
This solution can �ex in many ways so that you can 
grow your wealth your way, while protecting the 
ones you love should something happen to you.

Future Protect is a hybrid life insurance plan
that o�ers protection and �exible investment

options to meet your unique needs.

Customize your plan with a choice of 3 investment 
Strategies with free and unlimited fund switching.

Flexibility in taking charge of  your investments or 
use world renowned expert fund managers.

You have the unique ability to customize your 
protection and investment requirement any time.

We have also built in living bene�ts, to help you stay healthy and at your best:

MetLife Discount Card for preventative care 
including vitamins, supplements and dental, optical 
and dermatological care.

Second Medical Opinion, to make sure that any 
diagnosis you may face is veri�ed by another expert 
to enable better care.

Options to add supplementary medical cover for 
Critical Illnesses and a lump sum bene�t.

Your cover and bene�ts go with you, where ever in 
the world you may be, with worldwide cover and 
portability.**

1 https://cdn.hsbc.ae/content/dam/hsbc/ae/docs/en/wealth/power-of-protection-report.pdf
*Maximum cover limit for non-Gulf residents is up to US $5 million.
**Bene�ts cannot be paid in countries under international sanction, cover only continued if premiums are maintained.
 

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

Flexible payment terms as low as 5 to 20 years: 
annual, semi-annual, quarterly or monthly 
premiums. Once you have completed paying your 
premiums starting from 5 years, you will have 
lasting cover up to age 95.

Loss of life cover of up to US $50 million 
for Gulf residents.*

of people globally worry about their
 long term �nancial security 133%

For more information Call MetLife on 800 6385433 or 
click the link - https://www.metlife.ae/who-we-are/contact-us/



حماية 
الغد

حيث تتالقى 
فرص الحماية واالستثمار

بطاقة الخصم من متاليف للعناية الوقائية بما فيها الفيتامينات، 
والمكّمالت الغذائية والعناية باألسنان والعيون والبشرة.

الرأي الطبي الثاني من طبيب متمّرس ومتخصص للتأكد من صحة 
تشخيصك وعالجك العتماد عالج أكثر فاعلية.

تغطيتك ومنافعك ترافقك أينما كنت في العالم مع التغطية 
العالمية وامكانية التنّقل.*

خيار إضافة تغطية طبية إضافية لألمراض المستعصية
ومنفعة الدفعة الواحدة.

شروط دفع مرنة ومنخفضة من ٥ إلى ٢٠ سنة، مع أقساط 
سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية أو شهرية. وفور إتمامك 

لتسديد األقساط ابتداًء من ٥ سنوات، ستتمتع بتغطية تدوم 
حتى ٩٥ سنة من العمر.

تغطية فقدان الحياة لما يصل إلى ٥٠ مليون دوالر 
أمريكي لمقيمي دول الخليج.*

برنامج حماية الغد عبارة عن برنامج تأمين هجين يجمع ما بين 
التأمين على الحياة وفرص استثمار مرنة تلّبي كافة احتياجاتك.

إنه حّل يمكنك تخصيصه بطرق مختلفة لتنّمي ثروتك على طريقتك، بينما 
تحمي أحّباءك في حال إصابتك بأي حادث.

من الناس في العالم يقلقون على 
سالمتهم المالية طويلة األمد١ ٣٣%

نقّدم لك أيضًا باقة من المنافع الضمنية كي تبقى في كامل صحتك ونشاطك:

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

مرونة في التحكم باستثماراتك أو اللجوء إلى مديري 
صناديق مالية يتمتعون بخبرة عالمية. 

ميزة فريدة لتخصيص احتياجات حمايتك 
واستثماراتك في أي وقت. 

قم بتخصيص برنامجك مع امكانية اختيار ٣ استراتيجيات 
استثمار والتنقل المجاني وغير المحدود ما بين الصناديق. 

https://cdn.hsbc.ae/content/dam/hsbc/ae/docs/en/wealth/power-of-protection-report.pdf ١
*يصل الحد األقصى للتغطية لغير المقيمين في دول الخليج حتى ٥ مليون دوالر أمريكي.

**ال يمكن تسديد المنافع في الدول التي تخضع لعقوبات دولية، تستمّر التغطية فقط في حال الحفاظ على تسديد األقساط.

لمزيد من المعلومات، اتصل بـ متاليف على ٦٣٨٥٤٣٣ ٨٠٠ أو قم بزيارة - 
 /https://www.metlife.ae/who-we-are/contact-us


