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International Wealth Builder
أكثر من برنامج اإلدخار
More than just a savings plan

Everyone knows that financial planning is key to helping you

يعلم اجلميع �أن التخطيط املايل هو عامل �أ�سا�سي مل�ساعدتك يف حتقيق طموحاتك يف

achieve your aspirations in life. Whether it is for a child’s education,

 �إن برنامج بناء الرثوة العاملي ي�ستهدف زيادة ادخاراتك التي اكت�سبتها بكد.احلياة

a fancy wedding, travelling the world or simply your retirement,
with International Wealth Builder, your hard earned savings will be
optimized in a way to help you reach your goals.
Through its systematic & disciplined approach to wealth creation,

 �أو،وعناء بطريقة ت�ساعدك يف حتقيق �أهدافك �سواء كانت متعلقة بتعليم الأطفال
 �أو جمرد ادخارات لالنتفاع منها عند، �أو التجول حول العامل،�إقامة حفل زفاف خيايل
.التقاعد

the plan comes with sizeable bonus features and is designed to help

يوفر لك الربنامج مزايا مكاف�آت رائعة وذلك من خالل نهج منظم ومتخ�ص�ص جلمع

you safeguard your loved ones through valuable protection benefits.

.الرثوات كما مت �إعداده مل�ساعدتك يف حماية �أحبائك من خالل منافع حماية ق ّيمة

HOW THE PLAN WORKS
START PLANNING FOR THE FUTURE
Just close your eyes, envision the dreams you would like to achieve
and customize International Wealth Builder to suit your needs by:
•

Investing through monthly, quarterly, semi-annual or annual
contributions from a period of 5 to 25 years

•

Selecting the investment strategy that best suits your risk
appetite

•

Receiving attractive bonuses

•

Enhancing the plan with optional insurance protection

It’s as simple as that!

START BUILDING WEALTH
Now that you have customized International Wealth Builder to your
needs, all you need to do is stick to the plan and enjoy the peace
of mind that comes with knowing that you will be in a position to
afford your dreams.

كيفية عمل البرنامج
ابدأ بالتخطيط لمستقبلك

�أغم�ض عينيك وتخيل الأحالم التي ترغب يف حتقيقها وقم بتخ�صي�ص برنامج بناء
:الرثوة العاملي لتلبية احتياجاتك من خالل الطرق ما يلي
 �أو �سنوية خالل، �أو ن�صف �سنوية، �أو ربع �سنوية، اال�ستثمار بم�ساهمات �شهرية
 عام ًا25  �إلى5 مدة تتراوح من
 تحديد �إ�ستراتيجية اال�ستثمار المالئمة لم�ستوى الإقدام على المخاطرة
لديك
 الح�صول على مكاف�آت مغرية
 تح�سين البرنامج من خالل حماية ت�أمينية اختيارية
!�إنها بهذه الب�ساطة
ابدأ بالتخطيط لمستقبلك

،والآن بعد �أن قمت بتخ�صي�ص برنامج بناء الرثوة العاملي اخلا�ص بك وفق ٌا الحتياجاتك
فكل ما عليك فعله هو االلتزام بربناجمك و اال�ستمتاع براحة البال بعد االطمئنان على
.حتقيق �أحالمك

خياراتك اإلستثمارية

Your Investment Choices

INVESTMENT OPPORTUNITY
International Wealth Builder offers you the chance to
reach your desired saving objectives through access to
various investment strategies.

Your Investment Choices
Depending on your risk appetite you can choose
to have your contributions allocated to one of our
investment strategies: Conservative, Balanced and

فرصة االستثمار
مينحك برنامج بناء الرثوة العاملي الفر�صة للو�صول مبدخراتك
�إىل القيمة املطلوبة من خالل اال�ستثمار يف �إ�سرتاتيجيات اال�ستثمار
.املختلفة

خياراتك اإلستثمارية
بناء على مدى حتملك للمخاطر ميكنك �إختيار تخ�صي�ص
م�ساهماتك يف �إحدى الإ�سرتاتيجيات الإ�ستثمارية اخلا�صة بنا

Aggressive.

.) املتوازنة و اجلرئية،(املحافظة

The Conservative Strategy

االستراتيجية المحافظة

Designed for customers who are focused on
minimizing losses, who are not prepared to take
significant investment risks.

The Balanced Strategy

 والذين,م�صممة للعمالء الذين يركزون على تقليل اخل�سائر
.غري م�ستعدين لتحمل خماطر ا�ستثمارية كبرية
االستراتيجية المتوازنة

Designed for customers focused on capital preservation

/ م�صممة للعمالء الذين يركزون يف احلفاظ على ر�أ�س املال

/ modest capital growth, and who are prepared to

 والذين هم على ا�ستعداد لقبول م�ستوى،منو ر�أ�س املال املتوا�ضع

accept a medium level of investment risk.

.متو�سط من خماطر اال�ستثمار

The Aggressive Strategy
Designed for customers focused on capital
growth, and who are prepared to take significant
investment risk.

االستراتيجية الجريئة

 والذين هم على،م�صممة للعمالء الذين يركزون على منو ر�أ�س املال
.ا�ستعداد التخاذ خماطر كبرية لال�ستثمار

منافع البرنامج
Benefits of the Plan
UPFRONT BONUS
Based on your investment amount and contribution period, receive
a one-time bonus up to 100% of your basic first year premium.

PERSISTENCY BONUS
Starting from the 31st month, the plan allows you to receive monthly
Persistency Bonuses. The longer you contribute, the higher you are
rewarded every year.

MAXIMUM FLEXIBILITY

المكافآت مسبقة
 من قيمة ق�سط الت�أمني الأ�سا�سي%100 ميكنك احل�صول على مكاف�أة ملرة واحدة ت�صل �إىل
.خالل العام الأول وذلك يعتمد على مبلغ اال�ستثمار ومدة م�ساهمتك
مكافأة استمرارية المساهمة
ُيتيح لك الربنامج بدء ًا من ال�شهر احلادي والثالثني احل�صول على مكاف�آت �شهرية
. كانت املكاف�آت �أعلى كل عام، كلما كانت مدة م�ساهمتك �أطول.ال�ستمرارية امل�ساهمة
الحد األقصى للمرونة

The beauty of International Wealth Builder is your ability to tailor your

من روعه برنامج بناء الرثوة العاملي �أنه ب�إمكانك تعديل ا�ستثماراتك مبا يتنا�سب مع

investments to your constantly changing needs and market conditions.

 لزيادة فاعلية ظروف ال�سوق، ويف احلقيقة.احتيجاتك الدائمة التغري و تقلبات ال�سوق

In fact, to leverage on favorable market conditions or to protect your
account value from potentially significant market fluctuations, you
have the ability to move one investment account to another.

ACCESS TO CASH SHOULD YOU NEED IT

 يكون امامك،االيجابية �أو حلماية قيمة ح�سابك من التقلبات الكبرية املحتملة يف ال�سوق
.االمكانية ب�إجراء نقل من ح�ساب ا�ستثمار �إىل ح�ساب اخر
سهولة الحصول على المال وقت الحاجة

It’s always reassuring to know that you can access money quickly

مما يبعث دائما على الطم�أنينة �شعوركم ب�إمكانية احل�صول على املال �سريعا وقتما تقت�ضي

should the need arise. With International Wealth Builder, you can

) عمليات ا�سرتداد �أو4(  و مع برنامج بناء الرثوة العاملي ميكنك �إجراء �أربع،احلاجة

make four (4) free partial surrenders or withdrawals after the 2nd
Policy Anniversary, subject to Terms and Conditions.
Note: Surrender charges may apply and accessing cash will reduce your
account value.

VALUABLE PENSION BENEFIT
Instead of receiving your account value in lump sum, you may choose
to receive a regular income for your lifetime. The income will be paid
to you for as long as you live and in the regretful event of your loss
of life during the guaranteed 20 years’ period, your dependents will
continue to receive your income for the remainder of the period.
Note: Annuity rate will be confirmed by MetLife at the time of the request.

30 - DAY FREE LOOK PERIOD
MetLife offers a 30 day free trial, during which time you may cancel
the plan by writing to Customer Service Department at MetLife,
P.O. Box 371916, Dubai, U.A.E. within the first 30 days following
the issuance date. Please note that any refunded premium is not
subject to interest and the refunded amount may be less than the
paid premium if the selected investment accounts depreciate due
to unfavorable market fluctuation.

ت�صفية جزئية جمانية بعد مرور الذكرى ال�سنوية الثانية على �إ�صدار الوثيقة ومبا يتوافق
.مع الأحكام وال�شروط
. وعند احل�صول على �أموال نقدية �ستنخف�ض قيمة ح�سابك، ميكن �أن تنطبق ر�سوم اال�سرتداد:مالحظة

منفعة الدخل التقاعدي
 يمكنك �أن تختار �أن ت�ستلم دخل �شهري،عو�ض ٌا عن ا�ستالم قيمة ح�سابك دفعة واحدة
 و في حالة وفاتك، و يتم دفع الدخل �إليك طوال فترة حياتك.منتظم طوال فترة حياتك
 ي�ستمر المعالون لديك في الح�صول على الدخل الخا�ص، �سنة الم�ضمونة20 �أثناء فترة ال
بك لباقي مدة الفترة الم�ضمونة.
. �ستوافق متاليف على قيمة الدخل ال�سنوي وقت تقدمي الطلب:مالحظة
 يوم ٌا30 فترة المراجعة المجانية لمدة

 ميكنك خاللها �أن تلغي الربنامج و، يوم كتجربة جمانية30 تقدم متاليف فرتة
،371916 . ب. �ص،ذلك ب�إر�سال طلب خطي �إىل مركز خدمة العمالء يف متاليف
، خالل الثالثني يوم ٌا الأوىل التي تلي تاريخ الإ�صدار، الإمارات العربية املتحدة،دبي
لن ت�ضاف �أي فائدة على الق�سط املردود و ممكن �أن يكون الق�سط املردود �أقل من
الق�سط املدفوع يف حال انخفا�ض قيمة احل�سابات اال�ستثمارية ب�سبب تقلبات ال�سوق
.الغري امل�ؤاتية

الحمـايـــة مع إمكــانيــة اإلدخــار
Protection with Saving
Potential

VALUABLE INSURANCE BENEFITS
International Wealth Builder is packed with valuable protection
benefits that will help you or your dependents cope with
unplanned events.

LIFE INSURANCE BENEFIT

منافع تأمينية ق ّيمة
�إن برنامج بناء الرثوة العاملي هو برنامج يتمتع مبنافع حماية ق ّيمة ت�ساعدك �أنت
.ومن تعول يف مواجهة الأحداث املفاجئة
منفعة التأمين على الحياة

Life insurance is an important feature of your family’s safety

 �سيح�صل، ويف الواقع.يعد الت�أمني على احلياة من الأمور املهمة ل�شبكة �أمان العائلة

net. In fact, in the event of loss of life, your beneficiaries will be

. من قيمة احل�ساب حال فقدانك للحياة%100 امل�ستفيدون على

entitled to 100% of the account value.

فقدان العمل بشكل غير طوعي
INVOLUNTARY LOSS OF EMPLOYMENT
In the event of loss of employment due to dismissal or
redundancy, International Wealth Builder will cover your basic
monthly premium for up to 1 year to keep the plan active and
help you cope with your circumstances.

 ف�إن برنامج بناء الرثوة العاملي،يف حال فقدان العمل ب�سبب الف�صل �أو العزل
�سيتكفل بتغطية الأق�ساط الت�أمينية ال�شهرية الأ�سا�سية ملدة عام للحفاظ على �سريان
.الربنامج و�سي�ساعدك يف التغلب على ظروفك
. يخ�ضع ذلك لأحكام الوثيقة و�شروطها:مالحظة

Note: Subject to the Terms & Conditions of the Policy.

تعويض “العجز” القصير األجل
SHORT TERM “INCAPACITY” BENEFIT
In the unfortunate event where you are not able to work due
to short term Incapacity caused by an accident or sickness; the
plan will cover your basic monthly premium for up to 2 years.
Note: Subject to the Terms & Conditions of the Policy.

What does
“Incapacity” mean?
It is defined as one’s inability to
work or perform regular daily tasks as a result of
an accident or sickness.

يف احلاالت امل�ؤ�سفة التي تفقد خاللها قدرتك على العمل جراء عجز ق�صري الأجل
ب�سبب حادث �أو مر�ض؛ ف�إن الربنامج �سيتكفل بتغطية الأق�ساط الت�أمينية ال�شهرية
.الأ�سا�سية ملدة ت�صل �إىل عامني
. يخ�ضع ذلك لأحكام الوثيقة و�شروطها:مالحظة

ما المقصود '' بالعجز'' ؟
يتم تعريف العجز باعتباره عدم القدرة على
العمل �أو القيام بالمهام اليومية المنتظمة نتيجة
حادث �أو مر�ض.

الحماية التأمينية االختيارية
Optional Insurance
Protection

Enhance your plan by opting for additional benefits. You can

 و ميكن �أن تختار.قم بتح�سني برناجمك عن طريق اختيار املنافع الإ�ضافية
:�إ�ضافة التايل

elect to add:
Critical Illness: Upon diagnosis of any of the 32 covered critical
illnesses, MetLife will promptly pay a lump sum payout up to

) مر�ض م�ستع�صي املغطاة32(  عند ت�شخي�ص �أي مر�ض من بني:املر�ض امل�ستع�صي
 �سوف تقوم �شركة متاليف بدفع مبلغ دفعة واحدة ي�صل �إىل مئتني و خم�سون،ت�أميني ٌا

USD 250,000 to help you afford a host of expenses like medical

) دوالر �أمريكي مل�ساعدتك على حتمل جمموعة من امل�صاريف مثل250,000( الف

co-pays, lost income, home healthcare need or your childcare

 و احلاجة �إىل الرعاية ال�صحية املنزلية، خ�سارة الدخل،دفعات امل�صاريف الطبية

expenses.

.�أو م�صاريف رعاية طفلك

Accidental Loss of Life: In the event of loss of life due to
an unfortunate accident, your loved ones will receive up to
USD 200,000 to ensure they are in a position to maintain their

 ف�سيح�صل من، يف حالة فقدان احلياة نتيجة حادث م�ؤ�سف:فقدان احلياة بحادث
 دوالر �أمريكي بحد �أق�صى ل�ضمان قدرتهم200.000 حتبون على مبلغ ي�صل اىل
.على احلفاظ على م�ستوى معي�شتهم

standard of living.
Permanent Total Disability: At any given age, the chances

 تزداد فر�ص تعر�ض ال�شخ�ص حلوادث، يف �أي مرحلة عمرية:العجز الكلي الدائم

of an accident leading to Permanent Total Disability are much

 �سوف ت�ساعدك،ت�ؤدي �إىل العجز الكلي الدائم و تكون �أعلى من احتمالية الوفاة

higher than the odds of dying. This benefit will help you avoid

:هذه املنفعة على جتنب امل�شاكل املالية ال�شديدة من خالل ال�سماح لك ب

severe financial problems by allowing you to:
•

Meet your financial commitments through guaranteed

�أن تفي بالتزاماتك املالية من خالل دفعات نقدية م�ضمونة مببلغ ي�صل
. دوالر �أمريكي500,000 �إىل

cash payments of up to USD 500,000
•

Receive your PTD Benefit as following:

:�أن ت�ستلم منفعة العجز الكلي الدائم على دفعات كما يلي

Period of Permanent Total
Disability (consecutive)

Percentage of
PTD Benefit

ن�سبة من منفعة العجز
الكلي الدائم

مدة العجز الكلي الدائم
)(المتتالية

6 months

20%

٪٢٠

 ا�شهر٦

12 months

30%

٪٣٠

 �شهر١٢

24 months

50%

٪٥٠

 �شهر٢٤

Waiver of Premium on Loss of Life or Disability: MetLife will
waive all the remaining premiums payable by you to guarantee
the plan remains in force and goals remain unaffected in case
of loss of life or disability.





تلتزم �شركة:التنازل عن �سداد الأق�ساط يف حالة فقدان احلياة �أو العجز
متاليف بالإعفاء من كافة الأق�ساط الت�أمينية املتبقية امل�ستحقة عليك ل�ضمان
�أن الربنامج يظل �ساري ٌا و �أن االهداف تظل بدون �أي ت�أثري يف حالة فقدان
.احلياة �أو العجز

قصص مشابهة لقصتك

Stories Like Yours

Ahmad, 30 years old, got married 2 years ago. While he and his
wife enjoyed life to the fullest, they started wondering whether
they would be able to afford a decent life in their golden years.
Ahmad decided to save some funds for the future. He chose
International Wealth Builder. The plan not only provides a long
term investment opportunity with rewards, but it also comes with
insurance protection he or his family may need in the future.

The investment plan:
By investing USD 6,000 per annum for 20 years, Ahmad will
receive an Upfront Bonus equal to USD 2,400. And that’s not all!
He will also be entitled to receive Persistency Bonuses every year.
Ahmad’s account value is expected to reach USD 201,000*
after 20 years.
*At 5% projected yield

What happens in case he loses his job?
In the regretful event where Ahmad was dismissed from his job,
MetLife will cover USD 500* per month for up to one year to
keep his plan active and help him cope with his circumstances.

What happens if he is incapacitated?
In the unfortunate event where Ahmad is incapacitated and
unable to work due to accident or sickness, the plan will cover
USD 500* per month for up to 2 years.
*Equivalent to the monthly premium.
In Ahmad’s case, since he is paying USD 6,000 a year, his will
receive: 6,000 / 12 = USD 500

What happens if he passes away before the plan
matures?
In the event where Ahmad loses his life before plan maturity,
his beneficiary(ies) will receive a life insurance benefit amount
equal to the account value at that time.

“This plan is underwritten by American Life Insurance Company (MetLife)
and is subject at all times to the terms and conditions of the Plan, Policy
and riders issued by MetLife. The information contained in this brochure is
intended for general consumer understanding only and does not contain
the full terms of the policy. Kindly refer to the policy document for the full
terms and conditions.”

 وبينما هو وزوجته. عام ًا تزوج منذ عامني30 �أحمد �شاب يبلغ من العمر
 بد�آ يت�ساءالن عما �إذا كان لديهما القدرة على،ي�ستمتعان بكافة ملذات احلياة
.توفري حياة كرمية يف �سنوات عمرهما الذهبية
 اختار �أحمد برنامج بناء.ولذلك قرر �أحمد ادخار بع�ض �أمواله للم�ستقبل
 �إن هذا الربنامج ال يوفر فقط فر�صة ا�ستثمارات مبكاف�آت. الرثوة العاملي
على املدى البعيد ولكنه يوفر �أي�ض ًا حماية ت�أمينية رمبا يحتاجها هو �أو عائلته
.يف امل�ستقبل

:برنامج اال�ستثمار
 دوالر �أمريكي من خالل2400 �سيح�صل �أحمد على مكاف�أة م�سبقة بقيمة
. عام ًا20  دوالر �أمريكي �سنوي ًا على مدار6.000 ا�ستثمار مبلغ امل�ساهمة
وهذا لي�س كل �شيء! حيث �سيحق له �أي�ض ًا احل�صول على مكاف�آت ا�ستمرارية
.اال�شرتاك �سنوي ًا
20  دوالر �أمريكي بعد201,000 من املتوقع �أن ت�صل قيمة ح�ساب �أحمد �إىل
.*عام ٌا
%5 *بعائد متوقع

ما الذي �سيحدث �إذا فقد �أحمد وظيفته؟
 �ستتكفل �شركة،يف حالة وقوع حادث م�ؤ�سف �أ�سفر عن ف�صل �أحمد من وظيفته
* دوالر �أمريكي �شهري ًا ملدة ت�صل �إىل عام500 متاليف بتقدمي تغطية بقيمة
.للحفاظ على �سريان الربنامج وم�ساعدة �أحمد يف مواجهة ظروفه

ما الذي �سيحدث يف حالة العجز؟
يف حالة وقوع حادث م�ؤ�سف �أ�سفر عن �إ�صابة �أحمد بعجز وعدم قدرته على
*دوالر500  ف�سيقدم الربنامج تغطية بقيمة،العمل ب�سبب حادث �أو مر�ض
.�أمريكي �شهري ًا ملدة ت�صل �إىل عامني
.*مبلغ ي�ساوي ق�سط الت�أمني ال�شهري
 ف�سيح�صل،ً دوالر �أمريكي �سنويا6,000  فنظراً لكونه يدفع،وبالن�سبة حلالة �أحمد
 دوالر �أمريكي500 = 12 / 6,000 على

ما الذي �سيحدث حال وفاته قبل موعد ا�ستحقاق الربنامج؟
 ف�سيح�صل امل�ستفيد،�إذا ما تُويف �أحمد قبل موعد ا�ستحقاق الربنامج
(امل�ستفيدون) على مبلغ تعوي�ض للت�أمني على احلياة م�سا ٍو لقيمة احل�ساب يف
.ذلك الوقت
هذا الربنامج تتعهده ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة (متاليف) و يخ�ضع يف
 و،جميع االوقات ل�شروط الربنامج و �أحكامه و الوثيقة و املالحق ال�صادرة من متاليف
 و ال ت�شتمل،الغر�ض من املعلومات الواردة يف هذا الكتيب تقدمي نبذة عامة للعمالء فقط
 يرجى الرجوع �إىل الوثيقة لالطالع على كافة،على ال�شروط الكاملة اخلا�صة بالوثيقة
.ال�شروط و الأحكام

Enjoy myMetLife, online access to
view, manage and pay your policies,
24 hours a day, 365 days a year

 الذي ميكنك من خاللها �إ�ستعرا�ضmyMetLife �إ�ستمتع بـ
بوال�ص الت�أمني اخلا�صة بك و �إدارتها من خالل الإنرتنت يف
 يوم ًا يف ال�سنة365  �ساعة يف اليوم24 ،�أي وقت

MetLife, Inc. (NYSE: MET), through its subsidiaries and affiliates
(“MetLife”), is one of the world’s leading financial services
companies, providing insurance, annuities, employee benefits and
asset management to help its individual and institutional customers
navigate their changing world.

 في بور�صة نيويورك) من خالل فروعهاMET �شركة متاليف �إنك (رمزها
 هي �شركة رائدة عالميا في مجال الت�أمين،)”وال�شركات التابعة لها (“متاليف
على الحياة ودفعات الراتب ال�سنوي والت�أمين الجماعي للموظفين و�إدارة
 و ت�ساعد عمالئها من الأفراد وال�شركات على الم�ضي في دروب،الأ�صول
.حياتهم المتغيرة

MetLife is a pioneer of life insurance with a presence of nearly 65
years in the Gulf. Through its branches, MetLife offers life, accident
and health insurance along with retirement and savings products
to individuals and corporations.
For more information, visit www.metlife-gulf.com

اميركان اليف ان�شورن�س كومباني هي �شركة تابعة لمتاليف انك
American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company

� بلداً وتتبو أ40  ولها عمليات في �أكثر من،1868 ت�أ�س�ست متاليف في عام
متاليف مواقع ريادية في �أ�سواق الواليات المتحدة و اليابان و�أمريكا
 يرجى زيارة، لمزيد من المعلومات.الالتينية و �آ�سيا و�أوروبا وال�شرق الأو�سط

www.metlife.com

متاليف هي �شركة رائدة في مجال الت�أمين على الحياة موجودة في منطقة
 تقدم �شركة متاليف، ومن خالل الفروع التابعة لها. عاما65 الخليج منذ قرابة
 باال�ضافة الى برامج وخدمات، الحوادث وت�أمين �صحي،ت�أمين على الحياة
.التقاعد واالدخار للأفراد وال�شركات
www.metlife-gulf.com : يرجى زيارة،لمزيد من المعلومات

www.metlife.ae
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Founded in 1868, MetLife has operations in more than 40 countries
and holds leading market positions in the United States, Japan, Latin
America, Asia, Europe and the Middle East. For more information,
visit www.metlife.com.

