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MetLife Emeklilik ve Hayat’tan ailelere 
özel “dört dörtlük” asistans paketi 

 

MetLife Emeklilik ve Hayat, Kapsamlı Aile Ferdi Kaza Sigortası alan 
müşterilerine hayatlarının her anında, farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 

zengin içeriğe sahip ‘Dört Dörtlük Plus Asistans’ hizmetlerini sunuyor 
  
 
Farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarına cevap vererek onların hayatlarına değer yaratan 

hizmetlerle dokunan MetLife Emeklilik ve Hayat, Kapsamlı Aile Ferdi Kaza Sigortası ürünü 

alan müşterilerine ‘Dört Dörtlük Plus Asistans’ hizmetlerinden yararlanma imkanı veriyor. 

Müşterine değer yaratan hizmetlere odaklanan MetLife, içeriğini zenginleştirdiği ‘Dört 

Dörtlük Plus Asistans’ paketi ile tıbbi yardım, konut yardım, seyahat yardım, organizasyon 

ve rezervasyon başlıkları altında onlarca ücretsiz ya da indirimli hizmet sunuyor. 

 

Müşterine değer yaratan hizmetler sunma yaklaşımı ile ilgili olarak konuşan MetLife 

Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Yaptığımız araştırmalarda gördük ki 

insanlar sigorta poliçelerinden sağlıklı, mutlu günlerinde de faydalanmak istiyor. Biz de bu 

yüzden müşterimize sunduğumuz hizmetleri zenginleştirmeye devam ediyoruz. 

Ürünlerimizle sunduğumuz asistans paketlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

gözden geçirdik ve daha kapsamlı hale getirdik. Bu kapsamda Dört Dörtlük Plus Asistans 

paketimize yeni hizmetler ekledik” dedi. 

 

Kapsamlı Aile Ferdi Kaza Sigortası ile zengin bir hizmet bütününe sahip olan Dört Dörtlük 

Plus Asistans paketine sahip olan MetLife müşterileri; tıbbi bilgi ve danışmanlık, tıbbi nakil 

ve sağlık network indirimlerini içeren tıbbi yardım; yılda birer kere ücretsiz olarak klima ve 

kombi bakımı, yılda bir kere ücretsiz halı yıkama, dahili su ve elektrik tesisatı tamiri, çilingir 

gönderimi ve cam kırılmasını içeren konut yardım ve ayrıca seyahat yardım hizmetleri 

kapsamında seyahat dokümanlarının kaybı, acil durumlarda avans ödeme ve kayıp bagajın 

bulunmasını içeren kapsamlı içeriklerden faydalanabiliyor. 

 

Kapsamlı Aile Ferdi Kaza Sigortası ile MetLife müşterileri, hem Dört Dörtlük Plus Asistans 

hizmetlerine sahip olabiliyor hem de deprem durumunda da geçerli olmak üzere kaza 

sonucu vefat ve kalıcı sakatlık risklerine, kaza sonucu tedavi giderlerine karşı finansal 

güvence sağlıyorlar. 



 
 
 
MetLife hakkında 
MetLife, Inc (NYSE: MET), kendisine bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (“MetLife”) aracılığıyla bireysel ve kurumsal 
müşterilerinin değişen dünyalarına yön vermelerine yardım etmek üzere sigorta, yıllık gelir sigortaları, çalışan 
yan hakları ve varlık yönetimi alanlarında hizmet veren, dünyanın önde gelen finansal hizmet şirketlerinden 
biridir. 1868 yılında kurulmuş olan ve 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren MetLife; Amerika Birleşik Devletleri, 
Japonya, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da pazar lideri konumundadır. Daha fazla bilgi için 
www.metlife.com adresini ziyaret ediniz. 
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