
Investor 
Advantage
The future of wealth creation, your way



We understand that you have big 
plans for your future, so you  
need a plan that allows you to 
make short-term contributions 
and reap the benefits once you 
fulfill your goals.

Investor Advantage is all about choice and flexibility for you. 

This solution is an investment plan designed to put you in control 

of your financial future, giving you the opportunity to invest in a 

wide range of global investment funds and portfolios. 

This plan is perfect to invest your bonuses, inheritance, profits 

from other investments or just simply the money you have been 

putting aside. 



How the plan works:

All you need to do is:

Choose the amount that you want to invest.

Choose the investment funds or portfolios which suit your 
goals and circumstances. Investments can be made in the 
currency of your choice (USD, GBP, EUR).

Enhance your plan with the exclusive benefit of 
Health Cover Abroad.

Choose your payment mode. You can invest a 
lump sum or invest more regularly.



Understanding what your plan offers; customizing 
your benefits.

Premium starts at USD 12,000 a year

Short-term contribution, long term investment: 
pay for 1, 2, 3 or 4 years and invest till age 95

Protect your health with the unique Health Cover 
Abroad benefit

Portable - If you leave the UAE, this plan will continue

30-days free look period

Easy access to your money when you need it - 
up to 4 free withdrawals per year

Option to invest in fund portfolios which are managed 
on your behalf by world class fund managers

FREE benefits: second medical opinion and 
medical discount card



 Maximum flexibility and hassle free investment

The beauty of Investor Advantage is that you can choose to have your money 
managed by global expert fund managers via our risk targeted multi asset funds. 

And with significant experience in managing funds, these fund managers will 
ensure your funds are diversified across multiple markets and asset classes.

Fund managers will leverage on market conditions, to protect your investment 
from potential market fluctuations and to accommodate your evolving needs and 
risk tolerance. You and/or your fund manager can change your investment strategy 
or switch funds for free at any time.

The conservative strategy
 � Designed for cautious customers not prepared to take significant risk.  

The main objective of this strategy is capital preservation and capital appreciation.

 � This strategy has historically delivered returns of 2-4%.

The balanced strategy
 � Designed for customers willing to accept a medium level of investment risk in 

order to secure moderate capital appreciation.

 � This strategy has historically delivered returns of 4-6%.

The aggressive strategy
 � Designed for customers prepared to accept higher level of risk, seeking strong 

capital appreciation.

 � This strategy has historically delivered returns of 6-8%.

Multiple markets and asset classes

Your money can be invested in wide variety of asset classes such as:

 � US equities  � Emerging Markets Bonds

 � US Bonds  � Pacific Equities

 � Global Bonds  � Emerging Markets Equities

 � Global Equities  � Alternatives

 � European Equities  � Cash



Contribute today. Get rewarded tomorrow.

Salem, a 43-year old professional is married with three children. He received his 
annual bonus ($50,000) and decided to set it aside and invest for the future. With 
Investor Advantage, he noticed growth after just five years. 

Annual bonus of $50,000

Annual bonus of $50,000

Investor Advantage in a Balanced Strategy @ 5% yield*

Investment 
value in Year 

Year 5 Year 10 Year 15

$57,232 $70,180 $86,056

Annual bonus of $50,000

Investment 
value in Year 

Year 5 Year 10 Year 15

$63,050 $84,962 $114,490

Investor Advantage in a Aggressive Strategy @ 7% yield*

*For illustration purposes only. Yields and amounts are not guaranteed and subject to market and fund performance.
For more information about the policy contact directly your relationship manager.

Investor Advantage in a Conservative Strategy @ 3% yield*

Investment 
value in Year 

Year 5 Year 10 Year 15

$51,721 $57,607 $64,163
Salem

Salem

Salem



This policy provides you with free:

Second medical opinion
Our second medical opinion 
provides access to renowned 
medical experts if diagnosed  

with a critical illness.

Medical discounts
The medical discount card offers up 

to 30% exclusive discounts at specific 
medical providers in the UAE, including 

dental and optical treatments.



Protect yourself with Health Cover Abroad
With the experts taking care of your funds, it is important to also put your health in the 
hands of specialists, that’s why we offer Health Cover Abroad as an optional add-on to 
Investor Advantage.

·   Cancer
·   Bone marrow transplant
·   Live donor organ transplant

Treatment/surgery in 
the best hospitals around 
the world

Flights and 
Accommodation covered 
for you and a companion

Hospitalization

Medicines

Translator provided 

Visas

·   Treatment of benign brain tumor
·   Coronary artery bypass surgery
·   Heart valve surgery

*Covered Critical Illnesses:

Coverage Amount: USD 1 million per year  
and USD 2 million per lifetime.

To obtain specialist 
healthcare, it is very common 
for residents to seek treatment 
abroad whether or not it is 
covered by insurance. 

Source: Federal National Council Health 
and Environment Committee (2018)

In fact, this figure 
is rising by

10%
annually.





The fine print: Additional plan details

Charges:

Plan Summary:

Plan Details

Issue age 1 month to 85 years

Maturity age 95 years

Contribution periods 12, 24, 36 or 48 months

Currency USD, GBP or EUR

Investment portfolio options Conservative, balanced or aggressive

Premium payment mode Monthly or Annually

Minimum annual premium
12 months - USD 30,000
24 months - USD 15,000

36 months - USD 12,000
48 months - USD 12,000

Maximum annual premium USD 10,000,000

Loss of life benefit 101% of account value

Payout options Lump-sum or annuity

Partial withdrawals 4 free partial withdrawals per year, subject to maximum  
withdrawal limits

Fund switching Unlimited and free

Annual Premium Charge

1 - 6% of the premium over 5-8 years 
depending on premium payment term 

Annual M&E Charge

0.4 - 1% of the account value





myMetLife.net
Our simple, smart online engagement zone

Your future, at your fingertips. Through myMetLife, you can monitor your  

policy performance and selected funds easily—anytime, anywhere. Plus, you will 

find content especially curated for you and get access to health-tracking tools. 

The above features are also available through the myMetLife mobile app. 

Download it now and manage your 
policy at the touch of a button.

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.
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المستثمر الممّيز
مستقبل تكوين الثروات، على طريقتك



إن برنامج المستثمر الممّيز هو البرنامج األمثل لالختيار 
والمرونة، فهو برنامج استثماري مصمم ليجعلكم تسيطرون 

على مستقبلكم المالي، وليمنحكم فرصة لالستثمار في 
مجموعة كبيرة من صناديق االستثمار وحافظاته  االستثمارية.

هذا البرنامج مثالي الستثمار المكافآت الخاصة بكم أو 
اإلرث، االرباح من استثمارات أخرى أو ببساطة االموال التي 

تدخرونها جانبًا.   

نحن ندرك أن لديكم خططًا كبيرة 
لمستقبلكم، لذا، فأنتم تريدون 
برنامجًا يسمح لكم بمساهمات 

قصيرة األجل وحصد المنافع فور 
تحقيق أهدافكم.



كيفية عمل البرنامج:

كل ما عليكم فعله هو:

اختر المبلغ الذي تريد استثماره.

اختر صناديق أو حافظات االستثمار التي تناسب أهدافك أو ظروفك. 
يمكن عمل االستثمارات بالعملة التي تختارها )الدوالر االمريكي، 

الجنيه االسترليني أو اليورو(.

ادعم برنامجك التأميني بالمنفعة الحصرية لـلتغطية 
الصحية في الخارج.

اختر طريقة الدفع. يمكنك استثمار مبلغ كدفعة واحدة أو 
استثمار أكثر من ذلك بشكل منتظم.



يبدأ قسط التأمين بمبلغ 12،000 دوالر أمريكي سنويًا

برنامج قابل للتنقل، فإذا ما رغبتم في مغادرة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فهذا البرنامج سيستمر

30 يومًا فترة المراجعة المجانية

سهولة الحصول على أموالك حين تحتاج إليها - 
4 سحوبات مجانية كل سنة

تعرف على ما يقدمه برنامجك التأميني، 
وخصص المنافع الخاصة بك

مساهمة قصيرة األجل، استثمار طويل األجل: ادفع لمدة سنة، 
سنتين، ثالث أو أربع سنوات واستثمر حتى سن 95 سنة

احِم صحتك بالمنفعة الفريدة للتغطية الصحية في الخارج

خيار االستثمار في حافظات الصناديق التي يديرها مديرو 
صناديق استثمار االموال على مستوى عالمي بالنيابة عنك

منافع مجانية: الرأي الطبي الثاني، و بطاقة الخصم الطبي



مرونة قصوى وتأمين خالٍ من المخاطر
يتميز برنامج المستثمر الممّيز بانه يتميز برنامج المستثمر الممّيز بانه انه يمكنك من اختيار إدارة 

أموالك من قبل خبراء عالميين متخصصين في إدارة الصناديق االستثمارية وذلك من خالل 
صناديقنا االستثمارية  المتعددة األصول.

ومن خالل الخبرة الكبيرة في إدارة األموال، يضمن هؤالء المديرون تنوع أموالكم ضمن عدة فئات 
من األسواق واألصول.

يعمل مديرو صناديق استثمار األموال على الدعم  حسب ظروف السوق لحماية 
استثماركم من التقلبات المحتملة واستيعاب احتياجاتكم وتفاوت المخاطر. يمكنك تغيير 

استراتيجية االستثمار الخاصة بك أو تحويل األموال مجانًا في أي وقت.

االستراتيجية المحافظة
ُصممت هذه االستراتيجية للعمالء الحذرين بغرض تجنب المخاطر الكبيرة. والغرض  �

األساسي من هذه االستراتيجية هو الحفاظ على رأس المال ورفع قيمته.

تاريخيًا، هذه االستراتيجية أدت إلى عوائد تتراوح من 2 إلى %4. �

االستراتيجية المتوازنة
ُصممت هذه االستراتيجية للعمالء الراغبين في الخوض بمخاطر استثمار متوسطة  �

المستوى لضمان االرتفاع المعتدل لقيمة رأس المال.

تاريخياً، هذه االستراتيجية أدت إلى عوائد تتراوح من 4 إلى %6. �

االستراتيجية الجريئة
ُصممت هذه االستراتيجية للعمالء المستعدين لتقبل مستوى مرتفع من المخاطر،  �

ويسعون الرتفاع قيمة رأس المال بشكل كبير.

تاريخيًا، هذه االستراتيجية أدت إلى عوائد تتراوح من 6 إلى %8. �

الفئات المتعددة لألسواق واألصول
يمكنك استثمار أموالك في مجموعة كبيرة من فئات األصول، مثل:

أسهم األسواق الناشئة �االسهم األمريكية �

األسهم الدولية �سندات األسواق الناشئة �

البدائل �السندات األمريكية �

األسهم األوروبية �األسهم الباسيفيكية �

النقد �السندات الدولية �



اشترك اليوم واحصل على المكافأة غدًا

سالم، موظف يبلع من العمر 43 عامًا، متزوج ويعول ثالثة أطفال. وقد صرف سالم أول مكافأة 
سنوية له بمبلغ )50،000 دوالر( وقرر أن يضعه جانبًا ويستثمر من أجل المستقبل. مع برنامج 

المستثمر الممّيز، الحظ وجود نمو بعد خمس سنوات فقط.

* هذا لغرض العرض التوضيحي فقط. هذه العوائد والمبالغ غير مضمونة وتخضع لوضع السوق وأداء الصندوق 
االستثمارية. لمزيد من المعلومات عن البرنامج، يمكنكم االتصال بمدير العالقات مباشرة. 

سالم

قيمة االستثمار 
في السنة

السنة الخامسة

51،721 دوالرًا

عالوة سنوية بقيمة 50،000 دوالر

64،163 دوالرًا57،607 دوالرًا

السنة الخامسة عشرةالسنة العاشرة

برنامج المستثمر الممّيز في االستراتيجية المحافظة بمعدل فائدة %3*

سالم

عالوة سنوية بقيمة 50،000 دوالر

٨6،056 دوالرًا70،1٨0 دوالرًا57،232 دوالرًا

السنة الخامسة عشرةالسنة العاشرةالسنة الخامسة

قيمة االستثمار 
في السنة

برنامج المستثمر الممّيز في االستراتيجية المتوازنة بمعدل فائدة %5*

سالم

عالوة سنوية بقيمة 50،000 دوالر

114،4٩0 دوالرًا٨4،٩62 دوالرًا63،050 دوالرًا

السنة الخامسة عشرةالسنة العاشرةالسنة الخامسة

قيمة االستثمار 
في السنة

برنامج المستثمر الممّيز في االستراتيجية الجريئة بواقع ٧%*



تقدم لك هذه الوثيقة مجانًا المنافع التالية:

تتوفر أيضًا خدمة الرأي الطبي الثاني المجانية من المراكز 
الطبية المشهورة في الواليات المتحدة األمريكية. سيساعد 

طبيب متمرس ومتخصص ضمن مجال مرضك بالتأكد من صحة 
التشخيص الُمقدم والعالج األكثر فاعلية الذي يجب أن تتلقاه.

الرأي الطبي الثاني

تقدم لك بطاقة الخصم الطبي ما يصل 
إلى 30% خصومات حصرية لدى بعض 

مقدمي الرعاية الطبية في اإلمارات العربية 
المتحدة، شاماًل عالج األسنان والنظر.

بطاقة الخصم الطبي



مبلغ التغطية 1 مليون دوالر سنويًا و2 مليون دوالر لمدى الحياة.

احِم نفسك بـ التغطية الصحية في الخارج

مع خبراء يعتنون بأموالك، يغدو من المهم أيضًا وضع صحتك في أيٍد متخصصة، لذلك نقدم لك 
التغطية الصحية في الخارج كمنفعة إضافية اختيارية لبرنامج المستثمر الممّيز.

السرطان �
زراعة النخاع العظمي �
زراعة عضو من متبرع حي �

ورم الدماغ الحميد �
جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي �
جراحة صمام القلب �

* األمراض المستعصية المغطاة:

العالج أو الجراحة في أفضل 
األدويةالمستشفيات في العالم

تغطية مصاريف السفر واإلقامة 
الخاصة بك وبمن يرافقك

أتعاب المترجم

التأشيراتالعالج بالمستشفى

المصدر: لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس 
الوطني االتحادي )201٨(

في الواقع، سيزداد هذا 
الرقم بمعدل

للحصول على الرعاية 
الصحية المتخصصة، كثيرًا 

ما يطلب المقيمون العالج 
بالخارج سواء كان ضمن 

10٪التغطية التأمينية أم ال.
سنويًا.





تفاصيل إضافية عن البرنامج

موجز البرنامج:

تفاصيل البرنامج
من شهر وحتى 85 سنةسن اإلصدار

95 سنةسن االستحقاق

12 أو 24 أو 36 أو 48 شهرًافترات المساهمة

 الدوالر أو الجنيه اإلسترليني أو اليوروالعملة

محافظة، متوازنةأو جريئةخيارات الحافظة االستثمارية

 شهري أم سنويطريقة سداد قسط التأمين

12 شهرًا - 30،000 دوالرالحد األدنى للقسط السنوي
24 شهرًا - 15،000 دوالر

36 شهرًا - 12،000 دوالر
48 شهرًا - 12،000 دوالر

 10،000،000 دوالرالحد األقصى للقسط السنوي

 101% من قيمة الحسابمنفعة فقدان الحياة

 مبلغ كدفعة واحدة أو دفعة سنوي لمدى الحياةخيارات عوائد التأمين

4 سحوبات مجانية كل سنة، خاضعة ألقصى حدود السحبالسحوبات الجزئية

غير محدود ومجانيتحويل الصناديق االستثمارية

الرسوم:

الرسوم السنوية لقسط التأمين

1 - 6 % من قسط التأمين خالل 5-8 سنوات 
حسب فترة سداد القسط

الرسوم السنوية إلدارة الحساب والمصاريف

0.4% - 1% من قيمة الحساب 
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myMetLife.net
موقعنا على اإلنترنت

مستقبلك في متناول يديك. من خالل موقع myMetLife، يمكنك متابعة أداء وثيقتك التأمينية واختيار 
صناديق االستثمار بسهولة في أي وقت ومن أي مكان. كما ستجد محتوى معدًا خصيصًا من أجلك، كما 

يمكنك الوصول ألدوات المتابعة الصحية.

تتوفر المنافع الواردة أعاله عبر تطبيق myMetLife لألجهزة المحمولة.

قم بتنزيل التطبيق اآلن 
وأدر وثيقتك بلمسة زر.

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 
.www.metlife.com وأوروبا 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 المسؤولية: الشركة االميركية للتأمين على الحياة هي شركة تابعة لـ متاليف انك وهذا البرنامج مكتتب من قبل الشركة االميركية للتأمين على 
الحياة )متاليف( ويخضع دومًا لشروط وأحكام الخطة ووثيقة التأمين والبنود اإلضافية لوثيقة التأمين الصادرة من متاليف. المعلومات المبينة في 

هذه النشرة معدة لغرض الفهم العام للعميل فقط وال تحتوي على الشروط الكاملة لوثيقة التأمين. يرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين لالطالع على 
الشروط واألحكام بالكامل.


