Disability Cover
Providing financial support for
our loved ones is one of our
greatest responsibilities and
it’s important to be prepared
for life’s uncertainties.

Did you know?


Approximately 10% of all vehicular accidents leads to Permanent or Partial diability2.

Ways disability coverage can support you
Disability might require ongoing therapy post treatment
or home alterations often
not covered by medical
insurance

Due to permanent
or partial disability
you may have to
give up your job

Medical insurance plans
have annual limits, which
can be exhausted, leaving
you with no cover for the
remainder of the year

Disability benefits that can be added to select MetLife life insurance plans.
Disability
Permanent Total Disability:
 Guaranteed cash payment up
to USD 2M
 Covers Permanent Total
Disabilities due to accidents or
sickness
Permanent Partial Disability:
 Guaranteed cash payment up
to USD 1M
 Covers Permanent Total
Disabilities due to accident

Waiver of
Premium

Forever


Monthly income up to USD 3,000 in
case of Partial or Permanent Total
Disability due to accident or sickness,
for a minimum of 20 years
 If the insured survives past 20
years, the benefits will continue
for the duration of their lifetime
 In case of death within 20 years,
beneficiaries will continue to
receive the monthly benefit until
the 20th year



Covers disability and
death in some cases based
on life plan selected.



In case of disability or
loss of life of the insured,
MetLife will continue
paying all the remaining
premiums to guarantee the
plan remains in force

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: (2) World Health Organization (WHO).
Confidential Proprietary Information.
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التغطية التأمينية ضد العجز
يعد تقديم الدعم المالي ألحبائنا
أحد أكبر مسؤولياتنا ومن المهم
أن نكون مستعدين لمواجهة أوجه
عدم اليقين في الحياة.
هل تعلم؟
ما يقرب من  %10من جميع حوادث المركبات تؤدي إلى عجز دائم أو جزئي.2

الطرق التي يمكن للتغطية التأمينية ضد العجز مساعدتك من خاللها
بسبب العجز الدائم أو
الجزئي ،قد تضطر إلى
التخلي عن وظيفتك

ً
عالجا
قد يتطلب العجز
مستمرً ا بعد العالج أو
تغييرات منزلية ال يغطيها
التأمين الطبي في كثير
من األحيان

لخطط التأمين الطبي حدود
سنوية يمكن الوصول إليها،
ومن ثم ُيترك العميل بال
تغطية خالل الفترة المتبقية
من السنة

استحقاقات العجز التي يمكن إضافتها إلى خطط التأمين على الحياة من شركة متاليف.
العجز
العجز الكلي الدائم:
دفع نقدي مضمون يصل إلى  2مليون
دوالر أمريكي
 تغطية العجز الكلي الدائم الناجم عن
الحوادث أو األمراض
العجز الجزئي الدائم:
دفع نقدي مضمون يصل إلى مليون
دوالر أمريكي
تغطية العجز الكلي الدائم الناجم عن
الحوادث

مدى الحياة
دخل شهري يصل إلى  300،000دوالر
أمريكي في حالة العجز الكلي الجزئي أو
الدائم الناجم عن حادث أو مرض ،لمدة ال
تقل عن  20عامً ا
إذا استمر المؤمن له على قيد الحياة
لمدة  20عامً ا ،ستستمر االستحقاقات
طوال فترة حياته
في حالة الوفاة في غضون  20عامً ا،
سيستمر المستفيدون في تلقي
االستحقاقات الشهرية حتى العام
العشرين

التنازل عن
القسط
تغطية العجز والوفاة في
بعض الحاالت بناءً على خطة
الحياة المختارة.
في حالة تعرض المؤمن
له للعجز أو فقدان الحياة،
ستستمر شركة متاليف في
دفع جميع األقساط المتبقية
لضمان بقاء الخطة سارية
المفعول

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 )2( :منظمة الصحة العالمية (.)WHO
معلومات سرية مسجلة الملكية.
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