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MetLife’tan Yıllarım Güvende Ferdi Kaza 
Sigortası ile yıllarca süren koruma 

 
Ferdi kaza sigortası branşının önde gelen şirketlerinden MetLife, yeni ürünü 

‘Yıllarım Güvende’ ferdi kaza sigortası ile hayatın beklenmedik risklerine 
karşı yıllarca süren koruma sağlıyor. 

 
Müşteri odaklılık ilkesiyle sürdürülebilir bir şekilde ihtiyaçlara yönelik ürünler tasarlayan 

MetLife, pandemi sürecinde de müşteri davranış, ihtiyaç ve beklentilerini titizlikle analiz 

etmeye devam ediyor. Bu anlayış ile MetLife, 5 yıla kadar koruma sağlayan Yıllarım 

Güvende Ferdi Kaza Sigortası’nı müşterilerine sundu. 

 

Şu anda sektörde benzer ürünler genellikle bir yıllık olurken Yıllarım Güvende ile MetLife 

müşterileri 2 yıldan 5 yıla kadar süreyle hem kendilerini hem yakınlarını bireysel olarak 

yaşayabilecekleri risklere karşı finansal güvence altına alabiliyor. 18-68 yaş arası herkesin 

faydalanabileceği Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan Dört Dörtlük Asistans 

Paketi ise pek çok alanda müşterilerin hayatını kolaylaştıracak. 

 

Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu vefat ve kalıcı sakatlık teminatları ile 

poliçe sahibi ve yakınlarını finansal güvence altına alırken “Dört Dörtlük Asistans Paketi” ile 

de sigortalının sağlık sorunlarında, konutunda karşılaşabileceği acil durumlarda, 

organizasyon ihtiyaçlarında ve yurtdışı seyahatlerindeki ihtiyaçlarında 7/24 ücretsiz destek 

veriyor. Böylece MetLife müşterilerinin hem zor zamanlarında hem de her şeyin yolunda 

gittiği sağlıklı günlerinde yanında olarak onlara ücretsiz ya da indirimli hizmetler sağlıyor. 

Ürünün “Yıllarım Güvende Plus” versiyonunda ise tüm bu hizmetlere ek olarak kaza sonucu 

tedavi teminatı da bulunuyor. 

 

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Yıllarım Güvende Ferdi 

Kaza Sigortası ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Hemen her alanda olduğu gibi sigorta alanında 

da tüketicilerin beklentileri ve ihtiyaçları değişiyor. Biz MetLife olarak değişen dünyanın 

dinamiklerini yakalamak için düzenli olarak müşteri ihtiyaç analizleri yapıyor ve değişen 

ihtiyaçlara hitap eden ürün ve hizmetler sağlıyoruz. Yaşadığımız dönem, müşterilerimizin 

sadece kısa süreli değil, uzun süreli korunma ve risklerini bertaraf etme ihtiyaçları olduğunu 

gösterdi. Bu ihtiyacı karşılamak için Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası ürünümüzü 



hazırladık. Böylece müşterilerimizin kendilerini daha uzun süreli güvende hissetmelerini 

sağlayacağımıza inanıyorum.” 

 

Yıllarım Güvende Ferdi Kaza Sigortası’na DenizBank ve Odeabank şubelerinden, Yıllarım 

Güvende Plus Ferdi Kaza Sigortası’na ise 0850 222 0 638 numaralı MetLife İletişim 

Merkezi’nden ulaşılabilir. 

 

 

 
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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