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كلنا نطمح �أن نعي�ش حياتنا على �أكمل وجه .لهذا يوفر لك برنامج ع�ش احلياة و�سيلة ب�سيطة حلماية �أحبائك يف حال
مر�ضك �أو يف حال غيابك عنهم.

كيفية عمل البرنامج
مع برنامج ع�ش احلياة ميكنك �أن تنعم بالراحة والإطمئنان بعد ت�أكدك من حماية عائلتك و كل من حتب مادي ًا يف حالة حدوث
�أي مكروه .ولي�س للربنامج قيمة نقدية و لكنه يقدم لأحبائك مبلغ ًا حمدد يف حالة وقوع ذلك املكروه .وكل ما يتوجب عليك
عمله هو:
 تقدير ما قد حتتاجه �أنت �أو �أ�سرتك يف حال مت ت�شخي�صك مبر�ض م�ستع�صي �أو ح�صل لك ما هو �أ�سوء .
 اختيار فرتة امل�ساهمة التي ترى �أنها تنا�سبك.
 اختيار العملة التي ترغب يف امل�ساهمة بها :الدوالر الأمريكي� ،أو اجلنيه الإ�سرتليني ،اليورو �أو الدرهم الإماراتي.
 �أ�ضف حماية �إ�ضافية لوثيقتك مثل :تعوي�ض العجز الكل الدائم �أو الوفاة يف حادث.

منافع برنامج
عش الحياة
الت�أمني على احلياة
مع وجود خيار التغطية الت�أمينية على احلياة الذي ت�صل قيمته �إىل
ع�شرة ماليني دوالر �أمريكي� ،سيكون مبقدور كل من حتب تلبية
كافة التزاماتهم املالية.
حماية الأمرا�ض امل�ستع�صية و مر�ض الع�ضال
مع وجود خيار التغطية الت�أمينية على احلياة التي ت�صل قيمته
�إىل مليون دوالر �أمريكي� ،سيكون مبقدور كل من حتب تلبية كافة
التزامتهم املالية� .إذا كنت مري�ضا باحد الأمرا�ض امل�ستع�صية،
عندما ت�ضاف تغطية االمرا�ض امل�ستع�صية لربنامج ع�ش احلياة،
ف�إن تغطية مر�ض الع�ضال تقدم �أي�ضا جمانا.
تغطية ت�أمينية يف متناول اجلميع
يوفر برنامج ع�ش احلياة املرونة الختيار التغطية الت�أمينية و عن
طريق زيادة غطائك الت�أميني احلايل �أ�صبح مبقدورك توفري املزيد
من احلماية املالية لأ�سرتك.
العمالت املتعددة
مع ع�ش احلياة ،ميكنك االختيار بني �أربع عمالت رئي�سة ,فالوثيقة
متاحة بالدوالر الأمريكي �أو اجلنيه الإ�سرتليني اليورو �أو الدرهم
الإماراتي ,ويف حالة حدوث مكروه ميكن لأ�سرتك احل�صول على
املبلغ املقطوع بالعملة التي حددتها يف بداية الوثيقة.
�إ�ضافة ثمينة خلطط عائلتك املالية
يقدم برنامج ع�ش احلياة ح ًّال قليل التكلفة لتغطية �أي التزام مايل
قائم مثل القرو�ض على �سبيل املثال ،وي�ضمن لعائلتك �إمكانية �سداد
كافة الإلتزامات يف حالة حدوث مكروه لك.
�إ�ضافة قيمة لأعمالك
كما ميكن لأ�صحاب الأعمال الإ�ستفادة من برنامج ع�ش احلياة
كو�سيلة للحفاظ على املوظفني الأ�سا�سيني و توفري التغطية الت�أمينية
التي ي�ستحقونها.

المرونة في تف�صيل برنامجك
بعد �إختيارك للربنامج ،ميكنك تعديل برنامج الت�أمني ع�ش احلياة
ب�سهولة ليتنا�سب مع احتياجاتك املميزة من خالل جمموعة منافع
�إ�ضافية ثمينة مثل منفعة الت�أمني �ضد العجز الكلي الدائم والتنازل
عن الق�سط الت�أميني و غريها.

إختار برنامجك
المنفعه المعجلة للأمرا�ض الم�ستع�صية
ا�ستالم فوري لقيمة منفعة الفقدان على احلياة حلد قيمته ميلون
دوالر �أمريكي* اذا مت الت�شخي�ص ب�أي من  32مر�ض من الأمرا�ض
امل�ستع�صية .ت�أتي مع هذه املنفعة املنفعة املعجلة يف حال اال�صابة
مبر�ض ع�ضال** .تتيح هذه املنفعة الدفع املعجل ملنفعة مر�ض
الع�ضال اذا مت ت�شخي�ص امل�ؤمن عليه مبر�ض ع�ضال.
*يبقى الربنامج �ساري املفعول اذا كان مبلغ الت�أمني على احلياة �أكرث من
مليون دوالر �أمريكي و تدفع امل�ستحقات املتبقية يف حال الوفاة.
**مر�ض ع�ضال هو مر�ض مبراحل متقدمة غري قابل لل�شفاء وي�ؤدي اىل
فقدان احلياة يف غ�ضون � 12شهرا .تكون التغطية مبوجب مر�ض الع�ضال
نافذة بعد � 12شهراٌ من تاريخ �إ�صدار الوثيقة.

برنامج لمدة خم�سة �أعوام قابلة للتجديد
يف هذا الربنامج ،ميكنك اال�ستمتاع بتغطية ت�أمينية مع حق م�ضمون
يف جتديد الوثيقة بنف�س الغطاء الت�أميني وباملدة ذاتها دون احلاجة
لتقدمي �إثبات ودليل على التمتع بحالة �صحية جيدة .ميكن جتديد
الربنامج كل خم�سة �أعوام حتى ت�صل �إىل عمر  75عام ًاُ ،وت�سب
�أق�ساط التجديد على �أ�سا�س العمر الذي و�صلت �إليه.
�إال �أن �أية زيادة يف قيمة التغطية الت�أمينية �ستتطلب تقدمي الإثبات
الطبي الكايف.

منافع برنامج التأمين عش الحياة

قابلية التحويل
ميكن حتويل برنامج ع�ش احلياة ذات االعوام اخلم�سة القابل
للتجديد يف �أي وقت خالل �أول � 10أعوام للوثيقة �إىل �أي برنامج
ت�أمني دائم ذو قيمة نقدية ،كربنامج مدى احلياة و برامج ا ِمل َنح
يف حال عدم تقدمي اية مطالبة عن ا�صابة امل�ؤمن عليه بالعجز
الكلي الدائم.

التنازل عن �سداد الأق�ساط في حالة العجز
تلتزم �شركة متاليف بالإعفاء من كافة الأق�ساط الت�أمينية املتبقية
امل�ستحقة عليك ل�ضمان �أن الربنامج يظل �ساري ٌا و �أن يف حالة العجز.
الحدود العمرية
الحد الأدنى لاللتحاق
بالبرنامج 20 :عاماً

فترة برنامج ع�ش الحياة � 25 - 6سنة

الحد الأق�صى لاللتحاق
بالبرنامج 65 :عاماً

�إنتهاء الوثيقة

يوفر برنامج ع�ش احلياة� ،إمكانية �سداد الأق�ساط الت�أمينية على
مدار � 6إىل  25عام ًا بق�سط ت�أميني ثابت و ُمدد طوال مدة
الوثيقة .هذا االختيار غري قابل للتجديد �أو التحويل.

الحماية التأمينية االختيارية
العجز الكلي الدائم
يف �أي مرحلة عمرية ،تزداد فر�ص تعر�ض ال�شخ�ص حلوادث ت�ؤدي
�إىل العجز الكلي الدائم و تكون �أعلى من احتمالية الوفاة� ،سوف
ت�ساعدك هذه املنفعة على جتنب امل�شاكل املالية ال�شديدة من خالل
ال�سماح لك ب:
 �أن تفي بالتزاماتك المالية من خالل دفعات نقدية
م�ضمونة بمبلغ ي�صل �إلى  500,000دوالر �أمريكي.
 �أن ت�ستلم منفعة العجز الكلي الدائم على دفعات كما يلي:
مدة العجز الكلي
الدائم
(المتتالية)

ن�سبة من قيمة تغطية
العجز الكلي الدائم

 ٦ا�شهر

٪٢٠

� ١٢شهر

٪٣٠

� ٢٤شهر

٪٥٠

 عند بلوغ امل�ؤ َّمن عليه �سن  75عام ًا.
 يف تاريخ انتهاء العقد املو�ضح على م�ستندات
الوثيقة.
 يف حال عدم �سداد �أي ق�سط ت�أميني يف نهاية فرتة
ال�سماح �أي خالل  31يوم ًا بعد تاريخ اال�ستحقاق.
حدود التغطية الت�أمينية لعي�ش الحياة
الحد الأدنى لقيمة التغطية
الت�أمينية
 50.000دوالر �أمريكي
 30.000جنيه �إ�سترليني
 40.000يورو
 200,000درهم �إماراتي

الحد الأق�صى لقيمة التغطية
الت�أمينية
 10مليون دوالر �أمريكي
 6مليون جنيه �إ�سترليني
 8مليون يورو
 40مليون درهم �إماراتي

حدود التغطية الت�أمينية لمنفعة المر�ض
الم�ستع�صي المعجلة
الحد الأدنى لقيمة التغطية
الت�أمينية
 50.000دوالر �أمريكي

الحد الأق�صى لقيمة التغطية
الت�أمينية
 1مليون دوالر �أمريكي

 30.000جنيه �إ�سترليني

 600.000جنيه �إ�سترليني

 40.000يورو

 800.000يورو

 200,000درهم �إماراتي

 4مليون درهم �إماراتي

قصص تشبه قصتك
رائد مقيم في دبي مع عائلته منذ  11عاما .ومثل �أي زوجين قد ا�ستمتعوا في حياتهم اليومية من دون اتخاذ اي اجرائات ا�ستثمارية �أو
حذرية للم�ستقبل .مع مرور الزمن �أ�صبح لديه تراكمات مالية ت�شمل �أق�ساط عدة قرو�ض وم�صاريف ،التي تجاوزت الدخل الخا�ص به.
ولكن عند ت�شخي�ص �إبن عم رائد بمر�ض ال�سرطان ،ادرك رائد في تلك اللحظة �أن الحياة ق�صيرة وتحدث فيها كثير من الأمور
الغير متوقعة .خالل معاناة �إبن عمه مع مر�ض ال�سرطان ،لقد �أفقده عمله وا�ستخدم معظم مدخراته المالية وتوفى في �سن مبكرة
عن  40عاما .اتخذ رائد القرار ب�أن ي�شترك ببرنامج ت�أمين ي�ضمن التغطية في حال فقدان الحياة �أو الإ�صابة ب�أمرا�ض حرجة وكان
برنامج “ع�ش الحياة” هو الحل.

برنامج واحد يحميك من حدثين
خالل دفع  186.30دوالر �أمريكي كق�سط �شهري لمدة  25عاما ،ي�ضمن رائد �أن تح�صل عائلته على مبلغ ،وقدره مليون دوالر امريكي
والذي يمكن �أن ي�ستخدم في حال:


فقدان الحياة� ،سي�ستخدم المبلغ لم�ساعدة عائلته ماليا�.أو



الت�شخي�ص بمر�ض حرج مما ي�سهل التركيز على التعافي في حين ت�أكيد ا�ستمرار تعوي�ض الدخل لإعانة �أحبائه.

“هذا الربنامج مكتتب من ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة
(متاليف) ويخ�ضع يف جميع الأوقات ل�شروط و�أحكام الربنامج
والوثيقة واملالحق ال�صادرة عن متاليف ،والغر�ض من املعلومات
الواردة يف هذا الكتيب هو تقدمي نبذة عامة للعمالء فقط وال
ت�شتمل على ال�شروط الكاملة اخلا�صة بالوثيقة .يرجى الرجوع �إىل
الوثيقة للإطالع على كافة ال�شروط والأحكام”.

تمتع بخدمة بمتاليف على �شبكة الإنترنت
لالطالع على وثائق الت�أمين الخا�صة بك
والدفع و�إدارتها على مدار � 24ساعة في اليوم ،
و خالل  365يوم في ال�سنة.

�شركة متاليف �إنك (رمزها  METفي بور�صة نيويورك) من خالل فروعها وال�شركات التابعة لها (“متاليف”) ،هي
�شركة رائدة عالميا في مجال الت�أمين على الحياة ودفعات الراتب ال�سنوي والت�أمين الجماعي للموظفين و�إدارة الأ�صول،
و ت�ساعد عمالئها من الأفراد وال�شركات على الم�ضي في دروب حياتهم المتغيرة.

ت�أ�س�ست متاليف في عام  ،1868ولها عمليات في �أكثر من  40بلداً وتتبو�أ متاليف مواقع ريادية في �أ�سواق
الواليات المتحدة و اليابان و�أمريكا الالتينية و �آ�سيا و�أوروبا وال�شرق الأو�سط .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة www.metlife.com
متاليف هي �شركة رائدة في مجال الت�أمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة  65عاما .ومن خالل
الفروع التابعة لها ،تقدم �شركة متاليف ت�أمين على الحياة ،الحوادث وت�أمين �صحي  ،باال�ضافة الى برامج وخدمات
التقاعد واالدخار للأفراد وال�شركات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارةwww.metlife-gulf.com :
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اميركان اليف ان�شورن�س كومباني هي �شركة تابعة لمتاليف انك
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