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Live today, protect tomorrow
Living life to the fullest is something we all aspire to do. Live Life
provides a simple way to make sure your loved ones are looked
after if you fall ill or are no longer here to provide for them.

HOW THE PLAN WORKS
With Live Life, you can rest assured that your family and loved ones are
financially protected. The plan does not build cash values, it provides
your loved ones with a lump sum cash amount should the worst happen
to you. All you need to do is:
•

Assess how much you or your family may need, if you are
diagnosed with a critical illness or if the worst happens to you.

•

Select the contribution period you feel suits you and your
circumstances the best.

•

Select the currency you wish to contribute with: USD, GBP or EURO.

•

Add additional coverage to your policy such as Permanent Total
Disability and Accident Death Benefits.

BENEFITS OF LIVE LIFE
Life Insurance Protection
With the option of life coverage up to USD 10 Million, you can help
protect your family’s lifestyle and everyday living expenses.
Critical Illness & Terminal Illness
With the option of critical illness coverage up to USD 1 million, you
can protect your lifestyle and expenses, should you fall ill with a critical
illness. When the critical illness coverage is added to Live Life, Terminal
Illness coverage is also provided for FREE.
Affordability
Live Life provides the flexibility to chose your coverage levels at a cost
that suits you. There is also the option to top-up your existing coverage
so you can provide your family with more financial protection.
Multi-currency
With Live Life, you have the choice of selecting from three major
currencies. The policy is available in either USD, GBP or EURO. Should
the unfortunate happen to you, your family will receive the selected
lump sum in the currency you selected at the policy inception.
Valuable addition to your family’s financial planning
Live Life provides an affordable solution to cover an existing financial
commitment like a loan and ensure that your family can pay-off all of
your liabilities if the unforeseen happens to you.

 لهذا يوفر لك برنامج عي�ش.كلنا نطمح �أن نعي�ش حياتنا على �أكمل وجه
.احلياة و�سيلة ب�سيطة حلماية �أحبائك يف حال مر�ضك �أو يف حال غيابك عنهم

كيفية عمل البرنامج
مع برنامج عي�ش احلياة ميكنك �أن تنعم بالراحة والإطمئنان بعد ت�أكدك من حماية
 ولي�س للربنامج قيمة نقدية و لكنه.عائلتك و كل من حتب مادي ًا يف حالة حدوث �أي مكروه
: وكل ما يتوجب عليك عمله هو.يقدم لأحبائك دفعة واحدة نقدية يف حالة وقوع املكروه
 تقدير ما قد حتتاجه �أنت �أو �أ�سرتك يف حال مت ت�شخي�صك مبر�ض
. م�ستع�صي �أو ح�صل لك ما هو �أ�سوء
. اختيار فرتة امل�ساهمة التي ترى �أنها تنا�سبك
 اجلنيه، الدوالر الأمريكي: اختيار العملة التي ترغب يف امل�ساهمة بها
. �أو اليورو،الإ�سرتليني
 منفعة العجز الكلي الدائم �أو الوفاة: �أ�ضف حماية �إ�ضافية لبولي�صتك مثل
.يف حادث

منافع برنامج عيش الحياة
الت�أمني على احلياة

 ماليني دوالر10 مع وجود خيار التغطية الت�أمينية على احلياة الذي ت�صل قيمته �إىل
. �سيكون مبقدور كل من حتب تلبية كافة التزاماتهم املالية،�أمريكي

حماية الأمرا�ض امل�ستع�صية و مر�ض الع�ضال

مع وجود خيار التغطية الت�أمينية على احلياة التي ت�صل قيمته �إىل مليون دوالر
 �إذا كنت مري�ضا. �سيكون مبقدور كل من حتب تلبية كافة التزامتهم املالية،�أمريكي
 عندما ت�ضاف تغطية االمرا�ض امل�ستع�صية لربنامج،باحد الأمرا�ض امل�ستع�صية
. ف�إن تغطية مر�ض الع�ضال تقدم �أي�ضا جمانا،عي�ش احلياة

تغطية ت�أمينية يف متناول اجلميع

يوفر برنامج عي�ش احلياة املرونة الختيار التغطية الت�أمينية و عن طريق زيادة
.غطائك الت�أميني احلايل �أ�صبح مبقدورك توفري املزيد من احلماية املالية لأ�سرتك

العمالت املتعددة
 فالبولي�صة متاحة, ميكنك االختيار بني ثالث عمالت رئي�سة،مع عي�ش احلياة
 ويف حالة حدوث مكروه ميكن, اجلنيه الإ�سرتليني �أو اليورو,بالدوالر الأمريكي
.لأ�سرتك احل�صول على املبلغ املقطوع بالعملة التي حددتها يف بداية البولي�صة

�إ�ضافة ثمينة خلطط عائلتك املالية

يقدم برنامج عي�ش احلياة ح ًّال قليل التكلفة لتغطية �أي التزام مايل قائم مثل
 وي�ضمن لعائلتك �إمكانية �سداد كافة الإلتزامات يف حالة،القرو�ض على �سبيل املثال
.حدوث مكروه لك

منافع برنامج التأمين عيش الحياة

Benefits of Live Life

Valuable addition to your business
Live Life can be used as a staff retention tool by providing your key
employees with the coverage they deserve.
Flexibility in Customizing Your Plan
Depending on the plan you select, Live Life can be tailor-made to
your unique needs by adding valuable supplemental benefits such as
Permanent Total Disability insurance, Waiver of Premium, and more.

SELECT YOUR PLAN
Accelerated Critical Illness
Immediate access to the life insurance benefit up to USD 1 million* when
diagnosed with one of 32 covered critical illnesses. Accelerated Terminal
Illness** is a feature included in this optional benefit. If diagnosed with
a Terminal Illness, the Terminal Illness Benefit will be paid in advance.
*If the life insurance benefit is more than USD 1 million, then plan will remain in
force (excluding the paid USD 1 million) and the remaining benefits will be paid
in case of Loss of Life.
**A terminal illness is considered as an advanced and incurable sickness that will
result in Loss of Life within 12 months. The coverage for Terminal Illness will be
effective after 12 months from the policy issue date.

5 Years Renewable Live Life Plan
With the 5 Years Renewable Live Life Plan, you can enjoy coverage for a
fixed short period with the guaranteed right to renew the policy for the
same cover and the same duration without the need to provide evidence
of good health. The plan can be renewed every 5 years up to age 75
and renewal premiums will be calculated on the basis of attained age.
However, any increase in coverage will require satisfactory medical
evidence.
Convertibility
The 5 Years Renewable Live Life Plan can be converted at anytime during
the first 10 policy years to a permanent plan with cash value, such
as Whole Life or Endowment Plans, if the Insured has not suffered a
permanent and total disability claim.
Live Life Terms 6 - 25 years
Live Life offers the flexibility to pay premiums over 6 to 25 years with
fixed premium throughout the term of the policy. These options are not
renewable or convertible.

�إ�ضافة قيمة لأعمالك
كما ميكن لأ�صحاب الأعمال الإ�ستفادة من برنامج عي�ش احلياة كو�سيلة للحفاظ
.على املوظفني الأ�سا�سيني و توفري التغطية الت�أمينية التي ي�ستحقونها

المرونة في تف�صيل برنامجك
 ميكنك تعديل برنامج الت�أمني عي�ش احلياة ب�سهولة ليتنا�سب،بعد �إختيارك للربنامج
مع احتياجاتك املميزة من خالل جمموعة منافع �إ�ضافية ثمينة مثل منفعة الت�أمني
.�ضد العجز الكلي الدائم والتنازل عن الق�سط الت�أميني و غريها

إختار برنامجك
المنفعه المعجلة للأمرا�ض الم�ستع�صية
*ا�ستالم فوري لقيمة منفعة الفقدان على احلياة حلد قيمته ميلون دوالر �أمريكي
 ت�أتي مع هذه املنفعة. مر�ض من الأمرا�ض امل�ستع�صية32 اذا مت الت�شخي�ص ب�أي من
 تتيح هذه املنفعة الدفع املعجل.**املنفعة املعجلة يف حال اال�صابة مبر�ض ع�ضال
.ملنفعة مر�ض الع�ضال اذا مت ت�شخي�ص امل�ؤمن عليه مبر�ض ع�ضال
*يبقى الربنامج �ساري املفعول اذا كان مبلغ الت�أمني على احلياة �أكرث من مليون دوالر �أمريكي و
.تدفع امل�ستحقات املتبقية يف حالة الوفاة
**مر�ض ع�ضال هو مر�ض مبراحل متقدمة غري قابل لل�شفاء وي�ؤدي اىل فقدان احلياة يف غ�ضون
. �شهراٌ من تاريخ �إ�صدار البولي�صة12  تكون التغطية مبوجب مر�ض الع�ضال نافذة بعد. �شهرا12

 �أعوام قابلة للتجديد5 برنامج لمدة
 ميكنك اال�ستمتاع بتغطية ت�أمينية مع حق م�ضمون يف جتديد،يف هذا الربنامج
البولي�صة بنف�س الغطاء الت�أميني وباملدة ذاتها دون احلاجة لتقدمي �إثبات ودليل
 �أعوام حتى ت�صل �إىل5  ميكن جتديد الربنامج كل.على التمتع بحالة �صحية جيدة
. ُوت�سب �أق�ساط التجديد على �أ�سا�س العمر الذي و�صلت �إليه، عام ًا75 عمر
.�إال �أن �أية زيادة يف قيمة التغطية الت�أمينية �ستتطلب تقدمي الإثبات الطبي الكايف

قابلية التحويل
ميكن حتويل برنامج عي�ش احلياة ذات االعوام اخلم�سة القابل للتجديد يف �أي وقت
 كربنامج، �أعوام للبولي�صة �إىل �أي برنامج ت�أمني دائم ذو قيمة نقدية10 خالل �أول
مدى احلياة و برامج ا ِمل َنح يف حال عدم تقدمي اية مطالبة عن ا�صابة امل�ؤمن عليه
.بالعجز الكلي الدائم

 �سنة25 - 6 فترة برنامج عي�ش الحياة
25  �إىل6  �إمكانية �سداد الأق�ساط الت�أمينية على مدار،يوفر برنامج عي�ش احلياة
 هذا االختيار غري قابل.عام ًا بق�سط ت�أميني ثابت و ُمدد طوال مدة البولي�صة
.للتجديد �أو التحويل

منافع برنامج التأمين عيش الحياة

Benefits of Live Life

الحماية التأمينية االختيارية

OPTIONAL INSURANCE PROTECTION

العجز الكلي الدائم

Permanent Total Disability

يف �أي مرحلة عمرية ،تزداد فر�ص تعر�ض ال�شخ�ص حلوادث ت�ؤدي �إىل العجز الكلي
الدائم و تكون �أعلى من احتمالية الوفاة� ،سوف ت�ساعدك هذه املنفعة على جتنب امل�شاكل
املالية ال�شديدة من خالل ال�سماح لك ب:
 �أن تفي بالتزاماتك املالية من خالل دفعات نقدية م�ضمونة مببلغ ي�صل �إىل
 500,000دوالر �أمريكي.
 �أن ت�ستلم منفعة العجز الكلي الدائم على دفعات كما يلي:

مدة العجز الكلي الدائم
(المتتالية)

 ٦ا�شهر
� ١٢شهر
� ٢٤شهر
التنازل عن �سداد الأق�ساط في حالة العجز

ن�سبة من قيمة تغطية العجز
الكلي الدائم

٪٢٠
٪٣٠
٪٥٠

تلتزم �شركة متاليف بالإعفاء من كافة الأق�ساط الت�أمينية املتبقية امل�ستحقة عليك
ل�ضمان �أن الربنامج يظل �ساري ٌا و �أن يف حالة العجز.

At any given age, the chances of an accident leading to Permanent Total
Disability are much higher than the odds of dying. This benefit will help
you avoid severe financial problems by allowing you to:
Meet your financial commitments through guaranteed cash
payments of up to USD 500,000.
Receive your PTD Benefit as following:
Percentage of
PTD Benefit

Period of Permanent Total
)Disability (consecutive

20%

6 months

30%

12 months

50%

24 months

الحدود العمرية
الحد الأدنى لاللتحاق بالبرنامج 20 :عاماً الحد الأق�صى لاللتحاق بالبرنامج 65 :عاماً
�إنتهاء البولي�صة
 عند بلوغ امل�ؤ َّمن عليه �سن  75عام ًا.
 يف تاريخ انتهاء العقد املو�ضح على م�ستندات البولي�صة.
 يف حال عدم �سداد �أي ق�سط ت�أميني يف نهاية فرتة ال�سماح �أي خالل 31
يوم ًا بعد تاريخ اال�ستحقاق.
حدود التغطية الت�أمينية لعي�ش الحياة
الحد الأدنى لقيمة التغطية الت�أمينية الحد الأق�صى لقيمة التغطية الت�أمينية
 10مليون دوالر �أمريكي
 150.000دوالر �أمريكي
 6مليون جنيه �إ�سترليني
 90.000جنيه �إ�سترليني
 8مليون يورو
 120.000يورو
حدود التغطية الت�أمينية لمنفعة المر�ض الم�ستع�صي المعجلة
الحد الأدنى لقيمة التغطية الت�أمينية الحد الأق�صى لقيمة التغطية الت�أمينية
 1مليون دوالر �أمريكي
 50.000دوالر �أمريكي
 600.000جنيه �إ�سترليني
 30.000جنيه �إ�سترليني
 800.000يورو
 40.000يورو

•

Waiver of Premium on Disability
MetLife will waive all the remaining premiums payable by you to
guarantee the plan remains in force in case of disability.

فترة مراجعة مجانية لـ  -30يوم
تقدم متاليف  30يوم ًا كفرتة مراجعة جمانية ،ميكنك خالل هذه املدة القيام ب�إلغاء الربنامج
عن طريق تقدمي طلب �إىل ق�سم خدمة العمالء يف متاليف يف غ�ضون الـ  30يوم ًا الأوىل من
تاريخ الإ�صدار .يرجى مالحظة �أن �أي ق�سط يتم �إرجاعه ال يخ�ضع لأي فوائد.

•

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 within the
first 30 days following the issuance date. Please note that any refunded
premium is not subject to interest.
Age Limits
Maximum Entry Age: 65

Minimum Entry Age: 20

Policy Termination
• When the insured reaches his 75th birthday.
• On the expiry date of the contract shown on the policy documentation.
• If any premium is not paid by the end of the grace period of 31 days
after due date.

Coverage Limits for Live Life
Maximum coverage amount

Minimum coverage amount

USD 10 Million

USD 150,000

GBP 6 Million

GBP 90,000

EURO 8 Million

EURO 120,000

Coverage Limits for ACI
Maximum Coverage Amount

Minimum Coverage Amount

USD 1 Million

USD 50,000

GBP 600,000

GBP 30,000

EURO 800,000

EURO 40,000

Stories Like Yours

قصص تشبه قصتك

Raed had been living in Kuwait with his wife and son for the past
11 years. Like most young couples, they enjoyed their daily lives
with little consideration of investments towards the future. As time
passed, mortgages and loans accumulated with expenditures and
costs exceeding their financial means.

 ومثل �أي زوجين قد ا�ستمتعوا في. عاما11 رائد مقيم في الكويت مع عائلته منذ
 مع.حياتهم اليومية من دون اتخاذ اي اجرائات ا�ستثمارية �أو حذرية للم�ستقبل
 التي،مرور الزمن �أ�صبح لديه تراكمات مالية ت�شمل �أق�ساط عدة قرو�ض وم�صاريف
.تجاوزت الدخل الخا�ص به

One day, when Raed’s cousin was diagnosed with cancer, everything
changed. After a long struggle in which Raed’s cousin lost his job
and exhausted most of his savings, he passed away at the very
young age of 40.

 ادرك رائد في تلك اللحظة �أن،ولكن عند ت�شخي�ص �إبن عم رائد بمر�ض ال�سرطان
 خالل معاناة �إبن عمه.الحياة ق�صيرة وتحدث فيها كثير من الأمور الغير متوقعة
 لقد �أفقده عمله وا�ستخدم معظم مدخراته المالية وتوفى،مع مر�ض ال�سرطان
 اتخذ رائد القرار ب�أن ي�شترك ببرنامج ت�أمين ت�ضمن. عاما40 في �سن مبكرة عن
التغطية في حال فقدان الحياة �أو الإ�صابة ب�أمرا�ض حرجة وكان برنامج عي�ش
.الحياة هو الحل

At that moment, Raed came to realise how short and unpredictable
life can be. He decided to enroll in an insurance plan to secure his
family’s financial wellbeing and protect them in case of death or
critical illness. Live Life was the solution.
Two protections in one plan!
By paying USD 186.30 a month for 25 years, Raed ensures his
family receives an amount of USD 1 million that will be paid out if:
•

He passes away. The amount will be used to support his family
financially

 ي�ضمن رائد �أن، عاما25  دوالر �أمريكي كق�سط �شهري لمدة186.30 خالل دفع
 وقدره مليون دوالر امريكي والذي يمكن �أن ي�ستخدم،تح�صل عائلته على مبلغ
:في حال
 �أو. �سي�ستخدم المبلغ لم�ساعدة عائلته ماليا، فقدان الحياة

OR
•

!برنامج واحد يحميك من حدثين

He is diagnosed with a critical illness thereby facilitating a focus
on recovery whilst still ensuring income compensation in order
to support his loved ones.

“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.”

 الت�شخي�ص بمر�ض حرج مما ي�سهل التركيز على التعافي في حين ت�أكيد
.ا�ستمرار تعوي�ض الدخل لإعانة �أحبائه
“هذا الربنامج مكتتب من ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة (متاليف) ويخ�ضع
،يف جميع الأوقات ل�شروط و�أحكام الربنامج والبولي�صة واملالحق ال�صادرة عن متاليف
والغر�ض من املعلومات الواردة يف هذا الكتيب هو تقدمي نبذة عامة للعمالء فقط وال ت�شتمل
 يرجى االطالع على عقد البولي�صة ملعرفة كافة.على ال�شروط الكاملة اخلا�صة بالبولي�صة
”.ال�شروط والأحكام

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

 الذي ميكنك من خاللهاmyMetLife �إ�ستمتع بـ
�إ�ستعرا�ض بوال�ص الت�أمني اخلا�صة بك و �إدارتها من خالل
 يوم ًا يف ال�سنة365  �ساعة يف اليوم24 ،الإنرتنت يف �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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® MetLife

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.

