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Live Life
Live today, protect tomorrow

Living life to the fullest is something we all aspire to do. Live Life provides a simple way to 
make sure your loved ones are looked after if you fall ill or are no longer around to provide 
for them.

How does the plan work?
With Live Life, you can rest assured that your family and loved ones are financially protected. The plan does 
not have a cash value. Instead, it provides your loved ones with a lump sum cash amount should the worst 
happen to you. All you need to do is:

• Assess how much you or your family may need, if you are diagnosed with a critical illness or if the 
 worst happens to you.

• Select the contribution period you feel suits you and your circumstances the best.

• Select the currency you wish to contribute with: USD, GBP, EURO or OMR.

• Add additional coverage to your policy such as permanent total disability and accident death benefits.

Benefits of Live Life
Life insurance protection

You can help protect your family’s lifestyle and everyday living expenses with the option of life coverage of 
up to USD 50 million.

Critical illness & terminal illness
With the option of critical illness coverage up to USD 1 million, you can protect your lifestyle and expenses, 
should you fall ill with a critical illness. When you add critical illness coverage to Live Life, the terminal illness 
coverage is also provided for free.



Affordability

Live Life gives you the flexibility to choose your coverage levels at a cost that suits you. There is also the 
option to top-up your existing coverage so you can provide your family with more financial protection.

Multi-currency

With Live Life, you have the choice of selecting from four major currencies. The policy is available in either 
USD, GBP, EURO or OMR. Should the unfortunate happen to you, your family will receive the selected lump 
sum in the currency you selected at the start of your policy.

Valuable addition to your family’s financial planning

Live Life provides an affordable solution to cover an existing financial commitment like a loan and ensure 
that your family can pay off all of your liabilities if the unforeseen happens to you.

Valuable addition to your business

Live Life can be used as a staff retention tool by providing your key employees with the coverage they deserve.

Flexibility in customising your plan

Depending on the plan you select, Live Life can be tailored to your unique needs by adding valuable 
supplemental benefits such as permanent total disability insurance, waiver of premium, and more.

Free look period

MetLife offers a 30 day free trial period, following the issuance date, during which time you may cancel the 
plan by writing to Customer Service Department at MetLife. Please note that any refunded premium is not 
subject to interest.

Select your plan
5 years renewable Live Life plan
With the 5 years renewable Live Life plan, you can enjoy coverage for a fixed short period with the 
guaranteed right to renew the policy for the same cover and the same duration without the need to provide 
evidence of good health. The plan can be renewed every 5 years up to age 75 and renewal premiums will be 
calculated on the basis of attained age.

However, any increase in coverage will require satisfactory medical evidence.

Convertibility

You can convert your 5 years renewable Live Life plan at any time during the first 10 policy years to 
a permanent plan with cash value, such as whole life or endowment plans, if you have not suffered a 
permanent and total disability claim.

Live Life terms 6 - 25 years
Live Life offers the flexibility to pay premiums over 6 to 25 years with fixed premium throughout the term of 
the policy. These options are not renewable or convertible.





Optional insurance protection

Accelerated critical illness
You’ll get immediate access to the life insurance benefit up to USD 1 million* when you’re diagnosed with one 
of 32 covered critical illnesses. Accelerated terminal illness** is a feature included in this optional benefit. If 
you’re diagnosed with a terminal illness, the terminal illness benefit will be paid in advance.

*If the life insurance benefit is more than USD 1 million, then the plan will remain in force (excluding the paid 
USD 1 million) and the remaining benefits will be paid in case of loss of life.

**A terminal illness is considered as an advanced and incurable sickness that will result in loss of life within 
12 months. The coverage for terminal illness will be effective after 12 months from the policy issue date.

Permanent total disability (PTD)
At any given age, the chances of an accident leading to permanent total disability are much higher than 
the odds of losing a life. This benefit will help you avoid severe financial problems by allowing you to:

• Meet your financial commitments through guaranteed cash payments of up to USD 2,000,000.

• Receive your PTD Benefit as following:

Waiver of premium on disability

We will waive all the remaining premiums payable by you to guarantee the plan remains in force 
in case of disability.

Period of PTD 
(consecutive) 

6 months

12 months

24 months 

Percentage of 
PTD Benefit

20%

30%

50% 

Age limits
Minimum entry age: 20 Maximum entry age: 65 

Coverage limits for Live Life
Minimum coverage amount

USD 50,000

GBP 30,000

EURO 40,000

OMR 20,000

Maximum coverage amount

USD 50 million

GBP 30 million

EURO 40 million

OMR 20 million

Coverage limits for ACI
Minimum coverage amount

USD 50,000

GBP 30,000

EURO 40,000

OMR 20,000

Maximum coverage amount

USD 1 million

GBP 600,000

EURO 800,000

OMR 400,000

Policy termination
• When you reach your 75th birthday.

• On the expiry date of the contract shown on the 
 policy documentation.

• If any premium is not paid by the end of the grace period of  
 31 days after due date.

Key features

Key exclusions

• Suicide within 2 years from policy issue date
• Loss of life caused by or resulting directly or indirectly from war (if War Risk is not opted)
• If Insured resides in any of the sanctioned countries*
*Sanctioned countries as of April 2019: Crimea region, Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria (subject to changes).





“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.”

Stories like yours
Raed had been living in Oman with his wife and son for the past 11 years. Like most 
young couples, they enjoyed their daily lives with little consideration of investments 
towards the future. As time passed, mortgages and loans accumulated with 
expenditures and costs exceeding their financial means.

One day, everything changed when Raed’s cousin was diagnosed with cancer. After a 
long struggle in which Raed’s cousin lost his job and exhausted most of his savings, he 
passed away at the very young age of 40.

At that moment, Raed came to realise how short and unpredictable life can be. He 
decided to enrol in an insurance plan to secure his family’s financial wellbeing and 
protect them in case of death or critical illness. Live Life was the solution.

Two protections in one plan
By paying USD 186.30 a month for 25 years, Raed ensures his family receives an amount of USD 1 million 
that will be paid out if:

• He passes away. The amount will be used to support his family financially.

OR

• He is diagnosed with a critical illness: it will help facilitating a focus on recovery while ensuring that 
 income compensation is in place to support his loved ones.

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



عش اليوم،
واحمي المستقبل

عمان عيش الحياة



منافع برنامج عيش 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 عيش الحياة، فإن 
تغطية مرض العضال تقدم أيضا مجانا.

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

عيش الحياة
عش اليوم، واحمي المستقبل

كيفية عمل البرنامج؟
مع برنامج عيش 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 الريال العماني. 	
أضف حماية إضافية لبوليصتك مثل: منافع العجز الكلي الدائم أو الوفاة في حادث. 	



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

من الحماية المالية ألسرتك.

العمالت المتعددة
مع عيش الحياة، يمكنك االختيار بين أربع عمالت رئيسة، فالبوليصة متاحة بالدوالر األمريكي أو الجنيه اإلسترليني أو اليورو أو الريال 

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

إضافة ثمينة لخطط عائلتك المالية
يقدم برنامج عيش 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 عيش الحياة كوسيلة للحفاظ على الموظفين األساسيين و توفير التغطية التأمينية 

التي يستحقونها.

المرونة في تفصيل برنامجك
بعد إختيارك للبرنامج، يمكنك تعديل برنامج التأمين عيش 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.

فترة مراجعة مجانية
تقدم متاليف فترة 30 يومًا كفترة تجربة مجانية تلي تاريخ اإلصدار، يمكنك خاللها أن تلغي البرنامج و ذلك بإرسال طلب خطي الى 

مركز خدمة العمالء في متاليف. يرجى مالحظة أن األقساط المدفوعة ال تخضع لفائدة.

إختار برنامجك
برنامج لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد

في هذا البرنامج، يمكنك االستمتاع بتغطية تأمينية مع حق مضمون في تجديد البوليصة 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 للبوليصة 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 البوليصة. 
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 الوفاة.

**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 البوليصة.

التنازل عن سداد األقساط في حالة العجز

تلتزم شركة متاليف باإلعفاء من كافة األقساط التأمينية المتبقية المستحقة عليك لضمان أن البرنامج يظل 
ساريٌا و أن 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 البوليصة
ن عليه سن 75 عاماً. •   عند بلوغ المؤمَّ

•   في تاريخ انتهاء العقد الموضح على مستندات البوليصة.

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

     بعد تاريخ االستحقاق.

حدود التغطية التأمينية لعيش 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

20 مليون ريال عماني   20،000 ريال عماني

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

٤00،000 ريال عماني 20،000 ريال عماني

االستثناءات األساسية
االنتحار خالل سنتين )2( من تاريخ إصدار البوليصة. 	
فقدان الحياة أو العجز الكلي الدائم بسبب الحرب أو الناتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
في حال بقاء المؤمن عليه في أي دولة من الدول الخاضعة للعقوبات الدولية*. 	

* الدول الخاضعة لعقوبات اعتبارًا من أبريل 2019: منطقة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، السودان وسوريا )قابلة للتغيير(.





قصص تشبه قصتك
رائد مقيم في عمان 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 
”عيش 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 البوليصة 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 بالبوليصة، يرجى الرجوع إلى البوليصة لالطالع 

على كافة الشروط و األحكام. 

 .myMetLife قم بإدارة بوالص التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق
 www.mymetlife.net حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني
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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 ١٩53.

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 ١868، 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.


