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1  source: 1 https://money.cnn.com/retirement/guide/basics_basics.moneymag/index7.htm
*Bene�ts cannot be paid in countries under international sanction, cover only continued if premiums are maintained.

While you’re working towards your goals, we’ll help make sure you stay on track 
with built in bene�ts, to help you stay healthy and at your best:

Flexible payment periods 
and allowed fund switching

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

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

What should you consider,
to reach your savings goals?

2. What is your goal amount?

1.  When do you want to reach your goal?

3. How much can you regularly contribute to your goal?

4. How would you like to approach your investment, moderate risk or an aggressive approach?

Whether you are saving to purchase a house, 
working towards retirement or investing for 
education, this solution can help you reach your 
goals by giving you control over how you invest 
your savings.

Many �nancial planners  recommend that 
you save 10% to 15% of your salary.1

is a savings plan that can be customized to 
meet your needs, circumstances and goals.

International 
Wealth Builder 

More than 
just a savings plan

International
Wealth Builder

For more information Call MetLife on 800 6385433 or 
click the link - https://www.metlife.ae/who-we-are/contact-us/

Speak to your Bank Relationship Manager to �nd out more



بينما تعمل على تحقيق أهدافك، سنحرص عليك مع منافع ضمنية للحفاظ على صحتك ونشاطك: 

مع السماح باالنتقال ما  مواعيد تسديد مرنة
بين الصناديق.

خيار إضافة تغطية طبية إضافية للألمراض المستعصية 
و منفعة الدفعة الواحدة.

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

سواء تّدخر لتشتري منزالً، أو تعمل من أجل تقاعدك أو 
تستثمر لتعليم أطفالك، يمكن لهذا الحل أن يساعدك على 

تحقيق أهدافك من خالل سماحك بالتحكم بطريقة 
االستثمار بمّدخراتك.

١. متى ترغب بتحقيق هدفك؟

٢. ما هو المبلغ الذي ترغب بتحقيقه؟

٣. ما المبلغ الذي يمكنك المساهمة به لتحقيق هدفك؟

٤. ا هي مقاربتك في استثماراتك، هل هي معتدلة المخاطر أو المقاربة المخاطرة؟

العديد من المخططين الماليين ينصحون بأن تّدخر من 
من راتبك.١ ١٠٪ إلى ١٥٪

برنامج بناء 
الثروة العالمي

عبارة عن برنامج ادخار يمكنك تخصيصه حسب احتياجاتك، 
ظروفك وأهدافك.

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://money.cnn.com/retirement/guide/basics_basics.moneymag/index7.htm :١ المرجع
*ال يمكن تسديد المنافع في الدول التي تخضع لعقوبات دولية، تستمّر التغطية فقط في حال الحفاظ على تسديد األقساط.

برنامج بناء
الثروة العالمي

أكثر من مجّرد
برنامج اّدخار

ما الذي عليك أخذه بعين االعتبار 
لتحقيق المدخرات التي تخطط لها؟

٨٠٠ أو قم بزيارة - لمزيد من المعلومات، اتصل بـ متاليف على ٦٣٨٥٤٣٣
/https://www.metlife.ae/who-we-are/contact-us

تحّدث إلى مدير عالقاتك المصرفية للتعّرف على المزيد


