
Protecţie în fiecare zi  
pentru tine şi cei dragi.
Asigurările Protector, Extramed, Ultramed





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.

Informează-te și tu despre 3 soluții destinate să îți 
ofere protecție financiară complexă:

• Asigurarea Protector;

• Asigurarea Extramed;

• Asigurarea Ultramed.

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

Alege varianta de asigurare cea mai potrivită pentru 
a te proteja pe tine și întreaga familie în cazul 
unui accident neprevăzut. Vei stabili împreună 
cu consultantul tău Suma Asigurată, pachetul 
personalizat de beneficii și prima plătită, în funcție de 
nevoile pe care le ai în acest moment.

Poți alege pachetul potrivit din 3 variante disponibile, 
ce oferă protecție 24 de ore din 24, oriunde în lume:

Protector Basic

Protector Activ

Protector Complet

De ce este Asigurarea 
Protector potrivită 
pentru mine?



Protector Basic:
• Acoperirea riscului de invaliditate permanentă    

parțială 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 a patra 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 5% și 100%, în 
funcție de gravitatea intervenției;

• Acoperirea riscului de invaliditate permanentă    
parțială 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 a patra 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 
5% și 100%, în funcție de gravitatea intervenției;

• Acoperirea riscului de invaliditate permanentă    
parțială sau totală din accident;

• Acoperirea riscului de deces din accident.

• Din 5 in 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.

• Beneficiul pentru chirurgie va reprezenta 110% din suma asigurată pentru 
această acoperire. 

• Suma asigurată pentru spitalizare va crește în funcție de numărul de zile 
petrecute în spital.

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.



Extramed
Sănătatea sub control 

Sistemul public de sănătate din România nu dispune 
încă de fondurile necesare pentru a oferi servicii 
medicale la standarde corespunzătoare.

În cazul unei spitalizări și/sau intervenții chirurgicale, 
poți avea cheltuieli neacoperite de asigurarea plătită 
prin contribuțiile la stat.

Prin Asigurarea Extramed ai la dispoziție 3 pachete, 
astfel încât îl poți alege pe cel care ți se potrivește cel 
mai bine:

Pachetul Silver

Pachetul Gold

Pachetul Platinum

De ce este Asigurarea 
Extramed potrivită 
pentru mine?



Vârsta Asiguratului la activarea asigurării poate fi cuprinsă între 3 luni și 64 de ani. 

Poți achita primele de asigurare cum îți este mai simplu: lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.
Spitalizarea îți afectează veniturile și presupune cheltuieli suplimentare.

Fii pregătit pentru aceste situații cu  
Asigurarea Extramed.

Beneficii
Suma asigurată (RON)

Silver Gold Platinum

Beneficii de spitalizare
Beneficiu zilnic de spitalizare 
(plățile încep din a patra zi) 300 400 700

Convalescență (pe zi) 150 200 350

Terapie intensivă (pe zi) 300 400 700

Beneficii chirurgicale
Beneficiu chirurgical
(indemnizația de asigurare va fi 
calculată ca procent din suma 
asigurată, cuprins între 5 și 100%)

Până la 
5.500

Până la 
7.500

Până la 
10.000

Beneficii extra spitalicești
Transport cu ambulanța 200 300 400

Vizita medicala post-spitalizare la 
domiciliu 100 (2x50) 150 (2x75) 200(2x100)

Diagnosticare post-spitalizare 100 150 200

Consult medical Telediagnostic
Telediagnostic √ √ √

• Din 5 in 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.

• Beneficiul pentru chirurgie este de 110% din suma asigurată.
• Suma asigurată pentru spitalizare va crește în funcție de numărul de zile 

petrecute în spital.



Ultramed
Sprijin financiar în caz de afecţiuni grave 

Când ești sănătos, râzi, alergi, muncești, te bucuri, ai 
o mie de vise de realizat. Când ești bolnav, îți dorești 
un singur lucru: să poţi să fii din nou ca înainte.

Peste 32 de milioane de oameni din lume suferă de o 
formă de cancer, iar numărul anual al noilor pacienți 
diagnosticați este în creștere, depășind anul trecut 
14 milioane de bolnavi - Agenția Internațională 
de Cercetare a Cancerului (IARC), din cadrul 
Organizației Mondiale a Sănătății.

Pentru a beneficia de protecție, Ultramed îți pune la 
dispoziție o Sumă Asigurată de până la 800.000 lei, în 
funcție de prima de asigurare pe care o plătești. Acești 
bani te pot sprijini să găsești cea mai bună soluție de 
îmbunătățire a stării fizice. În cazul diagnosticării cu o 
afecțiune gravă, Suma Asigurată va fi plătită în totalitate.

De ce este Asigurarea 
Ultramed potrivită 
pentru mine?



Vârsta Asiguratului la activarea asigurării poate fi cuprinsă între 18 și 55 de ani.

Poți achita primele de asigurare cum îți este mai simplu: lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

Asigurarea Ultramed oferă protecţie financiară pentru riscul apariţiei uneia din 
cele 32 de afecţiuni grave: 

1. Cancer 17. Paralizie (Pierderea capacității de 
utilizare a membrelor)

2. Infarct Miocardic Acut 18. Boala Parkinson

3. Accident cerebral vascular 19. Intervenție Chirurgicală a Aortei

4. Intervenție Chirurgicală de By-Pass 
aorto-coronarian

20. Boala Alzheimer/ Demență severă 
(înaintea vârstei de 60 de ani)

5. Insuficiență renală 21. Hepatită Fulminantă

6. Anemie Aplastică 22. Hipertensiune Pulmonară Primitivă

7. Orbire (Pierderea totală și 
permanentă a vederii) 23. Boală în stadiu terminal

8. Afecțiune Pulmonară în stadiu 
terminal 24. Tumoră cerebrală benignă

9. Afecțiune Hepatică în stadiu 
terminal 25. Encefalită

10. Comă 26. Poliomelită

11. Surditate (Pierderea Auzului) 27. Meningită Bacteriană

12. Intervenție Chirurgicală a Valvelor 
Cardiace 28. Traumatism Cranian Major

13. Pierderea Vorbirii 29. Sindrom Apallic

14. Arsuri Majore 30. Alte afecțiuni Coronariene Severe

15. Transplant de Organ Major/ de 
Măduvă Osoasă 31. Sclerodermie Progresivă

16. Scleroza Multiplă 32. Lupus Eritematos Sistemic cu 
Nefrită Lupică



MetLife

Metropolitan Life

• Peste 500 miliarde $ în active 
administrate care ajută la 
finanțarea dezvoltării economice

• Prezenți în aproape 50 de ţări

• ~49.000 de angajaţi la nivel global

• 2,5 milioane de clienţi  
beneficiază de asigurări de viață  
și pensii private obligatorii 

• Peste 20 de ani de experiență

• Peste 37.000 de angajați asigurați

• Peste 185 de clienți corporate
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