Protecţie în fiecare zi
pentru tine şi cei dragi.
Asigurarea Protector

Nevoia de protecție financiară pentru riscuri neprevăzute este
probabil în topul preocupărilor noastre însă de multe ori nu o
conștientizăm și nici nu o spunem. Tocmai de aceea, dacă ar fi să ne
facem propria listă de 10 aspecte care contează pentru noi, această
nevoie ar fi probabil pe la sfârșit sau chiar deloc menționată.
Dacă ar fi să te întrebi "cine poate avea grijă de cei dragi mie în
situația în care un eveniment neprevăzut ar afecta bugetul familiei"
ce ai putea răspunde? Sau dacă ți-ai întreba unul dintre cei mai buni
prieteni dacă ar putea susține cheltuielile casei sau studiile copiilor
pentru o durată îndelungată ce răspuns crezi că ai primi?
Evenimentele neplăcute ne suprind de cele mai multe ori și vin
atunci când suntem cel mai puțin pregătiți. Pe lângă impactul
emoțional, impactul financiar creat vine ca un plus pe listă și astfel
ne afectează și mai mult echilibrul nostru.

Informează-te și tu despre:

Asigurarea Protector
Mai multe detalii și o ofertă personalizată
poți solicita simplu și rapid prin unul din
consultanții noștri.
Suntem aici pentru tine la (+4) 021 208 4100
sau prin email la: client@metropolitanlife.ro

Protector
Protecție financiară pentru accidente

De ce este Asigurarea
Protector potrivită
pentru mine?

Alege varianta de asigurare cea mai potrivită pentru
a te proteja pe tine şi întreaga familie în cazul
unui accident neprevăzut. Vei stabili împreună
cu consultantul tău Suma Asigurată, pachetul
personalizat de beneficii şi prima plătită, în funcție de
nevoile pe care le ai în acest moment.
Poţi alege pachetul potrivit din 3 variante disponibile,
ce oferă protecție 24 de ore din 24, oriunde în lume:
Protector Basic
Protector Activ
Protector Complet

Protector Basic:
• Acoperirea riscului de invaliditate permanentă
parţială sau totală din accident;
• Acoperirea riscului de deces din accident.
Protector Activ:
• Acoperirea cu suma stabilită în contract a
cheltuielilor medicale necesare spitalizării din
accident (acoperire din prima zi), cu dublarea
beneficiilor pentru spitalizare la terapie intensivă;
• Acoperirea cu un procent din suma stabilită
în contract pentru intervenții chirurgicale din
accident, procent ce variază între 25% si 500%, în
funcție de gravitatea intervenției;
• Acoperirea riscului de invaliditate permanentă
parţială sau totală din accident;
• Acoperirea riscului de deces din accident.
Protector Complet:
• Acoperirea cu suma stabilită în contract a
cheltuielilor medicale necesare spitalizării din
accident sau îmbolnăvire (acoperire din prima zi),
cu dublarea beneficiilor pentru spitalizare la terapie
intensivă;
• Acoperirea cu un procent din suma stabilită
în contract pentru intervenții chirurgicale din
accident sau îmbolnăvire, procent ce variază între
25% si 500%, în funcție de gravitatea intervenției;
• Acoperirea riscului de invaliditate permanentă
parţială sau totală din accident;
• Acoperirea riscului de deces din accident.
Vârsta Asiguratului la activarea asigurării poate fi cuprinsă între 18 și 64 de ani.
Poți achita primele de asigurare așa cum îți este ție mai simplu: lunar, trimestrial,
semestrial sau anual.
Din 5 în 5 ani, dacă nu este solicitată nicio despăgubire pentru evenimente
de spitalizare și/ sau chirurgie, vei primi un bonus de 30% din primele plătite
pentru aceste riscuri.

MetLife
• 500 miliarde $ în active
administrate care ajută la
finanțarea dezvoltării economice
• ~100 milioane de clienți în peste
40 de țări
• Plăți de peste45 miliarde $ către
clienți în 2016

Metropolitan Life
• 2 milioane de clienţi beneficiază
de programe de protecție și
economisire
• 19 ani de experienţă
• Peste 31.100 de angajați asigurați
• Peste 350 de 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 viată, 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 peste 40 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.
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