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40 yılı aşkın bir süredir Brokerimiz Abdullah İsmet, binlerce müşterisine Metlife’ın
emniyet ve güvencelerini temin etmektedir. Çocukların normal hayat standartlarını
korumalarını nasıl temin ettiğini ve hatta ailelerinin Metlife tarafından sağlanan grup
hayat sigortası teminatlarından satın alarak çocuklarının nasıl üst seviyedeki
üniversitelerde kaliteli eğitim aldıklarını anlatacak yüzlerce hikayesi var.

Artık Türkiye‘de de Metlife siz, aileniz ve işyerinizde sizlere hizmet veren çalışanlarınız
için var.

Metlife Anonim Şirketi, 140 yılı aşkın tecrübesiyle ve A.B.D, Latin Amerika, Japonya,
Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu’da yerleşik faaliyetleriyle küresel olarak sigorta ve
finansal hizmetler sunan öncü bir şirkettir. Kendisine bağlı yan kuruluşları ve iştirakları
aracılığıyla 60’dan fazla ülkede 90 milyon müşteriye erişim sağlayan, A.B.D ve
Meksika’daki en büyük hayat sigortası şirketidir ve Fortune 500 listesindeki ilk 100
şirketin 90’ından ve Fortune 500 listesindeki tüm şirketlerin yüzde yetmişinden daha
fazlasıyla iş ilişkisi vardır.

Metlife şirketleri bireysel hayat sigortası, ferdi kaza sigortaları, yıllık gelir sigortaları,
otomobil kasko ve konut sigortaları, bireysel bankacılık ve diğer finansal hizmetler
sunduğu gibi, aynı zamanda şirketlere ve diğer kurumsal müşterilere de grup sigorta
ve emeklilik planları ile tasarruf ürün ve hizmetleri sunmaktadır.
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Grup Hayat Sigortası
Sizin ve ailenizin hayatına değer veriyoruz!

Çalışanlarınız sevdiklerine verdiğiniz değer ve önemi
hissettiklerinde geleceklerinden çok daha emin ve
huzurlu
çalışanlar
olacaklardır.
Hayat
Sigortası
çalışanlarınıza dünyanın neresinde olursa olsun vefat,
kalıcı sakatlık ve ciddi hastalıklara karşı toplu tazminat
ödemesi seçeneği sunmaktadır. Bu, çalışanlarınızın
aileleri için yukarıda saydığımız risklere karşı finansal
destek anlamına gelmektedir.
Teminatlar:
•
•
•
•

Ecelen ve Kazaen Vefat Teminatı
Kaza ve Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı
Hızlandırılmış Hayat Sigortası
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Hızlandırılmış Hayat Sigortası Teminatı
Sigortalı tarafından ölümden önce ve sigortacının onayı ile sigortalının sigorta
miktarının bir bölümü sigortalıya ödenir. Bu teminatın kullanılabilmesi için
sigortalının ölümcül hasta olduğu teşhis edilmelidir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Tehlikeli hastalıkların tedavisi için gerekli masrafların, ek ödemelerin, beklenmedik
müdahale masraflarının, yolculuk masraflarının, vb. karşılanması için önceden
belirlenen bir tutar sigortalıya ödenir.

Teminatlar direkt olarak sigortalıya veya lehdarlara ödenebilir. Tam zamanlı
devamlı bir şirket çalışanı veya 65 yaşın altında olan bir grup şirketi çalışanı bu
plana sahip olabilir.

GÖZETMEN SĐGORTA BROKERLĐĞĐ
BROKERLĐĞĐ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
İhlas Medya Plaza – 29 Ekim Cad. No:23 Kat:5
34197 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0(212) 454 45 25 pbx Fax: 0(212) 454 45 29
email: info@gozetmen.com
www.gozetmen.com

