Critical Illness Cover
Each day we work hard to secure our
family’s future and although nobody
wants to think about critical illness,
it’s something that can affect anyone,
at any age, at any time.

Did you know?



1 in 5 men and 1 and 6 women will experience a cancer diagnosis during their life time1
Cancer rates are expected to double by 2030 in the Gulf2

Ways critical illness coverage can support you
If you wish to seek out
of network care, locally
or abroad, your medical
insurance may not cover
your treatment or travel
expenses.

You may have to
give up your job
to recover which
could mean loss of
income and/or loss
of health insurance.

Most medical insurance
plans have co-pay
element and deductibles
and annual limits that can
be reached easily when
treating a critical illness.

Critical Illness benefits that can be added to select
MetLife life insurance plans.
Critical Illness
(Standard/Accelerated)


Lump-sum payout up to USD 1M upon diagnosis



Option of Accelerated Critical illness that accelerates a portion of your life cover or
Standard Critical illness that is paid in addition of your life cover



Options to choose 1, 3 or 32 critical illness covers



No proof of medical bills only diagnosis report is required to claim



Financial Protection that supports income replacement or specialized treatments



Terminal Illness is also covered



24/7 Worldwide* cover & Portable upon relocation



Applicable for Non-Gulf resident

*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 - https://www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdf
2 - https://gulfnews.com/uae/health/cancer-cases-to-double-by-2030-in-middle-east-1.2215775
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التغطية التأمينية ضد األمراض المستعصية
نعمل بجد في كل يوم من أجل تأمين
مستقبل أسرنا ،وعلى الرغم من عدم
رغبة أي منا في التفكير بشأن األمراض
المستعصية ،إال أنها يمكن أن تصيب أي
شخص في أي عمر وفي أي وقت.
هل تعلم؟
سيتم تشخيص رجل من أصل  5رجال وامرأة من أصل  6نساء باإلصابة بمرض السرطان خالل حياتهم
من المتوقع أن تتضاعف معدالت اإلصابة بالسرطان بحلول عام  2030في منطقة الخليج
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الطرق التي يمكن للتغطية التأمينية ضد األمراض المستعصية مساعدتك من خاللها
إذا كنت ترغب في البحث
عن رعاية خارج الشبكة،
محليً ا أو خارجيً ا ،قد ال
يغطي التأمين الطبي
الخاص بك نفقات العالج
أو السفر.

قد تضطر إلى التخلي
عن وظيفتك ألغراض
التعافي مما قد يعني
فقدان الدخل و/أو
فقدان التأمين الصحي.

تحتوي معظم خطط التأمين
الطبي على عنصر السداد
المشترك والمستقطعات
والحدود السنوية التي يمكن
الحصول عليها عند عالج
مرض خطير.

استحقاقات األمراض المستعصية التي يمكن إضافتها إلى خطط التأمين على
الحياة من شركة متاليف.
األمراض المستعصية
(الفردية/المعجلة)
دفع مبلغ مقطوع يصل إلى مليون دوالر أمريكي عند التشخيص
خيار المرض المستعصي المعجل الذي يسرع جزءً ا من تغطيتك التأمينية على الحياة أو المرض المستعصي الفردي الذي
يتم دفع المقابل له إضافة إلى تغطيتك التأمينية على الحياة
توافر خيارات الختيار ما بين تغطية أو  3تغطيات أو  32تغطية تأمينية لألمراض المستعصية
ال يلزم توافر إثبات على الفواتير الطبية ،كل ما يتطلبه األمر تقديم تقدير التشخيص حتى يمكن تقديم المطالبة
الحماية المالية التي تدعم استبدال الدخل أو العالجات المتخصصة
يتم ً
أيضا تغطية مرض العضال
تغطية تأمينية في جميع أنحاء العالم* على مدار الساعة وقابلية التحويل عن االنتقال
ينطبق على الفير مقيمين في الخليج

* 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.
المصدرhttps://gulfnews.com/uae/health/cancer-cases-to-double-by-2030-in-middle-east-1.2215775 )2( . https://www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdf :
معلومات سرية مسجلة الملكية.
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