البرنامج األولمبي

إ.ع.م.

يمكنك الإستفادة من البرنامج إبتداء ً
من  27سنتا ً فقط في اليوم.

البرنامج األولمبي

يمكنك الاستفادة من البرنامج ابتداء ً من  27سنتا ً فقط في اليوم.

منافع البرنامج األولمبي
إرجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث حتى  18،000دوالر
أمريكي لكل إصابة

الوفاة نتيجة حادث ،فصل األعضاء أو العجز الكلي
الدائم حتى  180،000دوالر أمريكي

سيتم تعويضكم كام ً
ال عن قيمة جميع الفواتير األصلية التي تتعلق
مباشرة بإصابة نتجت بسبب حادث  -سواء أ�نفقت للعالج داخل
المستشفى أو خارجها  -بما في ذلك زيارة األطباء الخاصة ،التحاليل
المخبرية ،صور األشعة ،العالج الطبيعي أو األدوية التي يصفها الطبيب
وذلك بحد أقصى يصل حتى  18،000دوالر أمريكي عن اإلصابة الواحدة.

ستتمتع أنت وكل فرد من أفراد أسرتك المؤمن عليهم
بحماية على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم* ضد
الحوادث التي تنتج عنها خسائر في األرواح أو بتر
األعضاء أو العجز الكلي الدائم .سترتبط التغطية بدخلك
و بوالص الحوادث الشخصية األخرى ،ويمكن أن تصل
حتى  180،000دوالر أمريكي.

توفير الدخل أثناء اإلقامة في المستشفى نتيجة حادث حتى
 1،800دوالر أمريكي

*

في حالة إقامتك أو إقامة أي فرد من أفراد أسرتك في أي مستشفى
(سواء كانت خاصة أو حكومية مجانية) نتيجة التعرض لحادث،
سيدفع لك دخل أسبوعي يصل إلى  1،800دوالر أمريكي سواء كنت
ُ
تدفع مقابل نفقات اإلقامة في المستشفى أم ال ،وحتى لو كانت تلك
النفقات يغطيها برنامج طبي آخر.

لن يتم توفير التغطية التأمينية و المنافع في البلدان المدرجة تحت
قوائم “العقوبات الدولية”.

أسئلة مكررة:
س :ما اإلصابات المشمولة بالتغطية في إطار هذا البرنامج؟

ج :هذا العرض المالئم في متناول الجميع ،حيث تبدأ التغطية من 99
ً
سنتا فقط في اليوم مقابل حماية
دوالر أمريكي فقط في السنة ،أي 27
أسرتك.

ذوو الياقات الزرقاء :األفراد العاملون في مهن خطرة،
مثل العمال الصناعيين حيث يندرج معظمهم تحت
فئة العمالة الماهرة أو شبه الماهرة أو غير الماهرة
التي تنطوي مهنهم على إستخدام معدات خفيفة أو
ثقيلة مثل :سائقو التاكسي ،سائقو الشاحنات ،الفنيون،
الميكانيكيون ،النجارون ،السباكون ،المزارعون ،عمال
محطات الوقود ،عمال توصيل البضائع ،عمال البناء ،وما
شابه ذلك من المهن.

علي الخضوع ألية فحوصات طبية؟
س :هل يتعين َّ

س :هل يمكنني تضمين أسرتي؟

ج :يغطي هذا البرنامج جميع اإلصابات الناتجة عن الحوادث التي تقع
بعد تاريخ سريان البوليصة.

س :كم تكلفة البرنامج؟

وسيقبل طلبك للتسجيل.
ج :ال ،بشرط أن تكون بصحة جيدة
ُ

س :من المؤهل للتقديم؟

ً
خصيصا لتلبية اإلحتياجات
ج :إن البرنامج األولمبي الجديد موضوع
التأمينية لألفراد ذوي الياقات البيضاء (أي أصحاب المهن) واألفراد
ذوي الياقات الزرقاء (أي العمال) كل على حدة ،ويمكن تقديمه لكل من
ً
علما بأنه
يعمل من األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18و 66سنة،
يمكن تجديد التغطية حتى سن الـ .70
ذوو الياقات البيضاء :األفراد العاملون في مهن غير خطرة و/أو ذوي
التعرض المحدود للمخاطر المهنية ،مثل :التنفيذيون ،المصرفيون،
المحامون ،المحاسبون ،األطباء ،الممرضون والممرضات ،المهندسون،
الرؤساء ،وما شابه ذلك من المهن.

ج :نعم ،ففي إطار الباقة العائلية يمكن تضمين زوجك
وأوالدك مقابل قسط واحد فقط ،بشرط أن يكون أفراد
األسرة المؤمن عليهم مقيمين في الدولة التي جرى بها
التسجيل .ويُ درج اثنان من األوالد مجا ًنا على أن يطبق
قسط ثابت على الباقي.

س :كيف يمكنني التوفير في القسط؟
ج :عن طريق إختيار القسط المخفض بالنسبة لخيار
األسرة وإختيار الحماية غير القابلة لإللغاء بموجب خيار
القسط الوحيد ،حيث يمكنك تالفي أي توقف في التغطية
لمدة  3أو  5أو  7أو  10سنوات والتوفير فيما يتعلق
بالخصومات ذات الصلة حتى .%20

ستتمتع أنت وكل فرد من أفراد أسرتك المؤمن عليهم بحماية على
مدار الساعة في جميع أنحاء العالم
الشروط واألحكام
5.5يمكن تجديد التغطية حتى سن  70سنة.

1.1يتوفر البرنامج األولمبي لكل من يعمل من األفراد الذين تتراوح
أعمارهم ما بين  18و  66سنة.

6.6طريقة القسط الوحيد للسداد :عند سدادك بنظام
القسط الوحيد ستتمتع بالمنافع التالية:

2.2تتوفر تغطية متعددة بحد أقصى  6وحدات ،أي ستة أضعاف المبالغ
المذكورة في جدول المنافع ،وذلك مع مراعاة إرشادات الشركة.

 حماية مضمونة غير قابلة لإللغاء في أي مكان
بالعالم تصل حتى  10سنوات.

3.3تشمل التغطية العائلية :أنت وزوجك وجميع األطفال (البالغة
ً
طالبا
أعمارهم من ( )1سنة إلى  19سنة ،أو حتى  23سنة إذا كانوا
بدوام كامل) .حيث تكون التغطية الثنين من األوالد مجانية.

 راحة البال وعدم القلق بشأن سداد رسوم
التجديد وذلك لمدة تصل إلى  10سنوات.
 توفير  %20من القسط إذا إخترت نظام الـ 10
سنوات %15 ،في نظام الـ  7سنوات %10 ،في نظام
الـ  5سنوات ،و %5في نظام الـ  3سنوات.

4.4تبلغ التغطية لكل طفل في حالة الوفاة نتيجة حادث  7،500دوالر
أمريكي بحد أقصى ،مهما كانت عدد الوحدات المختارة.

جدول المنافع واألقساط
تمثل المنافع المبينة أدناه وحدة واحدة.
يمكنك شراء  6وحدات بحد أقصى ،أي ستة أضعاف المبلغ المذكور أدناه.
ذوو الياقات البيضاء

الباقة العائلية

الباقة الفردية
 3،000دوالر أمريكي

ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث
الدخل األسبوعي أثناء اإلقامة في المستشفى نتيجة حادث

المؤمن عليه

الزوج

األطفال

 1،500دوالر أمريكي

 1،500دوالر أمريكي

 750دوالر أمريكي

 300دوالر أمريكي

 150دوالر أمريكي

 150دوالر أمريكي

 75دوالر أمريكي

فقدان الحياة وفقدان األعضاء والعجز الكلي الدائم نتيجة حادث

 30،000دوالر أمريكي

 15،000دوالر أمريكي

 15،000دوالر أمريكي

 7،500دوالر أمريكي

إجمالي القسط السنوي

 135.75دوالر أمريكي

 135.75دوالر أمريكي

ً
مجانا
طفلين ()2
القسط السنوي
 3سنوات
(السن  18إلى )66

 5سنوات
(السن  18إلى )65

 135.75دوالرا أمريكي

 386.88دوالر أمريكي

 610.89دوالر أمريكي

 807.72دوالر أمريكي

 1086.00دوالر أمريكي

 16.00دوالر أمريكي

 45.60دوالر أمريكي

 72.00دوالر أمريكي

 95.20دوالر أمريكي

 128.00دوالر أمريكي

النوع
القسط
القسط اإلضافي لكل طفل

القسط الوحيد
 7سنوات
(السن  18إلى )63

 10سنوات
(السن  18إلى )60

ذوو الياقات الزرقاء

الباقة العائلية

الباقة الفردية

المؤمن عليه

الزوج

األطفال

ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث

 1،500دوالر أمريكي

 750دوالر أمريكي

 750دوالر أمريكي

 375دوالر أمريكي

الدخل األسبوعي أثناء اإلقامة في المستشفى نتيجة حادث

 150دوالر أمريكي

 75دوالر أمريكي

 75دوالر أمريكي

 37.5دوالر أمريكي

 15،000دوالر أمريكي

 7،500دوالر أمريكي

 7،500دوالر أمريكي

 3،750دوالر أمريكي

فقدان الحياة وفقدان األعضاء والعجز الكلي الدائم نتيجة حادث
إجمالي القسط السنوي

 99دوالر أمريكي

 99دوالر أمريكي

ً
مجانا
طفلين ()2
القسط السنوي
النوع
القسط
القسط اإلضافي لكل طفل

القسط الوحيد
 3سنوات
(السن  18إلى )66

 5سنوات
(السن  18إلى )65

7سنوات
(السن  18إلى )63

 10سنوات
(السن  18إلى)60

 99دوالر أمريكي

 282.15دوالر أمريكي

 445.50دوالر أمريكي

 589.05دوالر أمريكي

 792.00دوالر أمريكي

 8.00دوالر أمريكي

 22.80دوالر أمريكي

 36.00دوالر أمريكي

 47.60دوالر أمريكي

 64.00دوالر أمريكي

* يطبق رسم بوليصة  5دوالر أمريكي (للبوالص السنوية) أو  15دوالر أمريكي (لبوالص القسط الوحيد) على كل طلب.

نسبة من المبلغ األساسي

جدول المنافع
1.1الوفاة نتيجة حادث

%100

2.2العجز الكلي الدائم نتيجة العمل في أو االهتمام بأي نوع من المهن لكسب الرزق الذي سيستمر في جميع االحتماالت لبقية العمر

%100

3.3الشلل الكامل و الدائم غير القابل للشفاء لكل األطراف

%100

4.4فقدان العقل الدائم و غير القابل للشفاء

%100

5.5الفقدان الكلي للبصر في كلتا العينين

%100

6.6الفقدان الكلي و الدائم الستخدام كلتي اليدين أو كلتي القدمين

%100

7.7فقدان البصر الكلي في عين واحدة

٪50

8.8الفقدان الكامل و الدائم الستعمال يد واحدة أو قدم واحدة

٪50

9.9فقدان السمع الكامل والدائم في
			

أ .كلتي األذنين
ب .أذن واحدة

٪50
٪15

1010الفقدان الكامل و الدائم لعدسة عين واحدة

٪25

1111الفقدان الكامل و الدائم الستعمال أربعة أصابع واإلبهام في إحدى اليدين

٪40
٪20

1212الفقدان الكامل و الدائم الستعمال أربعة أصابع في إحدى اليدين

1313الفقدان الكامل و الدائم الستعمال إبهام واحد في إحدى اليدين
			

أ .كال المفصلين
ب .مفصل واحد

٪20
٪10

1414الفقدان الكامل و الدائم الستعمال األصابع في إحدى اليدين
			
			

		أ .ثالثة مفاصل
ب .مفصالن
ج .مفصل واحد

٪5
٪3.5
٪2

1515الفقدان الكامل والدائم الستخدام أصابع القدم
			
			
			

		أ.
ب.
ج.
د.

كل أصابع القدم الواحدة
كال المفصلين في ابهام القدم
مفصل واحد في ابهام القدم
كل اصبع قدم غير االبهام

٪15
٪5
٪2
٪2

1616عدم التحام كسر الساق أو مفصل الركبة

٪10

1717تقصير في الرجل على األقل خمسة ( )5سم

٪7.5

1818مصاريف المستشفى المستحقة لكل  24ساعة كاملة تقضى في المستشفيات كمريض مقيم نتيجة التعرض
ً
أسبوعا كحد أقصى وذلك لكل إصابة جسدية واحدة
لحادث ،تستحق لمدة 52
 300دوالر أمريكي في األسبوع لذوي الياقات البيضاء و 150دوالر أمريكي في األسبوع لذوي الياقات الزرقاء
مدة اإلقصاء

ال يوجد

1919ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث مقابل الفواتير األصلية  -داخل المستشفى أو خارجها -لكل إصابة
جسدية واحدة
 3000دوالر أمريكي في الحادث لذوي الياقات البيضاء
 1500دوالر أمريكي في الحادث لذوي الياقات الزرقاء
المخصوم

صفر

ستقوم متاليف بفرض ضريبة القيمة المضافة على كل الوثائق الخاضعة لهذه الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة ً
تبعا للقانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن
ضريبة القيمة المضافة وتعديالته في اإلمارات العربية المتحدة.
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.

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

metlife.ae
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 و اليابان وأمريكا الالتينية و

آسيا وأوروبا والشرق األوسط .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.metlife.com

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة  65عاما .ومن خالل الفروع التابعة لها ،تقدم شركة متاليف
تأمين على الحياة ،الحوادث وتأمين صحي ،باالضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارةwww.metlife-gulf.com :
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