Dacă viața e așa cum
ți-o faci tu, de ce
asigurarea ar fi altfel?
Asigurarea Așa cum vrei tu

Lumea în care trăim este în continuă schimbare, iar viețile și nevoile
noastre, de asemenea. Adesea, dorim să avem mai mult control
asupra vieții pentru a ne bucura mai mult alături de cei dragi.
De aceea, de cele mai multe ori, avem nevoie de soluții
personalizate, simple și rapide, cu impact pozitiv în viața noastră.
Asigurarea Așa cum vrei tu, de la Metropolitan Life, îți oferă control
asupra ei și costuri la vedere, exact pe gustul tău. O configurezi
ușor, modular, ingredient după ingredient, după propria rețetă.
Cu Asigurarea Așa cum vrei tu, ai acces la o gamă variată de
beneficii de protecție imediată, de la acoperiri pentru fracturi,
chirurgie sau spitalizare, până la acoperiri pentru afecțiuni mai
grave, care pot avea un impact semnificativ asupra vieții.
Cu Asigurarea Așa cum vrei tu, “eroul” care are “scutul” potrivit
pentru protecția ta și a celor dragi poți fi chiar TU!
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De ce este Asigurarea Așa cum vrei tu
potrivită pentru tine?
Flexibilitatea adaptată stilului tău de viață
Asigurarea Așa cum vrei tu se adaptează constant
nevoilor tale printr-o gamă largă de beneficii care pot
fi transformate în asigurarea potrivită pentru tine, în
orice moment.
Transparența ofertei potrivite
Asigurarea Așa cum vrei tu are costurile la vedere și
beneficii clare.
Simplitatea de care ai nevoie zi de zi
Asigurarea Așa cum vrei tu este ușor de înțeles și de
configurat, după propria ta rețetă.
Protecția ta financiară și a celor dragi este o
prioritate
Prin Asigurarea Așa cum vrei tu, ai mai mult control
asupra evenimentelor neprevăzute din viața ta prin
soluții de protecție financiară împotriva riscurilor care
pot apărea, precum și protecția viitorului.
Bonusuri pe care le-am pregătit pentru tine
La anumite momente, de-a lungul asigurării, poți
primi înapoi o parte din sumele plătite pentru anumite
riscuri dacă evenimentul asigurat nu a avut loc:
• 30% din suma primelor plătite pentru riscul de
deces din accident și îmbolnăvire și riscurile de
spitalizare și intervenții chirurgicale. *
• Dacă optezi pentru beneficiul Spitalizare
împreună cu Chirurgie, Suma Asigurată pentru
Chirurgie va crește cu 10%
• Suma de bani pentru Beneficiul de Spitalizare crește
în funcție de numărul de zile petrecute în spital.
• În cazul decesului, beneficiarii vor primi 3.000
de lei în maximum 48h de la momentul aducerii
certificatului de deces.
• În cazul decesului din accident, beneficiarii primesc
dublul Sumei Asigurate, iar în cazul decesului din
trafic, beneficiarii primesc triplul Sumei Asigurate.

* Persoana propusă spre asigurare va primi acest bonus în contul bancar sau direct
în contul de investiții, dacă aceasta a optat și pentru o componentă de investiții.
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Componenta de investiție Invest Plus
Este bine să te gândești și la economisirea pe termen
mediu sau lung, prin metodele de investiție special
create să îți susțină obiectivele tale financiare. Și
pentru că sunt planurile tale, tu decizi care este
strategia de investiții potrivită pentru ca acestea să
devină realitate.
Bonusuri pentru evenimente fericite și loialitate
Ne bucurăm alături de tine pentru evenimentele
fericite din viața ta (căsătoria, naşterea unui copil,
admiterea ta la facultate, admiterea copilului tău la
facultate, nunta ta de argint) atunci când au loc și îți
suntem recunoscători pentru loialitatea de care dai
dovadă, prin bonusuri alocate direct în contul tău
de investiții (dacă ai optat și pentru componenta de
investiții) sau direct în contul bancar indicat de tine.

Ne bucurăm pentru
evenimentele fericite
din viața ta și suntem
aproape de tine și cei
dragi ție în momentele
dificile. Pentru Anca
Olaru, un astfel de
sprijin a venit chiar la
momentul oportun:

Pentru mai multe detalii,
consultanții noștri îți sunt
alături

“Colaborez cu cei de la Metropolitan
Life de cel puțin 5 ani, timp în
care am formulat 3 solicitări de
despăgubire pentru diverse probleme
acoperite de poliță. Toate 3 au fost
soluționate foarte rapid și favorabil
în limitele poliței mele. Recomand
Metropolitan Life pentru rapiditate,
pentru amabilitate și pentru
corectitudine.”
Contactează-ne la:
(+4) 021 208 4100 sau la
client@metropolitanlife.ro
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84%
89%
41%

din respondenții unui studiu realizat de
Metropolitan Life consideră că Asigurarea Așa cum
vrei tu se potrivește nevoilor lor.
din despăgubirile plătite clienților noștri au fost
pentru beneficiile de spitalizare și intervenții
chirurgicale.*
din sumele plătite către clienții noștri au fost
pentru evenimentele de Deces.*
*statistică aferentă ultimilor 5 ani.

Metropolitan Life este alături de tine în situațiile în care ai nevoie
prin plata despăgubirilor la apariția evenimentelor asigurate.

În 2019, am plătit despăgubiri în valoare de:

24.970.000RON
Dintre care:

430.000 RON

Pentru un deces cauzat de un
accident rutier, la mai puțin de o
lună de la încheierea asigurării;

228.000 RON

Pentru un deces ca urmare a
politraumatismului prin accident
rutier;

204.600 RON

Ca urmare a diagnosticării cu o afecțiune
gravă: neoplasm mamar;

152.300 RON

Pentru un deces cauzat de vătămările
produse de un accident casnic;

150.000 RON

Ca urmare a diagnosticării cu o afecțiune
gravă: neoplasm amigdalian.
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Poți configura după propria ta rețetă,
ușor și modular, Asigurarea Așa cum
vrei tu, în doar câțiva pași simpli.
Pasul 1 - Suntem alături de tine pas cu pas pentru a fi în control
în orice etapă a vieții tale. Cu Asigurarea Așa cum vrei tu, îți poți
construi un plan de protecție flexibil, plecând de la o protecție
de bază, pentru viitorul dorit.

Decesul din accident și îmbolnăvire
Dacă acest eveniment deosebit de nefericit are loc, cei
dragi ție pot primi o Sumă Asigurată de până la 1 milion
de lei.
Invaliditate permanentă din accident
Asigură un beneficiu de până la 100% din Suma
Asigurată.
Spitalizare din accident/ Spitalizare din accident și
îmbolnăvire
Până la 700 de lei pentru fiecare zi de spitalizare,
începând din prima sau din a patra zi, în funcție de
alegerea ta.
Chirurgie din accident/Chirurgie din accident și
îmbolnăvire
Asigură un beneficiu de până la 100% din Suma
Asigurată, beneficiu ce poate urca până la 35.000 de lei.
Fracturi și arsuri din accident
Asigură un beneficiu de până la 100% din Suma
Asigurată.
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Afecțiuni Grave
Dacă, din nefericire, cursul firesc al vieții este perturbat
de o afecțiune gravă, poți beneficia de o Sumă
Asigurată de până la 800.000 lei.
Top Protect
Acoperă un tratament specializat în străinătate, cu
sume despăgubite de până la 1 milion de euro/an sau
2 milioane de euro pe viață.
A doua opinie medicală
În cazul unui diagnostic grav, poți cere încă o opinie și
recomandare de tratament din partea unui consorțiu
medical specializat.
Exonerare de la plata primelor
Noi preluăm plata primelor de asigurare pentru
contractul de asigurare, pe durata aferentă, în cazul în
care cel care plătește asigurarea suferă o invaliditate
totală și permanentă.
Acordul de protecție a copilului
Metropolitan Life preia plata primelor de asigurare
pentru contractul de asigurare, pe durata aferentă, în
cazul în care cel care plătește asigurarea decedează
sau suferă o invaliditate totală și permanentă.
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Pasul 2 - Asigură-ți viitorul tău prin Componenta de investiție
Invest Plus.
Vine un moment în viața noastră când putem acumula resurse
pentru planuri de viitor, precum plata studiilor universitare ale
copilului, un venit suplimentar la vârsta pensionării sau alte
obiective importante.
Iar atunci când te hotărăști să investești pentru viitorul dorit, ai
nevoie de o soluție simplă, transparentă, care să se adapteze
constant nevoilor tale.

Care sunt avantajele
componentei de investiții?
Flexibilitatea pe care o dorești
•

Tu decizi cum să asiguri protecția viitorului tău
și al celor dragi prin investiții pe piața internă de
capital sau pe piețele externe.

•

Poți crește oricând valoarea investiției dacă dispui
de o sumă suplimentară pentru planurile de viitor
la care ai visat.

•

În cazul în care sunt necesare resurse financiare
pentru a-ți împlini dorințele care apar pe
parcursul călătoriei noastre, poți retrage sume
parțiale din cont.

Simplitatea utilizării sumelor investite de tine
•

Transferi simplu și rapid sumele deja acumulate
sau direcționezi viitoarele prime de asigurare
dintr-un program de investiții în altul.
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Transparență pentru a fi la curent cu evoluția investiției tale
Prin acces constant la contul tău din eCustomer,
poți vizualiza rapid numele programului de investiție
ales, numărul de unități, prețul unei unități de fond,
valoarea contului, valoare beneficiilor de economisire
pentru a fi în control cu planurile tale de viitor și a le
optimiza permanent.

Pasul 3 - Rămâi permanent în legătura cu consultantul tău
Metropolitan Life pentru a te asigura că protecția ta și a celor
dragi este în pas cu ritmul vieții tale, prin Asigurarea Așa cum
vrei tu.
Călătoria noastră începe printr-o analiză financiară detaliată, urmată de soluția
personalizată a Asigurării Așa cum vrei tu, adaptată nevoilor tale. În orice moment
te-ai afla, Asigurarea Așa cum vrei tu evoluează odată cu tine prin structura simplă
și modulară pentru protecția ta și a celor dragi.
Află mai multe despre soluția ta personalizată Asigurarea Așa cum vrei tu de la
consultantul tău Metropolitan Life.
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MetLife

Metropolitan Life este parte din MetLife, Inc. (NYSE: MET), lider global în
asigurări de viață, beneficii pentru angajați, anuități și administrarea activelor.

Peste 500 miliarde $ în active
administrate care ajută la finanțarea
dezvoltării economice
Prezenți în aproape 50 de țări
~49.000 de angajați la nivel global

Metropolitan Life
În România, 2,5 milioane de clienți
beneficiază de asigurări de viață și
pensii private obligatorii
Cu peste 20 ani de experiență pe
piața locală, compania deservește
peste 37.000 de angajați asigurați și
peste 185 clienți corporate.

Despre Metropolitan Life,
parte din MetLife, Inc.
Metropolitan Life este parte din MetLife, Inc. (NYSE: MET), care prin subsidiarele
și afiliații săi (“MetLife”), este una dintre cele mai importante companii ce
oferă servicii financiare – asigurări de viață, planuri de pensii, beneficii pentru
angajați și servicii de administrare a activelor – pentru a sprijini clienți individuali
și instituționali, într-o lume aflată într-o evoluție continuă. Înființată în anul
1868, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de țări și deține poziții de
conducere în piețe din Statele Unite ale Americii, Japonia, America Latină, Asia,
Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, accesați www.metlife.com.
În România Metropolitan Life are peste 20 ani de activitate pe piața de asigurări
de viață. 2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private
obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.

www.metropolitanlife.ro
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