Live Life
We see family protection the way you do

A protection plan designed from
your perspective so that you can
live today and protect the future
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.
With up to USD 50 Million life cover, this plan ensures your
family maintain their lifestyle.

Overview
Live Life is a term life plan that provides you with a simple solution to ensure that
you or your loved ones are looked after if you fall ill or are no longer here to provide
for them. It can also be a solution to protect your business or key employees.

How the plan works
Assess how much you or your family may need when you are no
longer w
 ith them or if you are diagnosed with a critical illness.
Select the coverage term you feel suits you and your
circumstances t he best.
Select the currency you wish to contribute with: USD,
GBP, EUR or AED.
Add additional protection benefits to your plan such as
Accelerated Critical Illness, Permanent and Total Disability and
Accidental loss of life Benefits.

Understanding what your plan offers;
customizing your b
 enefits

High cover at a low cost

Flexibility to enhance the plan with optional
benefits like Accelerated Critical Illness and
Permanent and Total Disability

Flexibility to select your currency of choice
(AED, USD, GBP or EUR)

Portable, Worldwide* cover: This plan will also cover
you globally if you leave the UAE.
*With the exception of sanctioned countries, and other T&Cs apply.

30-days free look period

Built-in benefits: second medical opinion and
MetLife discount card

Live Life offers you built-in benefits to
support your health
This policy provides you with free benefits:

Second medical opinion

MetLife discount card

Our second medical opinion provides
access to renowned medical experts if
diagnosed with a critical illness.

The MetLife discount card offers up to 30%
exclusive discounts at specific medical providers in
the UAE, including dental and optical treatments.

Competitive optional benefits to further
enhance your unique plan
Below are some of the many protection benefits you can choose as part of this plan:

Premium health protection

Permanent and
Total Disability
Covers permanent total disability
caused by sickness.

Accelerated Critical Illness
Covers up to 32 critical illnesses like
cancer or heart attack. This benefit
comes with free terminal illness cover.

Premium accident protection

Permanent and
Total Disability
Covers permanent total
disability caused by accident.

Accidental Loss of Life
Provides lump-sum in case of loss of
life due to an accident. This benefit
will be doubled in case of loss of life
due to an accident in common carrier.

Waiver of Premium
In case of the policy owner’s
death or disability we’ll cover the
remaining premiums
until the end of the plan.

Additional premium will depend on your age, gender, and smoking status

The fine print: Additional plan details
Plan Summary:
Plan Details
Issue age

20 to 75 years

Expiry age

Maximum 85 years

Minimum plan term

5 years

Maximum plan term

30 years or up to age 85

Currency

USD, GBP, EUR or AED

Premium payment frequency

Annually / Semi Annually / Quarterly / Monthly

Minimum annual premium

USD 250

Minimum coverage (for Life)

USD 150,000
Residents

Non-residents

Maximum coverage (for Life)

USD 50,000,000

USD 5,000,000

Minimum coverage (for ACI)

USD 50,000

USD 50,000

Maximum coverage (for ACI)

USD 1,000,000

USD 150,000

Policy Fee:
Premium Modal Load

Policy Fee

Premium Frequency

Modal Load

Premium Frequency

Policy Fee (USD)

Annual

1.00

Annual

60.00

Semi Annual

0.52

Semi Annual

31.20

Quarterly

0.27

Quarterly

16.20

Monthly

0.09

Monthly

5.40

Note: Premiums shown are inclusive of VAT tax.

We make customers’ lives easier
We’re constantly working to make sure our
customers have the right tools and personal support
to submit and track a claim—quickly, conveniently,
seamlessly.

We go above and beyond
We’re not only committed to paying our claims;
we’re also passionate about helping customers
prevent illness to further protect their wellbeing.

Our experience and superior standards
demonstrate our commitment to
paying claims quickly and fairly.

We have proven experience
We’ve been providing transparent, customer-centric
insurance services to individuals and businesses
across the Middle East since 1953.
For more information please visit metlife.ae/claims

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.
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.
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.
Disclaimer: American Life Insurance Company is a MetLife, Inc. Company. 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.
MetLife will charge VAT on all UAE policies which are subject to value added tax (“VAT”) in accordance with the provisions of UAE Federal
Law No. (8) of 2017 on VAT.
American Life Insurance Company – Registered under U.A.E. Federal Law No. (6) of 2007 Registration No. 34 in the Central Bank of UAE
and Licensed by Department of Economic Development – License No. 205329.
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برنامج عيش
الحياة
نحن نهتم مثلك في حماية االسرة

برنامج حماية لك لكي
تعيش اليوم بكل لحظاته
وتحمي الغد.
يقدم لكم برنامج “عيش الحياة” طريقة سهلة لالطمئنان
على من تحب في حال إصابتك بمرض أو كنت غير
موجود العالتهم.
بتغطية تأمين على الحياة تصل إلى  50مليون دوالر
أمريكي ،يضمن هذا البرنامج إعالة أسرتك والمحافظة
على نمط حياتهم.

نظرة عامة
تحب في حال إصابتك بمرض أو
يمنحك برنامج عيش الحياة حل سهل لالطمئنان على َمن
ّ
ّ
كنت غير موجود إلعالتهم .كما يمكنه أن يكون ح ّ
أهم موظفيك.
ال لحماية أعمالك أو ّ

كيفية عمل البرنامج
تقييم المبلغ الذي تحتاجه أنت وأسرتك في حال وفاتك أو
في حال أصابك مرض مستعصي.
اختيار فترة تغطية التأمين األنسب لك ولظروفك.
اختيار العملة التي ترغب بدفع المساهمة بها :الدوالر
االمريكي ،الجنيه االسترليني ،اليورو أم الدرهم االماراتي.
أضف إلى برنامجك منافع حماية إضافية ،كالمرض المستعصي
المعجل ،العجز الكلي والدائم ،وفقدان الحياة نتيجة حادث.

تعرف على ما يقدمه برنامجك التأميني ،وخصص
المنافع الخاصة بك.
تغطية عالية بتكلفة منخفضة

مرونة لتعزيز البرنامج بمنافع إختيارية ،مثل :المرض
المستعصي المعجل والعجز الكلي والدائم

مرونة في اختيار العملة المناسبة لك (الدرهم االماراتي،
الدوالر االمريكي ،الجنيه اإلسترليني أو اليورو)
غطاء تأميني قابل للتنقل عالمي* :يمنحكم هذا البرنامج
التغطية العالمية عندما تغادرون اإلمارات العربية المتحدة
* باستثناء الدول الخاضعة لعقوبات ،وتط ّبق الشروط واألحكام األخرى

ً
يوما فترة المراجعة المجانية
30

منافع ضمنية :الرأي الطبي الثاني ،و بطاقة الخصم من متاليف

يقدم لك برنامج عيش الحياة منافع
ضمنية لدعم صحتك
ً
مجانا:
حيث توفر لك هذه الوثيقة المنافع التالية

الرأي الطبي الثاني

بطاقة الخصم من متاليف

ً
أيضا خدمة الرأي الطبي الثاني المجانية من المراكز
تتوفر
الطبية المشهورة في الواليات المتحدة األمريكية .سيساعد
طبيب متمرس ومتخصص ضمن مجال مرضك بالتأكد من صحة
التشخيص المُ قدم والعالج األكثر فاعلية الذي يجب أن تتلقاه.

تقدم لك بطاقة الخصم من متاليف ما
يصل إلى  %30خصومات حصرية لدى بعض
مقدمي الرعاية الطبية في اإلمارات العربية
المتحدة ،شام ً
ال عالج األسنان والنظر.

منافع إختيارية تنافسية لتعزيز برنامجكم الفريد
الحماية الصحية المتميزة

العجز الكلي والدائم

المرض المستعصي المعجل

تغطي العجز الكلي الدائم
الناتج عن المرض

ً
ً
مستعصيا ،مثل
مرضا
يغطي حتى 32
السرطان أو الذبحة الصدرية .تتوفر ضمن
هذه المنفعة تغطية المرض العضال

حماية مميزة ضد الحوادث

العجز الكلي والدائم

فقدان الحياة نتيجة حادث

التنازل عن قسط التأمين

تغطي العجز الكلي الدائم
الناتج عن حادث

تقدم لك مبلغ دفعة واحدة في حالة فقدان
الحياة نتيجة حادث .سوف يتم مضاعفة
هذه المنفعة في حال فقدان الحياة نتيجة
حادث في وسيلة النقل العام

في حال عجز مالك وثيقة التأمين
نقوم بتغطية األقساط المتبقية
حتى نهاية مدة البرنامج

القسط اإلضافي يعتمد على السن والنوع وحالة التدخين.

تفاصيل إضافية عن البرنامج
موجز البرنامج:
تفاصيل البرنامج
سن اإلصدار

 20إلى  75سنة

سن االنتهاء

 85سنة كحد أقصى

الحد األدنى لفترة البرنامج

 5سنوات

الحد األقصى لفترة البرنامج

 30سنة أو حتى عمر 85

العملة

الدوالر األمريكي ،الجنيه االسترليني ،اليورو أو الدرهم االماراتي

طرق سداد قسط التأمين

سنوي  /نصف سنوي  /ربع سنوي  /شهري

الحد األدنى للقسط السنوي

 250دوالر أمريكي

الحد األدنى للتغطية التأمينية
(للتأمين على الحياة)

 150،000دوالر أمريكي

غير المقيمين

المقيمون
الحد األقصى للتغطية التأمينية
(للتأمين على الحياة)

 50،000،000دوالر أمريكي

 5،000،000دوالر أمريكي

الحد األدنى للتغطية التأمينية
(لمنفعة األمراض المستعصية المُ عجلة)

 50،000دوالر أمريكي

 50،000دوالر أمريكي

الحد األقصى للتغطية التأمينية
(لمنفعة األمراض المستعصية المُ عجلة)

 1،000،٠٠٠دوالر أمريكي

 150،000دوالر أمريكي

رسوم وثيقة التأمين:
رسم وثيقة التأمين

التحميل على قسط التأمين
طريقة سداد قسط
التأمين

عبء القسط

طريقة سداد قسط
التأمين

رسم وثيقة التأمين
(بالدوالر األمريكي)

سنوي

1.00

سنوي

60.00

نصف سنوي

0.52

نصف سنوي

31.20

ربع سنوي

0.27

ربع سنوي

16.20

شهري

0.09

شهري

5.40

مالحظة :األقساط الظاهرة متضمنة لضريبة القيمة المضافة.

نجعل حياة العمالء أسهل

ملتزمون
بالسداد في كل
األحوال

نعمل باستمرار لنجعل عمالئنا يتمتعون باألدوات
المناسبة والدعم الشخصي عند تقديم وتتبع المطالبة
بسرعة وسهولة ودقة.

نذهب إلي أبعد مدى
نلتزم بدفع المطالبات الخاصة بنا ،ونهتم بمساعدة
العمالء في مواجهة المرض من أجل حماية صحتهم.

خبرة مجرّ بة

تثبت تجربتنا ومعاييرنا العالية التزامنا
بدفع المطالبات بشكل عاجل وعادل.

تتميز بالشفافية تتمحور
نقدّ م خدمات تأمين
ّ
حول العمالء من األفراد والشركات في الشرق
األوسط منذ العام .1953
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة metlife.ae/claims

شركة متاليف إنك (رمزها  METفي 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  ،1868ولها عمليات في أكثر من ً 40
بلدا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا
والشرق األوسط .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .www.metlife.com
ً
عاما .ومن خالل الفروع التابعة لها ،تقدم شركة متاليف تأمين على
متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65
الحياة وضد الحوادث وتأمين صحي ،باإلضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.metlife-gulf.com
إخالء مسؤولية :إن شركة أمريكان اليف إنشورانس كومباني هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك .ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل شركة أمريكان
اليف إنشورانس كومباني (متاليف) وتخضع في جميع األوقات لشروط وأحكام البرنامج والوثيقة واألحكام الصادرة عن متاليف .المعلومات الواردة في هذا المنشور
مخصصة لفهم المستهلك العام فقط وال تتضمن الشروط الكاملة للوثيقة .يُ رجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول على الشروط واألحكام الكاملة.
ستضيف متاليف ضريبة القيمة المضافة على جميع الوثائق التي تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقا ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()8
لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة و تعديالته.
أميركان اليف إنشورنس كومباني  -مسجلة طبقا للقانون اإلتحادي رقم ( )٦لسنة  ٢٠٠٧م اإلمارات العربية المتحدة  -رقم التسجيل  ٣٤لدى البنك المركزي بدولة
االمارات العربية المتحدة و مرخصة من دائرة التنمية االفتصادية  -رقم الترخيص .205329
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