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MetLife Acil Güvence Ferdi Kaza Sigortası 
ihtiyaçlara odaklanıyor 

 
MetLife Emeklilik ve Hayat, en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan Acil 
Güvence Ferdi Kaza Sigortası ile sunduğu Dört Dörtlük Asistans paketinin 

içeriğini geliştirerek zenginleştirdi. Şimdi daha kapsamlı sunulan Acil 
Güvence Ferdi Kaza Sigortası artık daha avantajlı. 

 
Türkiye’nin önde gelen ferdi kaza, hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketlerinden MetLife 

Emeklilik ve Hayat, Acil Güvence Ferdi Kaza Sigortası ürününü, müşterilerinin günlük 

hayatlarına değer katacak yeni hizmetlerle zenginleştirdi. Kaza sonucu vefat ve kaza sonucu 

sakatlık teminatlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kabul ettiği; aralarında ani felç, 

donma, elektrik çarpması, trafik kazası ve kalp krizi gibi 28 acil durumu teminat altına alan 

Acil Güvence Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan yenilenmiş Dört Dörtlük Plus Asistans 

kapsamına limitler dahilinde ücretsiz dahili su ve elektrik tesisatı hizmeti; yine yılda bir kez 

ücretsiz klima ve kombi bakımı, halı yıkama hizmeti, çilingir ve cam kırılması hizmetleri 

eklendi. Böylece Dört Dörtlük Plus Asistans paketi; tıbbi yardım, konut yardım, organizasyon 

ve rezervasyon, seyahat yardım başlıklarında yeni ücretsiz ya da indirimli hizmetlerle 

müşterilerin birçok gündelik ihtiyacına cevap vermeye başladı. 

 

Acil Güvence Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan hizmetler hakkında konuşan MetLife 

Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “Günümüzde teknolojinin de hızla 

gelişmesi ile her şey çok çabuk değişiyor. Bu durum elbette müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve 

davranışlarına da yansıyor. Sigorta anlayışı da artık geçmişte alıştığımız kalıplardan çıkmış 

durumda. Artık müşterilerimizin sadece zor günlerinde değil, günlük hayatlarında da ihtiyaç 

duyabilecekleri her an yanlarında olmamız gerekiyor. MetLife olarak ürün ve hizmetlerimizi 

tasarlarken ilk odaklandığımız nokta müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemek, anlamak ve 

bunlara uygun yenilikleri devreye almak. Amacımız, sigorta ürünlerimiz ile onların 

yaşamlarına huzur ve güven taşırken; günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak da 

pratik ve akılcı çözümler üretmek” dedi. 

 

Acil Güvence Ferdi Kaza Sigortası ile poliçe sahipleri acil tıbbi durumlarda finansal yükü 

düşünmeden en iyi tedaviyi görebilirken kaza sonucu sakat kalınması durumunda toplu 

para, kaza sonucu vefat durumunda ise sevdiklerini finansal güvence altına alabiliyor. 



Ürünle birlikte sunulan ‘Dört Dörtlük Plus Asistans’ paketi ise her şeyin yolunda gittiği sağlıklı 

günlerde günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek hizmetlerle müşterilerin imdadına yetişiyor. 

 

Acil Güvence Ferdi Kaza Sigortası hakkında detaylı bilgiye ve Dünya Sağlık Örgütü’nün acil 

kabul ettiği durumlar listesine https://www.metlife.com.tr/ferdi-kaza-sigortasi/bireysel-

urunlerimiz/acil-guvence/ adresinden 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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Erdem Baltacı / erdem.baltaci@bersay.com.tr / 0553 538 64 44 

https://www.metlife.com.tr/ferdi-kaza-sigortasi/bireysel-urunlerimiz/acil-guvence/
https://www.metlife.com.tr/ferdi-kaza-sigortasi/bireysel-urunlerimiz/acil-guvence/

