
Protecting your 
children’s future

Junior Care UAE



Junior Care

Children are naturally adventurous  
and love exploring their environment.  
Sometimes, accidents can and will 
happen, so it is vitally important to 
ensure that your child gets the best 
care possible.

Junior Care provides 24 hours 
a day, worldwide protection* for 
your children by covering them  
against serious injuries resulting from 
an accident.
*Coverage and benefits cannot be provided in countries under the 
international sanction list.

Benefits of Junior Care
Junior Care offers:

 � Accident medical expense reimbursement.
 � Accident indemnity in case of covered disabilities.

Accident medical expense reimbursement

Junior Care provides you a medical expense 
reimbursement of up to USD 10,000 per accident 
allowing you to make sure your child receives the best 
medical care possible. This accident medical expense 
reimbursement covers a host of expenses such as 
doctors’ visits, laboratory tests, x-rays, physiotherapy, 
inpatient and outpatient treatments, etc.

Accident indemnity for dismemberment, loss of sight, 
hearing, speech

When an injury results in any of the losses above,  
you will receive:

 � A principal sum up to USD 100,000.

 � A disability benefit up to USD 500 per month for a  
minimum guaranteed period of 20 years.

If the accident results in more than one of the losses 
specified in the plan, the total payable is established by 
adding the amount corresponding to each single loss up to 
a maximum limit of 100% of the principal sum in addition 
to the monthly disability benefit of up to USD 500. If the 
accident results in the regretful event of your child’s loss 
of life within 365 days from the date of the accident, 
we will pay the loss of life accident indemnity.



A policy fee of USD 5.00 (annual policy) or USD 15 (single premium policy) will be collected with the application.
*Optional hospitalisation benefit is only available for annual, 3 years and 5 years terms.

A waiting period of 30 days applies for sickness.

Additional optional insurance protection
Optional accident and sickness in-hospital income

If your child is confined to a hospital as an inpatient, under 
the continuous attendance of a physician, this optional 
benefit will provide you with an additional weekly income 
for up to 52 weeks.

Optional in-hospital surgical expense due 
to sickness

This benefit will cover all reasonable and 
customary charges for surgical procedures 
due to sickness. Ask your insurance consultant 
about the benefits set aside for the surgery.

Premiums

Optional Hospitalisation benefit (USD)* Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Accident & sickness in-hospital weekly benefit 700 525 350 175

In-hospital surgical due to sickness 10,000 7,500 5,000 2,500

Annual premium per child 
(premium includes accident plan) 

1,044 783 522 261

3-year single premium 2,975 2,231 1,488 744

5-year single premium 4,698 3,524 2,349 1,175

You can benefit from valuable discounts with single premium plans:

Cover your children for 
as low as 23 cents a day

 3 years: 5% 7 years: 15% 

 5 years: 10% 10 years: 20%

Benefits (USD) Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Accident medical reimbursement 10,000 10,000 10,000 10,000

Permanent partial disability 100,000 75,000 50,000 25,000

Loss of life accident indemnity 10,000 7,500 5,000 2,500

Permanent disability monthly income 500 375 250 125

Annual premium per child 320 240 160 80

3-year single premium 912 684 456 228

5-year single premium 1,440 1,080 720 360

7-year single premium 1,904 1,428 952 476

10-year single premium 2,560 1,920 1,280 640

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

Download myMetLife today



  AGY-JRC-UAE-BR-E-0123-M

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/en/

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.

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/en/claims

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


إ.ع.م. رواد الغد

حماية مستقبل 
أولادكم



رواد الغد

األطفال مغامرون بطبيعتهم ويحبون 
إستكشاف ما حولهم، وألن الحوادث يمكن أن 
تقع في أي وقت فإن التأكد من تلقي طفلك 
أفضل رعاية ممكنة له هو أمر بالغ األهمية. 

ومن خالل برنامج رواد الغد ُنوّفر الحماية 
ألطفالك على مدار الساعة في جميع أنحاء 

العالم *من خالل تأمينهم ضد اإلصابات 
الخطيرة الناتجة من الحوادث.

* لن تقوم الشركة بتوفير التغطية التأمينية و/أو دفع أي مطالبة أو منفعة 
في البلدان المدرجة تحت قوائم العقوبات الدولية.

منافع رواد الغد
يقدم برنامج رواد الغد:

ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث. 	

تعويضًا عن الحوادث في حالة حدوث عجز مشمول بالتغطية. 	

ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث
يقدم لك برنامج رواد الغد تعويضًا عن النفقات الطبية لغاية 10،000 دوالر 

أمريكي لكل حادث، األمر الذي يتيح لك التأكد من تلقي طفلك أفضل رعاية 
طبية ممكنة. وتمكنك منفعة ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث من 
تغطية نطاق كبير من المصاريف مثل: زيارات األطباء، التحاليل المخبرية، 

صور األشعة، العالج الطبيعي، العالج داخل المستشفى وخارجها...إلخ.

تعويض فصل األعضاء، فقدان البصر، السمع، النطق
عندما تؤدي اإلصابة إلى أي من الخسائر المذكورة أعاله، ستتلقى:

مبلغ أساسي يصل إلى 100،000 دوالر أمريكي 	

منفعة العجز حتى 500 دوالر أمريكي شهريًا لمدة مضمونة حدها  	
األدنى 20 سنة.

وإذا نتج عن الحادث أكثر من إصابة من اإلصابات المحددة في البرنامج، 
فإن إجمالي المبلغ المستحق يكون من خالل إضافة المبلغ المقابل لكل 

إصابة واحدة حتى حد أقصى 100% من المبلغ األساسي باإلضافة إلى مبلغ 
منفعة العجز الشهرية التي تصل إلى 500 دوالر أمريكي.

ن عليه )ال قدر اهلل( خالل  ى الحادث إلى فقدان حياة الطفل المؤمَّ وإذا أدَّ
365 يومًا من تاريخ وقوع الحادث، سندفع تعويض منفعة فقدان الحياة 

نتيجة حادث.



توفير الدخل أثناء اإلقامة في المستشفى نتيجة حادث أو 
مرض )إختياري(

ن عليه في المستشفى كمريض مقيم  في حالة مكوث الطفل المؤمَّ
)تحت المالحظة المستمرة لطبيب(، تزودك هذه المنفعة االختيارية 

بمبلغ أسبوعي إضافي لمدة تصل إلى 52 أسبوعاً.

تطبق فترة االنتظار لمدة 30 يومًا على المرض.

الحماية التأمينية اإلضافية اإلختيارية

األقساط

نفقات الجراحة في المستشفى نتيجة مرض )إختياري(
تغطي هذه المنفعة جميع الرسوم المعقولة والمتعارف عليها 

للعمليات الجراحية الناتجة عن المرض. ُيرجى اإلستفسار من 
مستشارك التأميني عن المنافع المخصصة للعمليات الجراحية.

 خطة 4خطة 3خطة 2  خطة1 المنافع )بالدوالر األمريكي(

10،00010،00010،00010،000ارجاع النفقات الطبية الناتجة عن حادث

100،00075،00050،00025،000العجز الجزئي الدائم

10،0007،5005،0002،500تعويض فقدان الحياة نتيجة حادث

500375250125الدخل الشهري للعجز الدائم

32024016080القسط السنوي عن الطفل الواحد

912684456228قسط وحيد لمدة 3 سنوات 

1،4401،080720360قسط وحيد لمدة 5 سنوات

1،9041،428952476قسط وحيد لمدة 7 سنوات

2،5601،9201،280640قسط وحيد لمدة 10 سنوات

 خطة 4خطة 3خطة 2  خطة1 منفعة اإلقامة في المستشفى - اإلختيارية )بالدوالر األمريكي(*

700525350175المنفعة األسبوعية لإلقامة في المستشفى نتيجة حادث أو مرض

10،0007،5005،0002،500العمليات الجراحية في المستشفى نتيجة المرض

1،044783522261القسط السنوي عن الطفل الواحد )يشمل القسط برنامج الحوادث(

2،9752،2311،488744قسط الوحيد لمدة 3 سنوات

4،6983،5242،3491،175قسط الوحيد لمدة 5 سنوات 

يتم تحصيل رسم بوليصة قدره 5 دوالرات أمريكية )للبوالص السنوية( أو 15 دوالرًا أمريكيًا )بوالص القسط الوحيد( مع استمارة للطلب.
* ال تتوفر المنفعة االختيارية في حالة اإلقامة في المستشفى إال للبوالص السنوية ولبوالص 3 سنوات و 5 سنوات.

مة مع برامج القسط الوحيد: يمكنكم اإلستفادة من خصومات قيِّ

7 سنوات: 15%3 سنوات: %5
احِم أوالَدك بأقل من 23 سنتًا في اليوم

10 سنوات: 20%5 سنوات: %10

قم بإدارة وثائق التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية 
والصحية من خالل تطبيق myMetLife. حمل التطبيق او قم 

 www.mymetlife.net بزيارة الموقع االلكتروني

قم بتحميل myMetLife اليوم
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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 1953.

metlife.ae/en/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.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

إخالء مسؤولية: إن شركة أمريكان اليف إنشورانس كومباني هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك. ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل شركة أمريكان 
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.

www.metlife.ae/ar/

http://metlife.ae/en/claims

