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أربع خطوات سهلة 

لصحتك 
المالية وأمان 

عيلتك



علمنا فيروس كورونا بقيمة صحتنا و 
صحة عيلتنا. علشان كده حماية اللي 
بتحبهم هي من أهم أولوايتك، وهي 

أولوياتنا أيًضا في متاليف.

ومـع ذلك، حتى مع وجــود 
حسـن النيـة، كتيـر مننا 

لسـه مش مستعدين مالًيا 
لمواجهة حادث مؤسـف 

زي الوفــاة، والعـجــز 
المفاجئ، أو المـرض 

الخطيــر. 
  

علشان كده، ضروري نكون مستعدين 
ماليَا ونعتمد على حلول موثوق فيها 

لضمان حماية حقيقية لعيلتنا.



 

إزاى تطور معرفتك المالية 
وتختار المنتجات 

التأمينية اللي هتوفر 
األمان واالستقرار لعيلتك؟

أكتشف أربع خطوات سهلة لتحسين
األمان المالي لعيلتك:

باتباع التوصيات الرئيسية، هتتأكد من 
أنك تأخد القرارات الصحيحة بشأن أهم 

أولوياتك في الحياة: العيلة, والصحة 
الشخصية والمالية.



معظمنا معتقد انه متأمن 
ماديَا بسبب وظيفته وأن 

الوضع دة صعب يتغير. بس 
دة ممكن يخلق صورة 

إيجابية مخادعة للمستقبل 
المهني ألي موظف على 

المدى البعيد.
الصحة واألمان الوظيفي نعمة، لكن 
ما تنساش إن ممكن مفاجآت تواجه 

عيلتك في المستقبل 

أربع خطوات سهلة لصحتك المالية وأمان عيلتك

علشان كده كتير مننا مش بيستثمروا 
في برامج تأمين. معظمنا مش بيفكر في 

أهمية تأمين مستقبلنا المالي.

والنتيجة هي عدم الحصول على التأمين 
الكافي و دا يعتبر من أكبر المخاطر في 

حياتنا



التكاليف المخفية لألمراض
الخطيرة والحوادث 

الرعاية المتخصصة المستمرة والحاجة إلى آراء متعددة 

العالج بالخارج والتجارب الطبية 

الحاجة إلى االستراحة واالستشفاء

خسارة الدخل نتيجة االستخدام المفرط لألجازات المرضية أو عدم القدرة على العمل

تعديالت في منزلك لدعم التعافى أو نتيجة اإلعاقة
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المفروض تعمل ايه؟

ما تخليش الصحة الكويسة النهارده تنسيك المخاطر المالية الحقيقية اللى ممكن تواجه  
عيلتك بكره. ابدأ بجدولة الفحوصات الطبية السنوية لك وألفراد عيلتك، وخطط لزيادة 

تكرارها مع التقدم في السن علشان تكون سابق بخطوة.

قم بتقييم المخاطر المالية الرئيسية الخاصة بك، بما فيها نقص المدخرات، وإرتفاع معدالت 
التضخم، والمشكالت الصحية المحتملة بين أفراد العيلة، والتداعيات المحتملة من الخسارة 

غير المتوقعة للدخل. الحوادث بتيجى دون سابق إنذار ولها آثار شخصية ومالية دائمة.

خد في االعتبار ازاى ممكن  تحمى استثماراتك عن طريق حلول تأمين الحماية منخفضة 
التكلفة من األزمات المستقبلية وبكده تكون ضمنت راحة البال.

حتى لو عندك تأمين طبي، ممكن يكون فيه حاجات في المستقبل بره التغطية التأمينية ويمكن أن تؤثر 
عليك بتكاليف ما كنتش عامل حسابها.



احمـي استقـرارك المالي فــي حـالة 
فقـدان الدخـل

أربع خطوات سهلة لصحتك المالية وأمان عيلتك

 

 
 

لو خسرت مصدر دخلك 
األساسي، هل تقدر تحافظ 
على مستوى معيشتك ألكتر 

من شهرين؟ 

بالنسبة لكتير من الناس، ده 
مش ممكن.

لو كان أي حد مـن أفـراد عيلتك: أوالدك، 
أهـلك أو شريكك بيعتمدوا على دخلك، 

فأنت محتاج مساعــدة فـي الحـفاظ 
على استقـرار عيـلتك المالي في حـالة 
فقـدان الوظيـفة أو المــرض المفــاجئ 

أو أي أزمـة أخــرى.
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المفروض تعمل ايه؟
تعرف على العادات الجيدة اللى هتساعدك في ضمان االستقرار 

المالى لك ولعيلتك فيما يلى:

افتكر دايمًا أن دخل النهارده
مش معناه أمان مالي لبكره لو تنقصك 

العادات المالية الجيدة.
خطط أهداف لنفسك لضمان حمايتك 
أنت وعيلتك، علشان تكون واثق في 

ادخر كل شهر علشان يكون عندك اللي يكفيك للتعامل مع استقرارك المالي النهاردة وبكره
النفقات المفاجأة. 

استعد لمتطلبات الحياة المستقبلية، زى تكلفة التقاعد أو 
النفقات الصحية

احمى ثروتك من خالل حلول االدخار واالستثمار. 

سدد االلتزامات زى الديون اللى ممكن تؤثر على أسرتك 
الحًقا. 

استثمر في حلول التأمين اللى هتحميك أنت وعيلتك في 
حالة حدوث أزمة.



حسن النية دايمًا موجودة، بس لسه 
بندى األولوية الستثمارات اإلدخار 

التانية، زى حسابات التوفير وشهادات 
االستثمار، وبنفضلها على التأمين عامًة. 

علشان كده، ما بنقدرش نوفر التغطية 
الكافية ألفراد عيلتنا. التأمين هو 

استثمار في عيلتنا ومستقبلهم - هو 
الحماية من كل ما هو غير متوقع.  من 
غير خطة قوية أو تغطية كافية، فإحنا 

كده بنضعف موقفنا المستقبلى.

التوفيق بين احتياجات 
عيلتك وأنواع التأمين 

المناسبة.

أربع خطوات سهلة لصحتك المالية وأمان عيلتك
كلنا عايزين نحمي عيلتنا، ولكن هـل 
بنـدي األولويـة للتغطيـة الصحيـحة 

ليــهم؟ 
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اتعرف أكتر على خيارات التأمين اللي هتناسب 
أسلوب حياتك، علشان تحمي عيلتك من فقدان 

الدخل والتغيرات المحتملة

ومع ذلك، لما سألنا المؤمنين عليهم لو 
شايفين ان التغطية كافية كانت إجابة 

معظمهم ال. 
في فجوة كبيرة في حماية العيلة، 

فمعظم حاملي وثائق التأمين شايفين أن 
سياساتهم الحالية مش مناسبة لكل 

احتياجات عيلتهم.

قم بتقييم جميع خيارات التأمين الخاصة بك بدقة 
قبل تحديد أنواع منتجات التأمين المناسبة لك 

ولعيلتك. 

حدد مبلغ شهرى من دخلك ممكن تخصصه بأمان 
لوثائق التأمين لحماية استقرار عيلتك المالى على 

المدى الطويل.

١٠



FIs

١١

احنا عارفين أن التأمين أكتر من مجرد 
توفير الحماية لك ولعيلتك من الظروف 

المفاجأة، انما هو فى األصل يوفر األمان 
وراحة البال - وهو ما نعمل دائمًا 

لتوفيره.

في متاليف،  بنصمم حلول مالية 
تأمينية للعائالت، وبنساعدهم 

يفهموا االختيارات المتاحة قدامهم، 
وحماية كل اللي بيحبوهم، وتحقيق 

أهدافهم المالية.

تواصل مع مستشار التأمين 
اللي هيساعدك تخـطط 

الحتياجاتك التأمينية الخاصة
لصحة عائلتك

أربع خطوات سهلة لصحتك المالية وأمان عيلتك



أحمى نفسي من الظروف غير المتوقعة 

بيخلينى أشعر باألمان المالي 

حماية عيلتي في حالة حدوث ظروف غير متوقعة

حماية عيلتي بالتغطية الطبية المناسبة  

ضمان راحة البال
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أسباب الحصول على التأمين 
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MET
www.metlife-gulf.com
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اتصل اليوم  بممثل متاليف أو 
المستشار المالي للحصول على 

كل المعلومات للبرامج المختلفة 
المتاحة لك.

ابدأ رحلتك نحو 
األمان المالي غًدا - 

وراحة البال -  اليوم.
عن هذا الدليل:

متاليف هي واحدة من شركات الخدمات 
المالية الرائدة في العالم، حيث توفر 
التأمين والمعاشات السنوية ومزايا 
الموظفين وإدارة األصول لمساعدة 

عمالئها من األفراد والمؤسسات فى عالم 
متغير. 

تأسست في عام ١٨٦٨ ، ولديها تواجد في 
أكثر من ٤٠ دولة وتحتل مناصب رائدة 

في السوق في الواليات المتحدة 
واليابان وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا 

والشرق األوسط. 
لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة موقعنا  

www.metlife.eg

من خالل فروعها وشركاء التوزيع فى 
مصر، تقدم متاليف تآمين الحياة 

والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي 
إلى جانب منتجات التقاعد واالدخار 

لألفراد والشركات.
للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا 

www.metlife.eg


