
Clauza Top Protect

Protecție de top în cazul 
unei afecțiuni grave
Adaugă clauza Top Protect asigurării tale 

 



Atașează clauza Top Protect 
asigurării tale și ai:

Când știi că ești protejat, te bucuri mai mult de 
viață și privești cu încredere spre viitor. 

Prin clauza Top Protect ne dorim să îți oferim 
liniștea de a te ști protejat în cazul unui diagnostic 
cu o afecțiune gravă. Îți preluăm grijile, ca tu să te 
poți concentra pe vindecare și pe continuarea vieții 
așa cum o știai. 

4 module 
de protecție

Continuarea 
tratamentului

Monitorizare 
continuă

A doua opinie 
medicală 

Tratament la clinici de 
TOP din afara țării

Proces rapid pentru despăgubiri
Suntem alături de tine pe parcursul procesului de despăgubire.

Proces simplificat pentru despăgubire, cu aplicația eClaims
 disponibilitate 24/7, desktop & mobil 
 înregistrezi simplu și rapid o despăgubire 
 aplicația te ghidează pentru a trimite exact documentele de care avem nevoie 

pentru tipul de contract și eveniment 
 ai posibilitatea de a transmite documentele necesare încărcând fotografiile 

acestora din telefonul tău
 primești notificare cu privire la recepționarea documentelor 

Poți găsi toate detaliile necesare despre procesul de despăgubire în pagina 
dedicată: www.metropolitanlife.ro/ai-nevoie-de-ajutor/despagubiri/.  
De asemenea, colegii noștri îți stau la dispoziție la adresa  
despagubiri@metropolitanlife.ro. 

https://despagubiri.metropolitanlife.ro/
https://www.metropolitanlife.ro/ai-nevoie-de-ajutor/despagubiri/
mailto:despagubiri@metropolitanlife.ro
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Despre Metropolitan Life, 
parte din MetLife, Inc.
MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și afiliații („MetLife”), este una dintre 
cele mai importante companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, 
anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a ajuta clienții 
individuali și instituționali în construirea unui viitor încrezător. Fondată în 1868, 
MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții 
de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul 
Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com.

În România, Metropolitan Life are peste 23 ani de activitate pe piața de 
asigurări de viață. Peste 3 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață 
și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.

Suntem aici pentru tine:  

www.metropolitanlife.ro

client@metropolitanlife.ro

021 208 41 00 (luni - vineri, 09:00-18:00)

 

www.metropolitanlife.ro
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