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يعتمد تحقيق �أهدافك عاد ًة على التخطيط ال�سليم واال�ستعداد
المالي� ،سواء �أردت ادخار بع�ض المال من �أجل تعليم الأبناء �أو
التقاعد �أو ال�سفر حول العالم.
إ�سهاما منا في تحقيق �أق�صى قيمة لمدخراتك ،قمنا بت�صميم
� ً
برنامج بناء الثروة الذي ُيعد ً
حل مر ًنا يمكن تطويعه ليتنا�سب مع
طموحاتك المالية بينما يقدم لك ت�أمي ًنا قي ًما لحماية �أحالمك
و�أحالم �أحبائك.

كيفية عمل البرنامج

ابد�أ بالتخطيط لم�ستقبلك
�أغم�ض عينك وتخيل الأحالم التي ترغب في تحقيقها ،وقم
بو�ضع برنامج بناء الثروة الخا�ص بك الذي يتنا�سب مع
طموحاتك المالية .يمكنك ا�ستثمار مبلغ �إجمالي �أو �سداد
م�ساهمات منتظمة لفترة تتراوح بين � 5أعوام و 20عام ًا� .سوف
يكون لك حرية اختيار العملة (دوالر �أمريكي �أو الجنيه �إ�سترليني

تماما مع مدى
�أو اليورو) و�إ�ستراتيجية اال�ستثمار التي تتنا�سب ً
قدرتك على تحمل مخاطر الإ�ستثمار.

ابد�أ في تكوين ثروتك
الآن وبعد �أن قمت بو�ضع برنامج بناء الثروة الخا�ص بك وفق ًا
لطموحاتك� ،سوف ت�ستثمر م�ساهماتك على الفور تب ًعا لإر�شاداتك.
ما عليك �سوى االلتزام بخطتك واال�ستمتاع براحة البال التي ت�أتي
نتيجة لمعرفتك ب�أنك قد بد�أت بالفعل في التخطيط لم�ستقبلك،
كما يمكنك تقديم م�ساهمات �إ�ضافية لزيادة طموحاتك باكت�ساب
الثروة.

انعم باال�سترخاء وا�ستمتع بم�ستقبلك
عندما ت�شعر ب�أنه يمكنك تحقيق �أحالمك ،ف�إن كل ما تحتاج �إليه هو
قب�ض قيمة ح�ساباتك والبدء في تحقيق �أحالمك !
�أن الأمر بهذه الب�ساطة!

منافع برنامج
بناء الثروة
فرصة االستثمار
يمنحك برنامج بناء الثروة العالمي الفر�صة للو�صول
بمدخراتك �إلى القيمة المطلوبة من خالل اال�ستثمار في
�إ�ستراتيجيات اال�ستثمار المختلفة.
خياراتك اإلستثمارية

بناء على مدى تحملك للمخاطر يمكنك �إختيار تخ�صي�ص
م�ساهماتك في �إحدى الإ�ستراتيجيات الإ�ستثمارية الخا�صة بنا
(المحافظة ،المتوازنة و الجرئية).
اال�ستراتيجية المحافظة
م�صممة للعمالء الذين يركزون على تقليل الخ�سائر ،والذين
غير م�ستعدين لتحمل مخاطر ا�ستثمارية كبيرة.
اال�ستراتيجية المتوازنة
م�صممة للعمالء الذين يركزون في الحفاظ على ر�أ�س المال
 /نمو ر�أ�س المال المتوا�ضع ،والذين هم على ا�ستعداد لقبول
م�ستوى متو�سط من مخاطر اال�ستثمار.

اال�ستراتيجية الجريئة
م�صممة للعمالء الذين يركزون على نمو ر�أ�س المال ،والذين
هم على ا�ستعداد التخاذ مخاطر كبيرة لال�ستثمار.
مرونة في تغيير تركيبة األصول
الخاصة بك
يتميز برنامج بناء الثروة بقدرتك على تغيير اال�ستثمارات وفقاً
لأو�ضاع ال�سوق الدائمة التغير .في الواقع� ،سوف تتوفر لديك
�إمكانية نقل ح�ساب ا�ستثمار �إلى ح�ساب �آخر لنتيح لك فر�صة
الفعالية وف ًقا لأو�ضاع ال�سوق لحماية قيمة ح�سابك من �أية
تقلبات م�ؤثرة تحدث بال�سوق.
حماية تأمينية مميزة
تعد منفعة الت�أمين على الحياة من الموا�صفات الهامة الحتياطات
الأمان الخا�صة ب�أ�سرتك .ي�شتمل برنامج بناء الثروة على منافع
ذات قيمة عالية على الحياة� ،أو فقدان الحياة نتيجة حادث مما
قد ي�ساعد �أ�سرتك في االحتفاظ بنمط حياتهم حتى في حالة
غيابك وعدم قدرتك على توفير ذلك لهم.

الحماية التأمينية االختيارية المميزة
يمكنك تخ�صي�ص خطتك وتعزيزها من خالل االختيار من
بين �إحدى منافع الت�أمين ذات القيمة العالية المذكورة �أدناه:
التنازل عن ق�سط الت�أمين في حالة العجز� :سوف ت�ستمر
�شركة متاليف في �سداد كافة الأق�ساط المتبقية في حالة
العجز -ال قدر اهلل -ل�ضمان ا�ستمرار فاعلية البرنامج
الت�أميني وعدم الم�سا�س ب�أهدافك.
منفعة الت�أمين المحدد لأجل :تعزز هذه المنفعة الإ�ضافية غطاء
الت�أمين على الحياة الخا�ص بك بقيمة �إجمالية �إ�ضافية ت�صل
�إلى  2مليون دوالر �أمريكي تُدفع للم�ستفيدين �إلى جانب منفعة
الت�أمين على الحياة الم�ضمونة التي �إخترتها في البداية.
ملحق للح�صول على منفعة الدخل :تتيح هذه المنفعة �إمكانية
ح�صول الم�ستفيدين على دخل �شهري لم�ساعدة �أ�سرتك في
التكيف مع فقدان م�صدر الدخل في حالة فقدان حياتك -ال
قدر اهلل  -خالل فترة �سريان البولي�صة ،وعلى مدار الفترة
الزمنية المتبقية.
الت�أمين المحدد لأجل الزوجُ :يدفع مبلغ من المال في حالة
تعر�ض الزوج لحادث م�ؤ�سف ي�ؤدي �إلى فقدان حياته خالل
المدة المختارة.
في الواقع� ،سوف يح�صل الم�ستفيدون في حالة فقدان الحياة
ال قدر اهلل -على ن�سبة تبلغ  %101من قيمة الح�ساب ،و�إذا كانفقدان الحياة نتيجة حادث ف�سوف ت�صل الن�سبة �إلى  %151من
قيمة الح�ساب.
تغطي منفعة فقدان الحياة بحادث �أ�صحاب بوال�ص الت�أمين
عاما وت�صل قيمتها
الذين تتراوح �أعمارهم بين � 5أعوام وَ 65
الق�صوى �إلى  200,000دوالر �أمريكي �أو  120,000جنيه
�إ�سترليني �أو  160,000يورو وفق ًا للعملة المحددة.
الحصول على المبلغ النقدي وقت
الحاجة
ت�شعر دوم ًا بالإطمئنان عندما تتوفر لديك �إمكانية الح�صول على
الأموال عندما تحتاج �إليها .حيث يحق لك بعد مرور العام الأول
على �إ�صدار البولي�صة ت�صفيتين جزئيتين في �سنة واحدة ،و
يمكنك �سحب حتى  %80من القيمة النقدية النهائية للت�صفية وفق ًا
لل�شروط والأحكام*.
*�سوف تعمل الت�صفية الجزئية على تخفي�ض قيمة ح�سابكُ .يط َّبق الحد
الأدنى للمبالغ ور�سوم الت�صفية.

منفعة الدخل التقاعدي المميز
عو�ض ًا عن �إ�ستالم قيمة ح�سابك بدفعة واحد ًة ،يمكنك �إختيار
الح�صول على دخل �شهري ُمنتظم طوال حياتك .و�سوف ُيدفع
ذلك الدخل ال�شهري لك طوال فترة حياتك ،وفي حالة فقدان
حياتك  -ال قدر اهلل خالل الفترة الم�ضمونة � -سوف يح�صل
المعالين على الدخل ال�شهري لبقية تلك الفترة.
 15يوم ًا فترة المراجعة المجانية
تقدم متاليف فترة  15يوم ًا كتجربة مجانية ،يمكنك خاللها �أن
تلغي البرنامج و ذلك ب�إر�سال طلب خطي �إلى مركز خدمة
العمالء في متاليف� ،ص.ب ،371916 :دبي ،الإمارات العربية
المتحدة خالل الـ  15يوم ًا الأولى التي تلي تاريخ الإ�صدار� .أنت
م�ؤهل بالح�صول على الأق�ساط المدفوعة .لن يتم �إعادة �أي
ق�سط �إذا تم بالفعل دفع المطالبة .يرجى المالحظة ب�أن �أي
ق�سط ت�أميني تم ا�سترداده ال يخ�ضع لفائدة.

قصص مشابهة لقصتك
ا�سمي �صالح ،مقيم في قطر برفقة زوجتي ليلى وابني �أحمد .كان

�سوف يتيح لنا هذا البرنامج ادخار ما يقرب من 129,000
دوالر �أمريكي ،وذلك من خالل الم�ساهمة بمبلغ ب�سيط مقداره
عاما وف ًقا لإ�ستراتيجية
 500دوالر �أمريكي �شهر ًيا على مدار ً 15
اال�ستثمار المتوازنة .وبتوافر هذا المبلغ ،يكون لأحمد لديه
الفر�صة باختيار مكانه المنا�سب ال�ستكمال تعليمه.

مدخراتنا في توفير تعليم مقبول البننا ،حيث قدم لنا م�ست�شار

لن يقوم برنامج بناء الثروة بت�شغيل �أموالي فقط ،ولكنه �سيوفر لأ�سرتي
راحة البال نظ ًرا لمعرفتهم بحمايتهم في حالة حدوث �أي مكروه لي.

�أحمد في الثانية من العمر عندما اكت�شفنا �أن تكاليف التعليم
مرتفعة للغاية و�أنها �ستوا�صل االرتفاع على مر ال�سنين .لذا بد�أنا
في البحث عن و�سائل �أخرى لالدخار خو ًفا من عدم كفاية
الت�أمين الخا�ص بنا برنامج بناء الثروة.

“هذا الربنامج تتعهده ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة (متاليف) ويخ�ضع يف جميع الأوقات ل�شروط الربنامج و�أحكامه والبولي�صة واملالحق
ال�صادرة من متاليف ،والغر�ض من املعلومات الواردة يف هذا الكتيب تقدمي نبذة عامة للعمالء فقط ،وال ت�شتمل على ال�شروط الكاملة اخلا�صة بالبولي�صة.
ُيرجى الرجوع �إىل البولي�صة لالطالع على كافة ال�شروط والأحكام”.

تمتع بخدمة بمتاليف على �شبكة الإنترنت لالطالع على بوال�ص الت�أمين الخا�صة بك والدفع و�إدارتها على
مدار � 24ساعة في اليوم ،و خالل  365يوم في ال�سنة.

�شركة متاليف �إنك (رمزها  METفي بور�صة نيويورك) من خالل فروعها وال�شركات التابعة لها (“متاليف”) ،هي
�شركة رائدة عالميا في مجال الت�أمين على الحياة ودفعات الراتب ال�سنوي والت�أمين الجماعي للموظفين و�إدارة الأ�صول،
و ت�ساعد عمالئها من الأفراد وال�شركات على الم�ضي في دروب حياتهم المتغيرة.

ت�أ�س�ست متاليف في عام  ،1868ولها عمليات في �أكثر من  40بلداً وتتبو�أ متاليف مواقع ريادية في �أ�سواق
الواليات المتحدة و اليابان و�أمريكا الالتينية و �آ�سيا و�أوروبا وال�شرق الأو�سط .لمزيد من المعلومات ،يرجى
زيارة www.metlife.com
متاليف هي �شركة رائدة في مجال الت�أمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة  65عاما .ومن خالل
الفروع التابعة لها ،تقدم �شركة متاليف ت�أمين على الحياة ،الحوادث وت�أمين �صحي  ،باال�ضافة الى برامج وخدمات
التقاعد واالدخار للأفراد وال�شركات.
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لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارةwww.metlife-gulf.com :

اميركان اليف ان�شورن�س كومباني هي �شركة تابعة لمتاليف انك
(مرخ�صة من قبل م�صرف قطر المركزي ())QCB
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