Where protection and investment
opportunities meet

Future Protect
A Whole of Life Plan customized to meet Protection and
Saving goals.
Future Protect offers a flexible value proposition to secure your savings and protection needs.
It provides enhanced cover options to housewives, students and senior customers and non-Gulf
residents, and all customers will enjoy worldwide portability on their life policies.
Future Protect can also be used as an SME protection solution for Mortgage assignments, Business
Liability Protection, Keyperson and Partnership Insurance for residents and non-residents.

With you every step of the way
MetLife provides you support and living benefits that will guide you every step of the way.

Flexibility
 Worldwide* Cover and Portability - 24/7 worldwide protection and the plan continues even
if you decide to relocate.
 The unique ability to customize your protection and investment requirement.
 Flexible payment terms as low as 5 to 20 years or full Plan term: annual, semi-annual,
quarterly or monthly premiums.
 Ability to take charge of your investments or use world renowned expert fund managers.
 30-days free look period.
 Customize your plan with a choice of 3 investment Strategies.
 Free and unlimited fund switching.

Prevention
 Access to myMetLife and Financial Wellness from MetLife, providing you with thought
leadership and advisory for your health and investments.

Diagnosis
 Built in Second Medical Opinion providing access to renowned medical experts from the US
if diagnosed with a critical illness.

Treatment
 Optional Hospitalization benefit which provides a weekly income benefit up to $2,000 when
hospitalized due to accident & sickness to support treatment and recovery.

Financial
 High Protection Covers - Up to $50,000,000 for resident customers and up to $5,000,000 for
non-resident customers with a high non-medical limits up to $850,000.
 Long Term Savings - Your money works harder for longer with premiums being allocated from
day one based on your chosen investment strategy.
 Transparent Pricing - Priced fairly, no hidden fees on our solutions, with fair pricing across all
nationalities and payment methods.
 Built-in Accelerated Claims Payout benefit ensures that your loved ones receive financial
support immediately, by accelerating 20% of the loss of life benefit value.
 Additional protection benefits - We offer expanded financial protection benefits for accidental
and medical events, such as weekly Hospitalization benefit, Permanent Total Disability and Waiver
of Premiums.
 Built in Terminal Illness benefit to accelerate the life cover upon diagnosis of a terminal illness.
Terms and Condition Apply.
Note: These are key benefits of the plan and are subject to Policy Terms and Conditions. Please refer to the Product Key Fact
Document for more details on benefits and eligibility.
This plan contains an investment component. Returns are not guaranteed, and are based on actual market performance.
*Benefits cannot be paid in countries under international sanction.
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الجمع بين الحماية وفرص االستثمار

حماية الغد
برنامج كامل مدى الحياة مخصص لتلبية أهداف الحماية واالدخار.
ً
محسنة
عرضا مر ًنا للقيمة من أجل تأمين مدخراتك واحتياجات المتعلقة بالحماية .وتوفر خيارات تغطية
يقدم برنامج "حماية الغد "
ّ
لربات البيوت والطالب وكبار العمالء وغير المقيمين ،كما سيكون بإمكان جميع العمالء التمتع بإمكانية التنقل في جميع أنحاء العالم وفق
وثائق التأمين على الحياة الخاصة بهم.
كما يمكن استخدام برنامج "حماية الغد" كحل لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مهام الرهن العقاري والحماية ضد مسؤولية
العمل والتأمين على األشخاص الرئيسيين والشراكة للمقيمين وغير المقيمين على السواء.

موجودون بجانبك في جميع مراحل هذه العملية
توفر لك متاليف الدعم والمنافع المعيشية التي ستوجهك في كل خطوة طوال مراحل العملية.

مرونة

التغطية وإمكانية االنتقال في جميع أنحاء العالم*  -حماية عالمية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع مع
استمرار سريان الوثيقة حتى إذا قررت االنتقال.
القدرة الفريدة على تخصيص متطلبات الحماية واالستثمار الخاصة بك.
فترات دفع مرنة بحدٍ أدنى يتراوح بين خمس سنوات إلى  20سنة أو خالل فترة البرنامج :أقساط سنوية أو نصف
سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.
القدرة على تولي مسؤولية استثماراتك أو استخدام مديري الصناديق ذوي الخبرة العالمية المشهورين.
فترة مراجعة مجانية مدتها  30يومً ا
خصص برنامجك من خالل اختيار  3استراتيجيات استثمار.
تحويل أموال مجاني وغير محدود.

الوقاية

الوصول إلى  myMetLifeو  Financial Wellnessمن متاليف ،مما يوفر لك القيادة الفكرية والمشورة بشأن
صحتك واستثماراتك.

التشخيص

توفر منفعة الرأي الطبي الثاني الضمنية الوصول إلى الخبراء الطبيين المشهورين من الواليات المتحدة حال
بمرض مستعصي.
التشخيص
ٍ

العالج

منفعة االستشفاء االختيارية التي توفر منفعة دخل أسبوعية تصل إلى 2،000دوالر أمريكي عند اإلقامة بالمستشفى
بسبب الحوادث والمرض بهدف دعم العالج والشفاء.

الخدمات المالية

تغطية حماية عالية  -ما يصل إلى  50،000،000دوالر أمريكي للعمالء المقيمين وما يصل إلى  5،000،000دوالر أمريكي للعمالء
غير المقيمين مع تطبيق حدود غير طبية عالية تصل إلى  850,000دوالر أمريكي.
بناء على
األول
اليوم
من
أقساط
تخصيص
التوفير طويل األجل  -يتم تداول أموالك بشكل ٍ أكبر على مدار فترة أطول مع
ً
استراتيجية االستثمار التي اخترتها.
التسعير الشفاف  -التسعير بشكل ٍ عادل ،ال توجد رسوم خفية على حلولنا ،مع تطبيق أسعار عادلة على جميع الجنسيات
وطرق الدفع.
تضمن منفعة دفع المطالبات المعجلة الضمنية حصول أحبائك على الدعم المالي على الفور ،من خالل تعجيل الحصول على
 %20من قيمة منفعة فقدان الحياة.
منافع الحماية اإلضافية  -نقدم منافع حماية مالية موسعة للحاالت الطبية والحوادث ،مثل منفعة االستشفاء األسبوعية،
العجز الكلي الدائم والتنازل عن األقساط.
بمرض مميت.
منفعة المرض العضال الضمنية لتعجيل تغطية التأمين على الحياة عند التشخيص
ٍ

ُتط َّبق الشروط واألحكام.
مالحظة :هذه هي المنافع الرئيسية التي يوفرها البرنامج وهي تخضع لشروط الوثيقة وأحكامها .يرجى الرجوع إلى وثيقة الحقائق األساسية الخاصة بالمنتج لالطالع
على مزيد من التفاصيل حول المنافع واألهلية.
ينطوي هذا البرنامج على مكون استثماري .والعوائد ليست مضمونة ،وتعتمد على أداء السوق الفعلي.
*يتعذر دفع المنافع في البلدان الخاضعة للعقوبات الدولية.
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