
Protect Your 
Dreams

Decreasing Term Insurance Oman



How the plan works
Decreasing Term Insurance can be customized to suit your needs and circumstances. While the plan 
does not build cash value, it has the protection element one would need to ensure the financial security 
of his or her family. All you need to do is: 

 � Select the coverage amount between USD 50,000 and USD 50 million

 � Choose the contribution period that best suits your needs (5, 10, 15, 20 or 25 years)

 � Select your method of premium payment as single premium or regular premium*: monthly, 
quarterly, semi-annually or annually

 � Choose between single or joint life insurance coverage 

 � Enhance your plan with additional life insurance benefits such as Passive War Risk, Permanent 
Total Disability and Waiver of Premium**

Decreasing Term Insurance
Protect Your Dreams

While life insurance can’t replace you, it can definitely provide financial protection and 
security to your family and their dreams after you’re gone. Decreasing Term Insurance 
protects the dreams of your loved ones, even if you are no longer here to protect them 
yourself. 

Whether you’re purchasing your dream home or working towards getting your kids 
in and out of college, Decreasing Term Insurance can help you protect the goals and 
accomplishments of your family.

*Payment period will be 80% of the selected term.
**Additional life insurance benefits are available under regular premium only.

 All you need to do now is relax and enjoy the peace of mind that comes along with knowing that you 
and your family are covered against life’s unexpected twists and turns.



Affordability 

With its high coverage-low cost feature, Decreasing 
Term Insurance is an affordable alternative or 
enhancement to permanent life insurance policies. In 
fact, for an annual premium of USD 900, you can get 
coverage for USD 1 million!

Valuable addition to your family’s financial planning  

Decreasing Term Insurance is a great solution to help 
cover your financial obligations like a home loan or your 
children’s college education, if the unexpected event of 
loss of life occurs. 

Valuable addition to your business   

Because Decreasing Term Insurance is so affordable, 
it’s easy for you to become an employer of choice 
and increase staff retention by providing your key 
employees with the coverage they deserve.

Benefits of Decreasing Term Insurance 

Select your plan
Decreasing Term Insurance allows you 
to choose between a single or joint life 
cover and with a life insurance cover up 
to USD 50 million, you can take comfort 
in knowing your dependents would be in 
a position to maintain their lifestyle if you 
are no longer here to provide for them. 

Single Life Coverage 

In the unfortunate event of loss of life of 
the Insured Person, the beneficiary (ies) 
will receive the decreased life insurance 
benefit based on the amortization table.  

Joint Life Coverage

Decreasing Term Insurance allows you 
to opt for a “joint” life insurance cover 
for both you and your spouse. In the 
regretful event where one of the joint 
insureds passes away, the beneficiary 
(ies) will be entitled to the life insurance 
benefit of the deceased insured. The 
policy will terminate once both of the 
joint insureds passes away. 

Flexibility in customizing your plan

Decreasing Term Insurance can be 
tailored to suit your existing loans. 
Select your policy term and payment 
period. Your insurance consultant will 
take into account the interest rate of 
your existing loan(s) and will set you 
up with the perfect plan to protect the 
dreams of your loved ones.  You can 
even add on supplemental benefits 
like Waiver of Premium, Permanent 
Total Disability and Passive War Risk to 
enhance your basic term life plan. 





Stories like yours

Manage your policies and access personalised financial and well-being  
content on myMetLife. Get the app or visit www.mymetlife.net

“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.”

If Single Life is selected:

Maria, as a beneficiary, would 
be entitled to the decreased 
life insurance amount in the 
unfortunate event of Omar’s 
loss of life. 

Valuable Optional Insurance Protection:
Enhance your plan by opting for additional benefits*. You can elect to add: 

Permanent Total Disability: Anyone who depends on an income to pay bills should definitely have 
a financial cushion to fall back on in case you cannot work as a result of an accident or sickness. This 
benefit will help you avoid severe financial problems by allowing you to meet your financial obligations 
through guaranteed cash payments up to USD 2 million. Like the Life Benefit, PTD’s face amount will 
also decrease. 

Passive War Risk: You can’t be too careful these days. Don’t leave your family vulnerable if you fall 
victim to the consequences of war. Our policies exclude war risk coverage, so, by selecting this benefit 
you will be covered for loss of life as a result of war. 

Waiver of Premium on Disability: MetLife will waive all the remaining premiums to guarantee that the 
plan remains in force and that the goals remain unaffected in case of disability of the policy owner.

Omar, 34, and his loving wife Maria have just purchased their dream home in a beautiful 
development- the perfect location  to raise their 4 year old son, Talal. While Omar has always been 
good with his money, he still needed to take out a 20 year mortgage to purchase their new home. 

As the main breadwinner of the family, Omar started looking into getting a ‘temporary’ life insurance 
solution that matches the length of his home loan. That way if something terrible should happen to 
him, his family would be able to afford the mortgage payments and keep their dream home. Omar 
also likes the idea of the policy expiring around the time that Talal would be graduating from college; 
this way he has some peace of mind knowing that a term life insurance cover would ensure Talal’s 
education is paid for, in case anything should happen to him. 

Omar opted to take out a 20 year Decreasing Term Insurance policy with MetLife. 

Below are different scenarios reflecting the options  Omar can select with his plan:

If Joint Life Cover is selected: 

Omar and Maria would be covered under the Life Benefit feature of this 
plan. If Maria is a ‘stay at home mom’, the maximum limit would be same 
as Omar’s benefit (maximum of USD 2 million). If Maria is working, this 
limit can be increased.

In case Omar passes away first, Maria, as a beneficiary, will receive the 
decreased life insurance amount, the policy will continue till the end of 
plan term or Maria passes away, which ever occurs first.

*Additional benefits are only available under regular premium.
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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.

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 1953.

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



عمان التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية

احِم أحلامك



رغم أن التأمين على الحياة ال يمكن أن يستبدلك، إال أنه من الممكن قطعًا أن يوفر لك الحماية المالية واألمن
الالزم ألسرتك وأحالمهم بعد رحيلك. يهدف التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية إلى حماية أحالم أحبائك،

حتى إذا لم تعد موجودًا معهم لحمايتها بنفسك.

وسواء كنت تشتري منزل أحالمك أو تعمل على توفير التعليم الجامعي ألطفالك، فإن التأمين ألجل محدد

المتناقص التغطية يمكن أن يساعدك في حماية أهداف أسرتك وإنجازاتهم.

التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية
احِم أحالمك

آلية عمل البرنامج
يمكن تخصيص التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية ليتناسب مع احتياجاتك وظروفك. ومع أن البرنامج ال يبني قيمة نقدية،

إال أنه يمتلك عنصر الحماية الذي يحتاجه أي شخص لضمان التأمين المالي له وألسرته. ما يجب عليك فعله:

حدد مبلغ التغطية بين 50،000 دوالر أمريكي إلى 50 مليون دوالر أمريكي. . �

اختر فترة المساهمة األكثر مالءمة الحتياجاتك )5 أو 10 أو 15 أو 20 أو 25 سنة( �

حدد طريقتك في دفع األقساط، هل هو قسط وحيد أم قسط منتظم*: شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا . �

اختر بين تغطية التأمين على الحياة الفردي أو المشترك  �

عّزز برنامجك بمنافع التأمين على الحياة مثل مخاطر الحرب السلبية والعجز الكلي الدائم والتنازل عن القسط** �

* ستكون مدة الدفع 80% من األجل المحدد.

** تتوافر المنافع اإلضافية للتأمين على الحياة وفقًا للقسط المنتظم فقط.

كل ما تحتاج إلى فعله اآلن هو االسترخاء واالستمتاع براحة البال التي ستشعر بها عندما تعلم أنك تحصل أنت وأسرتك على 
تغطية من المتقلبات والمنعطفات الحياتية غير المتوقعة.



منافع التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية

القدرة االقتنائية 
بميزة التغطية الشاملة والتكلفة المنخفضة، يعد التأمين ألجل محدد

المتناقص التغطية بدياًل أو تعزيزًا ميسور التكلفة لوثائق التأمين الدائم
على الحياة. وفي الواقع، مقابل قسٍط سنوي قدره 900 دوالر أمريكي،

يمكنك الحصول على تغطية بقيمة مليون دوالر أمريكي!

إضافة قّيمة إلى خططك المالية ألسرتك 
يمثل التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية حاًل رائعًا للمساعدة في

تغطية التزاماتك المالية مثل القرض المنزلي أو التعليم الجامعي
ألطفالك، حال حدوث الوفاة غير المتوقعة.

إضافة قيمة إلى عملك 

نظرًا لألسعار الميّسرة التي يتميز بها التأمين ألجل محدد المتناقص 
التغطية، سيكون من السهل بالنسبة لك أن تصبح صاحب عمٍل مفضٍل 

لدى الكثيرين وأن ُتزيد من معدالت استبقاء الموظفين بأن توفر 
لموظفيك األساسيين التغطية التي يستحقونها.

المرونة في تخصيص برنامجك

يمكن تعديل التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية 
ليتناسب مع قروضك الحالية. حدد مدتي الوثيقة 

والدفع. سيراعي مستشار التأمين الخاص بك سعر 
الفائدة لقرضك )قروضك( الحالية وسُيعدُّ لك برنامجًا 

مثاليًا لحماية أحالم من تحب. ويمكنك أيضًا إضافة 
منافع إضافية مثل التنازل عن القسط والعجز الكلي 

الدائم ومخاطر الحرب السلبية لتعزيز برنامجك 
األساسي للتأمين المؤقت على الحياة. 

حّدد برنامجك

يتيح لك التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية أن 

تختار بين تغطية التأمين الفردي أو المشترك، 

وبتغطية تأمين على الحياة تصل إلى 50 مليون دوالر 

أمريكي، يمكنك أن تنعم بالراحة عندما تعلم أن من 

تعولهم سيكونون في وضٍع يسمح لهم بالحفاظ على 

نمط حياتهم إذا لم تعد موجودًا لالعتناء بهم. 

تغطية التأمين على الحياة الفردي 
في حالة فقد الشخص المؤمن له حياته ال قّدر الله،

فسيحصل المستفيد )المستفيدون( على منافع
التأمين على الحياة المتناقص بناًء على جدول

االستهالك.

تغطية التأمين على الحياة المشترك

يتيح لك التأمين ألجل محدد المتناقص اختيار 

تغطية تأمين على الحياة"مشتركة" لك ولزوجك.في 

حالة الحادث المؤسف لوفاة أحد المؤمن عليهم 

المشتركين يحق للمستفيد )ين( لمنفعة التأمين على 

الحياة للمتوفى.





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 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.

الحماية التأمينية االختيارية القّيمة:
عّزز برنامجك باختيار المنافع اإلضافية*. يمكنك أن تختار إضافة: 

العجز الكلي الدائم: أي شخص يعتمد على دخله في دفع الفواتير يجب أن يكون لديه بالتأكيد احتياطي مالي يلجأ إليه في
حال لم يتمكن من العمل نتيجة لحادثة أو مرض. ستساعدك هذه المنفعة في تفادي المشكالت المالية القاسية بأن تسمح لك
بالوفاء بالتزاماتك المالية من خالل مدفوعات نقدية مضمونة تصل إلى 2 مليون دوالر أمريكي. ومثل استحقاق التأمين على

الحياة، ستتناقص أيضًا القيمة االسمية للعجز الكلي الدائم.

مخاطر الحرب السلبية: ال يمكنك أن تكون حذرًا للغاية هذه األيام. ال تترك أسرتك عرضة للفقر إذا وقعت ضحية لويالت 
الحرب. تستثني الوثائق التأمينية التي نقدمها تغطية مخاطر الحرب، لذا، باختيار هذه المنفعة، ستحصل على تغطية لفقدان 

الحياة نتيجة للحرب. 

التنازل عن القسط: ستتنازل متاليف عن جميع األقساط المتبقية لضمان بقاء البرنامج قيد النفاذ، وأن تظل األهداف غير متأثرة 
في حال فقدان حياة أو عجز مالك الوثيقة.

* تتوافر المنافع اإلضافية فقط وفق القسط المنتظم.

قصص مشابهة لقصتك
اشترى عمر ذو 34 عامًا وزوجته الحبيبة ماريا منزل أحالمهما في منطقة جميلة وموقٍع مثالي لتربية ابنهما طالل ذي 4 أعوام. ورغم 

أن عمر كان دائمًا حسن التصرف بأمواله، إال أنه كان بحاجة للحصول على قرٍض برهن عقاري مدته 20 عامًا لشراء منزلهما الجديد. 

وبصفته المعيل الرئيسي لألسرة، بدأ عمر البحث في الحصول على حل تأمين ”مؤقت“ على الحياة بحيث يتوافق مع مدة قرضه

المنزلي. وهكذا إذا وقع شيٌء مكروه له، فستكون عائلته قادرة على تحمل مدفوعات الرهن العقاري واالحتفاظ بمنزل أحالمهم.

يحب عمر أيضًا فكرة انتهاء الوثيقة بحلول الوقت الذي سيتخرج فيه طالل من الجامعة؛ وهذا يمنحه شيئًا من راحة البال ألن

تغطية التأمين على الحياة ألجل من شأنها أن تضمن سداد تكاليف تعليم طالل، في حالة تعّرض عمر ألي شيء.

فاختار عمر الحصول على وثيقة التأمين ألجل محدد المتناقص التغطية مدتها 20 عامًا في متاليف. 

فيما يلي سيناريوهات مختلفة تعكس الخيارات التي يمكن أن يختارها عمر مع برنامجه:

إذا تم اختيار تأمين فردي:

كأحد المستفيدين, يحق لماريا 
الحصول على مبلغ التأمين على 

الحياة في الحادث المؤسف لفقدان 
عمر للحياة

إذا تم اختيار تغطية تأمين مشترك:

عمر و ماريا سوف يكونان مغطيان بموجب ميزة منفعة الحياة لهذا البرنامج. لو ماريا "أم ربة 
منزل" سوف يكون الحد األقصى مثل منفعة عمر)الحد األقصى 2 مليون دوالر أمريكي(. لو 

ماريا تعمل، يمكن زيادة هذا الحد.

في حالة وفاة عمر أوالً ، ستحصل ماريا ، كمستفيدة ، على مبلغ التأمين على الحياة المخفض ، 
وستستمر الوثيقة حتى نهاية مدة البرنامج أو وفاة ماريا ، أيهما يحدث أوالً.
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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 1٩53.

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 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 مســؤولية: إن شــركة أميريكان اليف إنشــورانس كومباني هي إحدى الشــركات التابعة لشــركة متاليف إنك. ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل شــركة 
أميريــكان اليــف إنشــورانس كومبانــي )متاليف( وتخضع في جميع األوقات لشــروط وأحكام البرنامج والوثيقة واألحكام الصــادرة عن متاليف. المعلومات الواردة في 

هذا المنشــور مخصصة لفهم المســتهلك العام فقط وال تتضمن الشــروط الكاملة للوثيقة. ُيرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول على الشــروط واألحكام الكاملة.


