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منافع برنامج عش الحياة
التأمين على الحياة

يمكنك المساعدة في حماية نمط حياة أسرتك ونفقات المعيشة اليومية من خالل خيار تغطية حياة تصل إلى 50 مليون دوالر 
أمريكي.

األمراض المستعصية و مرض العضال
مع وجود خيار التغطية التأمينية على الحياة التي تصل قيمته إلى مليون دوالر أمريكي، سيكون بمقدور كل من تحب تلبية كافة 
التزامتهم المالية. إذا كنت مريضا باحد األمراض المستعصية، عندما تضاف تغطية االمراض المستعصية لبرنامج عش الحياة، فإن 

تغطية مرض العضال تقدم أيضا مجانا.

كلنا نطمح أن نعيش حياتنا على أكمل وجه. لهذا يوفر لك برنامج عش الحياة وسيلة بسيطة لحماية أحبائك في حال 
مرضك أو في حال غيابك عنهم.

عش الحياة
عش اليوم، واحمي المستقبل

كيفية عمل البرنامج؟
مع برنامج عش الحياة يمكنك أن تنعم بالراحة واإلطمئنان بعد تأكدك من حماية عائلتك و كل من تحب ماديًا في حالة حدوث أي مكروه. 

وليس للبرنامج قيمة  نقدية و لكنه يقدم ألحبائك مبلغًا محدد في حالة وقوع ذلك المكروه. وكل ما يتوجب عليك عمله هو:
تقدير ما قد تحتاجه أنت أو أسرتك في حال تم تشخيصك بمرض مستعصي أو حصل لك ما هو أسوء . �
اختيار فترة المساهمة التي ترى أنها تناسبك. �
اختيار العملة التي ترغب في المساهمة بها: الدوالر األمريكي، أو الجنيه اإلسترليني، اليورو أو الدرهم اإلماراتي. �
أضف حماية إضافية لبوليصتك مثل: منافع العجز الكلي الدائم أو الوفاة في حادث. �



تغطية تأمينية في متناول الجميع
يوفر برنامج عش الحياة المرونة الختيار التغطية التأمينية و عن طريق زيادة غطائك التأميني الحالي أصبح بمقدورك توفير المزيد 

من الحماية المالية ألسرتك.

العمالت المتعددة
مع عش الحياة، يمكنك االختيار بين أربع عمالت رئيسة، فالوثيقة متاحة بالدوالر األمريكي أو الجنيه اإلسترليني أو اليورو أو الدرهم 

اإلماراتي وفي حالة حدوث مكروه يمكن ألسرتك الحصول على المبلغ المقطوع بالعملة التي حددتها في بداية الوثيقة.

إضافة ثمينة لخطط عائلتك المالية
يقدم برنامج عش الحياة حالًّ قليل التكلفة لتغطية أي التزام مالي قائم مثل القروض على سبيل المثال، ويضمن لعائلتك إمكانية سداد 

كافة اإللتزامات في حالة حدوث مكروه لك.

إضافة قيمة ألعمالك
كما يمكن ألصحاب األعمال اإلستفادة من برنامج عش الحياة كوسيلة للحفاظ على الموظفين األساسيين و توفير التغطية التأمينية 

التي يستحقونها.

المرونة في تفصيل برنامجك
بعد إختيارك للبرنامج، يمكنك تعديل برنامج التأمين عش الحياة  بسهولة ليتناسب مع احتياجاتك المميزة من خالل مجموعة منافع 

إضافية ثمينة مثل  منفعة التأمين ضد العجز الكلي الدائم والتنازل عن القسط التأميني و غيرها.

إختار برنامجك
برنامج لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد

في هذا البرنامج، يمكنك االستمتاع بتغطية تأمينية مع حق مضمون في تجديد الوثيقة بنفس الغطاء التأميني وبالمدة ذاتها دون الحاجة 
لتقديم إثبات ودليل على التمتع بحالة صحية جيدة. يمكن تجديد البرنامج كل خمسة أعوام حتى تصل إلى عمر 75 عامًا، وُتحسب 

أقساط التجديد على أساس العمر الذي وصلت إليه. 

إال أن أية زيادة في قيمة التغطية التأمينية ستتطلب تقديم اإلثبات الطبي الكافي.

قابلية التحويل

يمكن تحويل برنامج عيش الحياة ذات االعوام الخمسة القابل للتجديد في أي وقت خالل أول 10 أعوام للوثيقة إلى أي برنامج تأمين  
دائم ذو قيمة نقدية، كبرنامج مدى الحياة و برامج الِمَنح في حال عدم تقديم اية مطالبة عن اصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي الدائم.

فترة برنامج عيش الحياة  6 - 25 سنة

يوفر برنامج عيش الحياة، إمكانية سداد األقساط التأمينية على مدار 6 إلى 25 عامًا بقسط تأميني ثابت و ُمحدد طوال مدة الوثيقة. 
هذا االختيار غير قابل للتجديد أو التحويل.





العجز الكلي الدائم

في أي مرحلة عمرية، تزداد فرص تعرض الشخص لحوادث تؤدي إلى العجز الكلي الدائم و تكون أعلى من احتمالية الوفاة، سوف تساعدك 
هذه المنفعة على تجنب المشاكل المالية الشديدة من خالل السماح لك بـ:

أن تفي بالتزاماتك المالية من خالل دفعات نقدية مضمونة بمبلغ يصل إلى 2،000،000 دوالر أمريكي. �
أن تستلم منفعة العجز الكلي الدائم على دفعات كما يلي: �

الحماية التأمينية االختيارية
المنفعه المعجلة لألمراض المستعصية

استالم فوري لقيمة منفعة التأمين على الحياة لحد قيمته مليون دوالر أمريكي* اذا تم التشخيص بأي من 32 مرض من األمراض 
المستعصية. تأتي مع هذه المنفعة المنفعة المعجلة في حال االصابة بمرض عضال**. تتيح هذه المنفعة الدفع المعجل لمنفعة مرض 

العضال اذا تم تشخيص المؤمن عليه بمرض عضال.
*يبقى البرنامج ساري المفعول اذا كان مبلغ التأمين على الحياة أكثر من مليون دوالر أمريكي و تدفع المستحقات المتبقية في حال فقدان الحياة.

**مرض عضال هو مرض بمراحل متقدمة غير قابل للشفاء ويؤدي الى فقدان الحياة في غضون 12 شهرا. تكون التغطية بموجب مرض العضال نافذة بعد 12 
شهرٌا من تاريخ إصدار الوثيقة.

التنازل عن سداد األقساط في حالة العجز

تلتزم شركة متاليف باإلعفاء من كافة األقساط التأمينية المتبقية المستحقة عليك لضمان أن البرنامج يظل 
ساريٌا في حالة العجز.

نسبة من قيمة تغطية العجز الكلي الدائم مدة العجز الكلي الدائم )المتتالية(
٪20 6 اشهر
٪30 12 شهر
٪50 2٤ شهر

المميزات الرئيسية
الحدود العمرية

الحد األقصى لاللتحاق بالبرنامج: 65 عامًا الحد األدنى لاللتحاق بالبرنامج: 20 عامًا

إنتهاء الوثيقة
•   عند بلوغك سن 75 عاماً.

•   في تاريخ انتهاء العقد الموضح على مستندات الوثيقة.

 •   في حال عدم سداد أي قسط تأميني في نهاية فترة اإلمهال أي خالل 31 يومًا   

     بعد تاريخ االستحقاق.

حدود التغطية التأمينية لعش الحياة
الحد األقصى لقيمة التغطية التأمينية الحد األدنى لقيمة التغطية التأمينية

50 مليون دوالر أمريكي 50،000 دوالر أمريكي

30 مليون جنيه إسترليني 30،000 جنيه إسترليني

٤0 مليون يورو ٤0،000 يورو

175 مليون درهم إماراتي   200،000 درهم إماراتي 

حدود التغطية التأمينية لمنفعة المرض المستعصي المعجلة
الحد األقصى لقيمة التغطية التأمينية الحد األدنى لقيمة التغطية التأمينية

1 مليون دوالر أمريكي 50،000 دوالر أمريكي

600،000 جنيه إسترليني 30،000 جنيه إسترليني

800،000 يورو ٤0،000 يورو

٤ مليون درهم إماراتي  200،000 درهم إماراتي 





قصص تشبه قصتك
رائد مقيم في دبي مع عائلته منذ 11 عاما. ومثل أي زوجين قد استمتعوا في حياتهم اليومية من دون اتخاذ اي اجراءات 

استثمارية أو حذرية للمستقبل. مع مرور الزمن أصبح لديه تراكمات مالية تشمل أقساط عدة قروض ومصاريف، التي 
تجاوزت الدخل الخاص به.

ولكن عند تشخيص إبن عم رائد بمرض السرطان، ادرك رائد  في تلك اللحظة أن الحياة قصيرة وتحدث فيها كثير من األمور 
الغير متوقعة. خالل معاناة إبن عمه مع مرض السرطان، لقد  أفقده عمله واستخدم معظم مدخراته المالية وتوفى في سن 

مبكرة عن ٤0 عاما.

اتخذ رائد القرار بأن يشترك ببرنامج تأمين يضمن التغطية  في حال فقدان الحياة أو اإلصابة بأمراض حرجة وكان برنامج 
“عش الحياة” هو الحل.

برنامج واحد يحميك  من حدثين
خالل دفع 186.30 دوالر أمريكي كقسط شهري لمدة 25 عاما، يضمن رائد أن تحصل عائلته على مبلغ، 

وقدره مليون دوالر امريكي والذي يمكن أن يستخدم في حال:

فقدان الحياة، سيستخدم المبلغ لمساعدة عائلته ماليا. �
أو
التشخيص بمرض مستعصي: سوف تساعد في التركيز على  التعافي من  �

خالل التأكيد من استمرارية الدخل الذي يساعد في إعالة أحبائه. 

 هذا البرنامج تتعهده الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف( و يخضع في جميع االوقات لشروط البرنامج و أحكامه و الوثيقة و المالحق الصادرة من متاليف، 
و الغرض من المعلومات الواردة في هذا الكتيب تقديم نبذة عامة للعمالء فقط، و ال تشتمل على الشروط الكاملة الخاصة بالوثيقة، يرجى الرجوع إلى الوثيقة لالطالع 

على كافة الشروط و األحكام. 

 .myMetLife قم بإدارة وثائق التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق
 www.mymetlife.net حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني

ستقوم متاليف بفرض ضريبة القيمة المضافة على كل الوثائق الخاضعة لهذه الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة تبعًا للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2017 في شأن 
ضريبة القيمة المضافة وتعديالته في اإلمارات العربية المتحدة.



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 1٩٦2.
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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 و اليابان وأمريكا الالتينية و 
www.metlife.com  آسيا وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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