
Legacy Pro
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 

Legacy Pro 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. 



How the plan works

With Legacy Pro, 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 life not go as planned. 

All you need to do is:

Assess how much you or your family may need when you are no 
longer  with them or if you are diagnosed with a critical illness.

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, Health Cover Abroad, Permanent and 
Total Disability and Accidental loss of life Benefits.

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



Understanding what your plan offers; customizing 
your  benefits (starting from USD 250)

Premium starts at USD 250 a year

Portable - If you leave the UAE, this plan will continue

30-days free look period

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

High cover at a low cost

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

FREE benefits: second medical opinion and 
MetLife discount card



Select the coverage and term that’s right for you

You can get the minimum life cover of USD 150,000 by 
contributing with the below annual premium for 10 years:

Legacy Pro allows you to choose a term from  5 to 30 years or up to age 55 to 85. 
Over your chosen term, premiums will stay fixed. 

Age Annual Premium

25 USD 250

35 USD 250

45 USD 354

55 USD 862.50

65 USD 2,683.50

The above premiums are for male non-smoker without any optional benefits.



Competitive optional benefits to further 
enhance  your unique plan

Premium accident protection

Permanent and 
total disability
Covers permanent  

total disability caused 
by accident.

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.

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.

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

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.

Health Cover 
Abroad

Covers you for medical 
treatment abroad at 
specialist hospitals.

Legacy Pro offers you built-in benefits to 
support your health 

This policy provides you with free benefits:

Second medical opinion
Our second medical opinion provides 

access to renowned medical experts if 
diagnosed with a critical illness.

MetLife discount card
The MetLife discount card offers up to 30% 

exclusive discounts at specific medical providers in 
the UAE, including dental and optical treatments.



Protect your self with Health Cover Abroad
Health Cover Abroad is a comprehensive healthcare plan that will support you through 
your entire critical illness treatment from diagnosis to recovery. 
If diagnosed with one of the 6 critical illnesses*, MetLife will arrange and pay for:

·   Cancer
·   Bone marrow transplant
·   Live donor organ transplant

Treatment/surgery in 
the best hospitals around 
the world

Flights and 
Accommodation covered 
for you and a companion

Hospitalization

Medicines

Translator provided 

Visas

·   Treatment of benign brain tumor
·   Coronary artery bypass surgery
·   Heart valve surgery

*Covered Critical Illnesses:

Coverage Amount: USD 1 million per year  
(USD 2 million per lifetime).

To obtain specialist healthcare, 
it is very common for residents 
to seek treatment abroad 
whether or not it is covered by 
insurance. 

Source: Federal National Council Health 
and Environment Committee (2018)

In fact, this figure is 
rising by

10%
annually.



Stories Like Yours*

Salem climbed the corporate ladder at a   
young age, studied hard and pushed himself   
to the best education possible.

Salem values a good education and knows 
that with Legacy Pro, his daughter’s future is 
protected – her student loans or any other debt 
won’t be passed on to his family, and she will 
have the freedom to achieve her dreams. 

Ajay and Aarushi have been married for ten 
years. They now have two beautiful children. 

Ajay wants to ensure his wife would be able 
to maintain her lifestyle with their children, 
even if he’s no longer there to provide  
 for them.

Thanks to Legacy Pro, they can have the 
peace of mind that comes with knowing that 
their family’s future is secured if they are no 
longer there. 

* This is for illustration purposes only.





The fine print: Additional plan details

Policy Fee:

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

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
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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.

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.

We have proven experience
We’ve been providing transparent, customer-centric 
insurance services to individuals and businesses 
across the Middle East since 1962.

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

For more information please visit metlife.ae/claims



برنامج ليغاسي برو
نحن نهتم مثلك في حماية االسرة 



يقدم لكم برنامج “ليغاسي برو” طريقة سهلة لالطمئنان 
على من تحب في حال إصابتك بمرض أو كنت غير 

موجود العالتهم.

بتغطية تأمين على الحياة تصل إلى 50 مليون دوالر 
أمريكي، يضمن هذا البرنامج إعالة أسرتك والمحافظة 

على نمط حياتهم. 

برنامج حماية لك لكي 
تعيش اليوم بكل لحظاته 

وتحمي الغد.



كيفية عمل البرنامج

مع برنامج “ليغاسي برو”، يمكنك االطمئنان على أسرتك ومن تحب من الناحية المادية. ال يبني 
هذا البرنامج اي قيمة نقدية، ولكن يوفر لمن تحب مبلغًا كبيرًا  من المال في حال أصابك مكروه، 

ولم تستمر الحياة كما كنت تخطط لها.

كل ما عليكم فعله هو:

تقييم المبلغ الذي تحتاجه أنت وأسرتك في حال وفاتك 
أو في حال أصابك مرض مستعصي.

اختيار مدة المساهمة األنسب لك ولظروفك.

اختيار العملة التي ترغب بدفع المساهمة بها: الدوالر 
االمريكي، الجنيه االسترليني، اليورو أم الدرهم االماراتي.

أضف إلى برنامجك منافع حماية إضافية، مثل الحماية من األمراض 
المستعصية المعجلة، التغطية الصحية في الخارج، العجز الكلي والدائم، 

وفقدان الحياة نتيجة حادث.



يبدأ قسط التأمين بمبلغ 250 دوالر أمريكي سنويًا

مرونة لدعم البرنامج بمنافع إختيارية، مثل: التغطية الصحية في 
الخارج، واألمراض المستعصية المعجلة والعجز الكلي والدائم

برنامج قابل للتنقل، اي ستستمر التغطية في هذا البرنامج 
إذا رغبتم في مغادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة

30 يومًا فترة المراجعة المجانية

مرونة في اختيار العملة المناسبة لك )الدرهم االماراتي، 
الدوالر االمريكي، الجنيه اإلسترليني أو اليورو(

تعرف على ما يقدمه برنامجك التأميني، وحدد 
المنافع الخاصة بك )بدءًا من 250 دوالرًا أمريكيًا(.

تغطية عالية بتكلفة منخفضة

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



اختر التغطية والمدة المناسبين لك

يمكنك الحصول على أدنى تغطية بمبلغ 150،000 دوالر من خالل المساهمة باألقساط 
السنوية المبينة أدناه لمدة 10 سنوات:

 قسط التأمين السنوي السن

250 دوالرًا أمريكيًا 25

250 دوالرًا أمريكيًا 35

354 دوالرًا أمريكيًا 45

862.50 دوالرًا أمريكيًا 55

 2،683.50 دوالرًا أمريكيًا65

األقساط المبينة أعاله لغير المدخنين من الذكور دون أي منافع اختيارية.

برنامج ليغاسي برو يسمح لك باختيار أي مدة تأمين تتراوح من 5 إلى 30 سنة أو حتى عمر 55 الى 85.
ستبقى األقساط ثابتة خالل فترة التأمين التي اخترتها.



منافع إختيارية تنافسية لتعزيز برنامجكم الفريد

الحماية الصحية المتميزة

يغطي حتى 32 مرضًا مستعصيًا، مثل 
السرطان أو األزمة القلبية. تتوفر ضمن 

هذه المنفعة منفعة المرض العضال

المرض المستعصي المعجل
تغطي العجز الكلي الدائم 

الناتج عن المرض

العجز الكلي والدائم
يغطي عالجك  في مستشفيات 

متخصصة في الخارج

التغطية الصحية في الخارج

حماية مميزة ضد الحوادث

القسط اإلضافي يعتمد على السن والنوع وحالة التدخين.

في حال عجز مالك وثيقة التأمين 
نقوم بتغطية األقساط المتبقية 

حتى نهاية مدة البرنامج

التنازل عن قسط التأمين
تغطي العجز الكلي الدائم 

الناتج عن حادث

العجز الكلي والدائم
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

فقدان الحياة نتيجة حادث

يقدم لك برنامج ليغاسي برو منافع 
ضمنية لدعم صحتك

حيث توفر لك هذه الوثيقة المنافع التالية مجانًا: 

تتوفر أيضًا خدمة الرأي الطبي الثاني المجانية من المراكز 
الطبية المشهورة في الواليات المتحدة األمريكية. سيساعد 

طبيب متمرس ومتخصص ضمن مجال مرضك بالتأكد من صحة 
التشخيص الُمقدم والعالج األكثر فاعلية الذي يجب أن تتلقاه.

الرأي الطبي الثاني

تقدم لك بطاقة الخصم من متاليف ما 
يصل إلى 30% خصومات حصرية لدى بعض 
مقدمي الرعاية الطبية في اإلمارات العربية 

المتحدة، شاماًل عالج األسنان والنظر.

بطاقة الخصم من متاليف



مبلغ التغطية 1 مليون دوالر سنويًا )2 مليون دوالر لمدى الحياة(.

احِم نفسك بـ التغطية الصحية في الخارج
التغطية الصحية في الخارج هي خطة رعاية صحية شاملة تدعمك خالل العالج من األمراض 

المستعصية، بدءًا من مرحلة التشخيص وحتى الشفاء.
إذا تم تشخيص إصابتك بأي من األمراض الستة المستعصية*، تقوم متاليف بعمل الترتيبات 

الالزمة ودفع قيمة ما يلي:

السرطان 	
زراعة النخاع العظمي 	
زراعة عضو من متبرع حي 	

ورم الدماغ الحميد 	
جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي 	
جراحة صمام القلب 	

* األمراض المستعصية المغطاة:

العالج أو الجراحة في أفضل 
األدويةالمستشفيات في العالم

تغطية مصاريف السفر واإلقامة 
الخاصة بك وبمن يرافقك

أتعاب المترجم

التأشيراتالعالج بالمستشفى

المصدر: لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس 
الوطني االتحادي )2018(

في الواقع، سيزداد هذا 
الرقم بمعدل

للحصول على الرعاية 
الصحية المتخصصة، كثيرًا 

ما يطلب المقيمون العالج 
بالخارج سواء كان ضمن 

10٪التغطية التأمينية أم ال.
سنويًا.



قصص تشبه قصصكم*

صعد سالم السلم الوظيفي في سن مبكرة، واجتهد 
في الدراسة وتلقى أفضل تعليم.

سالم يقدر التعليم الجيد، ويعلم أن مستقبل ابنته 
مؤمن ومحمي مع برنامج ليغاسي برو من ناحية 

أعباء دراستها أو األعباء األسرية األخرى، وسيكون 
لها الحرية في تحقيق أحالمها.

أجاي وأروشي متزوجان منذ عشر سنوات، واآلن 
أنجبا طفلين جميلين.

أجاي يرغب في ضمان قدرة زوجته على إعالة 
الطفلين حتى إن لم يعد موجودًا معهم.

وبفضل برنامج ليغاسي برو، استطاع الحصول 
على راحة البال من خالل ضمان مستقبل أسرته 

في حال وفاته.

* هذا لغرض العرض التوضيحي فقط. 





تفاصيل إضافية عن البرنامج

موجز البرنامج:

تفاصيل البرنامج
20 إلى 75 سنةسن اإلصدار

85 سنة كحد أقصىسن االنتهاء

5 سنواتأدنى مدة لبرنامج التأمين

30 سنة أو حتى عمر 85أقصى مدة لبرنامج التأمين

الدوالر المريكي، الجنيه االسترليني، اليورو أو الدرهم االماراتيالعملة

سنوي / نصف سنوي / ربع سنوي / شهريطرق سداد  قسط التأمين

250 دوالر امريكيالحد األدنى للقسط السنوي

150،000 دوالرأدنى تغطية )على الحياة(

غير المقيمينالمقيمون 

5،000،000 دوالر امريكي 50،000،000  دوالر امريكيأقصى تغطية )على الحياة(

 أدنى تغطية
50،000 دوالر امريكي50،000 دوالر امريكي)للمرض المستعصي المعجل(

 أقصى تغطية 
150،000 دوالر امريكي1،000،000 دوالر امريكي)للمرض المستعصي المعجل(

رسوم وثيقة التأمين:

رسم وثيقة التأمينالتحميل على قسط التأمين

طريقة سداد قسط 
طريقة سداد قسط التحميل الشكليالتأمين

التأمين
 رسم وثيقة التأمين 
)بالدوالر األمريكي(

60.00سنوي1.00سنوي

31.20نصف سنوي0.52نصف سنوي

16.20ربع سنوي0.27ربع سنوي

5.40شهري0.09شهري
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شركة متاليف إنك )رمزها MET  في 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 1868، ولها عمليات في أكثر من 40 بلدًا وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا 
.www.metlife.com وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عاماً. ومن خالل الفروع التابعة لها، تقدم شركة متاليف 
تأمين على الحياة وضد الحوادث وتأمين صحي، باإلضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.

www.metlife-gulf.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

إخالء مسؤولية: إن شركة أميريكان اليف إنشورانس كومباني هي إحدى الشركات التابعة لشركة متاليف إنك. ويتم التأمين على هذا البرنامج من قبل 
شركة أميريكان 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. ُيرجى الرجوع إلى وثيقة التأمين للحصول 
على الشروط واألحكام الكاملة.

ملتزمون 
بالسداد في كل 

األحوال

تثبت تجربتنا ومعاييرنا العالية التزامنا 
بدفع المطالبات بشكل عاجل وعادل.

نجعل حياة العمالء أسهل 
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 مجّربة 
نقّدم خدمات تأمين تتمّيز بالشفافية تتمحور 
حول العمالء من األفراد والشركات في الشرق 

األوسط منذ العام 1962.

metlife.ae/claims  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة


