
• Rehabilitation

• Income replacement

• Incremental costs of disability

• Home improvements or   
 enhancements

• Prosthetics

• Elective cosmetic procedures

• Out of work income

• Loss of life bene�ts

Accident &
Disability Cover

Cover for the unexpected, to support lifestyle 
needs and loved ones in the case of an accident 
leading to disability or loss of life.

Protecting yourself and your loved ones from any accidents that may happen, 
from car accidents, to workplace accidents or even an illness is important.  

The UAE su�ers about 10,000 car accidents annually1 
The implications of an accident can be broad and long term,
which is why we have solutions to tailor to your lifestyle and needs.

90% of disabilities are caused by illnesses2

You can’t anticipate or prevent accidents or disability, but you can prepare for it.
Covers lump sum and cash bene�t to support you no matter what:

All of our Accident & Health plans o�er living bene�ts and cover for loss of life.
We have a plan that is right for you:

Olympic Plan

This plan is especially 
for those employed and 
o�ers bene�ts that can 
be tailored speci�cally 
for white collar or blue 
collar workers.

Forever

This plan o�ers long-term 
living bene�ts (over 20 
years of bene�ts). In the 
instance of loss of life, this 
plan will deliver a lump 
sum payout.

 Circles of
Protection

Scalable accident and 
disability cover that 
provides a range of 
bene�ts and cover loss 
of life due to accident,  
in-hospital income 
replacement etc...

Guaranteed
Income Plan

This plan makes sure that 
you or your dependents 
receive a monthly income 
for up to 25 years, in the 
event of loss of life or 
disability caused by an 
accident.

* Circles of Protection is customizable with addition layers of protection bene�ts.
Sources 1 : https://gulfnews.com/uae/transport/road-crashes-and-injuries-cost-uae-dh20b-yearly-1.740654
Sources 2: https://lifehappens.org/insurance-overview/disability-insurance/who-needs-disability-insurance
Sources 3: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Dubai

Speak to your MetLife Representative, Bank Relationship Manager
or Financial Advisor to �nd out more

Under $10 
Monthly Premium Ranges Starting From 

$80
Average price of
a cinema ticket

Less than Dubai Metro
monthly pass

Disability can be the result of an accident or illness and for that, we also have you covered.



برنامج الدخل المضمونحلقات الحمايةبرنامج مدى الحياةالبرنامج األولمبي

هذا البرنامج مصمم خصيصًا 
للموظفين ويقدم منافع يتم 

تخصيصها للموظفين 
المتخصصين ذوي الياقات 

البيضاء أو العّمال ذوي 
الياقات الزرقاء.

يقّدم هذا البرنامج منافع 
تستفيد منها خالل حياتك 
(منافع على مدى أكثر من 

٢٠ عامًا). وفي حال فقدان 
الحياة، يقّدم البرنامج مبلغًا 

عبارة عن دفعة واحدة.

تغطية حوادث وعجز قابلة
للتوسيع، تؤّمن مجموعة من

المنافع، وتغطية
فقدان الحياة نتيجة

حادث، استبدال الدخل
أثناء اإلقامة في 

المستشفى.......الخ.

برنامج يمنحك لك أو ألحد 
التابعين لك دخًال شهريًا 

لمدة تصل إلى ٢٥ عامًا في 
حال فقدان الحياة أو
العجز نتيجة حادث.

تحّدث إلى ممثل متاليف الخاص بك، أو مدير عالقاتك المصرفية
أو مستشارك المالي للتعّرف على المزيد

٨٠ دوالر أمريكي

قد يكون العجز نتيجة حادث أو مرض لذا نحرص على تغطيتك.

تغطية الحوادث
والعجز

تغطية لما ال تتوقعه، ولدعم احتياجات نمط 
حياتك وأحّبائك في حال حادث ينتج عنه 

عجز أو فقدان للحياة. 

من المهم حماية نفسك وأحّبائك من أي حوادث محتملة، من حوادث السير إلى حوادث العمل 
أو حتى المرض.

تشهد دولة اإلمارات ما يصل إلى ١٠,٠٠٠ حادث سير سنويًا١
عواقب الحوادث قد تكون واسعة وطويلة المدى، لذا نحن هنا لنقّدم لك 

حلوالً تحرص على حمايتك في حال وقوع ما لم تتوقعه.

٩٠% من حاالت العجز سببها األمراض٢
من الصعب توقع أو استباق الحوادث أو العجز، ولكنه بإمكانك أن تؤّمن نفسك تحسبًا لهذه الحاالت.

مبلغنا المقطوع والمنافع النقدية قد تدعمك مهما كانت الظروف:

إعادة التأهيل 
 

استبدال الدخل
 

تكاليف العجز اإلضافية
 

تحسين وتعزيز المنزل

األطراف االصطناعية
 

العمليات التجميلية االختيارية
 

الراتب بعد التوقف عن العمل
 

منافع فقدان الحياة

جميع برامج التأمين على الحوادث والصحة تقدم لك منافع تستفيد منها وأنت على قيد الحياة وتغطية لفقدان الحياة.
نقّدم لك برنامجًا يناسبك:

األقساط الشهرية تبدأ من
أقل من ١٠ دوالر أمريكي

أقّل من كلفة التذكرةمعّدل كلفة تذكرة سينما
الشهرية لمترو دبي ٣

* برنامج دوائر الحياة قابل للتخصيص مع إضافة طبقات من منافع الحماية. 
 https://gulfnews.com/uae/transport/road-crashes-and-injuries-cost-uae-dh20b-yearly-1.740654 :١ المرجع
 https://lifehappens.org/insurance-overview/disability-insurance/who-needs-disability-insurance :٢ المرجع

 https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Dubai :٣ المرجع


