The future of wealth
creation, your way

Investor Advantage
A plan that allows you to make short-term contributions and reap the
benefits once you fulfill your goals. Secure your wealth and make your
money work harder for you.
We understand that you have big plans for your future and financial security and growth are extremely
important to you. We also understand how hard you work to generate an income to take care of your
family’s needs and maintain their lifestyle you have built for them. With these uncertain times, we know
that it is especially difficult to plan for the future, so it is important to start making your money work
harder for you, to help you secure your hopes and your family’s dreams for the future.

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

Flexibility
 Choose to pay all premiums as a lump sum within the first year.
 Up to 4 free partial withdrawals so you always have access to your savings.
 Ability to take charge of your investments or use world renowned expert fund
managers.
 Customize your plan with a choice of 3 investment Strategies.
 Worldwide* cover and portability.
 30-days free look period.
 Free and unlimited fund switching.

Prevention
 Built in MetLife Discount Card offers up to 30% - 50% exclusive discounts at
specific medical providers in the UAE, including dental and optical treatments for
policy holder and extended dependents.
 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.

Financial
 Long Term Savings - Your money works harder for longer with premiums being
allocated from day one based on your chosen investment strategy.
 Loss of life 101% of the account value.
 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.
 Transparency - Priced fairly, no hidden fees on our solutions, with fair pricing across
all nationalities and payment methods.
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.
* Benefits cannot be paid in countries under international sanction.
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مستقبل تكوين الثروة ،طريقك نحو التميز

المستثمر المميز
برنامج يتيح لك تقديم مساهمات قصيرة األجل وجني المنافع فور تحقيق أهدافك .أمّ ن ثروتك
وارفع من مستوى حركة أموالك بما يصب في صالحك.
خططا كبيرة لمستقبلك وأن أمنك المالي ونموك مهمان للغاية بالنسبة لك .كما ندرك مدى صعوبة عملك لتوليد الدخل بما
ندرك أن لديك
ً
يُ مكّنك من تلبية احتياجات أسرتك والحفاظ على نمط الحياة الذي وضعته لها .وفي ظل هذه األوقات المضطربة ،نعلم أن التخطيط
للمستقبل ليس باألمر الهين ،لذلك من األهمية بمكان أن تبدأ ترفع من مستوى حركة أموالك بما يصب في صالحك وذلك بغية مساعدتك
في تأمين آمالك وأحالم أسرتك في المستقبل.

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

المرونة

اختر دفع جميع األقساط كدفعة واحدة خالل السنة األولى.
ما يصل إلى  4عمليات سحب جزئية مجانية حتى تتمكن دائمً ا من الوصول إلى مدخراتك.
القدرة على تولي مسؤولية استثماراتك أو استخدام مديري الصناديق ذوي الخبرة العالمية المشهورين.
خصص برنامجك من خالل اختيار  3استراتيجيات استثمار.
تغطية وقابلية تنقل في جميع أنحاء العالم*.
فترة مراجعة مجانية مدتها  30يومً ا
تحويل أموال مجاني وغير محدود.

الوقاية

تقدم منفعة بطاقة الخصم من متاليف الضمنية خصومات حصرية تصل إلى  %50 - %30لدى مجموعة محددة من
مقدمي الخدمات الطبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بما في ذلك عالج األسنان والعيون وذلك لكل ٍ من
حامل الوثيقة والمُ عالين الممتدين.
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
ٍ

الخدمات المالية

بناء
التوفير طويل األجل  -يتم تداول أموالك بشكل ٍ أكبر على مدار فترة أطول مع تخصيص أقساط من اليوم األول ً
على استراتيجية االستثمار التي اخترتها.
تم تضمين منافع فقدان الحياة ،والتي تساوي  %101من قيمة الحساب.
تضمن منفعة دفع المطالبات المعجلة الضمنية حصول أحبائك على الدعم المالي على الفور ،من خالل تعجيل الحصول
على  %20من قيمة منفعة فقدان الحياة.
الشفافية  -التسعير بشكل ٍ عادل ،ال توجد رسوم خفية على حلولنا ،مع تطبيق أسعار عادلة على جميع الجنسيات وطرق
الدفع.

ُ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.
*يتعذر دفع المنافع في البلدان الخاضعة للعقوبات الدولية
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