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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 registered business. 

This is for illustration purpose only

• HEAD CHEF of a restaurant.

• HEAD DESIGNER of a fashion house.

• CREATIVE DIRECTOR of an advertising agency.

• HEAD ARCHITECT of a construction company.

• TOP SALESMAN of a real estate agency.

• TOP LAWYER of a legal �rm.

• R&D DIRECTOR of a consumer packaged goods company.

Have you ever thought about what would happen to your business if a 
person who is vital in the day-to-day operations was no longer able to 
work for you? In a study of businesses where the company lost its key 
employee, sales dipped by an average of 60%1, and 15% of 
businesses closed completely2. 

Smart Keyperson Protection insures the life of a key employee and 
provides  a cash lump sum so that your business will have the �nancial 
backing to manage until you �nd a suitable candidate. 

A keyperson is someone whose knowledge, 
creativity, inspiration, reputation, connections 
or skills are vital to the operation of a business. 

Protect your company 
against the unexpected 
loss of life of a vital employee.

MetLife’s Smart 
Keyperson
Protection

A French bistro’s head chef suddenly passes away.

The business owner �les a claim on their Smart Keyperson   
Protection and receives their lump sum from MetLife.

Customers have dropped in the following months, but the   
insurance money helps to keep the restaurant a�oat.

Eventually, the owner �nds and recruits a suitable candidate  
from France.

He still has money left from the insurance to PR the new   
chapter and their business performance starts to improve. 
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 احِم شركتك من فقدان الحياة

المفاجئ ألحد أهم موظفيها.

 أهم الموظفين هم كل َمن يتمتعون بكل ما تحتاجه
 شركتك من معرفة وإبداع وإلهام وشهرة لتعمل بنجاح.

 حماية متاليف الذكية
 لألشخاص المهمين
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الشيف الرئيسي في مطعم.

المصّمم الرئيسي في دار تصميم.

المدير اإلبداعي في وكالة إعالنات.

المهندس المعماري الرئيسي في شركة بناء.

كبار موظفي المبيعات في شركة عقارية.

أهم المحامين في مكتب محاماة.

مدير األبحاث والتطوير في شركة سلع استهالكية.

هل سبق وخطر لك ما الذي قد يحدث بشركتك في حال تعّذر على أحد أهم األشخاص فيها من القيام 
بالعمليات اليومية؟ وبالفعل أجريت دراسة على الشركات التي خسرت أحد أهم موظفيها وبالتالي 

انخفضت مبيعاتها بنسبة ٦٠٪١ و١٥٪ من هذه الشركات أقفلت أبوابها نهائيا.٢

برنامج حماية متاليف الذكية لألشخاص المهمين يمنح تأمينًا على حياة أهم الموظفين ويقّدم دفعة واحدة 
نقدية كدعم مالي إلدارة شركتك إلى أن تجد البديل المناسب.

الشيف الرئيسي في مطعم فرنسي يتوّفى بشكل مفاجئ.

يقوم صاحب المطعم بتقديم مطالبة من برنامج حماية متاليف الذكية لألشخاص المهمين 
ويحصل على دفعة واحدة  من متاليف.

يشهد المطعم انخفاضًا في عدد الزبائن في األشهر التالية، ولكن مبلغ التأمين يساعده على 
الصمود.

أخيرًا يجد صاحب المطعم بديًال مناسبًا في فرنسا ويوّظفه.

ما زال صاحب المحل يملك بعض المال من التأمين ليقوم بالترويج للبداية الجديدة ويبدأ 
المطعم بتحسين أدائه. 
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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 شركة مسّجلة..

المعروضة أدناه هي ألغراض توضيحية فقط


