الدخل

 32مرض مستعصي مشمول بالتغطية
السكتة  /الجلطة الدماغية

السرطان

حماية المدخرات الخاصة بك عن طريق تخفيف األثر المالي

أول ذبحة صدرية

الحروق الكبرى

للمرض الحرج.

جراحة صمام القلب

التهاب الكبد الخاطف

قصور الكبد في مرحلتھ

إرتفاع ضغط الدم الرئوي
األولي

مرض الرئة اإلنتهائي

الفشل الكلوي

الطبي والمتعلق باإلعاقة لديك بغرض مساعدتك في:

زيادة مدخراتك من خالل استرداد منافع االستحقاق الذي
جمعته على مدار السنين.

كل ما عليك القيام به هو:
 1.تحديد مبلغ التغطية.
 2.تحديد فترة المساهمة :يمكنك اختيار دفع األقساط على مدى
 5أو  7أو  10سنوات لالستمتاع بتغطية مدتها  10أو  15أو  20سنة
على التوالي.
 3.دفع أقساط التأمين خاصتك :استمتع براحة البال مع العلم أنك
ستحظى وأسرتك بتغطية تأمينية ضد الظروف غير المتوقعة.
عند تشخيص أي من األمراض الحرجة المدرجة المشمولة بالتغطية
ً
مرضا ،ستحصل بشكل ٍ فوري على مبلغ التغطية
البالغ عددها 32
المحدد .وإذا لم يكن عليك استخدام عنصر الحماية ،فسوف يحق لك
الحصول على منافع االستحقاق الكبيرة الخاصة بك.

دفع المبلغ اإلجمالي عند تشخيص أي من األمراض الحرجة 32
المشمولة بالتغطية
على الرغم من أن معظم البرامج الطبية توفر تغطية لنفقات
المستشفيات والنفقات الطبية ،غير أنها ال تغطي التكاليف الناتجة عن
األمراض الحرجة.
مع كريتي كير ،عند التشخيص بوجود إصابة بأي من األمراض
الحرجة  32المشمولة بالتغطية أو في حالة الوفاة المفاجئة الناتجة

االخیرة

فقر الدم الالتصنعي
(الالكتوني)

الفقدان الكامل للنطق

الذئبة الحمامية الجهازية مع
ذئبة التهاب الكلية

مرض الزهايمر  /اختالل
العقل الحاد

متالزمة Apallic
syndrome

شلل األطفال

مرض العصبون الحركي

مرض باركنسون

ورم الدماغ

إصابة الرأس

جراحة الشريان األبهر/

العمى
(الفقدان الكامل للبصر)

الغيبوبة

جراحة الشريان التاجي

تصلب األنسجة المتعدد

زراعة األعضاء الكبرى/
نخاع العظم

األورطي

فقدان السمع الكامل

عن أي ٍ منها ،ستعمل متاليف على سداد المبلغ اإلجمالي المحدد بشكل ٍ
فوري للمساعدة في تحمل مجموعة من النفقات مثل التغطية الطبية
مشتركة الدفع والدخل المفقود والرعاية الصحية المنزلية الالزمة
ونفقات رعاية األطفال.

على إستعمال األطراف)

* ُتط َّبق فترة انتظار مدتها  90يومً ا على هذه الميزة.

تصلب الجلد التصاعدي

(الطرش)

الشلل الكامل (فقدان القدرة

سوء نمو العضالت

التهاب الدماغ
التهاب السحايا الجرثومي

منافع االستحقاق الكبيرة
استرداد مضمون بنسبة %75

القدرة على تخصيص البرنامج ً
وفقا لظروفك المتغيرة

إذا كنت ال تزال بصحة جيدة وال تحتاج إلى استخدام
عنصر الحماية في هذا البرنامج حتى موعد استحقاقه،
ستلتزم متاليف بأن تسدد لك  %75من إجمالي األقساط
المدفوعة طوال فترة البوليصة.

بدءا من السنة الثالثة من تاريخ إصدار
إذا لم تعد قاد ًرا ،في أي مرحلة ً
بوليصة التأمين ،بعبارة أخرى ،بعد سداد القسط السنوي الثالث أو القسط
الشهري الخامس والعشرين ،على االلتزام بهذا البرنامج ،يوفر كريتي كير
لك المرونة لالستفادة من ميزة الدفع المخفض ( )RPUمن أجل الحفاظ
على سريان خطتك.

العالوة:
إضافة إلى االسترداد البالغ  ،%75سيحق لك الحصول على
مكافآت على أقساط التأمين المتراكمة الخاصة بك .ومن
المقرر أن تتراكم العالوات ،عندما ُتعلنها الشركة ،في كل
بدءا من السنة الثالثة من صدورها.
ميعاد سنوي للبوليصة ً
مالحظة :ال تؤثر العالوات على قسط التأمين أو تغطية البرنامج خاصتك ولن
يتم دفعها إال عند االستحقاق جن ًبا إلى جنب مع االسترداد البالغ  %75إذا كان
مطالب به.
مبلغ التغطية غير
ٍ

وتتيح لك هذه الميزة ،التي تقلل من التغطية التأمينية الخاصة بك،
الحفاظ على سريان بوليصتك دون الحاجة إلى دفع أي أقساط إضافية
حتى نهاية المدة المحددة.
وفي حالة عدم استخدام مبلغ التغطية ،سيكون لك الحق في الحصول
على  %75من إجمالي األقساط المدفوعة .وسيتم دفع العالوات المتراكمة،
إن وجدت ،حتى تاريخ تحويل البرنامج إلى ميزة الدفع المخفض.
افتراضيا وستكون قابلة للتطبيق في نهاية
مالحظة :يتم اختيار ميزة الدفع المخفض
ً
فترة سماح مدتها  30يومً ا.

جدول المنافع واألقساط السنوية (بالدوالر األمريكي)

قسط لمدة  10سنوات (القسط المدفوع لمدة  5سنوات)
مبلغ التأمين

30 - 18
1،250
2،500
3،750
5،000
6،250
7،500
10،000

مبلغ التأمين

30 - 18

35 - 31

1،750
2،625
3،500
4،375
5،250
7،000

2،250
3،375
4،500
5،625
6،750
9،000

25،000
50،000
75،000
100،000
125،000
150،000
200،000

35 - 31
1،625
3،250
4،875
6،500
8،125
9،750
13،000

العمر عند اإلصدار
45 - 41
40 - 36
2،500
2،000
5،000
4،000
7،500
6،000
10،000
8،000
12،500
10،000
15،000
12،000
–
16،000

50 - 46
3،250
6،500
9،750
13،000
16،250
19،500
–

55 - 51
5،000
10،000
15،000
20،000
25،000
30,000
–

قسط لمدة  15سنة (القسط المدفوع لمدة  7سنوات)
25،000
50،000
75،000
100،000
125،000
150،000
200،000

–

–

العمر عند اإلصدار
45 - 41
40 - 36
2،000
1،500
4،000
3،000
6،000
4،500
8،000
6،000
10،000
7،500
12،000
9،000
–
12،000

50 - 46
3،000
6،000
9،000
12،000
15،000
18،000
–

55 - 51
3،500
7،000
10،500
14،000
17،500
21،000
–

قسط لمدة  20سنة (القسط المدفوع لمدة  10سنوات)
مبلغ التأمين
25،000
50،000
75،000
100،000
125،000
150،000
200،000

30 - 18

35 - 31

1،250
1،875
2،500
3،125
3،750
5،000

2،000
3،000
4،000
5،000
6،000
8،000

–

–

العمر عند اإلصدار
45 - 41
40 - 36
1،375
2،750
4،125
5،500
6،875
8،250
11،000

تعتبر األقساط مضمونة ويكون مستواها على مدار مدة البوليصة الخاصة بدفع األقساط.
تعتمد أسعار األقساط على العمر عند اإلصدار ومدة البوليصة فقط.
تشمل طرق دفع األقساط :الدفع السنوي والدفع الشهري.

1،750
3،500
5،250
7،000
8،750
10،500
–

50 - 46
2،250
4،500
6،750
9،000
11،250
13،500
–

55 - 51
–
–
–
–
–
–
–

قصص مشابهة لقصتك

ماذا لو كان لديهم برنامج يغطي األمراض الحرجة

كريتي كير :حل مجز في كافة األحوال

تعرّ ف على فادي :شاب يبلغ من العمر  35عامً ا ومتزوج
زواجا سعيدً ا وهو أب لبنتين جميلتين .كان فادي يعيش
ً
حياة سعيدة حتى اكتشف أنه يعاني من ورم دماغي حميد.

اختار مايكل ،وهو بائع يبلغ من العمر  35عامً ا ،برنامج مساهمة مدته 7
سنوات في كريتي كير والذي يوفر تغطية قدرها  50،000دوالر أمريكي
للسنوات الـ 15المقبلة .ويبلغ قسطه السنوي  2،250دوالر أمريكي.

ورغم أن تأمينهم الصحي يغطي معظم نفقات الجراحة ،لم
تستطع زوجة فادي إخفاء مخاوفها بشأن وضعهم المالي
في المستقبل القريب ،إذ كانت تكلفة العالج الذي تلت
الجراحة أكثر مما كانت تتخيله.

إذا تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض حرج مشمول في التغطية
التأمينية ،فسوف يحصل مايكل في الوقت المناسب على مبلغ إجمالي
قدره  50،000دوالر أمريكي والذي سيمكنه من التركيز على شفائه بدالً من
التركيز على مستوى معيشة أسرته.

عالوة على ذلك ،وبسبب غياب فادي الطويل عن العمل
أثناء فترة التعافي ،تم تخفيض راتبه حتى يتمكن من
العودة .وعلى الرغم من أنهم حرصوا على ادخار مبلغٍ من
المال لالستعانة به في حاالت الطوارئ ،إال أن المبلغ بالكاد
غطى عالجه.

بينما إذا ظل مايكل بصحة جيدة عند نهاية  15عامً ا ،فسوف يحصل على
ما ال يقل عن  12،000دوالر أمريكي ،وهو ما قد يكمل األموال التي يدخرها
حتى يتمكن من شراء السيارة المكشوفة التي يحلم باقتنائها.

بدأت التكاليف الطبية المتزايدة إلى جانب فقدان الدخل
الذي كان فادي يجنيه في التأثير على قدرة األسرة على
تمويل الرسوم الدراسية لبناتهم .وكانوا سيتمكنون من
الحفاظ على مواردهم المالية إذا كان لديهم تغطية تأمينية
ضد األمراض الحرجة.

بعبارة أخرى ،سيستفيد مايكل من تغطية تأمينية في الحاالت الحرجة
مدتها  15عامً ا مقابل  3،750دوالر أمريكي فقط.
القيمة االسمية لمبلغ التأمين:

 50،000دوالر أمريكي

المدة:

 15عامً ا

مدة دفع األقساط:

 7سنوات

العمر:

35

قيمة القسط السنوي:

 2،250دوالر أمريكي
 15،750 = 7 × 2،250دوالر أمريكي

إجمالي األقساط المدفوعة:
منافع االستحقاق:

 11،812،50 = %75 × 15،750دوالر أمريكي  +أي عالوات مستحقة

األسئلة الشائعة
هل تحتاج إلى برنامج يغطي األمراض الحرجة عندما
يكون لديك تأمين صحي؟

ماذا يحدث إذا كانت وفاة حامل بوليصة التأمين ُتعزى إلى
مرض حرج مشمول في التغطية؟

هل أحتاج إلى برنامج يغطي األمراض الحرجة عندما
يكون لدي تأمين صحي؟

في حالة الوفاة المؤسفة لحامل بوليصة التأمين بسبب مرض حرج
مشمول في التغطية ،يحصل المستفيدون على  %100من مبلغ التأمين.
وإذا كانت الوفاة ناجمة عن مرض ال تشمله التغطية ،فسيحصل
المستفيدون على جميع األقساط المدفوعة من طرف حامل البوليصة.

ال يعتبر التأمين الصحي والتأمين ضد األمراض الحرجة
الشيء ذاته .ففي حين أن برنامج التأمين الصحي يعد من
الضرورة بمكان،
غير أنه ال يغطي المؤمن عليه ضد جميع األمراض الحادة.
وعالوة على ذلك ،تعتبر العالجات الطبية التي عاد ًة ما تتبع
تشخيص المرض الحاد باهظة الثمن بشكل ٍ عام وال يتم
تضمينها في التغطية الصحية.
يعمل برنامج التأمين ضد األمراض الحرجة على تغطية
المؤمن عليه ضد أنواع محددة من األمراض الحادة .وتدفع
ً
ماليا أثناء فترة
مبلغا
إلى المؤمن عليه
إجماليا لمساعدته ً
ً
التعافي.

هل يتم استبعاد الحاالت المرضية السابقة على
التأمين؟

هل توفر بوليصة التأمين خاصتي قيمة استردادية نقدية؟
ال توفر تغطية التأمين ضد األمراض الحرجة أي قيمة استردادية
نقدية في أي وقت.

بلد آخر؟
هل ستستمر تغطيتي إذا انتقلت إلى ٍ
نعم ،فهذه البوليصة توفر تغطية في جميع أنحاء العالم* وستظل
سارية حتى إذا انتقلت إلى بلدٍ آخر.
* ال يمكن توفير التغطية والمنافع في البلدان المدرجة ضمن قائمة “العقوبات الدولية”.

يتم استبعاد الحاالت المرضية السابقة على التأمين بالنسبة
ألي أمراض حرجة من التغطية إلى جانب االستثناءات
القياسية التي تنطبق على معظم بوليصات التأمين .يرجى
الرجوع إلى البوليصة لالطالع على مزيدٍ من المعلومات أو
اتصل بمستشار التأمين الخاص بك.

ماذا يحدث إذا كانت وفاة حامل بوليصة التأمين ال
ُتعزى إلى مرض حرج مشمول في التغطية؟
مرض غير مشمول في التغطية،
في حالة الوفاة بسبب ٍ
ستعمل متاليف على رد جميع األقساط المدفوعة.

ستقوم متاليف بفرض ضريبة القيمة المضافة على كل الوثائق الخاضعة لهذه الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة ً
تبعا للقانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن
ضريبة القيمة المضافة وتعديالته في اإلمارات العربية المتحدة.
هذا البرنامج تتعهده الشركة األمريكية للتأمين على الحياة (متاليف) و يخضع في جميع االوقات لشروط البرنامج و أحكامه و البوليصة و المالحق الصادرة من متاليف،
و الغرض من المعلومات الواردة في هذا الكتيب تقديم نبذة عامة للعمالء فقط ،و ال تشتمل على الشروط الكاملة الخاصة بالبوليصة ،يرجى الرجوع إلى البوليصة لالطالع
على كافة الشروط و األحكام.

قم بإدارة بوالص التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق .myMetLife
حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني www.mymetlife.net

نجعل حياة العمالء أسهل

ملتزمون
بالسداد في كل
األحوال

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 مجرّ بة

تثبت تجربتنا ومعاييرنا العالية التزامنا
بدفع المطالبات بشكل عاجل وعادل.

تتميز بالشفافية تتمحور
نقدّ م خدمات تأمين
ّ
حول العمالء من األفراد والشركات في الشرق
األوسط منذ العام .١٩53
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة metlife.ae/claims

شركة متاليف إنك (رمزها  METفي 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  ،1868ولها عمليات في أكثر من ً 40
بلدا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا
والشرق األوسط .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .www.metlife.com
ً
عاما .ومن خالل الفروع التابعة لها ،تقدم شركة متاليف تأمين على
متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65
الحياة وضد الحوادث وتأمين صحي ،باإلضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.metlife-gulf.com
إخالء مسؤولية :إن شركة أمريكان اليف إنشورانس كومباني هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك .ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل شركة أمريكان
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 .يُ رجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول على الشروط واألحكام الكاملة.
ستضيف متاليف ضريبة القيمة المضافة على جميع الوثائق التي تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقا ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()8
لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة و تعديالته.
أميركان اليف إنشورنس كومباني  -مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم ( )٦لسنة  ٢٠٠٧م اإلمارات العربية المتحدة  -رقم التسجيل  ٣٤لدى البنك المركزي بدولة
االمارات العربية المتحدة و مرخصة من دائرة التنمية االفتصادية  -رقم الترخيص .205329
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