
الكويت الثروة المضافة

ازدهارك المستقبلي



الثروة المضافة
ازدهارك المستقبلي

ُيعد التخطيط لمستقبل أسرتك مسؤولية كبيرة جدا. ولذلك صممنا برنامج الثروة المضافة من أجل مساعدتك على تقليل 
المخاطر والمخاوف التي قد يحملها المستقبل بين طياته. يتألف البرنامج من منافع ُيمكن تعديلها بما يناسب احتياجاتك 

الفريدة وأهدافك المالية، كما يوفر لك وألحبائك الحماية التأمينية الالزمة.

كيفية عمل البرنامج
التخطيط لمستقبلك:

أغمض عيناك، وتخيل األهداف التي ترغب في تحقيقها، وحدد القيمة المالية التي تود ادخارها وإستثمارها بشكل مستمر. 	

ستستمتع بالقدرة على تخصيص هذا البرنامج بما يتناسب مع متطلباتك الخاصة: حيث يمنحك خيار المساهمة لمدة 5  	
أعوام أو 10 أعوام أو 15 عامًا أو 20 عامًا أو حتى تبلغ الخامسة والتسعين من العمر)95(. كما تتمتع باختيار إستراتيجية 

اإلستثمار والعملة التي ترغب في إستثماراها )الدوالر األمريكي أو الجنيه اإلسترليني أو اليورو(.

االدخار لمستقبلك:

ما عليك سوى اإللتزام بالبرنامج التأميني لتنعم براحة البال التي تأتي من يقينك بأنك تستثمر أموالك من أجل المستقبل بينما 
توفر ألسرتك تغطية تأمينية من خالل اإلستفادة من منفعة التأمين على الحياة التي يقدمها لك هذا البرنامج.

اإلستمتاع بمستقبلك:

في تاريخ إستحقاق البرنامج،سوف تحصل على أموالك الُمدخرة وتحقق أحالمك - فسواء كان حلمك بدء مشروع خاص أو 
شراء منزل أحالمك أو السفر حول العالم، فبرنامج الثروة المضافة سوف يساعدك في تحقيق أهدافك.





منافع برنامج الثروة المضافة

فرصة االستثمار
يمنحك برنامج الثروة المضافة الفرصة للوصول بمدخراتك إلى القيمة المطلوبة من خالل االستثمار في إستراتيجيات 

االستثمار المختلفة. 

خياراتك اإلستثمارية
بناء على مدى تحملك للمخاطر يمكنك إختيار تخصيص مساهماتك في إحدى اإلستراتيجيات اإلستثمارية الخاصة بنا 

)المحافظة، المتوازنة و الجريئة(.

االستراتيجية المحافظة 
مصممة للعمالء الذين يركزون على تقليل الخسائر، والذين غير مستعدين لتحمل مخاطر استثمارية كبيرة. 

االستراتيجية المتوازنة
مصممة للعمالء الذين يركزون  في الحفاظ على رأس المال/نمو رأس المال المتواضع، والذين هم على استعداد لقبول 

مستوى متوسط من مخاطر االستثمار.

االستراتيجية الجريئة
مصممة للعمالء الذين يركزون على نمو رأس المال، والذين هم على استعداد التخاذ مخاطر كبيرة لالستثمار.

منفعة التأمين على الحياة المضمونة
إضافة إلى فرصة اإلستثمار الرائعة، يوفر لك برنامج الثروة المضافة منفعة التأمين على الحياة تضمن ألسرتك القدرة على 
مواصلة نمط حياتهم إذا لم تكن بينهم للقيام بذلك. وعند بداية البرنامج، سيكون لديك إمكانية االختيار ما بين اثنتين من 

منافع الوفاة التالية:

منفعة وفاة تصل قيمتها إلى 50،000،000 دوالر أمريكي أو قيمة الحساب، أيهما أعلى من حيث القيمة. 	
منفعة وفاة تصل قيمتها إلى 50،000،000 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى قيمة الحساب. 	

تتراوح قيمة منفعة الوفاة بين 50،000 دوالر أمريكي و 50،000،000 دوالر أمريكي.



المرونة القصوى
من أجل مساعدتك في التكيف مع الظروف المختلفة، يوفر لك برنامج الثروة المضافة المرونة التي تساعدك في تخصيص 

البرنامج بما يناسب احتياجاتك الخاصة. يكون أمامك اإلمكانية للقيام بأي مما يلي. زيادة مبلغ التغطية التأمينية على الحياة 
بعد مرور السنة الثانية 2 للوثيقة، أو تخفيض مبلغ التغطية التأمينية على الحياة بعد مرور السنة الخامسة للوثيقة.

الحصول على المبالغ النقدية في حال حاجتك إليها 
تشعر دومًا باإلطمئنان عندما تتوفر لديك إمكانية الحصول على األموال عندما تحتاج إليها. حيث يحق لك بعد مرور العام 

األول على إصدار الوثيقة تصفيتين جزئيتين في سنة واحدة و يمكنك سحب حتى 80% من القيمة النقدية النهائية للتصفية 
وفقًا للشروط واألحكام.

مالحظة: من الممكن أن تطبق رسوم التصفية، كما أن الحصول على المبالغ النقدية سيقلل قيمة حسابك وتغطيتك.

منفعة الدخل التقاعدي المميز
عوضًا عن تلقي قيمة حسابك خالل دفعًة واحدًة، يمكنكم اختيار الحصول على دخل شهري منتظم طوال حياتكم ويخضع 

لفترة ضمان لعشرين عامًا كحدٍّ أدنى. وسوف ُيدفع ذلك الدخل الشهري لكم طوال فترة حياتكم، وفي حالة فقدان حياتك ال قدر 
الله خالل الفترة المضمونة - سوف يحصلون المعالين على الدخل الشهري لبقية تلك الفترة. 

الحماية التأمينية االختيارية المميزة
يمكنك تخصيص خطتك وتعزيزها من خالل االختيار بين إحدى منافع التأمين ذات القيمة المميزة المذكورة أدناه:

التنازل عن قسط التأمين في حالة اإلصابة بالعجز:
في حالة اإلصابة المؤسفة بالعجز، ستستمر متاليف بدفع كافة أقساط التأمين المتبقية لضمان سريان البرنامج وعدم تأثير 

تحقيق أهدافك.

منفعة التأمين ألجل محدد:
 ألجل تعزز هذه المنفعة اإلضافية غطاء التأمين على الحياة الخاص بكم بقيمة إجمالية إضافية تصل إلى 2 مليون دوالر أمريكي 

ُتدفع للمستفيدين إلى جانب ميزة التأمين على الحياة المضمونة التي اخترتموها في البداية. 

ملحق منفعة حماية الدخل:
 تقدم هذه المنفعة للمستفيدين إمكانية الحصول على دخل شهري، من شأنه لتحمي أسرتك من فقدان الدخل في حال فقدانك 

للحياة خالل المدة المحددة وطوال المدة الباقية.

منفعة التأمين ألجل محدد للزوج:
يتم سداد دفعة واحدة في حالة تعرض الزوج لحادث مؤسف يؤدي إلى فقدانه للحياة خالل المدة المختارة.

منفعة الحادث الشخصي:
ا في حالة حدوث إصابات خطيرة أو في حال فقدان الحياة ال قدر الله جراء  تضمن هذه المنفعة حمايتكم وحماية أحبائكم ماليًّ

وقوع حادث يؤدي بدوره إلى وقوع أضرار مالية ونفسية.





قصص مشابهة لقصتك
اسمي سامر، مقيم في الكويت مع زوجتي ساندرا منذ حوالي 4 سنوات. ومنذ عام قررت البدء في 

التخطيط لتقاعدنا والذهاب إلى أستراليا، فبحثنا عن برنامج إستثمار من شأنها مساعدتنا في إدخار مبالغ 
كافية بعوائد جيدة طوال فترة مدتها 15 عامًا.

فاخترنا برنامج الثروة المضافة ليس فقط ألنه يتيح لنا إختيار إستراتيجية اإلستثمار بناًء على المخاطر 
التي يمكننا تحملها، بل أيضًا ألنه يضمن إستفادة أسرتنا من الحماية التأمينية في حالة وقوع حوادث 

مؤسفة. فمن خالل المساهمة بمبلغ 980 دوالرًا أمريكيًا شهريًا لمدة 15 عامًا، سوف يتيح لنا برنامج الثروة 
المضافة البدء في ادخار الثروة فضاًل عن أنه سيجعلنا ننعم أيضًا براحة البال. فمهما كانت األحداث التي 

قد أتعرض لها، ستتسلم أسرتي منفعة تأمينية قيمتها 500،000 دوالر أمريكي لتمكنهم من مواصلة نمط 
الحياة الذي اعتادوا عليه.

قم بإدارة وثائق التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية 
والصحية من خالل تطبيق myMetLife. حمل التطبيق او قم 

 www.mymetlife.net بزيارة الموقع االلكتروني

قم بتحميل myMetLife اليوم
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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 1953.

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 وأوروبا 
.www.metlife.com والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عامًا. 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/kuwait لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

إخالء مسؤولية: إن الشركة األمريكية للتأمين على الحياة هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك. ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل الشركة األمريكية 
للتأمين على الحياة )متاليف( وتخضع في جميع األوقات لشروط وأحكام البرنامج والوثيقة واألحكام الصادرة عن متاليف. المعلومات الواردة في هذا المنشور 

مخصصة لفهم المستهلك العام فقط وال تتضمن الشروط الكاملة للوثيقة. ُيرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول على الشروط واألحكام الكاملة.

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة - مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة - الكويت، رقم التسجيل 7245


