MetLife’s
Smart SME
Solutions

Tailor-made protection for your business
5 flexible, tailor-made solutions designed to give you peace of mind,
knowing that your business, hard work and employees are protected.
Running a small and medium-sized enterprise (SME) can be exciting,
rewarding and challenging all at the same time. Having the agility that
many big corporations don’t have means that you can make quick
decisions and you have more opportunities to win, but you are also
more vulnerable to changes. Smart moves, forward thinking and
tactical investments can make

Safe in the knowledge you are choosing
the best for your business

150 years

100 million +

$885 million

95%

of experience globally and
over 65 years in the Gulf.

in claims paid out over the
last 3 years in the Gulf
(2017-19).

2,084 partners and

34, 297

people protected with
our Smart SME Solutions.

global customers have trusted us
with their health, wealth and futures.

eligible claims payout success rate*.

All our solutions have built-in

Living Benefits
you can enjoy today, while protecting
the future of your business, hard work
and employees. This includes
prevention support, second medical
opinion, treatment and critical illness
cover, a MetLife Discount Card and
optional add-ons.

To enhance your reading experience, we have embedded QR codes and clickable links throughout this
document that provide supplementary information.
For digital readers, all QR codes and PDF icons are hyper-linked to external documents, videos or pages.
For non-digital readers, all QR codes are enabled to redirect to external documents, videos or pages.

* 5% unpaid claims (not eligible due to fraud or non-disclosed pre-existing conditions).

Do you need business protection?
Take the assessment below to see if Smart SME Solutions can work
for your business:
1.

Do you own an SME?

2. Do you have any outstanding business loans?
3. Do you rely heavily on one or a few key employees for the smooth
operations of your business?
4. Are you looking for competitive benefits to retain key employees?
5. Do you have partners who share liabilities and own big portions
of your business?
6. Are you looking for business financing options?
If you answered YES to any of the above, then we have the right
insurance solution for you.

Your business is our business
The protection needed for SMEs is very different to larger companies.
That’s why we have created Smart SME Solutions to suit you and your
business’ needs, no matter the size. We’re committed to making sure
your business continues to grow and you have your peace of mind
knowing that your employees are protected no matter what.

Click here or scan
the QR code to
learn more.

Smart
Business
Protection
Protect your business from outstanding debt and liabilities
with MetLife’s Smart Business Protection.
41% of small-sized enterprises in the UAE are highly-indebted.1
In the UAE, purchasing protection insurance is mandatory for
business loans, so you need to choose an insurance company
that you can trust to cover your debts.
Smart Business Protection secures your business from outstanding
debt and liabilities by paying the loan in full if the business owner
who took out the loan passes away. We have the highest successful
claims payout in the UAE at 95% success (2019) and coverage of
up to US $50 million, so you can have peace of mind that company
debt won’t spell the end of your business.

1 https://centralbank.ae/en/node/2415

Smart
Keyperson
Protection
Protect your company against the unexpected loss of life of a
vital employee with MetLife’s Smart Keyperson Protection.
Do you have a plan in place if a person who is vital to the
success of your business wasn’t able to work anymore? In a
study of businesses where the company lost its key employee,
sales dipped by an average of 60%2, and 15% of businesses
closed completely3.
Smart Keyperson Protection ensures the lives of key
employees so that your business will have the financial backing
to manage until you find a suitable replacement.
Start protecting your company today from just US $0.69 a
day, with minimum coverage of US $150,000.
Click here or scan
the QR code to
learn how Smart
Keyperson
Protection works.

2 https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2013/02/26/many-firms-dont-bounce-back-afterowners-die/?sh=39c7c4766d08
3 https://www.ftadviser.com/protection/2019/08/13/smes-at-risk-of-closure-if-key-person-dies/

Smart
Partnership
Protection
Protect your company from the loss of life of your business
partner with MetLife’s Smart Partnership Protection.
A great fear that many business owners in the region face is
losing control of their business if their business partner suddenly
passes away4.
Smart Partnership Protection provides any surviving partners
with the necessary funds to buy out the deceased’s share in the
company from their dependents. This would provide the family
of the deceased with financial support in a difficult time, and
the remaining partner would be able to retain ownership and
control of their business.
Protect your company today from just US $5 a day with
coverage ranging between US $100,000 to US $50 million.
Click here or scan
the QR code to
learn Smart
Partnership
Protection works.

4 https://troymedia.com/business/seven-things-business-owners-fear/

Smart
Employee-Life
Protection
Attract and retain the top talent in your business with
MetLife’s Smart Employee-Life Protection.
Do you know what you would do if your business couldn’t
attract top performers, or if your top performers left? These
people account for 400% more in productivity than the average
employees5 and replacing them takes time and could set a
company back as much as 2x their annual salary6.
Smart Employee-Life Protection provides life insurance to
select top-performing employees. This solution gives the
employee the opportunity to choose the beneficiaries of their
policy, giving them extra incentive to join and stay with your
business.
Start protecting your company today from just US $250 a
year, with minimum coverage of US $150,000.
Click here or scan
the QR code to
learn Smart
Partnership
Protection works.

5 https://hbr.org/2014/11/what-high-performers-want-at-work
6 https://www.linkedin.com/pulse/20130816200159-131079-employee-retention-now-a-bigissue-why-the-tide-has-turned/

Smart
SME
Investments
Expand your business investment opportunities with
MetLife’s Smart SME Investments.
Have you thought about where you’re going to find the
investment required for your company to grow successfully?
Smart SME Investments helps you create more capital for
your business through the ability to invest your company
profits. By investing strategically, diversifying your assets,
and leveraging global funds, you can make your money
work harder for you.
Invest wisely in your company’s profits today and obtain
up to 7% yield over 15 years**.

**This figure is for information only. It does not constitute advice by MetLife. Past performance is not a guide to future
returns and may not be repeated. The value of shares/units may fall as well as rise.

Speak to your MetLife Relationship Manager to get
benefits today with MetLife’s Smart SME Solutions
and protect the future of your business, hard work
and your employees.

MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates (“MetLife”), is one of the world’s leading financial services companies, providing
insurance, annuities, employee benefits and asset management to help its individual and institutional customers navigate their changing world.
Founded in 1868, MetLife has operations in more than 40 countries and holds leading market positions in the United States, Japan, Latin America, Asia,
Europe and the Middle East. For more information, visit www.metlife.com.
MetLife is a pioneer of life insurance with a presence of over 65 years in the Gulf. Through its branches and distribution partners, MetLife offers life,
accident and health insurance along with retirement and savings products to individuals and corporations.
For more information, visit www.metlife-gulf.com.

American Life Insurance Company – Registered under U.A.E. Federal Law No. (6) of 2007 Registration No. 34 in the Insurance Authority and
Licensed by Department of Economic Development – License No. 613136.

Disclaimer: American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company. This plan is underwritten by American Life Insurance Company (MetLife) and is
subject at all times to the terms and conditions of the Plan, Policy and riders issued by MetLife. The information contained in this brochure is intended for
general consumer understanding only and does not contain the full terms of the policy. Kindly refer to the policy document for the full terms and conditions.
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حلول متاليف الذكية
للشركات الصغيرة
والمتوسطة

خص ً
برامج حماية مصمّ مة ّ
يصا لشركتك
خص ً
يصا لتمنحك راحة البال مع تأمين الحماية
نقدّ م لك  5حلول مرنة ومصممة ّ
الالزمة لشركتك وعملك الشاق وموظفيك.
إدارة شركة صغيرة ومتوسطة قد تكون مفعمة بالحماس والمكافآت والتحديات،
التميز بالفطنة التي تفتقرها الشركات الكبرى ،يعني أنك قادر
في الوقت نفسه.
ّ
على اتخاذ القرارات بسرعة ،وحصد المزيد من فرص الفوز ،غير أنك عرضة أكثر
التغيرات .لذا تعتبر الخطط االستباقية الذكية ،والتفكير المستقبلي
للمخاطر أمام
ّ
واالستثمارات االستراتيجية من العوامل التي تساهم في نجاح شركتك.

الشعور باألمان عندما تختار األفضل
لشركتك

ً
عاما من
أكثر من ١٥٠

أكثر من  ١٠٠مليون

ً
عاما في دول
الخبرة العالمية وأكثر من 65
الخليج العربي.

عميل في العالم وضعوا صحتهم،
ثروتهم ومستقبلهم بين يدينا.

 ٨٨٥مليون دوالر
أمريكي

%٩٥

هو معدّ ل نجاح المطالبات
المسدّ دة*.

قيمة المطالبات التي تم تسديدها في
األعوام الثالثة األخيرة في منطقة
الخليج العربي (.)19-2017
ً
شريكا و
٢،٠٨٤

منافع حياتية
مدمجة

يمكنك االستفادة منها اليوم ،فيما تحمي
مستقبل شركتك ،وعملك الشاق وموظفيك.
يشمل ذلك الدعم الوقائي ،والرأي الطبي
الثاني والعالج وتغطية المرض المستعصي،
باإلضافة إلى بطاقة متاليف للخصومات
وإضافات اختيارية أخرى.

جميع حلولنا تأتي مع

٣٤،٢٩٧

ً
شخصا تمت حمايتهم مع
حلول متاليف الذكية للشركات
الصغيرة والمتوسطة.

لمنحك تجربة قراءة أفضل ،قمنا بتضمين رموز  QRوروابط قابلة للضغط في هذه الوثيقة في حال رغبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
لقرّ اء النسخة الرقمية  ،جميع الرموز  QRو PDFموصولة بروابط تنقلكم إلى وثائق ،مقاطع فيديو أو صفحات خارجية.
لقرّ اء النسخة غير الرقمية ،جميع الرموز  QRقابلة لتنقلكم إلى وثائق ،مقاطع فيديو أو صفحات خارجية.
*  %5من المطالبات غير المسددة (غير مؤهلة بسبب االحتيال أو الحاالت السابقة غير المصرّ ح بها).

هل تحتاج لحماية شركتك؟
قم بالتقييم أدناه لمعرفة ما إذا تتماشى حلول متاليف الذكية للشركات الصغيرة
والمتوسطة مناسبة مع شركتك:
1.هل تملك شركة صغيرة أو متوسطة؟
2.هل هناك دين مستحق على شركتك؟
ً
كثيرا على أحد موظفيك األساسيين في إدارة عمليات شركتك بسالسة؟
3.هل تتّ كل
أهم موظفيك؟
4.هل تبحث عن منافع تنافسية للحفاظ على ّ
ً
ً
كبيرا من
جزءا
5.هل تتقاسم شركتك مع شركاء يتشاركون معك موجبات ويمتلكون
الشركة؟
6.هل تبحث عن خيارات لتمويل شركتك؟
إذا أجبت بنعم على أي مما سبق  ،فلدينا الحل التأميني المناسب لك.

شركتك بمثابة شركتنا
ً
عما تحتاجه الشركات
الحماية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة مختلفة
كثيرا ّ
الكبرى ،لذا ابتكرنا حلوالً ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة لنل ّبي كل ما تحتاجه أنت
نمو شركتك وتأمين راحة البال مع
وشركتك على اختالف األحجام .إننا نلتزم بحرصنا على ّ
الحماية الالزمة لموظفيك مهما اختلفت الظروف.

اضغط هنا أو مسح
الرمز  QRلمعرفة
المزيد.

حماية
األعمال
الذكية
احم شركتك من الديون والموجبات المستحقة مع حماية متاليف
 ِ
الذكية لألعمال.
ً
من الشركات الصغيرة في االمارات يملكون  41دينا
مستحقا .1إن
إلزامي في اإلمارات للحصول على قرض
تأمين حماية الشراء
ٌ
لألعمال ،لذا عليك اختيار شركة تأمين تثق بها لتغطية ديونك.
حماية األعمال الذكية تضمن شركتك من الديون والموجبات
المستحقة من خالل تسديد الدين بالكامل في حال وفاة مالك
نتفرد بأعلى دفعات للمطالبات بمعدّ ل
الشركة الذي حصل على الدين.
ّ
نجاح  )2019( %95وتغطية تصل إلى  50مليون دوالر أمريكي ،للتمتع
براحة البال بأن ديون شركتك لن تؤدي إلى نهايتها.

1

https://centralbank.ae/en/node/2415

حماية متاليف
الذكية لألشخاص
المهمين
احم شركتك ضد فقدان حياة أحد أهم موظفيها مع حماية متاليف
 ِ
الذكية لألشخاص المهمين.
هل من خطة وضعتها لكيفية إدارة الشركة في حال عدم قدرة أحد
ً
تراجعا للمبيعات
موظفيك األساسيين على العمل؟ أظهرت دراسة
ً3
بنسبة  ،2%60و %15من الشركات أقفلت أبوابها كليا عندما خسرت أحد
أهم موظفيها.
حماية متاليف الذكية لألشخاص المهمين برنامج يحمي حياة أهم
موظفيك ويمنح شركتك الدعم المالي الالزم إلدارة أعمالها حتى
العثور على البديل المناسب.
ابدأ بحماية شركتك اليوم بـ  0.69دوالر أمريكي فقط في اليوم ،مع
 150,000دوالر أمريكي كحد أدنى للتغطية.
اضغط هنا أو مسح
الرمز  QRلمعرفة
المزيد عن حماية
متاليف الذكية
لألشخاص المهمين.

2

https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/26/02/2013/many-firms-dont-bounce-back-after-ownersdie/?sh=39c7c4766d08

3

https://www.ftadviser.com/protection/13/08/2019/smes-at-risk-of-closure-if-key-person-dies/

حماية متاليف
الذكية
للشركاء
احم شركتك من فقدان حياة شريك أعمالك مع حماية متاليف
 ِ
الذكية للشركاء.
أحد أكبر المخاوف التي يواجهها مالكو الشركات في المنطقة هو
فقدان القدرة على إدارة شركتهم في حال وفاة الشريك المفاجئة.4
حي المال الالزم
حماية متاليف الذكية للشركاء تؤمن ألي شريك ّ
لشراء حصة الشريك المتوفي في الشركة من أقربائه ،مانحة عائلة
المتوفي الدعم المالي في الظروف الصعبة من جهة ،وتمكين الشريك
الحي من الحفاظ على ملكية شركته وإدارتها من جهة أخرى.
ّ
احم شركتك اليوم ابتداء من  5دوالر أمريكي فقط في اليوم مع
ِ
تغطية تتراوح من  100,000دوالر أمريكي إلى  50مليون دوالر أمريكي.

اضغط هنا أو مسح
الرمز  QRلمعرفة
المزيد عن حماية
متاليف الذكية
للشركاء.

4

https://troymedia.com/business/seven-things-business-owners-fear/

حماية متاليف
الذكية على
حياة الموظفين
اجذب المواهب الثمينة وحافظ عليهم مع حماية متاليف الذكية
على حياة الموظفين.
هل تعلم ما عليك فعله في حال لم تتمكّن شركتك من جذب
المواهب الثمينة ،أو في حال مغادرتهم للشركة؟ يعود لهؤالء
الموظفين الفضل في زيادة إنتاجية الشركة بنسبة  %400أكثر من
ً
وقتا طوي ً
ال وقد يؤدّ ي إلى
الموظفين العاديين 5ويستغرق استبدالهم
6
تراجع الشركة بنسبة ضعف راتبهم السنوي .
ً
تأمينا
حماية متاليف الذكية على حياة الموظفين برنامج يمنح
على حياة باقة مختارة من أهم مواهب الشركة ،إنه أحد الحلول
ً
وحافزا
التي تتيح للموظفين فرص اختيار مستفيدي الوثيقة،
ً
إضافيا للبقاء في شركتك.
ابدأ بحماية شركتك اليوم ابتداء من  250دوالر أمريكي فقط في
ّ
كحد أدنة للتغطية.
العام ،مع  150,000دوالر أمريكي
اضغط هنا أو مسح
الرمز  QRلمعرفة
المزيد عن حماية
متاليف الذكية على
حياة الموظفين.

5
6

https://hbr.org/2014/11/what-high-performers-want-at-work
https://www.linkedin.com/pulse/20130816200159-131079-employee-retention-now-a-big-issue-why-the-tide-has-turned/

استثمارات الشركات
الصغيرة والمتوسطة
الذكية من متاليف
وسع آفاق فرص استثمارات شركتك مع برنامج استثمارات
 ّ
الشركات الصغيرة والمتوسطة الذكية من متاليف.
هل فكّرت في كيفية إيجاد االستثمارات التي تحتاجها شركتك
للنمو بنجاح؟
استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة الذكية برنامج
يساعد على تحقيق المزيد من الرأسمال ألعمالك من خالل القدرة
على االستثمار في أرباح شركتك .من خالل االستثمار بشكل
استراتيجي ،وتنويع األصول ،واالستفادة من الصناديق العالمية،
ستتمكن من حصد المزيد من األرباح من خالل أموالك.
استثمر بذكاء في أرباح شركتك اليوم واحصل على عوائد تصل إلى
ً
عاما*.
 %7على مدى 15

*هذا الرقم هو للمعلومات فقط ،وال يشكل نصيحة من متاليف .ال يعتبر األداء السابق دلي ً
ال على العوائد المستقبلية وقد ال يتكرر ،كما أن قيمة األسهم/
الوحدات قد تهبط أو ترتفع.

تحدّ ث مع مدير عالقات العمالء من متاليف لالستفادة من المنافع اليوم مع
حلول متاليف الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية مستقبل
أعمالك ،عملك الشاق وموظفيك.

شركة متاليف إنك (رمزها  METفي بورصة نيويورك) من خالل فروعها والشركات التابعة لها (“متاليف”) ،هي شركة رائدة عالميا في مجال التأمين على الحياة ودفعات
الراتب السنوي والتأمين الجماعي للموظفين وإدارة األصول  ،و تساعد عمالئها من األفراد والشركات على المضي في دروب حياتهم المتغيرة.
تأسست متاليف في عام  ،1868ولها عمليات في أكثر من ً 40
بلدا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا والشرق
األوسط .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .www.metlife.com
ً
عاما .ومن خالل الفروع التابعة لها ،تقدم شركة متاليف تأمين على الحياة
متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65
وضد الحوادث وتأمين صحي ،باإلضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.metlife-gulf.com

أميركان اليف إنشورنس كومباني  -مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم ( )٦لسنة  ٢٠٠٧م اإلمارات العربية المتحدة  -رقم التسجيل  ٣٤لدى هينة التأمين و مرخصة من
دائرة التنمية االفتصادية  -رقم الترخيص ٦١٣١٣٦

إخالء المسؤولية :الشركة االميركية للتأمين على الحياة هي شركة تابعة لـ متاليف انك وهذا البرنامج مكتتب من قبل الشركة االميركية للتأمين على الحياة (متاليف)
ً
دوما لشروط وأحكام الخطة ووثيقة التأمين والبنود اإلضافية لوثيقة التأمين الصادرة من متاليف .المعلومات المبينة في هذه النشرة معدة لغرض الفهم العام
ويخضع
للعميل فقط وال تحتوي على الشروط الكاملة لوثيقة التأمين .يرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين لالطالع على الشروط واألحكام بالكامل.
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