
Attract and retain
top talent for
your business.

MetLife’s Smart 
Employee-Life

Protection

Smart Employee-Life Protection 
provides life insurance to select 
top-performing employees. This solution 
gives the employee the opportunity to 
choose the bene�ciaries of their policy, 
giving them extra incentive to join and 
stay with your business.

Bene�ts for your business
• INCREASED PRODUCTIVITY: motivating top   
 performers to work harder and inspiring other sta� to  
 want to become top performers themselves

• INCREASED LOYALTY: Top employees will be more  
 likely to remain loyal to the company

• MAKE YOUR BUSINESS ATTRACTIVE TO TOP   
 TALENT: It is a key di�erentiator from other potential  
 employers, incentivizing top people from other   
 companies to join

Bene�ts for your employee 
• ENHANCED PROTECTION of life insurance  
 with prevention bene�ts, including Second  
 Medical Opinion and a MetLife Discount Card

• FEELING APPRECIATED and valued by their  
 boss and company

• PEACE OF MIND knowing that their family is       
 protected, no matter what

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 

more in productivity than the average employees1 and replacing 
them takes time and could set a company back as much as 

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

Speak to your Business Relationship Manager about our SME Smart Solutions today.
Available as a variant of Live Life and Future Protect, where the bene�ciary is their family or dependents. 

400% 
2x their annual salary2.



Available as a variant of Live Life and Future Protect, where the bene�ciary is their family or dependents. 

 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 

أكثر من الموظفين العاديين١ ويستغرق استبدالهم وقتًا طويًال وقد 
يؤّدي إلى تراجع الشركة بنسبة ضعف راتبهم السنوي٢.

يمنح حماية متاليف الذكية على حياة الموظفين 
تأمينًا على حياة باقة مختارة من أهم مواهب 
الشركة، إنه أحد الحلول التي تتيح للموظفين 

فرص اختيار مستفيدي الوثيقة، وحافزًا إضافيًا 
للبقاء في شركتك.

تحّدث مع مدير عالقات العمالء من متاليف عن حلول متاليف الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتوفر كخيار مع برنامجي عيش الحياة وحماية الغد حيث يكون المستفيد أحد أفراد عائلتهم أو أقرباءهم.

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

 
زيادة االنتاجية: تحفيز الموظفين البارعين على بذل جهود أكبر 

وإلهام غيرهم ليكونوا مثلهم أيضا
 

زيادة الوالء: الموظفون البارعون سيظهرون والء أكبر لشركتهم 
 

جذب أهم المواهب إلى شركتك: هذا أهّم ما يمّيز شركتك عن 
أصحاب األعمال اآلخرين، ويحّفز أكبر المواهب من شركات أخرى 

على االنضمام إلى شركتك

منافع لشركتك

 
حماية معّززة من خالل التأمين على الحياة مع منافع وقائية، 

بما فيها الرأي الطبي الثاني وبطاقة الخصم من متاليف
 

الشعور بأن عملهم مقّدر من قبل المدير والشركة
 

راحة البال كون عائلتهم تتمتع بالحماية مهما اختلفت الظروف

منافع لموظفيك

حماية متاليف
الذكية على

 حياة الموظفين

٤٠٠٪


