
Critical Illness 
Care Plus
Peace of mind for you and your family

UAE



Protecting your health  
should not cost your life 
savings. You may never be 
fully prepared for a major 
illness, but you can be 
financially prepared with 
MetLife's Critical Illness 
Care Plus benefit solutions. 



Select the coverage amount.

Select the contribution period: You can choose to 
pay premiums on annual, semi-annual, quarterly and 
monthly basis.

Overview

All you need to do is:

How the plan works:

Critical Illness Care Plus provides financial support to cover the costs of 
treatment or loss of income to help you and your family focus on your recovery, 
if diagnosed with any of the 35 covered illnesses.

Pay your premiums: Enjoy the peace of mind that 
comes with knowing that you and your family have 
coverage against unexpected circumstances.



Covered Critical Illnesses (Insured and Spouse)

Category Tier Critical Illness Conditions Amount Payable

Cancer 

Tier 1 Benefits Cancer - advanced 100%

Tier 2 Benefits Cancer - excluding specified early 
stage cancers 50%

Tier 3 Benefits Cancer - early stage cancers

25%  
(capped at AED 100,000 

or relevant currency 
equivalent)

Heart 

Tier 1 Benefits

Heart Condition - significantly 
impaired heart function 

100%
Heart Attack - significantly 
impaired heart function

Tier 2 Benefits

Angioplasty - triple vessel

50% 

Cardiomyopathy

Coronary Artery Bypass Surgery

Heart Attack - with specified 
clinical evidence

Heart Surgery - open heart 
surgery

Pulmonary Arterial Hypertension

Tier 3 Benefits

Angioplasty - single or double 
vessel 25%  

(capped at AED 50,000 or
relevant currency 

equivalent)Heart Valve Surgery - keyhole 
procedure

Understanding what your plan offers



Neurological 

Tier 1 Benefits Neurological Condition - 
permanent neurological deficit 100%

Tier 2 Benefits

Dementia including Alzheimer's 
Disease

50%

Motor Neurone Disease

Multiple Sclerosis

Muscular Dystrophy

Parkinson's Disease

Stroke - with persisting clinical 
symptoms

Tier 3 Benefits

Bacterial Meningitis or Viral 
Encephalitis 25%  

(capped at AED 250,000  
or relevant currency

equivalent)
Benign Brain Tumour

Hydrocephalus - requiring surgery

Vital Organ 
and Digestive 

System 
Disorders

Tier 1 Benefits Vital Organ or Digestive System 
Disorder - end stage 100%

Tier 2 Benefits Lung Removal - excluding donors 50%

Tier 3 Benefits

Aplastic Anaemia

25%  
(capped at AED 250,000  

or relevant currency
equivalent)

Crohn's Disease - severe

Diabetes - insulin dependent

Ulcerative Colitis - severe

Disability 
Conditions and 

Accidental 

Tier 1 Benefits

Blindness

100%Loss of Independence

Loss of Use of Limb - two or  
more limbs

Tier 2 Benefits
Burns - full thickness

50%
Deafness

Tier 3 Benefits

Blindness - partial loss
25%  

(capped at AED 250,000  
or relevant currency

equivalent)

HIV Infection - acquired medically, 
at work or from an assault

Loss of Use of Limb - single limb

Category Tier Critical Illness Conditions Amount Payable



Covered Critical Illnesses (Children)

Cancer – advanced Multiple Sclerosis Burns – full thickness

Cancer – excluding specified 
early stage cancers

Neurological Condition – 
permanent neurological deficit Deafness

Heart Condition – significantly 
impaired heart function

Dementia including Alzheimer's 
Disease Cerebral Palsy

Angioplasty – triple vessel Parkinson’s Disease Cystic fibrosis

Cardiomyopathy Stroke – with persisting clinical 
symptoms Muscular dystrophy

Coronary Artery Bypass 
Surgery

Vital Organ or Digestive System 
Disorder – end stage Intensive Care

Heart Attack – with specified 
clinical evidence Lung Removal – excluding donors

Craniosynostosis – 
treated by surgery

Heart Surgery – open heart 
surgery Blindness

Pulmonary Arterial 
Hypertension Loss of Independence

Hydrocephalus – treated 
with invasive surgery to 
the brain tissue

Motor Neurone Disease Loss of Use of Limb – two or  
more limbs



Additional Benefits

Portable, Worldwide cover*: This plan will also cover 
you globally if you leave the UAE. 
*With the exception of sanctioned countries, and other T&Cs apply.

Affordable. Premium starts from USD 23 per 
month for benefit as high as USD 50,000.

Coverage for your spouse and child. A lump sum 
of USD 20,000 will be paid (for each child) and 
for up to 5 children, upon diagnosis of any of the 
covered conditions.

Discount in premium. Spouse will be offered a 
discount in premium when applying together with 
the main Insured, under the same policy.

Option to increase or decrease in coverage. 
Increase or Decrease the policy coverage, is applicable for the 
Policy owner and Spouse, excluding children.



Critical Illness in the UAE & the world

Critical Illnesses1

Each day you work hard to secure your family’s future. And although nobody 
wants to think about critical illness, it’s something that can affect anyone,  
at any age, at any time.

1 in 5 men will develop 
cancer during their lifetime

1 in 8 women will develop 
cancer during their lifetime

UAE Globally

Average age of heart attack or stroke 45 60

Average age of cancer diagnosis 45 65

Deaths through cardiovascular disease 36% 31%

Deaths through cancer 9,700 9.6 million

Incidence of strokes per year 8,000 15 million

17%
the risk of premature 

death in the UAE2

4,500
new cases of cancer per 
year in the UAE and over 

18 million globally4

70%

of the UAE population either 
has some form or is at risk of 

cardiovascular disease3

1 Sources: 2018 data - WHO, World Cardiac Conference, UAE, Gulf News, Health Dept of Abu Dhabi and IARC, Global Burden of  Disease Study. 
2 World Health Organization, NCD Profile 2018
3 Gulf News 2018
4 Health Department Abu Dhabi; WHO



The Financial Impact of Critical Illness

Unpaid sick leave:
 Employers in UAE typically only  

pay for 14-56 days sick leave

Co-pay and deductibles:
 Most medical insurance plans  

require some percentage of 
contribution from the insured for care.

Treatment abroad:
Medical insurance typically does not 
cover treatment abroad, nor flights 

and accommodation.

Repatriation:
If diagnosed with a Critical Illness you 
may wish to quit your job and return 

to your home country to recover.

Out of network care:
 Medical insurance plans typically 

restrict treatment from specialist who 
are out of network.

Annual limits:
Medical insurance plans may have 

annual limits, which can be exhausted, 
leaving you with no cover for the 

remainder of the year.

There are many expenses which can arise from treating a 
critical illness that medical insurance typically does not cover.

MetLife solutions are designed to protect your health and wealth.

Selling your home or taking a loan should not be your back up plan for 
treating a critical illness. MetLife will provide you with the support you 
need based on your chosen critical illness plan.
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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.

For more information please visit metlife.ae/claims

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.ae.

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.

MetLife will charge VAT on all UAE policies which are subject to value added tax (“VAT”) in accordance with the provisions of UAE Federal 
Law No. (8) of 2017 on VAT.

American Life Insurance Company – Registered under U.A.E. Federal Law No. (6) of 2007 Registration No. 34 in the Central Bank of UAE 
and Licensed by Department of Economic Development – License No. 205329.

https://www.metlife.ae/claims/


عناية األمراض 
المستعصية بلس

راحة البال لك ولعائلتك

إ.ع.م.



حماية صحتك لن تكلفك 
مدخرات حياتك. قد ال 

تكون مستعدا لتحمل تبعات 
اإلصابة بمرض خطير، ولكن 

يمكنك االستعداد مالًيا مع 
حلول برنامج عناية األمراض 
المستعصية بلس من متاليف. 



حدد مبلغ التغطية.

حدد فترة المساهمة: يمكنك اختيار دفع األقساط على أساس سنوي 
ونصف سنوي وربع سنوي وشهري.

نظرة عامة

كل ما عليك فعله هو:

آلية عمل البرنامج

يوفر برنامج عناية األمراض المستعصية بلس الدعم المالي الالزم لتغطية تكاليف العالج أو 
فقدان الدخل لمساعدتك أنت وعائلتك على التركيز على شفائك، إذا تم تشخيصك بأي من 

األمراض الـ 35 المشمولة في التغطية.

ادفع أقساط التأمين: استمتع براحة البال التي تأتي بعد معرفة أنك 
وعائلتك لديكم تغطية تأمينية ضد الظروف غير المتوقعة.



األمراض المستعصية المغطاة )المؤمن عليه والزوج(

المبلغ واجب الدفعالحاالت المرضية المستعصيةالفئةالفئة

السرطان 

100%السرطان - الحاالت المتقدمة منهمنافع الفئة 1

السرطان - باستثناء المراحل المبكرة منافع الفئة 2
50%المحددة منه

السرطان - سرطانات المرحلة المبكرةمنافع الفئة 3

 %25 
)بحد أقصى 100،000 درهم 

إماراتي أو ما يعادله بالعملة 
ذات الصلة(

القلب 

منافع الفئة 1

اضطراب القلب - الضعف الشديد في 
وظيفة القلب 

%100
النوبة القلبية - الضعف الشديد في وظيفة 

القلب

منافع الفئة 2

القسطرة - ثالثية األوعية

%50 

اعتالل عضلة القلب

جراحة طعم مجازة الشريان التاجي

النوبة القلبية - مع أدلة سريرية محددة

جراحة القلب - جراحة القلب المفتوح

ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني

منافع الفئة 3
 25% القسطرة - أحادية أو ثنائية األوعية

)بحد أقصى 50،000 درهم 
إماراتي أو ما يعادله بالعملة 

ذات الصلة(
جراحة صمام القلب - إجراء بتقنية ثقب 

المفتاح

ما يوفره البرنامج



األمراض العصبية

100%االضطراب العصبي - عجز عصبي دائممنافع الفئة 1

منافع الفئة 2

الخرف، بما يشمل مرض ألزهايمر

%50

مرض العصبون الحركي

التصّلب المتعدد

ضمور العضالت

مرض الشلل الرعاش

السكتة الدماغية - مع استمرار األعراض 
السريرية

منافع الفئة 3

التهاب السحايا الجرثومي أو التهاب 
 25% الدماغ الفيروسي

)بحد أقصى 250،000 درهم 
إماراتي أو ما يعادله بالعملة 

ذات الصلة(
ورم الدماغ الحميد

استسقاء الرأس - يتطلب جراحة

اضطرابات الجهاز 
الهضمي والجهاز 

الحيوي

اضطراب الجهاز الهضمي أو الجهاز منافع الفئة 1
100%الحيوي - المراحل المتأخرة 

50%استئصال الرئة - باستثناء المتبرعينمنافع الفئة 2

منافع الفئة 3

فقر الدم الالتنسّجي
 %25 

)بحد أقصى 250،000 درهم 
إماراتي أو ما يعادله بالعملة 

ذات الصلة(

مرض كرون - شديد

مرض السكري - يعتمد على األنسولين

التهاب القولون التقرحي - شديد

حاالت العجز 
والحوادث 

منافع الفئة 1

العمى

%100 فقدان االستقاللية

العجز عن استخدام طرف - طرفان أو 
أكثر

منافع الفئة 2
الحروق - السمك الكامل

%50
الصمم

منافع الفئة 3

العمى - فقدان جزئي

 %25 
)بحد أقصى 250،000 درهم 

إماراتي أو ما يعادله بالعملة 
ذات الصلة(

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية - 
المكتسبة طبيا أو في العمل أو من اعتداء

العجز عن استخدام طرف - طرف واحد

المبلغ واجب الدفعالحاالت المرضية المستعصيةالفئةالفئة



األمراض المستعصية المغطاة )األطفال( 

الحروق - السمك الكاملالتصّلب المتعددالسرطان - الحاالت المتقدمة منه

السرطان - باستثناء المراحل المبكرة 
الصمماالضطراب العصبي - عجز عصبي دائمالمحددة منه

اضطراب القلب - الضعف الشديد في 
الشلل الدماغيالخرف، بما يشمل مرض ألزهايمروظيفة القلب

التلّيف الكيسيمرض الشلل الرعاشالقسطرة - ثالثية األوعية

السكتة الدماغية - مع استمرار األعراض اعتالل عضلة القلب
ضمور العضالتالسريرية

اضطراب الجهاز الهضمي أو الجهاز الحيوي - جراحة طعم مجازة الشريان التاجي
العناية المركزةالمراحل المتأخرة

استئصال الرئة - باستثناء المتبرعينالنوبة القلبية - مع أدلة سريرية محددة
تعظم الدروز الباكر - يتم عالجه 

عن طريق الجراحة
العمىجراحة القلب - جراحة القلب المفتوح

استسقاء الدماغ - يتم عالجه عن فقدان االستقالليةارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني
طريق الجراحة الغازية ألنسجة 

المخ العجز عن استخدام طرف - طرفان أو أكثرمرض العصبون الحركي



المنافع اإلضافية

تغطية محمولة وعالمية*: ستغطيك هذه الخطة أيضا على مستوى العالم إذا 
غادرت اإلمارات العربية المتحدة. 

*باستثناء البلدان الخاضعة للعقوبات، وتطبق الشروط واألحكام األخرى.

رسوم معقولة. يبدأ القسط من ٢٣ دوالرا أمريكيا شهرًيا للحصول على منافع 
تبلغ قيمتها 50،000 دوالر أمريكي.

تغطية لزوجتك وطفلك. سيتم دفع مبلغ مقطوع قدره 20،000 دوالر أمريكي )لكل 
طفل( وحتى 5 أطفال، عند تشخيص أي من الحاالت المشمولة.

خصم من قسط التأمين. سيتم منح الزوج خصمًا من القسط عند التقدم بطلب 
مع المؤمن عليه الرئيسي، بموجب نفس البرنامج.

خيار لزيادة أو تخفيض التغطية. 
لزيادة أو تخفيض تغطية الوثيقة، ينطبق على مالك الوثيقة وزوجته، باستثناء األطفال.



األمراض المستعصية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم

األمراض المستعصية 1

تعمل بجد في كل يوم من أجل تأمين مستقبل أسرتك. وعلى الرغم من عدم رغبة أي منا في 
التفكير بشأن األمراض المستعصية، إال أنها يمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر وفي أي وقت.

1 من كل 5 رجال سيصابون بالسرطان 
خالل حياتهم

1 من كل 8 نساء سيصبن بالسرطان 
خالل حياتهن

حول العالماإلمارات العربية المتحدة

4560متوسط العمر للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية

4565متوسط العمر لتشخيص السرطان 

31%36%الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية

9.6 مليون9،700الوفيات الناجمة عن السرطان

15 مليون8،000حدوث السكتات الدماغية سنويا

%17
خطر الوفاة المبكرة في 

 اإلمارات
العربية المتحدة2

4،500
حاالت جديدة من السرطان 

سنويا في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وأكثر من 18 مليون حالة 

على مستوى العالم4

%70

من سكان دولة اإلمارات العربية 
المتحدة إما لديهم شكل من األشكال أو 
معرضون لخطر اإلصابة بأمراضالقلب 

واألوعية الدموية 3

المصادر: بيانات عام 2018 - منظمة الصحة العالمية، المؤتمر العالمي للقلب، اإلمارات العربية المتحدة، أخبار الخليج، وزارة الصحة في أبو ظبي، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، دراسة العبء  1
العالمي لألمراض  . 

منظمة الصحة العالمية، لمحة عن األمراض غير السارية 2018 2
أخبار الخليج 2018 3
دائرة الصحة أبوظبي؛ منظمة الصحة العالمية 4



التأثير المالي لألمراض المستعصية

اإلجازة المرضية بدون أجر:
عادة ما يدفع أصحاب العمل في اإلمارات العربية 
المتحدة مقابل إجازة مرضية لمدة 14-56 يومًا فقط

السداد المشترك والمستقطعات:
 تتطلب معظم برامج التأمين الطبي نسبة مئوية 

معينة من المساهمة من المؤمن عليه للحصول على 
العناية.

العالج في الخارج:
التأمين الطبي ال يغطي العالج في الخارج وال 

الرحالت الجوية واإلقامة عادًة.

اإلعادة للوطن:
إذا تم تشخيص إصابتك بمرض مستعٍص، قد 

ترغب في ترك وظيفتك والعودة إلى بلدك للتعافي.

العناية من خارج الشبكة:
 برامج التأمين الطبي تقيد العالج من 

المتخصصين الذين هم خارج الشبكة عادًة.

الحدود السنوية:
قد يكون لبرامج التأمين الطبي حدود سنوية يمكن 
استنفاذها، ومن ثم ُيترك العميل بال تغطية خالل 

الفترة المتبقية من العام.

ثمة العديد من النفقات التي قد تنشأ عن عالج مرض مستعٍص ال يغطيه التأمين 
الطبي عادة.

حلول "متاليف" مصممة لحماية صحتك وثروتك.

بيع المنزل أو االقتراض ال ينبغي أبًدا أن يكونا خطتك االحتياطية لعالج مرض مستعٍص. 
"متاليف" ستوفر لك الدعم الذي تحتاجه بناًء على برنامج األمراض المستعصية الذي يقع عليه 

اختيارك.



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 1953.

metlife.ae/claims  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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 عامًا. 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 مسؤولية: إن أميركان اليف إنشورانس كومباني هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك. ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل أميركان اليف 
إنشورانس كومباني )متاليف( وتخضع في جميع األوقات لشروط وأحكام البرنامج والوثيقة واألحكام الصادرة عن متاليف. المعلومات الواردة في هذا المنشور 

مخصصة لفهم المستهلك العام فقط وال تتضمن الشروط الكاملة للوثيقة. ُيرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول على الشروط واألحكام الكاملة.

ستضيف متاليف ضريبة القيمة المضافة على جميع الوثائق التي تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقا ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( 
لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة و تعديالته.

أميركان اليف إنشورنس كومباني - مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم )6( لسنة 2007 م اإلمارات العربية المتحدة - رقم التسجيل 34 لدى البنك المركزي بدولة 
االمارات العربية المتحدة و مرخصة من دائرة التنمية االفتصادية - رقم الترخيص 205329.
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