Hospital Cover
In-hospital medical procedures and
surgery can be expensive. Luckily,
there is a way to ensure that your
savings is protected from expenses
from serious medical events.

Did you know?
Heart and cancers treatments are often lengthy and complicated, and at times multiple visits in a year.



Ways hospital coverage can support you
Manage on-going
personal and carerelated expenses,
as well as lost
income due to
extended sick leave

Most medical insurance
plans have copays,
deductibles or network
limitations. Some
procedures and medicines
are not covered

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

Hospitalization benefits covers that can be added
to select MetLife life insurance plans.
Hospitalization





Weekly Income up to USD 2,000 when
hospitalized due to accidents and
sickness up to 52 weeks

Hospital Care


Weekly Income up to USD 2,000 when hospitalized
due to accident & sickness up to 52 weeks



Minimum of 24hrs of hospital
confinement as In-patient

Minimum of 24hrs of hospital confinement as
In-patient



Benefit is doubled in case admitted in
Intensive Care Unit

Additional lump-sum benefit in case of
permanent & total disability due to sickness



Covers any out of pocket in-hospital surgical
expenses due accidents or sickness

Learn more about our bundled offerings.

Disclaimer: Please refer to key fact documents for more information and availability of rider. Subject to policy terms & conditions.
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التغطية التأمينية لإلستشفاء
يمكن أن تكون اإلجراءات والعمليات
الجراحية الطبية داخل المستشفى باهظة
الثمن .ولحسن الحظ ،هناك طريقة لضمان
حماية مدخراتك من النفقات الناتجة عن
األحداث الطبية الخطيرة.
هل تعلم؟
غالبًا ما تكون عالجات القلب والسرطان طويلة ومعقدة ،وقد تستلزم في بعض األحيان إجراء عدة زيارات في السنة.

الطرق التي يمكن للتغطية التأمينية للمستشفيات مساعدتك من خاللها
إدارة النفقات الشخصية
والمتعلقة بالرعاية
الجارية ،وكذلك الدخل
المفقود بسبب اإلجازة
المرضية الممتدة

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

تحتوي معظم خطط
التأمين الطبي على قيود
مشتركة أو خصومات أو
قيود على الشبكة .ثمة
بعض العمليات واألدوية
غير مشمولة بالتغطية

تغطية استحقاقات اإلقامة بالمستشفى التي يمكن إضافتها إلى خطط
التأمين على الحياة من شركة متاليف.
اإلقامة بالمستشفى

عناية االستشفاء
دخل أسبوعي يصل إلى  2،000دوالر أمريكي عند دخول المستشفى بسبب
ً
أسبوعا
الحوادث واألمراض ويستمر حتى 52

دخل أسبوعي يصل إلى  200،000دوالر أمريكي
عند دخول المستشفى بسبب الحوادث
ً
أسبوعا
واألمراض ويستمر حتى 52

بحد أدنى  24ساعة كمريض داخلي مقيم
الحجز في المستشفى ٍ

بحد أدنى  24ساعة
الحجز في المستشفى ٍ
كمريض داخلي مقيم

استحقاق إضافي في صورة مبلغ مقطوع حال التعرض للعجز الدائم أو
الكلي بسبب المرض

مضاعفة االستحقاقات في حالة دخول وحدة
العناية المركزة

تغطية أي من النفقات المتعلقة بالعمليات الجراحية داخل المستشفى
الناجمة بسبب التعرض للحوادث أو اإلصابة باألمراض

تعرف على المزيد حول مجموعة عروضنا.

إخالء مسؤولية :يرجى الرجوع إلى وثائق الحقائق الرئيسية لالطالع على مزيد من المعلومات ومدى توافر الملحق ،مع مراعاة شروط وأحكام بوليصة التأمين.
معلومات سرية مسجلة الملكية.
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