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العناية الفائقة



كن مستعدا الرتفاع التكاليف الطبية

هل فكرت:

ماذا سيحدث إذا لم تعد قادرًا على العمل ودعم  �
أسرتك؟

هل إصابتك بمرض مستعصي تهدد أسلوب حياتك  �
واستقرارك المالي؟

هل تستطيع تحمل النفقات الطبية والدعم العالجي  �
الالزم عند اإلصابة بمرض مستعصي؟

يمكن أن تتجاوز قيمة العالج قدراتك المالية، لذلك فإنه من 
الحكمة أن توفر جزًءا صغيًرا من مدخراتك للحصول على 

تغطية قد تحتاج إليها أنت ومن تحب.

في ظل التقدم السريع في مجال األبحاث الطبية وأنواع العالج المختلف، زادت فرص النجاة من حاالت مرضية 
مستعصية مثل السرطان والنوبات القلبية. ومع ذلك، فقد ارتفعت أيضًا تكاليف العالج المرتبطة بذلك بشكل ملحوظ. 

يقدم برنامج العناية الفائقة من متاليف دعمًا ماليًا متميزًا في األوقات العصيبة الناتجة عن اإلصابة بأمراض مستعصية، 
ويمكنك أنت وأسرتك من مواصلة الحياة واالستمتاع بها.

حقائق وإحصاءات)1( 

يعاني 1 من أصل 5 أشخاص من مرض مستعصي  �
في مرحلة ما من حياته.

يصاب 1 من أصل 8 أشخاص بالسرطان قبل بلوغ  �
سن الـ65

ينجو 80% من ضحايا النوبات القلبية �

ينجو 70% من المصابين بالسكتة الدماغية �

قد تكلف جراحة القلب المفتوح أكثر من 50،000  �
دوالر)2(

المصدر )1( المجالت الطبية الدورية البريطانية، )2( فوربس.



منافع برنامج العناية الفائقة
الدفعة الواحدة - العناية الفائقة

بعد فترة االنتظار والتي مدتها تسعين )90( يومًا من تاريخ 
البوليصة، يجب سداد الدفعة الواحدة المعتمدة على 

أساس التغطية التأمينية المختارة على الفور عند تشخيص 
أي من األمراض المستعصية المدرجة أدناه والبالغ عددها 
32 مرضًا. سوف تساعد هذه الدفعة الواحدة المؤمن عليه 
في سداد تكاليف العالج الباهظة الثمن وحماية استقراره 

المالي واستقرار أسرته.

االستشارة الطبية عن طريق الهاتف / االستشارة 
اإللكترونية

 خدمة تقدمها وورلد كير انترناشونال تسمح لك
بالحصول على:

إستشارة متعلقة بالعالج أو رأي طبي آخر في  �
أشهر المراكز الطبية في الواليات المتحدة 

األمريكية والمتخصصة في عالج الحاالت المرضية 
المستعصية مثل جونز هوبكنز ومركز هارفارد الطبي 

وعيادة كليفالند وغيرها من المراكز الطبية.

تشخيص صور األشعة عن بعد، وتقديم االستشارات  �
للمريض فيما يتعلق بالمرض والعالج.

تخصيص األموال

يمكن استخدام األموال التي تحصل عليها إلنفاقها بأشكال 
متعددة من الصعب أن تفكر فيها عندما تكون في لياقة 

وصحة جيدة. ويمكن أن تتضمن هذه النفقات ما يلي:

خسارة الدخل للناجي من مرض مستعصي �

احتياجات العناية الصحية المنزلية �

نفقات التدبير المنزلي أو العناية بالطفل �

 النفقات الطبية والخصومات التي ال يغطيها �
التأمين التقليدي

فترة مراجعة مجانية  

تقدم متاليف فترة 30 يومًا كتجربة مجانية تلي تاريخ 
اإلصدار، يمكن لمالك البوليصة خاللها أن يلغي/تلغي 

البرنامج و ذلك بإرسال طلب خطي الى

مركز خدمة العمالء في متاليف، ص.ب: 371916، دبي، 
اإلمارات العربية المتحدة. يرجى المالحظة بأنه سيتم 

استرداد كامل القسط التأميني بدون فائدة.

أسئلة متكررة
من يحق له اإللتحاق في البرنامج؟

هذا البرنامج متاح ألي شخص يتمتع بصحة جيدة ويتراوح عمره بين 
18 و95 عامًا، وهي قابلة للتجديد حتى سن 74 عامًا. وتنتهي صالحية 

البوليصة على الفور عند بلوغ المؤمن عليه 75 عامًا.

هل أحتاج إلى إجراء فحص طبي؟

قد ترسلك متاليف إلجراء فحص طبي شامل على أن تتحمل هي كافة 
المصاريف الالزمة لذلك. 



العناية الفائقة - القسط السنوي

جدول المنافع واألقساط التأمينية

250،000200،000150،000100،00025،00015،000دوالر أمريكي

القسط التأمينيالسن

ال يوجدال يوجد1،3851،111837563حتى 24

ال يوجد1،8481،4811،115748198من 25 إلى 29

ال يوجد2،5682،0571،5471،036270من 30 إلى 34

3،8483،0812،3151،548398245من 35 إلى 39

6،0534،8453،6382،430619377من 40 إلى 44

7،8906،3154،7403،165803488من 45 إلى 49

10،7658،6156،4654،3151،090660من 50 إلى 54

13،76511،0158،2655،5151،390840من 55 إلى 59

سوف يتم تحصيل رسم بوليصة قيمته 5 دوالرات أمريكية مع طلب التأمين.

العناية الفائقة - القسط الوحيد لمدة 5 سنوات

جدول المنافع واألقساط التأمينية

250،000200،000150،000100،00050،00025,000دوالر أمريكي

القسط التأمينيالسن

ال يوجد2،3181،8681،418968518حتى 24

ال يوجد3،1282،5161،9041،292680من 25 إلى 29

4،5683،6682،7681،868968518من 30 إلى 34

7،8086،2604،7123،1641،616842من 35 إلى 39

13،34310،6888،0335،3782،7231،395من 40 إلى 44

23،24318،60813،9739،3384،7032،385من 45 إلى 49

31،23024،99818،76512،5336،3003،184من 50 إلى 54

50،80540،65830،51020،36310،2155،141من 55 إلى 59

سوف يتم تحصيل رسم بوليصة قيمته 15 دوالرًا أمريكيًا مع طلب التأمين.



كيف يمكنني أن أسدد األقساط؟

يمكنك سداد قسطك التأميني بشكل سنوي أو نصف 
سنوي.

لمزيد من المدخرات، يمكن اعتماد سداد دفعات القسط 
الوحيد للبوليصة مدتها خمس سنوات. باإلضافة إلى أنه 
يمكن قبول كل من طرق الدفع التالية: مبلغ نقدي يصل 
إلى 2000 دوالر أمريكي، شيكات، بطاقات االئتمان، األمر 

المصرفي الدائم.

هل يوجد أي استثناءات؟ 

ُيستثنى من ذلك حاالت اإلصابة المسبقة بأي مرض مستعصي. 
 وأيضًا، تسري االستثناءات العادية التي تنطبق على معظم

بوالص التأمين.

هل توجد فترة انتظار قبل أن أطالب بتعويض عن مرض 
مستعصي؟ 

نعم، إن فترة االنتظار هي الـ 90 يومًا األولى من تاريخ 
البوليصة. سيتم دفع المطالبات التي تحصل بعد فترة 

االنتظار فورًا بعد التشخيص بالمرض المستعصي المغطى. 

هل تستمر التغطية التأمينيةإذا انتقلت للعيش في دولة أخرى؟

نعم، تقدم بوليصة التأمين هذه التغطية الشاملة على مستوى العالم*، 
وسوف تبقى سارية في حال انتقلت للعيش إلى دولة أخرى.  

* لن يتم توفير التغطية التأمينية و المنافع في البلدان المدرجة تحت قوائم 
العقوبات الدولية.





مرض الزهايمر/ اختالل العقل الحاد 7 17

مرض العصبون الحركي 7 18

مرض باركنسون 7 19

ورم الدماغ7 20

إصابة الرأس 7 21

التهاب السحايا الجرثومي7 22

العمى )الفقدان الكامل للبصر( 7 23

الغيبوبة7 24

الحروق الكبرى 7 25

تصلب األنسجة المتعدد 7 26

الشلل الكامل )فقدان القدرة على استعمال األطراف(7 27

شلل األطفال 7 28

التهاب الدماغ7 29

30 7  )Apallic syndroms( متالزمة

تصلب الجلد التصاعدي 7 31

الذئبة الحمامية الجهازية مع ذئبة التهاب الكلية7 32

 ما هي األمراض المستعصية التي تشملها التغطية 
التأمينية؟

تقدم لك تغطيتك التأمينية الدعم المالي الرئيسي في حال 
إصابتك بأي من األمراض المستعصية التالية: 

السكتة/الجلطة الدماغية 7 1

السرطان 7 2

أول ذبحة صدرية 7 3

جراحة الشريان التاجي 7 4

جراحة صمام القلب 7 5

جراحة الشريان األبهر/ األورطي 7 6

التهاب الكبد الخاطف 7 7

قصور الكبد في مرحلته النهائية 7 8

إرتفاع ضغط الدم الرئوي األولي7 9

مرض الرئة اإلنتهائي 7 10

الفشل الكلوي7 11

زراعة األعضاء الكبرى/ نخاع العظم7 12

فقر الدم الالتصنعي )الالتكوني( 7 13

فقدان السمع الكامل )الطرش(7 14

الفقدان الكامل للنطق7 15

سوء نمو العضالت7 16

 هذا البرنامج تتعهده الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف( و يخضع في جميع االوقات لشروط البرنامج و أحكامه و البوليصة و المالحق الصادرة من متاليف، 
و الغرض من المعلومات الواردة في هذا الكتيب تقديم نبذة عامة للعمالء فقط، و ال تشتمل على الشروط الكاملة الخاصة بالبوليصة، يرجى الرجوع إلى البوليصة لالطالع 

على كافة الشروط و األحكام. 

 7myMetLife قم بإدارة بوالص التأمين الخاصة بك واستعراض التفاصيل المالية والصحية من خالل تطبيق
 www.mymetlife.net حمل التطبيق او قم بزيارة الموقع االلكتروني

ستقوم متاليف بفرض ضريبة القيمة المضافة على كل الوثائق الخاضعة لهذه الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة تبعًا للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 2017 في شأن 
ضريبة القيمة المضافة وتعديالته في اإلمارات العربية المتحدة.
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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 و اليابان وأمريكا الالتينية و 
www.metlife.com  آسيا وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عاما. ومن خالل الفروع التابعة لها، تقدم شركة متاليف 
تأمين على الحياة، الحوادث وتأمين صحي، باالضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.

www.metlife-gulf.com :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة


