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How the plan works

With Term Insurance Plan, you can rest assured that your family and loved ones are financially 

protected should the unthinkable happen to you. The plan does not build cash values, it provides your 

loved ones with a lump sum cash amount should the unexpected happens to you. All you need to do is:

 � Assess how much your family may need in case of your unfortunate loss.

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

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

 � Add additional coverage to your existing policy such as Permanent Total Disability, Accident 

Death Benefits.

Term Insurance
Let your loved ones dreams come true

Since no one can predict what the future holds, it is vital that we plan for all eventualities. 
Now, for a relatively low cost, you can make sure that your loved ones will be provided 
for in case the unexpected happens to you. If maintaining your family’s standards of 
living when you are no longer here is your concern, then, Term Insurance is the plan you 
are looking for. 



Life Insurance Protection

With the option of life coverage up to USD 5 Million, 
your loved ones will be able to meet their financial 
obligations.

Affordability

Term Insurance provides high coverage levels at 
the lowest costs. Through topping-up your existing 
coverage you can provide your family with more 
financial protection.

Multi-currency

With Term Insurance, you have the choice of selecting 
among the three major currencies. The policy is 
available in either USD, GBP or EURO. Should the 
unfortunate happen to you, your family will receive the 
selected lump sum in the currency you selected at the 
policy inception. 

Valuable addition to your family’s Financial Planning

Term Insurance 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.

Benefits of Term Insurance 

Select your plan

5 Years Renewable Terms

With the 5 Years Renewable Term, 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

The 5 Years Renewable Term can be 
converted at anytime during the first 10 
policy years to a permanent plan such as 
Whole Life or Endowment plans.

Level Term

Level Term Insurance offers the 
flexibility to pay premiums over 10, 15, 
20 and 25 years or from the age of 55 to 
75 with fixed premium throughout the 
term of the policy

Valuable addition to your Business

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

Flexibility in customizing your plan

You can easily tailor-make the plan to 
your unique needs by adding valuable 
supplemental benefits such as Forever 
benefit, Permanent Total Disability 
insurance, Waiver of Premium, 
Accidental Death Benefit and Personal 
Accident on Life insurance.





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.”

Age Limits

Minimum Entry Age: 20 Maximum Entry Age: 65

Policy Termination

When the insured reaches his 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 30 days after due date

Key Facts about the Term Insurance Plan

Minimum Premium

USD GBP EURO

Annual 200 120 160

Semi Annual 104 62.40 83.20

Quarterly 54 32.40 43.20

Monthly 18 10.80 14.40

Coverage Limits

Minimum coverage amount Maximum coverage amount

USD    50,000 USD    5 Million

GBP    30,000 GBP    3 Million

EURO  40,000 EURO  4 Million

My name is Rashid. I have been living in Muscat with my family for almost 11 years now. Like most 
young couples, my wife and I tried to enjoy our daily lives without giving any consideration to 
the future. This hasn’t changed with our new born child. The loans kept on increasing and our 
expenses barely equaled our income. All this changed the day my cousin passed away. He was 
only 40 years old.

That time I realized how short life can be. As I offered my financial services to my cousin’s wife, 
who was at that time without any employment, I was surprised by the fact that she didn’t need any. 
She was expecting a lump sum payment of USD 2 million. My cousin got a Term Insurance policy 
from MetLife 4 years ago… and that coverage didn’t affect his daily expenses much! 

In fact, to get a USD 2 million life coverage for his family for a period of 25 years, he had to pay 
only USD 246 per month! A simple contribution got him and his loved ones the needed peace of 
mind. Term Insurance gives you the chance to get high coverage at the lowest cost. I have a Term 
Insurance now and this has bought serenity to my family.
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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

 دع أحلام 
أحبائك تتحقق

التأمين المؤقت



التأمين ألجل محدد
دع أحالم أحبائك تتحقق

ألنه ال يمكن ألحد التنبؤ بما يخبئه المستقبل، من الضروري أن نخطط لجميع االحتماالت. اآلن، وبتكلفة 
منخفضة نسبًيا، يمكنك التأكد من توفير احتياجات أحبائك في حالة حدوث أمٍر مكروٍه لك. إذا كان ما يقلقك 

هو الحفاظ على مستويات عائلتك المعيشية في حالة فقدك ال قّدر الله، فإن التأمين المؤقت هو البرنامج 
الذي تبحث عنه. 

آلية عمل البرنامج

مع برنامج التأمين ألجل محدد، اطمئن وكن على ثقة بحصول عائلتك وأحبائك على الحماية المالية في حالة حدوث أمٍر 

مكروه لك. البرنامج ال يبني قيًما نقدية، وإنما يوفر ألحبائك مبلًغا نقدًيا مقطوًعا إذا حدث لك أمٌر مكروه. ما يجب عليك فعله:

قّيم مقدار ما قد تحتاج إليه أسرتك في حالة فقدك ال قّدر الله. �

حدد فترة االشتراك التي تناسبك وتناسب ظروفك. �

حدد العملة التي ترغب في دفع االشتراك بها: الدوالر األمريكي أو الجنيه اإلسترليني أو اليورو. �

أضف تغطية تأمينية إضافية إلى بوليصتك الحالية مثل العجز الكلي الدائم ومنافع الوفاة الناتجة عن حادث. �



حماية التأمين على الحياة

مع خيار تغطية التأمين على الحياة التي تصل إلى 5 ماليين دوالر 
أمريكي، سيتمكن أحباؤك من الوفاء بالتزاماتهم المالية.

القدرة االقتنائية

يوفر التأمين ألجل محدد، مستويات تغطية عالية بأقل التكاليف. 
من خالل زيادة تغطيتك التأمينية الحالية، يمكنك تزويد عائلتك 

بمزيد من الحماية المالية.

متعدد العمالت

مع التأمين ألجل محدد، يمكنك االختيار من بين العمالت الرئيسية 
الثالث. البوليصة متاحة إما بالدوالر األمريكي أو الجنيه 

اإلسترليني أو اليورو. إذا حدث لك مكروه، فستتلقى عائلتك المبلغ 
المقطوع المحدد بالعملة التي حددتها في بداية البوليصة. 

إضافة قّيمة إلى خططك المالية ألسرتك

يوفر التأمين ألجل محدد، حاًل ميسور التكلفة لتغطية التزام مالي 
قائم مثل القرض والتأكد من قدرة عائلتك على سداد جميع 

التزاماتك إذا حدث لك مكروه. 

 منافع التأمين ألجل محدد
إضافة قيمة إلى عملك

يمكن استخدام التأمين ألجل محدد، كأداة لالحتفاظ 
بالموظفين عن طريق تزويد موظفيك الرئيسيين 

بالتغطية التأمينية التي يستحقونها.

المرونة في تخصيص برنامجك

يمكنك بسهولة تصميم البرنامج وفًقا الحتياجاتك 
الفريدة عن طريق إضافة منافع تكميلية قّيمة مثل 

منفعة مدى الحياة، وتأمين العجز الكلي الدائم، 
والتنازل عن قسط التأمين، ومنفعة الوفاة الناتجة عن 

الحادث، والتأمين على الحياة من الحوادث 
الشخصية.

حّدد برنامجك
مدة 5 سنوات قابلة للتجديد

مع 5 سنوات قابلة للتجديد، يمكنك التمتع بالتغطية 
لفترة قصيرة ثابتة مع حق مضمون في تجديد 

البوليصة بنفس التغطية ونفس المدة دون الحاجة 
إلى تقديم دليل على صحة جيدة. يمكن تجديد 

البرنامج كل 5 سنوات حتى 75 سنة على أن ُتحتسب 
أقساط التجديد على أساس السن الذي تم بلوغه. ومع 

ذلك، فإن أي زيادة في التغطية التأمينية سوف 
تتطلب توفير أدلة طبية ُمرضية. 

قابلية التحويل

يمكن تحويل مدة 5 سنوات قابلة للتجديد في أي 
وقت خالل سنوات البوليصة العشر األولى إلى برنامج 

دائم مثل برنامج التأمين مدى الحياة أو برامج 
الوقف.

التأمين الثابت ألجل محدد

يوفر التأمين ألجل محدد، المرونة في دفع األقساط 
التي تزيد على 10 و15 و20 و25 عاًما أو من سن 55 إلى 

75 عاًما بقسط ثابت طوال مدة البوليصة.





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

حدود السن

الحد األقصى للسن عند بدء الخطة: 65الحد األدنى للسن عند بدء الخطة: 20

إنهاء البوليصة

 عندما يبلغ المؤمن عليه عيد ميالده الخامس والسبعين، 
 أو في تاريخ انتهاء العقد الموضح في وثائق البوليصة.

 إذا لم يتم دفع أي قسط بحلول نهاية فترة السماح البالغة 30 يوًما 
بعد تاريخ االستحقاق

حقائق أساسية عن برنامج التأمين ألجل محدد
الحد األدنى للقسط

يوروجنيه إسترلينيدوالر أمريكي

200120160سنوي

10462.4083.20نصف سنوي

5432.4043.20ربع سنوي

1810.8014.40شهري

حدود التغطية

الحد األقصى لمبلغ التغطيةالحد األدنى لمبالغ التغطية

5 مليون دوالر أمريكي50،000 دوالر أمريكي

3 مليون جنيه إسترليني30،000  جنيه إسترليني

4 مليون  يورو40،000  يورو

قصص مشابهة لقصتك
اسمي راشد. أعيش في مسقط مع عائلتي منذ ما يقرب من 11 عاًما. مثل معظم األزواج الشباب، حاولت أنا وزوجتي االستمتاع 

بحياتنا اليومية دون أي اعتبار للمستقبل. ولم يتغير هذا مع طفلنا المولود حديًثا. استمرت القروض في االزدياد وبالكاد كانت نفقاتنا 
على قدر دخلنا. كل هذا تغير يوم وفاة ابن عمي. فقد توفي وعمره 40 سنة.

في ذلك الوقت أدركت مدى قصر الحياة. عندما عرضت خدماتي المالية على زوجة ابن عمي، التي كانت في ذلك الوقت بدون أي 
عمل، فوجئت بحقيقة أنها لم تكن بحاجة إلى مساعدتي. إذ كانت تتوقع دفع مبلغ مقطوع قدره 2 مليون دوالر أمريكي. فكان ابن 

عمي قد حصل على بوليصة تأمين مؤقت من متاليف منذ 4 سنوات ... وهذه التغطية التأمينية لم تؤثر على نفقاته اليومية كثيًرا! 

في الواقع، للحصول على تغطية للتأمين على الحياة بقيمة 2 مليون دوالر أمريكي لعائلته لمدة 25 عاًما، كان عليه أن يدفع 246 دوالًرا 
أمريكًيا فقط شهرًيا! اشتراك بسيط منحه وأحباءه راحة البال التي احتاجوا إليها. يمنحك التأمين ألجل محدد فرصة الحصول على 

تغطية عالية بأقل تكلفة. ولدي اآلن تأمين ألجل محدد الذي منح عائلتي الطمأنينة.
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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.


