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الثروة المضافة
ازدهارك الم�ستقبلي

ُيعد التخطيط لم�ستقبل �أ�سرتك م�س�ؤولية كبيرة جدا .ولذلك
�صممنا برنامج الثروة الم�ضافة من �أجل م�ساعدتك على تقليل
المخاطر والمخاوف التي قد يحملها الم�ستقبل بين طياته.
يت�ألف البرنامج من منافع ُيمكن تعديلها بما ينا�سب احتيجاتك
الفريدة و�أهدافك المالية ،كما يوفر لك ولأحبائك الحماية
الت�أمينية الالزمة.
كيفية عمل البرنامج

التخطيط لم�ستقبلك:

 �أغم�ض عيناك ،وتخيل الأهداف التي ترغب في تحقيقها،
وحدد القيمة المالية التي تود ادخارها و�إ�ستثمارها ب�شكل
م�ستمر.
 �ست�ستمتع بالقدرة على تخ�صي�ص هذا البرنامج بما
يتنا�سب مع متطلباتك الخا�صة :حيث يمنحك خيار
الم�ساهمة لمدة � 5أعوام �أو � 10أعوام �أو  15عام ًا �أو 20

عام ًا �أو حتى تبلغ الخام�سة والت�سعين من العمر(.)95
كما تتمتع باختيار �إ�ستراتيجية الإ�ستثمار والعملة التي
ترغب في �إ�ستثماراها (الدوالر الأمريكي �أو الجنيه
الإ�سترليني �أو اليورو).

االدخار لم�ستقبلك:
ما عليك �سوى الإلتزام بالبرنامج الت�أميني لتنعم براحة البال
التي ت�أتي من يقينك ب�أنك ت�ستثمر �أموالك من �أجل الم�ستقبل
بينما توفر لأ�سرتك تغطية ت�أمينية من خالل الإ�ستفادة من
منفعة الت�أمين على الحياة التي يقدمها لك هذا البرنامج.

الإ�ستمتاع بم�ستقبلك:
في تاريخ �إ�ستحقاق البرنامج�،سوف تح�صل على �أموالك
ال ُمدخرة وتحقق �أحالمك  -ف�سواء كان حلمك بدء م�شروع
خا�ص �أو �شراء منزل �أحالمك �أو ال�سفر حول العالم ،فبرنامج
الثروة الم�ضافة �سوف ي�ساعدك في تحقيق �أهدافك !

منافع برنامج
الثروة المضافة
فرصة االستثمار
يمنحك برنامج الثروة الم�ضافة الفر�صة للو�صول بمدخراتك
�إلى القيمة المطلوبة من خالل اال�ستثمار في �إ�ستراتيجيات
اال�ستثمار المختلفة.
خياراتك اإلستثمارية

بناء على مدى تحملك للمخاطر يمكنك �إختيار تخ�صي�ص
م�ساهماتك في �إحدى الإ�ستراتيجيات الإ�ستثمارية الخا�صة بنا
(المحافظة ،المتوازنة و الجرئية).
اال�ستراتيجية المحافظة
م�صممة للعمالء الذين يركزون على تقليل المخاطر ،في حين
ي�سعون الى حماية ر�أ�س المال وعوائد محتملة منخف�ضة ن�سبيا.
اال�ستراتيجية المتوازنة
م�صممة للعمالء الذين يركزون في الحفاظ على ر�أ�س المال
 /نمو ر�أ�س المال المتوا�ضع ،والذين هم على ا�ستعداد لقبول
م�ستوى متو�سط من مخاطر اال�ستثمار.

اال�ستراتيجية الجريئة
م�صممة للعمالء الذين يركزون على نمو ر�أ�س المال ،والذين
هم على ا�ستعداد التخاذ مخاطر كبيرة لال�ستثمار.
منفعة التأمين على الحياة المضمونة
�إ�ضافة �إلى فر�صة الإ�ستثمار الرائعة ،يوفر لك برنامج الثروة
الم�ضافة منفعة الت�أمين على الحياة ت�ضمن لأ�سرتك القدرة
على موا�صلة نمط حياتهم �إذا لم تكن بينهم للقيام بذلك.
وعند بداية البرنامج� ،سيكون لديك �إمكانية االختيار ما بين
اثنتين من المنافع التالية:
 منفعة فقدان الحياة ت�صل قيمتها �إلى 10.000.000
دوالر �أمريكي �أو قيمة الح�ساب� ،أيهما �أعلى من حيث
القيمة.
 منفعة فقدان الحياة ت�صل قيمتها �إلى 10.000.000
دوالر �أمريكي ،بالإ�ضافة �إلى قيمة الح�ساب.
وتتراوح قيمة منفعة للت�أمين على الحياة بين  50.000دوالر
�أمريكي و  10.000.000دوالر �أمريكي.

منفعة الدخل التقاعدي المميز
عو�ض ًا عن تلقي قيمة ح�سابك خالل دفع ًة واحد ًة ،يمكنكم
اختيار الح�صول على دخل �شهري منتظما طوال حياتكم
ويخ�ضع لفترة �ضمان لع�شرين عام ًا كحدٍّ �أدنى .و�سوف ُيدفع
ذلك الدخل ال�شهري لكم طوال فترة حياتكم ،وفي حالة فقدان
حياتك ال قدر اهلل خالل الفترة الم�ضمونة � -سوف يح�صلون
المعالين على الدخل ال�شهري لبقية تلك الفترة.
الحماية التأمينية االختيارية المميزة
يمكنك تخ�صي�ص خطتك وتعزيزها من خالل االختيار بين
�إحدى منافع الت�أمين ذات القيمة المميزة المذكورة �أدناه:
التنازل عن ق�سط الت�أمين في حالة الإ�صابة بالعجز :في
حالة الإ�صابة الم�ؤ�سفة بالعجز� ،ست�ستمر متاليف بدفع كافة
�أق�ساط الت�أمين المتبقية ل�ضمان �سريان البرنامج وعدم ت�أثير
تحقيق �أهدافك.
المرونة القصوى
من �أجل م�ساعدتك في التكيف مع الظروف المختلفة ،يوفر لك
برنامج الثروة الم�ضافة المرونة التي ت�ساعدك في تخ�صي�ص
البرنامج بما ينا�سب احتياجاتك الخا�صة .يكون �أمامك
الإمكانية للقيام ب�أي مما يلي .زيادة مبلغ التغطية الت�أمينية على
الحياة بعد مرور ال�سنة الثانية  2من تاريخ �إ�صدار الوثيقة,
تخفي�ض مبلغ التغطية الت�أمينية على الحياة بعد مرور ال�سنة
الخام�سة من تاريخ ا�صدار الوثيقة.
الحصول على المبالغ النقدية في حال
حاجتك إليها
ت�شعر دوم ًا بالإطمئنان عندما تتوفر لديك �إمكانية الح�صول
على الأموال عندما تحتاج �إليها .حيث يحق لك بعد مرور العام
الأول على �إ�صدار الوثيقة ت�صفيتين جزئيتين في �سنة واحدة و
يمكنك �سحب حتى  %80من القيمة النقدية النهائية للت�صفية
وفق ًا لل�شروط والأحكام*.
*�سوف تعمل الت�صفية الجزئية على تخفي�ض قيمة ح�سابكُ .يط َّبق الحد
الأدنى للمبالغ ور�سوم الت�صفية.

منفعة الت�أمين المحدد :لأجل تعزز هذه المنفعة الإ�ضافية
غطاء الت�أمين على الحياة الخا�ص بكم بقيمة �إجمالية �إ�ضافية
ت�صل �إلى  2مليون دوالر �أمريكي تُدفع للم�ستفيدين �إلى جانب
ميزة الت�أمين على الحياة الم�ضمونة التي اخترتموها في
البداية.
ملحق منافع الدخل :تقدم هذه المنفعة للم�ستفيدين �إمكانية
الح�صول على دخل �شهري ،من �ش�أنه لتحمي �أ�سرتك من فقدان
الدخل في حالة الوفاة خالل المدة المحددة وطوال المدة
الباقية.
الت�أمين المحدد لأجل الزوجُ :يدفع مبلغ من المال في حالة
تعر�ض الزوج لحادث م�ؤ�سف ي�ؤدي �إلى الوفاة خالل المدة
المختارة.
في حالة وقوع حادث �شخ�صي :ت�ضمن هذه المنفعة حمايتكم
وحماية �أحبائكم مال ًّيا في حالة حدوث �إ�صابات خطيرة �أو في
حالة الوفاة ال قدر اهلل جراء وقوع حادث ي�ؤدي بدوره �إلى وقوع
�أ�ضرار مالية ونف�سية.

قصص مشابهة لقصتك
ا�سمي �سامر ،مقيم في دبي مع زوجتي �ساندرا منذ حوالي 4
�سنوات .ومنذ عام قررت البدء في التخطيط لتقاعدنا
والذهاب �إلى �أ�ستراليا ،فبحثنا عن برنامج �إ�ستثمار من �ش�أنها
م�ساعدتنا في �إدخار مبالغ كافية بعوائد جيدة طوال فترة
مدتها  15عام ًا.
فاخترنا برنامج الثروة الم�ضافة لي�س فقط لأنه يتيح لنا �إختيار
�إ�ستراتيجية الإ�ستثمار بنا ًء على المخاطر التي يمكننا تحملها،

بل �أي�ض ًا لأنه ي�ضمن �إ�ستفادة �أ�سرتنا من الحماية الت�أمينية في
حالة وقوع حوادث م�ؤ�سفة .فمن خالل الم�ساهمة بمبلغ 980
دوالر ًا �أمريكي ًا �شهري ًا لمدة  15عام ًا� ،سوف يتيح لنا برنامج
الثروة الم�ضافة البدء في ادخار الثروة ف�ض ًال عن �أنه �سيجعلنا
ننعم �أي�ض ًا براحة البال .فمهما كانت الأحداث التي قد �أتعر�ض
لها� ،ستت�سلم �أ�سرتي منفعة ت�أمينية قيمتها  500.000دوالر
�أمريكي لتمكنهم من موا�صلة نمط الحياة الذي �أعتادوا عليه.

“هذا الربنامج تتعهده ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة (متاليف) ويخ�ضع يف جميع الأوقات ل�شروط الربنامج و�أحكامه والوثيقة واملالحق ال�صادرة من
متاليف ،والغر�ض من املعلومات الواردة يف هذا الكتيب تقدمي نبذة عامة للعمالء فقط ،وال ت�شتمل على ال�شروط الكاملة اخلا�صة بالوثيقةُ .يرجى الرجوع �إىل
الوثيقة لالطالع 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 �إحدى
كبرى �شركات الت�أمين على الحياة في العالم .ت�أ�س�ست متاليف في عام  ،1868وهي �شركة رائدة عالميا في مجال الت�أمين
على الحياة ودفعات الراتب ال�سنوي والت�أمين الجماعي للموظفين و�إدارة الأ�صول .تقدم متاليف خدماتها لحوالي 100
مليون عميل ولها عمليات في نحو من  50بلدا 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 في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين ،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 :
MET/AGY/WPL-BRO-A/MP-UAE/06-17
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اميركان اليف ان�شورن�س كومباني هي �شركة تابعة لمتاليف انك
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