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Help when you need it most
Providing financial support for our family is a responsibility we all  
take very seriously. Sometimes life can be cruel making it very 
difficult to keep the promise of providing our loved ones with the 
security of a shelter over their head and food on their table. Today, 
you may feel healthy but no one knows what tomorrow may bring. 
Giving yourself and your family a financial safety net should the 
unexpected happen to you is now very easy. For a small cost of under 
USD 1 a day, you can promise your family an income of USD 1,000 per 
month for a guaranteed minimum period of 20 years in case an illness 
or an accident prevents you from working. Make your Forever promise 
today and provide your family with the protection they need.

Forever
A lifetime promise of financial security



Benefits of Forever
Benefit period

The promised monthly benefit will be paid for the insured’s 
lifetime with a minimum guaranteed benefit period of 
240 months (20 years). Should the insured outlive the 
guaranteed period, we will continue to pay the monthly 
income as long he or she is alive. In the event of the 
insured’s death during the guaranteed 20 years, the 
designated beneficiary will keep on receiving the income 
for the remainder of that period.

Permanent Total Disability due to Accident or Sickness
Some injuries and sicknesses may lead to Permanent Total 
Disability and can have a huge impact on a family’s financial 
well-being. With the Forever Plan, you can make sure that  
if such regretful events happen, you and your family will  
still be able to cope with financial hardship resulting from 
loss of income.

Loss of Life / Dismemberment / Permanent Total 
Disability due to Accident

In addition, a lumpsum benefit of USD 15,000  
is payable in case of Loss of Life or Dismemberment 
or Permanent Total Disability due to an accident. 
(Dismemberment pay out follows the percentage 
specified in the Supplementary Contract)

Permanent Partial Disability due to  
Accident or Sickness

When an injury or sickness results in 
Permanent Partial Disability within 180 days 
from the date of the accident or the sickness, 
the Forever Plan will help families maintain 
their standard of living by paying a guaranteed 
monthly benefit or a percentage of the 
monthly benefit as per the below schedule  
of benefits.

* In case of the occurrence of more than one of the losses specified 
above, we will establish the payable amount by adding the 
indemnity corresponding to each single loss up to a maximum  
limit of 100% of the selected monthly benefit.

Permanent  loss of % of monthly 
benefit

Both hands 100%

Both feet  100%

Sight of both eyes 100%

One hand and one foot     100%

Either hand or foot and  
sight of one eye 100%

Speech  100%

Hearing in both ears 100%

Either hand or foot 50%

Sight of one eye 50%

Thumb & index fingers 25%





Annual Premium
a. Permanent Partial Disability / Permanent Total Disability due to Accident or Sickness.

b. Loss of Life / Dismemberment / Permanent Total Disability due to Accident.

Annual mode policies can be renewed between the ages of 60 - 64 for 50% of the monthly benefit at the same 
premium. For Lumpsum AD/D/PTD benefit, a higher premium will be charged. Coverage expires at age 65.

3 years single premium
a. Permanent Partial Disability/ Permanent Total Disability due to Accident or Sickness.

b. Loss of Life / Dismemberment / Permanent Total Disability due to Accident.

3 years single premium (in USD) / Age at entry 18 - 57

Monthly Benefit 3000     2500     2250     2000     1750     1500     1250     1000     750       500       250

Class A 2990     2492     2242     1993     1744     1495     1246     997       747       498       N/A

Class B 3320     2767     2490     2213     1937     1660     1383     1107     830       553       N/A

Class C 770       385

Class D 440

Annual premium (in USD) / Age at entry 18 - 59

Monthly Benefit 3000 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500

Class A 1049 874       787       699       612       525       437       350       262       N/A

Class B 1165     971       874       777       680       582       485       388       291       194

Class C 270

Benefit Amount Occupational Class Age 18 -59 Age 60 - 65 (Renewals)

USD 15,000

A 37.50 50.40

B     46.95     62.55     

C 56.25 79.05

Benefit Amount Occupational Class Age 18 -57

USD 15,000

A 106.95

B     133.80

C 160.35

D 213.75





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

Class A: Individuals in non-hazardous   
 occupations with office duties.

Class B: Individuals facing limited exposure  
 to occupational hazards with 
 travel, superintending, engineering  
 duties, etc.

Class C: Individuals with occupational hazards, such as  
 industrial workers, most of whom are skilled  
 workers, using machinery. Also found in this  
 group: farmers, tradesmen, retail delivery clerks,  
 drivers, masons, carpenters, etc.

Class D: Individuals with occupational hazards such as  
 industrial workers using heavy machinery or  
 unskilled labourers. Occupations also found in  
 this group are: firemen and delivery clerks   
 using motorcycles.

Single premium policies expire at age 60.
A policy fee of USD 5 (annual policy) or USD 15 (single premium policy) applies to each application.

5 years single premium
a. Permanent Partial Disability/ Permanent Total Disability due to Accident or Sickness.

b. Loss of Life / Dismemberment / Permanent Total Disability due to Accident.

5 years single premium (in USD) / Age at entry 18 - 55

Monthly Benefit 3000     2500     2250     2000     1750     1500     1250     1000     750       500       250

Class A 4721     3934     3541     3147     2754     2360     1967     1574     1180     787       393

Class B 5242     4368     3932     3495     3058     2621     2184     1747     1311     874       437

Class C 1217 608

Class D 695

Benefit Amount Occupational Class Age 18 -55

USD 15,000

A 168.75

B     211.35

C 253.20

D 337.50
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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-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.

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.



إ.ع.م. مدى الحياة

تعهد بالأمان المالي 
مدى الحياة



إن توفير الدعم المالي لعائالتنا مسؤولية نتحملها جميعًا بمنتهى الجدية، وقد تكون الحياة 
قاسية في بعض األحيان وتجعل من الوفاء بالعهد - بأن نضمن لمن نحبهم المسكن والمأكل 
- أمرًا غاية في الصعوبة. وقد تشعر اليوم أنك بصحة جيدة، ولكن ال أحد يعلم ما يخبئه له 

الغد. غير أن إعطاء نفسك وأسرتك أمانًا ماليًا في حالة وقوع أمر غير متوقع أصبح في غاية 
السهولة، وفي الواقع فإن مقابل تكلفة ضئيلة تقل عن دوالر أمريكي واحد في اليوم، يمكنك 
أن تضمن ألسرتك دخاًل يبلغ 1،000 دوالر أمريكي شهرّيًا لمدة مضمونة ال تقل عن 20 سنة في 
حالة منعك مرض أو حادث من العمل. اقطع اليوم عهدًا لمدى الحياة وقدم ألسرتك الحماية 

التي يحتاجونها.

مدى الحياة
تعهد باألمان المالي مدى الحياة

َمسِّ الحاجة إليها المساعدة عندما تكون في اأ



مدة المنفعة

سيدفع الدخل الشهري الموعود طوال عمر المؤمن عليه لمدة مضمونة تبلغ 
240 شهرًا )20 سنة( بحد أدنى، وفي حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة 
بعد المدة المضمونة، سنستمر في سداد الدخل الشهري أثناء حياته. أما في 

حالة وفاة المؤمن عليه خالل مدة السنوات العشرين المضمونة، سيستمر 
المستفيد المختار في تلقي الدخل الشهري لما تبقى من المدة المذكورة.

العجز الكلي الدائم نتيجة حادث أو مرض

قد تؤدي بعض اإلصابات واألمراض إلى عجز كلي دائم وقد يكون لها أثر 
كبير على الرخاء المادي لألسر، ويمكنك أن تضمن مع برنامج “مدى الحياة” 

بقاءك أنت وأسرتك قادرين على مواجهة المشاكل المالية الناتجة من 
فقدان الدخل في حالة وقوع مثل هذه األحداث األليمة.

العجز الجزئي الدائم نتيجة حادث أو مرض

عندما تؤدي إصابة ما أو مرض ما إلى عجز جزئي دائم خالل 180 يومًا 
من تاريخ الحادث أو المرض، سيساعد برنامج “مدى الحياة” األسر في 

المحافظة على مستوى معيشتهم من خالل سداد دخل شهري مضمون أو 
سداد نسبة من الدخل الشهري حسب جدول المنافع أدناه.

منافع برنامج مدى الحياة

نسبة مئوية من الدخل الخسارة الدائمة لـ
الشهري

100% كلتا اليدين

100% كلتا القدمين

100%بصر في كلتا العينين

100%يد واحدة وقدم واحدة

 بصر عين واحدة مع يد واحدة 
100%أو مع قدم واحدة

100%فقدان النطق

100%السمع في  كلتا األذنين االثنين

50%يد واحدة أو قدم واحدة

50%بصر عين واحدة

25%أصبعا اإلبهام والسبابة

* في حالة وقوع أكثر من إصابة من اإلصابات المذكورة أعاله، سنحسب 
المبلغ المستحق من خالل إضافة التعويض المقابل لكل إصابة واحدة إلى 

حد أقصى 100% من الدخل الشهري المختارِ.





األفراد ذوو المهن غير الخطرة 
العاملون داخل مكاتب.

فئة أ:

األفراد ذوو التعرض المحدود 
لألخطار المهنية في مجاالت 

السفر، المراقبة، الهندسة... إلخ.

فئة ب:

األفراد ذوو المهن الخطرة، مثل العمال الصناعيين، 
والذين يملك معظمهم المهارات. كما يندرج تحت هذه 

الفئة: المزارعون، التجار، عمال التوصيل، السائقون، 
عمال البناء، النجارون...إلخ.

فئة ج:

األفراد ذوو المهن الخطرة مثل العمال الصناعيين الذين 
يستخدمون آالت أو العمالة غير الماهرة. كما يندرج 

تحت هذه الفئة: رجال اإلطفاء وعاملو التوصيل الذين 
يستخدمون دراجات نارية.  

فئة د:

القسط الوحيد لثالث سنوات )بالدوالر األمريكي( / العمر عند االشتراك 18 - 57

30002500225020001750150012501000750500250الدخل الشهري

ال يوجد2990249222421993174414951246997747498فئة أ

ال يوجد33202767249022131937166013831107830553فئة ب

770385فئة ج

440فئة د

القسط الوحيد لثالث سنوات

القسط الوحيد لخمس سنوات )بالدوالر األمريكي( / العمر عند االشتراك 18 - 55

30002500225020001750150012501000750500250الدخل الشهري

472139343541314727542360196715741180787393فئة أ

524243683932349530582621218417471311874437فئة ب

1217608فئة ج

695فئة د

تنتهي بوالص القسط الوحيد في سن الـ 60.
يطبق رسم بوليصة قدره 5 دوالرات )للبوالص السنوية( أو 15 دوالًرا )للبوالص ذات القسط الوحيد( على كل طلب.

القسط الوحيد لخمس سنوات

القسط السنوي )بالدوالر األمريكي( / العمر عند االشتراك 18 - 59 

1000750500 3000250022502000175015001250الدخل الشهري

ال يوجد1049874787699612525437350262فئة أ

1165971874777680582485388291194فئة ب

270فئة ج

القسط السنوي

يمكن تجديد بوالص التأمين السنوية من سن 60 إلى 64 مقابل 50% من قيمة الدخل الشهري بنفس قيمة القسط.

 .myMetLife قم بإدارة بوالص التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق
 www.mymetlife.net حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني
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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/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 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.


