
We see family protection
the way you do

Live
Life

67% of the UAE respondents 
in the UAE do not hold a life insurance 
product for themselves1. to protect their 
loved ones, should they lose their life due to
natural or accidental causes.

Children's future and education

SME protection 

Spouse and parents 

Protecting your loved ones, should you lose your life 
means providing �nancial security for your:

In order to protect the ones you love, the recommended 
life cover is approximately 7-10 times your annual salary.2

Live Life provides �nancial protection for you and your 
loved ones in case you are no longer able to provide for 
them, due to loss of life. It provides up to US $50M in loss 
of life bene�ts. Available for both Gulf residents and 
non-Gulf residents*.  

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 providing access to the best 
specialist treatment 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  source: https://www.khaleejtimes.com/news/general/51-uae-residents-dont-own-life-insurance-survey 
2 source: https://www.forbes.com/sites/kristinmerrick/2017/05/11/yes-you-probably-need-life-insurance-and-heres-why/#7d0736987f30
*Bene�ts cannot be paid in countries under international sanction, cover only continued if premiums are maintained.
**Bene�ts cannot be paid in countries under international sanction, cover only continued if premiums are retained.

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

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



نحن نهتم مثلك في 
حماية األسرة

برنامج
عيش الحياة

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

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

خيار إضافة تغطية طبية إضافية لألمراض المستعصية ما يقدم 
لك أفضل عالج متخصص والحصول على منفعة الدفعة الواحدة.

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.**

٦٧%
من سكان اإلمارات يقولون إنهم ال يمتلكون تغطية 
على الحياة١ لحماية أحّبائهم في حال فقدان حياتهم 

ألسباب طبيعية أو حادث.

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

الزوجة واألهلمستقبل األطفال وتعليمهم

حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة

إن التأمين على الحياة الموصى به من أجل حماية أحّبائك، هو ما 
يقارب من ٧ إلى ١٠ مرات راتبك السنوي.٢

برنامج عيش الحياة يمنحك الحماية المالية لك وألحّبائك في حال ال 
يمكنك إعالتهم بسبب فقدان الحياة. إنه يقّدم ما يصل إلى ٥٠ مليون دوالر 
أمريكي كمنافع لفقدان الحياة، وهو متوفر لمقيمي دول الخليج وغيرهم.*

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

https://www.khaleejtimes.com/news/general/51-uae-residents-dont-own-life-insurance-survey :١ المرجع
  https://www.forbes.com/sites/kristinmerrick/2017/05/11/yes-you-probably-need-life-insurance-and-heres-why/#7d0736987f30 :٢ المرجع

* يختلف الحد األقصى للتغطية ما بين مقيمي دول الخليج وغير المقيمين في دول الخليج.
**ال يمكن تسديد المنافع في الدول التي تخضع لعقوبات دولية، تستمّر التغطية فقط في حال الحفاظ على تسديد األقساط.

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


