
The future of wealth
creation, your way

Investor
Advantage

8 in 10
high-net-worth investors say that investing 
in long-term goals is more important than 
funding current wants and needs.1

More than

Enjoy maximum �exibility and hassle-free investment 
across multiple markets and asset classes as your 
money is managed by global expert fund managers. 
You’ll have option of a short-term contribution period 
and to stay invested in your choice of funds for 
long-term growth.

Investor Advantage enables you to grow your 
portfolio on one platform, with access to over 
150 direct funds and actively managed 
multi-asset funds.

An investment strategy
that is right for you*

Expected 
return on 

investments
Conservative Balanced Aggressive

Investment risk

We have also built in living bene�ts, to help you stay healthy and at your best:

MetLife Discount Card for preventative care 
including vitamins, supplements and dental, optical 
and dermatological care.

Second Medical Opinion, to make sure that any 
diagnosis you may face is veri�ed by another expert 
to enable better care.

Options to add supplementary medical cover for 
Critical Illnesses and a lump sum bene�t.

Your cover and bene�ts go with you, where ever in 
the world you may be, with worldwide cover and 
portability.*

Speak to your MetLife Representative, Bank Relationship
Manager or Financial Advisor to �nd out more
This document is for information only. It does not constitute advice by MetLife. Past performance is not a guide to future returns
and may not be repeated. The value of shares/units may fall as well as rise. 

1  source: https://www.marketwatch.com/story/5-things-rich-people-do-with-money-that-you-should-be-doing-2016-05-23
*Bene�ts cannot be paid in countries under international sanction, cover only continued if premiums are maintained.



المستثمر 
الممّيز

نحن نهتم مثلك في 
حماية األسرة

برنامج المستثمر الممّيز يساعدك على تطوير محفظتك 
على منّصة واحدة، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 
١٥٠ صندوقًا مباشرًا وصناديق متعددة األصول تحت 

إدارة عالمية متخصصة.  

هذه الوثيقة هي بغرض تقديم المعلومات فقط، وال تشكل أي نصيحة مقدمة من جهة متاليف. ال يشكل األداء السابق دليًال على العوائد المستقبلية
وقد ال يتكّرر ذلك. قيمة األسهم / الوحدات قد تتراجع أو ترتفع.

 https://www.marketwatch.com/story/5-things-rich-people-do-with-money-that-you-should-be-doing-2016-05-23 :١ المرجع
*ال يمكن تسديد المنافع في الدول التي تخضع لعقوبات دولية، تستمّر التغطية فقط في حال الحفاظ على تسديد األقساط.

تحّدث إلى ممثل متاليف الخاص بك، أو مدير عالقاتك المصرفية
أو مستشارك المالي للتعّرف على المزيد

 ١٠ ٨ من أصل  
أكثر من

أكبر المستثمرين يقولون إن االستثمار في أهداف طويلة المدى 
أهم من تمويل االحتياجات الحالية.١

استمتع باستثمارات في منتهى المرونة والراحة بين أسواق 
متعددة وفئات أصول متنوعة، بينما يقوم المديرون العالميون 

المتخصصون في إدارة الصناديق بإدارة أموالك. نقّدم لك أيضًا 
خيار فترة المساهمة قصيرة المدى والحفاظ على استثماراتك 

العائد المتوقع في الصناديق التي تختارها لنمو طويل المدى. 
على االستثمار

محافظةمتوازنة جريئة

مخاطر االستثمار

استراتيجية استثمار تناسبك*

بطاقة الخصم من متاليف للعناية الوقائية بما فيها الفيتامينات، 
والمكّمالت الغذائية والعناية باألسنان والعيون والبشرة.

الرأي الطبي الثاني من طبيب متمّرس ومتخصص للتأكد من صحة 
تشخيصك وعالجك العتماد عالج أكثر فاعلية.

تغطيتك ومنافعك ترافقك أينما كنت في العالم مع التغطية 
العالمية وامكانية التنّقل.*

خيار إضافة تغطية طبية إضافية لألمراض المستعصية
ومنفعة الدفعة الواحدة.

نقّدم لك أيضًا باقة من المنافع الضمنية كي تبقى في كامل صحتك ونشاطك:


