
Regular 
Savings Plan
Dream. Save. Achieve.



Everyone knows that financial 
planning is key to helping you 
achieve your aspirations in life. 
Whether it is for a child’s education, 
a fancy wedding, travelling the world 
or simply your retirement, with 
Regular Savings Plan, your hard 
earned savings will be optimized in  
a way to help you reach your goals.

Through its systematic and disciplined approach to wealth 
creation, the plan is designed to help you safeguard your 
loved ones through valuable protection benefits.



How the plan works

Regular Savings Plan can be customized to meet your needs and circumstances.

All you need to do is:

Choose your payment term between 5 to 25 years.  

Contribute to the plan by selecting the investment strategy 
to meet your goals and circumstances. Payments can be 
made monthly, quarterly, semiannually or annually

Enhance your plan with additional protection benefits such as 
Critical Illness and more...



Understanding what your plan offers; customizing 
your benefits (starting from USD 200)

Premium starts at USD 200 a month

Flexibility to choose your payment period  
(5 to 25 years)

30-days free look period

Multiple maturity options to suit your needs 
(Lump sum, annuity, or combination of both)

Short term incapacity benefit: up to 2 years 
premium paid on your behalf if you unable to 
work due to short term incapacity

Accidental death benefit - ‘common carrier’: In the 
event of accidental death in common carrier, your 
beneficiaries will receive a lump sum of USD 250,000

Access to your savings per year: Up to four 
free partial withdrawals

FREE benefits: second medical opinion and 
medical discount card

Open-ended plan term: to meet your long-term goals



Maximum flexibility and hassle free investment

The beauty of Regular Savings Plan is that you can choose to have your money 
managed by global expert fund managers via our risk targeted multi asset funds. 

And with significant experience in managing funds, these fund managers will 
ensure your funds are diversified across multiple markets and asset classes.

Fund managers will leverage on market conditions, to protect your investment 
from potential market fluctuations and to accommodate your evolving needs 
and risk tolerance. You can change your investment strategy or switch funds 
for free at any time.

The conservative strategy
 � Designed for cautious customers not prepared to take significant risk.  

The main objective of this strategy is capital preservation and capital appreciation.

 � This strategy has historically delivered returns of 2-4%.

The balanced strategy
 � Designed for customers willing to accept a medium level of investment risk in 

order to secure moderate capital appreciation.

 � This strategy has historically delivered returns of 4-6%.

The aggressive strategy
 � Designed for customers prepared to accept higher level of risk, seeking strong 

capital appreciation.

 � This strategy has historically delivered returns of 6-8%.

Multiple markets and asset classes

Your money can be invested in wide variety of asset classes such as:

 � US equities  � Emerging Markets Bonds

 � US Bonds  � Pacific Equities

 � Global Bonds  � Emerging Markets Equities

 � Global Equities  � Alternatives

 � European Equities  � Cash



Regular Savings Plan offers you built-in benefits to 
help you achieve your savings goals 

This policy provides you with the below built-in benefits for free:

Premium accident protection

Additional premium will depend on your age, gender, and smoking status 

Premium health protection

Critical illness
Covers up to 32 critical 
illnesses like cancer or 

heart attack.

Permanent total 
disability

Covers permanent total 
disability caused by sickness.

Permanent total 
disability

Covers permanent  
total disability caused 

by accident.

Waiver of premium 

In case of the policy owner’s 
death or disability, we’ll cover 
the remaining premiums until 

the end of the plan.

Accidental loss 
of life

Provides lump-sum in 
case of loss of life due 

to an accident.

Short term 
incapacity 

benefit
Monthly premium 

cover up to two years, 
in case of incapacity to 
work due to sickness 

or accident.

Accidental  
death benefit - 

‘common carrier’
Lump sum of  

USD 250,000 in case 
of accidental death in 

common carrier.

Second medical 
opinion

Our second medical 
opinion provides 

access to renowned 
medical experts if 
diagnosed with a 

critical illness.

Medical discounts
The medical discount 
card offers up to 30% 

exclusive discounts 
at specific medical 

providers in the UAE, 
including dental and 
optical treatments.

Other optional benefits to further enhance your plan





Stories Like Yours*

Rahul is 30 years old, currently paying 
a premium of USD 500 a month. He 
has chosen to pay for 20 years.

Rahul wants to save for his son’s education, he wants to make sure that no 
matter what, his son can achieve his dreams. Regular Savings Plan is the 
perfect solution for both Rahul and his son’s future.

* This is for illustration purposes only. Account Values shown are inclusive of all charges except Management 
& Expense Charge. For more information about the policy contact directly your relationship manager.

Premiums Contributed  
USD 6,000 per year

Investment value after 20 years

Conservative 
Investment @ 3%    USD 149,062

Balanced 
Investment @ 5%    USD 183,732

Aggressive
Investment @ 8%    USD 254,614





The fine print: Additional plan details

Plan Summary:

Plan Details

Issue age 1 month to 85 years

Maturity age 95 years

Minimum payment term 5 years

Maximum payment term 25 years

Currency USD, GBP or EUR

Premium payment frequency Annually / Semi Annually / Quarterly / Monthly

Term 5 - 7 yrs 8 - 10 yrs 11 - 25 yrs

Minimum premium Premium $7,200 $4,800 $2,400

Maximum premium $10,000,000

Payout options Lump sum, annuity, or lump sum + annuity

Partial withdrawals 4 free partial withdrawals per year (from second policy year) 
subject to T&C

Fund switching Unlimited and free



Start Building Wealth

Now that Regular Savings Plan is personalized to your preferences, all you 

need to do is stick to your plan and enjoy the peace of mind that comes with 

knowing that you will be in a position to afford your dreams.



MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates (“MetLife”), is one of the world’s leading financial services companies, 
providing insurance, annuities, employee benefits and asset management to help its individual and institutional customers navigate their 
changing world.
 
Founded in 1868, MetLife has operations in more than 40 countries and holds leading market positions in the United States, Japan, Latin 
America, Asia, Europe and the Middle East. For more information, visit www.metlife.com.
 
MetLife is a pioneer of life insurance with a presence of nearly 65 years in the Gulf. Through its branches, MetLife offers life, accident and 
health insurance along with retirement and savings products to individuals and corporations.
 
For more information, visit www.metlife-gulf.com.

Disclaimer: American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company. This plan is underwritten by American Life Insurance Company 
(MetLife) and is subject at all times to the terms and conditions of the Plan, Policy and riders issued by MetLife. The information contained 
in this brochure is intended for general consumer understanding only and does not contain the full terms of the policy. Kindly refer to the 
policy document for the full terms and conditions.
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We make customers’ lives easier
We’re constantly working to make sure our 
customers have the right tools and personal support 
to submit and track a claim—quickly, conveniently, 
seamlessly.

We go above and beyond
We’re not only committed to paying our claims; 
we’re also passionate about helping customers 
prevent illness to further protect their wellbeing.

We have proven experience
We’ve been providing transparent, customer-centric 
insurance services to individuals and businesses 
across the Middle East since 1962.

Our experience and superior standards 
demonstrate our commitment to 
paying claims quickly and fairly.

For more information please visit metlife.ae/claims

https://www.metlife.ae/claims/


برنامج االدخارات 
المنتظمة

إحلم. ادخر. وحقق أهدافك



يوفر لك البرنامج نهج منظم ومتخصص لجمع الثروات 
كما تم إعداده لمساعدتك في حماية أحبائك من خالل 

منافع حماية قّيمة.

يعلم الجميع أن التخطيط المالي هو 
عامل أساسي لمساعدتك في تحقيق 

طموحاتك في الحياة. إن برنامج 
االدخارات المنتظمة يستهدف 

زيادة ادخاراتك التي اكتسبتها بكد 
وعناء بطريقة تساعدك في تحقيق 
أهدافك سواء كانت متعلقة بتعليم 

األطفال، أو إقامة حفل زفاف خيالي، 
أو التجول حول العالم، أو مجرد 

ادخارات لالنتفاع منها عند التقاعد.



كيفية عمل البرنامج

برنامج االدخارات المنتظمة هو برنامج تأمين يمكن تخصيصه حسب 
احتياجاتكم وظروفكم.

كل ما عليكم فعله هو:

اختيار فترة الدفع الخاصة بك ما بين 5 سنوات و25 سنة.

االشتراك في البرنامج من خالل اختيار استراتيجية التأمين لتلبية 
أهدافكم وظروفكم. يمكن سداد الدفعات كل شهر، ثالثة أشهر، ستة 

أشهر أو سنة.

ادعم برنامجك بمنافع تأمين على الحياة إضافية كاألمراض 
المستعصية وغير ذلك المزيد...



يبدأ قسط التأمين بمبلغ 200 دوالر أمريكي شهريًا

30 يومًا فترة المراجعة المجانية

تعرف على ما يقدمه برنامجك التأميني، وخصص 
المنافع الخاصة بك )بدءًا من 200 دوالر أمريكي(.

مرونة في اختيار مدة الدفع الخاصة بك )من 5 سنوات إلى 25 سنة(

خيارات متعددة لمنفعة االستحقاق والتي تناسب 
احتياجاتكم )الدفعة الواحدة أو دفعة سنوية لمدى الحياة، 

أو الدفعة الواحدة + دفعة سنوية لمدى الحياة(

تعويض العجز القصير األجل: في حال عدم القدرة على العمل بسبب 
العجز القصير االجل، يتم دفع قسط التأمين عنك لمدة تصل الى عامين

منفعة الوفاة نتيجة حادث - “النقل العام”: في حال الوفاة نتيجة 
حاث أثناء التواجد في النقل العام، سيستلم المستفيدين المعينين 

من قبلك دفعة واحدة تبلغ 250،000 دوالر أمريكي.

الوصول إلى مدخراتك كل عام: سحوبات جزئية مجانية 
تصل إلى أربعة سحوبات

منافع مجانية: الرأي الطبي الثاني، و بطاقة الخصم الطبي

برنامج مفتوح المدة: لتحقيق أهدافك بعيدة المدى



مرونة قصوى وتأمين خال من المخاطر
يتميز برنامج االدخارات المنتظمة انه يمكنك من اختيار إدارة أموالك من قبل خبراء عالميين 

متخصصين في إدارة الصناديق االستثمارية وذلك من خالل صناديقنا االستثمارية  المتعددة األصول.

ومن خالل الخبرة الكبيرة في إدارة صناديق استثمار األموال، يضمن هؤالء المديرون تنوع أموالكم 
ضمن عدة فئات من األسواق واألصول.

يعمل مديرو صناديق استثمار األموال على دعم ظروف السوق لحماية استثماركم 
من التقلبات المحتملة للسوق واستيعاب احتياجاتكم وتفاوت المخاطر. يمكنك تغيير 

استراتيجية االستثمار الخاصة بك أو تحويل الصناديق االستثمارية مجانًا في أي وقت.

االستراتيجية المحافظة
ُصممت هذه االستراتيجية للعمالء الحذرين بغرض تجنب المخاطر الكبيرة. والغرض  �

األساسي من هذه االستراتيجية هو الحفاظ على رأس المال ورفع قيمته.

تاريخيًا، هذه االستراتيجية أدت إلى عوائد تتراوح من 2 إلى %4. �

االستراتيجية المتوازنة
ُصممت هذه االستراتيجية للعمالء الراغبين في الخوض بمخاطر استثمار متوسطة  �

المستوى لضمان االرتفاع المعتدل لقيمة رأس المال.

تاريخياً، هذه االستراتيجية أدت إلى عوائد تتراوح من 4 إلى %6. �

االستراتيجية الجريئة
ُصممت هذه االستراتيجية للعمالء المستعدين لتقبل مستوى مرتفع من المخاطر،  �

ويسعون الرتفاع قيمة رأس المال بشكل كبير.

تاريخيًا، هذه االستراتيجية أدت إلى عوائد تتراوح من 6 إلى %8. �

الفئات المتعددة لألسواق واألصول
يمكنك استثمار أموالك في مجموعة كبيرة من فئات األصول، مثل:

أسهم األسواق الناشئة �االسهم االمريكية �

األسهم الدولية �سندات األسواق الناشئة �

البدائل �السندات األمريكية �

األسهم األوروبية �األسهم الباسيفيكية �

النقد �السندات الدولية �



يقدم برنامج االدخارات المنتظمة منافع ضمنية 
لمساعدتك في تحقيق األهداف االستثمارية الخاصة بك

الحماية الصحية المتميزة

تغطي حتى 32 مرضًا مستعصيًا، مثل 
السرطان أو األزمة القلبية

األمراض المستعصية
تغطية لحاالت العجز الدائمة 

الناتجة عن المرض.

العجز الكلي الدائم

حماية مميزة ضد الحوادث

في حال وفاة مالك وثيقة التأمين أو 
عجزه، نقوم بتغطية األقساط المتبقية 

حتى نهاية مدة هذا البرنامج

التنازل عن قسط التأمين
يغطي العجز الكلي الدائم 

الناتج عن الحوادث

العجز الكلي الدائم
تقدم لك مبلغًا كدفعة واحدة في 
حال الوفاة الناتجة عن الحوادث

فقدان الحياة نتيجة حادث

القسط اإلضافي يعتمد على السن والنوع وحالة المدخن.

في حال عدم القدرة 
على العمل نتيجة 

اإلصابة بمرض أو عجز 
قصير األمد، يتم تغطية 

األقساط الشهرية للتأمين 
لمدة تصل إلى عامين

منفعة العجز 
قصير األجل

  دفعة واحدة تبلغ 250،000 
دوالر أمريكي في حال 
الوفاة نتيجة حاث أثناء 
التواجد في النقل العام. 

منفعة الوفاة 
نتيجة حادث - 

“النقل العام”

يقدم لك هذا البرنامج المنافع الضمنية المجانية:

تتوفر أيضًا خدمة الرأي الطبي الثاني 
المجانية من المراكز الطبية المشهورة 

في الواليات المتحدة األمريكية. 
سيساعد طبيب متمرس ومتخصص 
ضمن مجال مرضك بالتأكد من صحة 

التشخيص الُمقدم والعالج األكثر 
فاعلية الذي يجب أن تتلقاه.

الرأي الطبي الثاني

تقدم لك بطاقة الخصم 
الطبي ما يصل إلى %30 

خصومات حصرية لدى بعض 
مقدمي الرعاية الطبية في 
اإلمارات العربية المتحدة، 
شاماًل عالج األسنان والنظر.

بطاقة الخصم 
الطبي

منافع اختيارية أخرى لتعزيز البرنامج الخاص بك بشكل أكبر





قصص تشبه قصصكم*

األقساط المدفوعة 6،000 
دوالر في السنة

قيمة االستثمار بعد 20 عامًا

149،062 دوالرًا  بنسبة 3%   االستثمار المحافظ

183،732 دوالرًا بنسبة 5%االستثمار المتوازن

254،614 دوالرًا  بنسبة 8%االستثمار الجريء

أراد راهول أن يدخر من أجل تعليم نجله، فقد أراد التأكد من قدرة نجله على تحقيق أحالمه 
بغض النظر عن أي شيء. وقد كان برنامج االدخارات المنتظمة هو الحل األمثل لمستقبل كلٍّ 

من راهول ونجله.

راهول يبلغ من العمر 30 عامًا، وحاليًا يقوم 
بدفع قسط بقيمة 500 دوالر شهريًا، وحيث 

إنه اختار الدفع لمدة 20 سنة فقط.

* هذا لغرض العرض التوضيحي فقط. تشمل قيم الحساب المعروضة جميع الرسوم باستثناء رسم اإلدارة والمصاريف.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج، يمكنكم االتصال بمدير العالقات مباشرة.





تفاصيل إضافية عن البرنامج

موجز البرنامج:

تفاصيل البرنامج
من شهر وحتى 85 سنةسن اإلصدار 

95 سنةسن االستحقاق

5 سنواتأدنى مدة لدفع االقساط

25 سنةأقصى مدة لدفع االقساط

 الدوالر األمريكي، الجنيه اإلسترليني أو اليوروالعملة

سنوي / نصف سنوي / ربع سنوي / شهريطريقة سداد قسط التأمين

11 - 25 سنة8 - 10 سنوات5 - 7 سنواتالمدة

قسط الحد األدنى للقسط
التأمين

7،200 دوالر 
أمريكي

4،800 دوالر 
أمريكي

2،400 دوالر 
أمريكي

10،000،000 دوالر أمريكيالحد األقصى للقسط

مبلغ كدفعة واحدة أو دفعة سنوية، أو دفعة واحدة + دفعة سنويةخيارات عوائد التأمين

التصفيات الجزئية
 4 سحوبات جزئية مجانية كل سنة )بدءًا من السنة الثانية لوثيقة 

التأمين( تبعًا للشروط واألحكام

غير محدود ومجانيتحويل الصناديق االستثمارية



ابدأ بناء ثروتك

بما أن برنامج االدخارات المنتظمة صار اآلن مناسبًا لتفضيالتك، فكل ما عليك فعله 
هو االلتزام ببرنامجك التأميني واالستمتاع براحة البال لتغطية أسرتك بمنافع 

الحماية التي تقدمها هذه الخطة.



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 واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا 
.www.metlife.com وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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

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

إخالء المسؤولية: الشركة االميركية للتأمين على الحياة هي شركة تابعة لـ متاليف انك وهذا البرنامج مكتتب من قبل الشركة االميركية للتأمين على 
الحياة )متاليف( ويخضع دومًا لشروط وأحكام الخطة ووثيقة التأمين والبنود اإلضافية لوثيقة التأمين الصادرة من متاليف. المعلومات المبينة في 

هذه النشرة معدة لغرض الفهم العام للعميل فقط وال تحتوي على الشروط الكاملة لوثيقة التأمين. يرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين لالطالع على 
الشروط واألحكام بالكامل.
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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 1962.

metlife.ae/claims  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة


