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إن تأمين مستقبل عائلتك وتحقيق أحالمهم مسؤولية كبيرة، وحيث أنها ليست بالمهمة السهلة، فإن كل منا يجب أن 
يخطط لمستقبله ومستقبل عائلته تحسبًا لليوم الذي قد ال نكون موجودين بينهم لرعايتهم والعناية بهم. مع برنامج 

حماية الغد، يمكنك توفير االستقرار واألمان المالي لمدى الحياة لعائلتك ولمن تحب. ويتيح لك الجمع بين التأمين على 
الحياة و االستثمار في برنامج حماية الغد أفضل الفوائد المميزة من كال البرنامجين.

حماية الغد مع إمكانية اإلدخار

كيفية عمل البرنامج  

إن برنامج حماية الغد هو برنامج تامين على الحياة تم تخصيصه بحيث 
يتناسب مع احتياجاتك وظروفك وكل ما عليك فعله ببساطة هو:

أن تختار مبلغ التغطية الذي يتناسب مع احتياجاتك. �

أن تختار بين تغطية تأمين الحياة المنفردة أو المشتركة. �

أن تحسن برنامجك بمنافع تأمين الحياة إضافية مثل منافع  �
الوفاة الناتجة عن الحادث ومنافع األمراض المستعصية والمزيد 

من المنافع األخرى.

أن تضيف إلى البرنامج عن طريق اختيار إستراتيجية االستثمار   �
التي تتناسب مع ظروفك والعملة التي تختارها )دوالر أمريكي، 
جنيه استرليني، يورو( ويمكن سداد الدفعات بطريقة شهرية أو 

ربع سنوية  أو نصف سنوية أو سنوية.

اإللتزام بالبرنامج

واآلن بعد أن تم تخصيص برنامج حماية الغد حسب 
أولوياتك، فإن كل ما يجب عليك فعله هو أن تلتزم 

ببرنامجك التأميني وتتمتع براحة البال بعد أن علمت بأن 
عائلتك محمية بمنفعة تأمين على الحياة التي يوفرها هذا 

البرنامج.



تغطية التأمين على الحياة الفردي
في حالة وفاة المؤمن  عليه، ال قدر الله، سوف يحصل 

المستفيد )المستفيدون( على منفعة التأمين على الحياة 
المختارة أو قيمة الحساب، أيهما أعلى.

تغطية التأمين على الحياة  المشترك
يسمح لك برنامج حماية الغد  أن تختار  تغطية التأمين 
على الحياة “المشترك”، وبإمكانك أن تختار أي مما يلي:

“الوفاة األولى ا”: في حالة  فقدان الحياة ألي من   •
المؤمن  عليهم المشاركين، يستحق المستفيد 

)المستفيدون( منفعة التأمين على الحياة أو قيمة 
الحساب، أيهما أعلى. وتنتهي وثيقة التأمين بمجرد 

وفاة أي من المؤمن عليهم  المشاركين.

“وفاة كال المؤمنين”: في حالة وفاة أحد  المؤمن   •
عليهم المشاركين، يحصل المستفيدون على حصة 

المتوفى من منفعة التأمين على الحياة، أيهما أعلى. 
ويستمر سريان الوثيقة.  

فرصة االستثمار
يمنحك برنامج حماية الغد الفرصة للوصول بمدخراتك إلى القيمة 

المطلوبة من خالل االستثمار في إستراتيجيات االستثمار المختلفة. 

خياراتك اإلستثمارية
بناء على مدى تحملك للمخاطر يمكنك إختيار تخصيص مساهماتك في إحدى 

اإلستراتيجيات اإلستثمارية الخاصة بنا )المحافظة، المتوازنة و الجريئة(.

االستراتيجية المحافظة 
مصممة للعمالء الذين يركزون على تقليل الخسائر، والذين غير مستعدين 

لتحمل مخاطر استثمارية كبيرة. 

االستراتيجية المتوازنة
مصممة للعمالء الذين يركزون  في الحفاظ على رأس المال / نمو رأس 

المال المتواضع، والذين هم على استعداد لقبول مستوى متوسط من 
مخاطر االستثمار.

االستراتيجية الجريئة
مصممة للعمالء الذين يركزون على نمو رأس المال، والذين هم على 

استعداد التخاذ مخاطر كبيرة لالستثمار.

مــنافع حماية الغد
منفعة التأمين على الحياة

إن التأمين على الحياة جانب هام للغاية من  األمور 
السالمة التي يجب أن توفرها لعائلتك. وفي الحقيقة، 
في حال وفاتك، ال قدر الله، فإنه سوف يساعد على   

تعويض خسارة الدخل وتمويل تعليم أوالدك ويدفع عنك 
ديونك والمزيد من هذا القبيل.

كما يسمح لك برنامج حماية الغد بأن تختار ما بين تغطية 
التأمين على الحياة الفردي أو المشترك. ومع تغطية 
التأمين على الحياة بمبلغ يصل إلى 50 مليون دوالر 

أمريكي، بإمكانك  االطمئنان بأن المعالين سوف يكونوا في 
وضع يحفظ لهم نمط الحياة الذي تعودوا عليه.



الحماية التأمينية االختيارية المميزة

قم بتحسين برنامجك عن طريق اختيار 
المنافع اإلضافية. ولتخفيف العبء المالي 
عليك وعلى أسرتك، فإن مساهمتك تجاه 
أية منافع إضافية سوف يتم خصمها من 

قيمة  حساب الوثيقة، ويمكن أن تختار 
إضافة التالي:

المرض المستعصي: عند تشخيص أي 
مرض من بين )32( مرض مستعصي 

المغطاة تأمينيًا، سوف تقوم شركة متاليف 
بدفع بمبلغ مقطوع يصل إلى 1 مليون دوالر 
أمريكي لمساعدتك على تحمل مجموعة من 

المصاريف مثل دفعات المصاريف الطبية، 
خسارة الدخل، والحاجة إلى الرعاية 

الصحية المنزلية أو مصاريف  رعاية طفلك.

فقدان الحياة نتيجة حادث: في حالة 
فقدان الحياة نتيجة حادث مؤسف، 

فسيحصل من تحبون على مبلغ يصل 
الى 5 مليون دوالر أمريكي بحد أقصى 

لضمان قدرتهم على الحفاظ على مستوى 
معيشتهم. 

اإلعفاء من القسط عند فقدان الحياة 
أو العجز: تلتزم شركة متاليف باإلعفاء 

من كافة األقساط التأمينية المتبقية 
المستحقة عليك لضمان أن البرنامج يظل 

ساريًا وأن األهداف تظل بدون أي تأثير 
في حالة عجز المؤمن عليه )بشرط أن 

يكون هو مالك الوثيقة( وعجز أو فقدان 
الحياة لمالك الوثيقة )بشرط أن ال يكون 

هو المؤمن عليه(.

سهولة الحصول على المبالغ النقدية في 
حال حاجتك إليها:

من المطمئن دائمًا أن تعرف أنه بإمكانك 
أن تحصل بسرعة على المبالغ المالية التي 

قد تحتاج إليها. ومع برنامج حماية الغد، 
فإن عمليات السحب أو السحب الجزئي 

يمكن أن تتم في أي وقت بعد فترة الدفع 
األولى، مع مراعاة عدم اإلخالل بالشروط 

واألحكام.
مالحظة: يمكن أن تطبق رسوم على السحب أو 

السحب الجزئي، كما أن  الحصول على المبالغ 
النقدية سوف يؤدي الى تخفيض  قيمة الحساب 

وتغطية الوثيقة.

 نسبة من منفعة العجز
 الكلي الدائم

٦ اشهر

12 اشهر

24 اشهر

مدة العجز  الكلي 
الدائم )المتتالية(

 ٪20

٪30

٪50

العجز الكلي الدائم: في أي مرحلة عمرية، 
تزداد فرص تعرض الشخص لحوادث 
تؤدي إلى العجز الكلي الدائم وتكون 

أعلى من احتمالية الوفاة.  سوف تساعدك 
هذه المنفعة على تجنب المشاكل المالية 

الشديدة من خالل السماح لك بـ :

أن تفي بالتزاماتك المالية من خالل  �
دفعات نقدية مضمونة بمبلغ يصل إلى 

2 مليون دوالر أمريكي.

أن تستلم منفعة العجز الكلي الدائم  �
على دفعات كما يلي: 

منفعة التقاعد المميزة

عوضا عن استالم قيمة حسابك خالل 
دفعة واحدة يمكنك أن تختار أن تستلم 
دخل شهري منتظما طوال فترة حياتك. 

ويتم دفع  الدخل الشهري إليك طوال فترة 
حياتك، وفي حالة فقدان حياتك أثناء فترة 
الـ 20 سنة المضمونة، يستمر المعالون لديك 

في الحصول على الدخل الشهري الخاص 
بك لباقي مدة الفترة المضمونة. وحيث أن 
البرنامج ينتهي في سن 95 سنة، يمكنك أن 
تتقدم بطلب للحصول على منفعة المعاش 

التقاعدي في سن الخامسة والستين ٦5.

الحد األقصى للمرونة

من روعة برنامج حماية الغد  أنه بإمكانك 
أن تجعل استثماراتك تتوافق بشكل 

مستمر مع تقلبات السوق. وفي الحقيقة، 
لزيادة فعالية ظروف السوق اإليجابية 

أو لحماية قيمة حسابك من التقلبات 
الكبيرة المحتملة في السوق، يكون أمامك 

اإلمكانية للقيام بأي مما يلي:

إجراء نقل من حساب إستثمار إلى   • 
حساب آخر.  

زيادة مساهماتك حتى 10 أضعاف  • 
قسطك السنوي )حد أدنى 250 دوالر   

أمريكي في السنة(*.  

*مالحظة: يتم تحديد مستوى زيادة األقساط 
من قبل متاليف ويجوز أن تتغير من وقت 

آلخر.





مع انتظار قدوم طفلة جديدة ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، أدرك الزوجان مروان ودانة أنهما قد يحتاجان لتأمين كل شيء قد 
سعيا إليه طوال السنين ويضمنا مستقبل طفلتهما وعدم تأثر مستوى معيشتها في حالة وقوع أية أحداث غير متوقعة.

ولحماية عائلتهما الجديدة التي تكبر كل يوم، فقد قررا أن يختارا برنامج وثيقة تأمين حماية الغد. وبالمساهمة بمبلغ 1،800 دوالر 
في الشهر، يتم استثمار دفعاتهم في الحسابات االستثمارية التي اختاروها بعد عامين ويضمنان تغطية تأمين على الحياة بمبلغ 

450،000 دوالر أمريكي.

وفيما يلي سيناريوهات لكل خيار تغطية تأمين على الحياة اختاروه:

قصص مشابهة  لقصتك

في حالة اختيار تغطية التأمين على الحياة الفردي:

تحصل دانة، باعتبارها المستفيد، على كامل مبلغ تأمين على 
الحياة أو قيمة الحساب )أيهما أعلى( في حال وفاة مروان، 

ال قدر الله.

في حال اختيار تغطية تأمين مشتركة مع وفاة  ألي من 
المشاركين:

ينبغي على مروان ودانة أن يحددا المبلغ الذي قد يحصل عليه 
كل واحد منهما في حالة وفاة اآلخر. وإذا تمت تغطية مروان 

بمبلغ 300،000 دوالر من أصل 450،000 دوالر، فإن تغطية دانة 
تكون بمبلغ 150،000 دوالر أمريكي.

في حالة وفاة مروان أواًل، تحصل دانة، كمستفيد، على مبلغ 
300،000 دوالر أو قيمة الحساب )أيهما أعلى( أو العكس بالعكس.

مع  المشتركة  الحياة  على  التأمين  تغطية  اختيار  حالة  في 
وفاة  كال المشاركين:

مثلما هو الحال في السيناريو السابق، فإن مبلغ تغطية التأمين 
على الحياة على كل عضو مؤمن عليه ينبغي أن يتم تحديده.

على افتراض أن مبالغ التأمين على الحياة المحدد تشبه 
السيناريو السابق، إذا توفي مروان أواًل، فإن المستفيد، وهو 

طفلته في هذه الحالة، سوف تحصل على مبلغ 300،000 دوالر 
أمريكي، أو قيمة الحساب في ذلك الوقت )أيهما أعلى(. ولن 
تنتهي الوثيقة وتستمر بشكل اعتيادي. وتحصل الطفلة على 

الرصيد المتبقي من التأمين الحياة أو قيمة الحساب بمجرد أن 
تتوفى دانة أو عند استحقاق الوثيقة.

 هذا البرنامج تتعهده الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف( و يخضع في جميع االوقات لشروط البرنامج و أحكامه و الوثيقة 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 بالوثيقة، يرجى الرجوع إلى الوثيقة لالطالع 

على كافة الشروط و األحكام. 

 .myMetLife قم بإدارة وثائق 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

ملتزمون 
بالسداد في كل 

األحوال

تثبت تجربتنا ومعاييرنا العالية التزامنا 
بدفع المطالبات بشكل عاجل وعادل.

نجعل حياة العمالء أسهل 
نعمل باستمرار لنجعل عمالئنا يتمتعون باألدوات 

المناسبة والدعم الشخصي عند تقديم وتتبع المطالبة 
بسرعة وسهولة ودقة.

نذهب إلي أبعد مدى 
نلتزم بدفع المطالبات الخاصة بنا، ونهتم بمساعدة 

العمالء في مواجهة المرض من أجل حماية صحتهم.

خبرة مجّربة 
نقّدم خدمات تأمين تتمّيز بالشفافية تتمحور 
حول العمالء من األفراد والشركات في الشرق 

األوسط منذ العام 1٩٦2.

metlife.ae/claims  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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