
Protect your company
from the unexpected loss
of your business partner.

MetLife’s Smart
Partnership

Protection

A great fear that many business owners in the 
region face is losing control of their business     
if their business partner suddenly passes away. 
A business would automatically pass to their 
next of kin1.

Smart Partnership Protection provides the surviving partners with the 
necessary funds to buy out the deceased’s share in the company from their 
dependents. This would provide the family of the deceased with �nancial 
support in a di�cult time, and the partner would be able to retain 
ownership and control of their business.

 One of three partners of a real estate business suddenly   
 passes away.

 Her shares in the business pass to her next of kin, her son,  
 who is a doctor and has no interest in managing the business.

 The remaining partners �le a claim on the MetLife Partnership  
 Protection insurance and receive their funds.

 They buy out their partner’s share of the business from the  
 son with the insurance money which ensures that the   
 company remains in their control. 

 They are able to compensate the family of the deceased,  
 while retaining exclusive ownership of the business with 
 the founders. 
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• Prevention support and resources
• Second Medical Opinion
• Treatment support such as Hospitalization bene�t
• MetLife Discount Card
• Enhanced health protection such as
 Critical Illness cover 
• Optional add-ons for maximum protection

MetLife’s Smart Solutions have built-in Living Bene�ts 
you can enjoy today, while protecting the future of your 
business, hard work and employees.

Speak to your Business Relationship Manager about our SME Smart Solutions today.
Available as a variant of Live Life and Future Protect, where the bene�ciary is a business partner(s).

This is for illustration purpose only

1 https://troymedia.com/business/seven-things-business-owners-fear/
   https://financialuae.me/2017/10/16/can-you-afford-to-have-a-serious-illness-the-facts-for-the-uae/



 احِم شركتك من فقدان حياة

المفاجئ لشريك أعمالك.
 حماية متاليف
 الذكية للشركاء

 أحد أكبر المخاوف التي يواجهها أصحاب الشركات
 في المنطقة هو فقدان القدرة على إدارة شركتهم في

 حال وفاة الشريك المفاجئة، وانتقال ملكية الشركة
   تلقائيًا إلى أحد األقرباء١.

حماية متاليف الذكية للشركاء تؤمن ألي شريك حّي المال الالزم لشراء حصة الشريك المتوفي في الشركة من 
أقربائه، مانحة عائلة المتوفي الدعم المالي في الظروف الصعبة من جهة، وتمكين الشريك الحّي من الحفاظ على 

ملكية شركته وإدارتها من جهة أخرى.

أحد الشركاء الثالث في شركة عقارات يتوّفى بشكل مفاجئ.

حصتها في الشركة تنتقل إلى أحد أقربائها، ابنها وهو طبيب وليس له أي اهتمام في إدارة الشركة.

يقوم الشركاء اآلخرون بتقديم مطالبة من برنامج تأمين حماية متاليف الذكية للشركاء 
ويحصلون على أموالهم.

يقوم الشركاء بشراء حصة الشريكة المتوفية من ابنها مع أموال التأمين الذي يدعم استمرار 
الشركة تحت إدارتهم.

يتمكنون من تعويض عائلة الشريكة المتوفية، بينما يحافظون على ملكية الشركة الحصرية.  
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حلول متاليف الذكية تأتي مع منافع مدمجة تستفيد منها مدى الحياة، 
بينما تحمي مستقبل أعمالك، جهودك وموظفيك.

الدعم الوقائي والمراجع

الرأي الطبي الثاني

دعم العالج ومنفعة االستشفاء

بطاقة الخصم من متاليف

حماية معززة للصحة كتغطية المرض المستعصي

إضافات اختيارية لحماية قصوى

تحّدث مع مدير عالقات العمالء من متاليف عن حلول متاليف الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتوفر كخيار مع برنامجي عيش الحياة وحماية الغد حيث يكون المستفيد شريك (شركاء) أعمالك.. 

المعروضة أدناه هي ألغراض توضيحية فقط

1 https://troymedia.com/business/seven-things-business-owners-fear/
  https://financialuae.me/2017/10/16/can-you-afford-to-have-a-serious-illness-the-facts-for-the-uae/


