
Lumea se vede altfel
prin ochii copiilor
Asigurarea pentru copii



De ce să faci o asigurare pentru copilul tău?
Opiniile, sfaturile și cărțile despre creșterea copiilor sunt pe cât de numeroase, 
pe atât de diverse. Chiar și în familie se întâmplă ca părerile să nu coincidă 
la fiecare pas. Dar toate au în comun un lucru esențial pe care nu e nevoie 
să-l demonstreze vreun studiu: grija permanentă a părinților ca nimic să nu-i 
afecteze pe cei mici.

Din clipa în care devii părinte, te însoțește un al șaselea simț ce face ca 
dintr-o dată să devină firesc să prevezi tot felul de situații ce ar putea duce la 
accidente sau probleme de sănătate. Iar asta trebuie să se întâmple fără să 
stingherească libertatea și creativitatea de care micii exploratori au nevoie 
pentru a descoperi lumea.

Fără îndoială, nimic nu poate înlocui grija cu care părinții își ocrotesc copiii. Și 
totuși, chiar dacă faci tot ce-ți stă în putință, pot exista momente în care trebuie 
să fii sigur că ai la dispoziție cel mai bun ajutor pentru copilul tău.

De aceea am creat prima asigurare concepută împreună cu părinții, special 
pentru protecția copiilor.

Asigurarea pentru copii - Metropolitan Life
Copiii sunt curioși și inventivi. Cu alte cuvinte, combinația clasică de 
imprevizibilitate care îngrijorează orice părinte.

Pentru a crește, ei explorează lumea, caută mereu răspunsuri și învață adeseori prin 
metoda încercării și a greșelii. Și e firesc așa.

Tocmai pentru ca tu să fii liniștit, am creat această asigurare pentru copii.

Asigurarea pentru copii este unică pe piața asigurărilor din 
România, acoperind necesităţi financiare complexe de protecţie 
pentru copii!

Este unică deoarece:
• Poate oferi protecție atât copilului, cât și părinților;

• În perioada vacanței de vară unele beneficii se dublează ca valoare.

• Oferă beneficii unice pentru copii, atașate unei asigurări, precum: servicii 
de asistență de urgență și teste practice;



Află în ce constă protecția financiară  
oferită de asigurare:
Asigurarea pentru copii este o asigurare de accident și sănătate, care oferă:

1 Asistență de urgență  
pentru copii;

2 Posibilitatea cunoașterii 
copilului prin teste practice;

3 Protecție financiară în caz de 
invaliditate din accident;

4 Beneficii de spitalizare și 
intervenții chirurgicale din 
accident/ din accident și 
îmbolnăvire;

5 Protecție financiară în caz de  
boli grave;

6 A doua opinie medicală – pentru 
confirmarea sau infirmarea unui 
diagnostic;

7 Protecție în caz de fracturi și arsuri  
din accident;

8 Protecția copilului în cazul decesului 
Titularului/ Rudei (pot fi părinți, bunici, 
mătuși, unchi)*

* Achitarea primei de plată de către Companie până la maturitatea poliței în caz 
de deces din orice cauză a oricărei persoane desemnate ca Titular/ Rudă; 
Plata Sumei Asigurate sau a unei Anuități către copilul Asigurat în cazul 
decesului din orice cauză a celei de-a doua persoane desemnate ca Titular/Rudă.

Informații suplimentare produs
• Vârsta copilului Asigurat (la activarea poliței): 0 - 17 ani împliniți;
• Vârsta Titularului/ Rudei (la activarea poliței): 18 - 70 ani împliniți (18 - 65 ani 

împliniți pentru clauza “Protecția copilului”);
• Durata poliței: până când copilul împlinește 23 de ani.

Mai multă acoperire
• Pentru fiecare zi de spitalizare la terapie intensivă, valoarea beneficiului de 

spitalizare se va dubla;
• Beneficiile de spitalizare sunt mai mari cu 50% dacă, în momentul apariței 

evenimentului asigurat, copilul are între 0 și 14 ani;
• În perioada vacanței de vară, se dublează valoarea protecției pentru fracturi și 

arsuri și invaliditate din accident.



Important de știut
• Poți crește Suma Asigurată pentru ca beneficiile de protecție să 

corespundă nevoilor tale;
• Poți modifica frecvența de plată a primelor, pentru a fi în avantajul tău;
• Ai acces oricând la beneficiile asigurării tale prin platforma online 

e-Customer, disponibilă la www.client.metropolitanlife.ro.

Bonusuri
• Ca Titular al poliței ți se vor returna 30% din primele plătite pentru beneficiile 

de Spitalizare și Intervenții chirurgicale pe perioade de 5 ani, dacă în aceste 
intervale nu soliciți o despăgubire;

• Începând cu anul 3 de asigurare, poți beneficia de scutire de la plata primelor 
de asigurare timp de 6 luni consecutive – asigurarea ta rămâne activă în 
această perioadă. În cazul în care polița are atașat un contract suplimentar de 
investiție, este necesară achitarea primei de asigurare pentru acesta;

• Beneficiezi de 10% reducere la prima de plată, începând cu asigurarea pentru al 
doilea copil.

• Beneficiezi de creșterea sumei asigurate pentru intervenții chiriurgicale cu 
10%, în cazul în care optezi pentru pachetul Spitalizare și Chirurgie. 

• Suma Asigurată pentru Spitalizare va crește în funcție de numărul de zile 
petrecute în spital.

Beneficii unice și gratuite
• Acces (în primul an de asigurare) la 2 teste practice pe platforma inovatoare 

www.parentingromania.ro - o inspirație pentru o înțelegere și educație 
personalizată a copilului;

• Pentru orice întrebări legate de interacțiunea cu această platformă, poți 
contacta:

• Telefon: (+40) 729 136 401 (L – V: 09:00 – 18:00)
• Email: suport@parentingromania.ro;
• Servicii medicale de urgență non-stop pentru copilul Asigurat (asistență de 

urgență, asistență acasă și Call Center), detaliate în tabelul următor.



Servicii de asistență de urgență 
Telefon: +40 3 173 099 55  (non-stop) Email: assistance@coris.ro

Tabel sumarizator
Beneficii și limite de utilizare

Acoperirea Evenimentul asigurat Limita beneficiilor pe an
de asigurare

1. Asistență de urgență
Vizita unui medic pediatru 

acasă Accident Maxim de 2 ori pe an de 
asigurare

Transport medical de 
urgență

Accident grav sau Boală 
acută Fără limită

2. Serviciul de asistență acasă

Îngrijirea copilului /  
babysitting

Spitalizarea bruscă a 
Reprezentantului legal 

al copilului Asigurat sau 
decesul unui membru al 

familiei

Până la 2.250 RON per 
eveniment asigurat/ 

Maxim 2 evenimente pe 
an de asigurare

Livrarea medicamentelor Accident grav sau boală 
acută a copilului Asigurat Fără limită

Serviciul de curățenie a 
casei

Accident grav sau 
spitalizarea bruscă a 

Reprezentantului legal

Până la 450 RON per 
eveniment asigurat / 

Maxim 2 evenimente pe 
an de asigurare

3. Asistență la cerere/Serviciul de informații
Call center (ex.: informații 

despre grădinițe, școli, 
tabere școlare, cursuri, 

locuri de joacă, etc.)
La cererea Asiguratului/ 
Reprezentantului legal

Fără limită

Evenimente pentru copii 
(ex. petreceri) Fără limită

Taxi cu scaun de copii
Fără limită, costul 
fiind suportat de 

Reprezentantul legal
Reprezentantul legal al copilului Asigurat este părintele sau persoana desemnată, potrivit 
legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

Pentru mai multe detalii, 
consultanții noștri îți sunt 
alături

Contactează-ne la:
(+4) 021 208 4100 sau la 
client@metropolitanlife.ro
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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. 

În România Metropolitan Life are peste 22 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.


