
إ.ع.م. مدى الحياة

تعهد بالأمان المالي 
مدى الحياة



إن توفير الدعم المالي لعائالتنا مسؤولية نتحملها جميعًا بمنتهى الجدية، وقد تكون الحياة 
قاسية في بعض األحيان وتجعل من الوفاء بالعهد - بأن نضمن لمن نحبهم المسكن والمأكل 
- أمرًا غاية في الصعوبة. وقد تشعر اليوم أنك بصحة جيدة، ولكن ال أحد يعلم ما يخبئه له 

الغد. غير أن إعطاء نفسك وأسرتك أمانًا ماليًا في حالة وقوع أمر غير متوقع أصبح في غاية 
السهولة، وفي الواقع فإن مقابل تكلفة ضئيلة تقل عن دوالر أمريكي واحد في اليوم، يمكنك 
أن تضمن ألسرتك دخاًل يبلغ 1،000 دوالر أمريكي شهرّيًا لمدة مضمونة ال تقل عن 20 سنة في 
حالة منعك مرض أو حادث من العمل. اقطع اليوم عهدًا لمدى الحياة وقدم ألسرتك الحماية 

التي يحتاجونها.

مدى الحياة
تعهد باألمان المالي مدى الحياة

َمسِّ الحاجة إليها المساعدة عندما تكون في اأ



مدة المنفعة

سيدفع الدخل الشهري الموعود طوال عمر المؤمن عليه لمدة مضمونة تبلغ 
240 شهرًا )20 سنة( بحد أدنى، وفي حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة 
بعد المدة المضمونة، سنستمر في سداد الدخل الشهري أثناء حياته. أما في 

حالة وفاة المؤمن عليه خالل مدة السنوات العشرين المضمونة، سيستمر 
المستفيد المختار في تلقي الدخل الشهري لما تبقى من المدة المذكورة.

العجز الكلي الدائم نتيجة حادث أو مرض

قد تؤدي بعض اإلصابات واألمراض إلى عجز كلي دائم وقد يكون لها أثر 
كبير على الرخاء المادي لألسر، ويمكنك أن تضمن مع برنامج “مدى الحياة” 

بقاءك أنت وأسرتك قادرين على مواجهة المشاكل المالية الناتجة من 
فقدان الدخل في حالة وقوع مثل هذه األحداث األليمة.

العجز الجزئي الدائم نتيجة حادث أو مرض

عندما تؤدي إصابة ما أو مرض ما إلى عجز جزئي دائم خالل 180 يومًا 
من تاريخ الحادث أو المرض، سيساعد برنامج “مدى الحياة” األسر في 

المحافظة على مستوى معيشتهم من خالل سداد دخل شهري مضمون أو 
سداد نسبة من الدخل الشهري حسب جدول المنافع أدناه.

منافع برنامج مدى الحياة

نسبة مئوية من الدخل الخسارة الدائمة لـ
الشهري

100% كلتا اليدين

100% كلتا القدمين

100%بصر في كلتا العينين

100%يد واحدة وقدم واحدة

 بصر عين واحدة مع يد واحدة 
100%أو مع قدم واحدة

100%فقدان النطق

100%السمع في  كلتا األذنين االثنين

50%يد واحدة أو قدم واحدة

50%بصر عين واحدة

25%أصبعا اإلبهام والسبابة

* في حالة وقوع أكثر من إصابة من اإلصابات المذكورة أعاله، سنحسب 
المبلغ المستحق من خالل إضافة التعويض المقابل لكل إصابة واحدة إلى 

حد أقصى 100% من الدخل الشهري المختارِ.





األفراد ذوو المهن غير الخطرة 
العاملون داخل مكاتب.

فئة أ:

األفراد ذوو التعرض المحدود 
لألخطار المهنية في مجاالت 

السفر، المراقبة، الهندسة... إلخ.

فئة ب:

األفراد ذوو المهن الخطرة، مثل العمال الصناعيين، 
والذين يملك معظمهم المهارات. كما يندرج تحت هذه 

الفئة: المزارعون، التجار، عمال التوصيل، السائقون، 
عمال البناء، النجارون...إلخ.

فئة ج:

األفراد ذوو المهن الخطرة مثل العمال الصناعيين الذين 
يستخدمون آالت أو العمالة غير الماهرة. كما يندرج 

تحت هذه الفئة: رجال اإلطفاء وعاملو التوصيل الذين 
يستخدمون دراجات نارية.  

فئة د:

القسط الوحيد لثالث سنوات )بالدوالر األمريكي( / العمر عند االشتراك 18 - 57

30002500225020001750150012501000750500250الدخل الشهري

ال يوجد2990249222421993174414951246997747498فئة أ

ال يوجد33202767249022131937166013831107830553فئة ب

770385فئة ج

440فئة د

القسط الوحيد لثالث سنوات

القسط الوحيد لخمس سنوات )بالدوالر األمريكي( / العمر عند االشتراك 18 - 55

30002500225020001750150012501000750500250الدخل الشهري

472139343541314727542360196715741180787393فئة أ

524243683932349530582621218417471311874437فئة ب

1217608فئة ج

695فئة د

تنتهي بوالص القسط الوحيد في سن الـ 60.
يطبق رسم بوليصة قدره 5 دوالرات )للبوالص السنوية( أو 15 دوالًرا )للبوالص ذات القسط الوحيد( على كل طلب.

القسط الوحيد لخمس سنوات

القسط السنوي )بالدوالر األمريكي( / العمر عند االشتراك 18 - 59 

1000750500 3000250022502000175015001250الدخل الشهري

ال يوجد1049874787699612525437350262فئة أ

1165971874777680582485388291194فئة ب

270فئة ج

القسط السنوي

يمكن تجديد بوالص التأمين السنوية من سن 60 إلى 64 مقابل 50% من قيمة الدخل الشهري بنفس قيمة القسط.

 هذا البرنامج تتعهده الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف( و يخضع في جميع االوقات لشروط البرنامج و أحكامه و البوليصة و المالحق الصادرة من متاليف، 
و الغرض من المعلومات الواردة في هذا الكتيب تقديم نبذة عامة للعمالء فقط، و ال تشتمل على الشروط الكاملة الخاصة بالبوليصة، يرجى الرجوع إلى البوليصة لالطالع 

على كافة الشروط و األحكام. 

 .myMetLife قم بإدارة بوالص التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق
 www.mymetlife.net حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني

ستقوم متاليف بفرض ضريبة القيمة المضافة على كل الوثائق الخاضعة لهذه الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة تبعًا للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2017 في شأن 
ضريبة القيمة المضافة وتعديالته في اإلمارات العربية المتحدة.
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شركة متاليف إنك )رمزها MET في 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 1868، ولها عمليات في أكثر من 40 بلدًا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة و اليابان وأمريكا الالتينية و 
www.metlife.com  آسيا وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عاما. ومن خالل الفروع التابعة لها، تقدم شركة متاليف 
تأمين على الحياة، الحوادث وتأمين صحي، باالضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.

www.metlife-gulf.com :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة


