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MetLife Inc.

Az 1868-ban alapított MetLife leányvállalatain és társvállalatain 

keresztül világszerte kínál életbiztosítási és életjáradék programo-

kat, alkalmazotti juttatásokat, valamint vagyonkezelői szolgálta-

tásokat. A mintegy 100 millió ügyfelet kiszolgáló és a FORTUNE 

100® közül 90 céggel együttműködő MetLife közel 50 országban 

van jelen, és piacvezető szerepet tölt be az Egyesült Államokban, 

Japánban, Latin-Amerika, Ázsia, Európa és a Közel-Kelet orszá-

gaiban. 

MetLife Europe d.a.c. Magyarországi 
Fióktelepe

A MetLife Magyarországi Fióktelepénél a magyar életbiztosítási 

piacon is értékálló hozamokat nyújtó és hosszú távú pénzügyi 

biztonság megteremtésére alkalmas megoldásokat kínálunk. Szá-

munkra fontos, hogy ügyfeleinknek az elvártnál jobb minőségű 

szolgáltatást nyújtsunk, amelyre a jól felkészült kollégák jelentik a 

garanciát. További információért látogassa meg a www.metlife.hu 

honlapot.

Jelen ismertető kizárólag tájékoztatás céljából készült, nem minősül ajánlatnak. További információért 
vagy kérdés esetén forduljon bizalommal személyes pénzügyi tanácsadójához. A bemutatott példák 
illusztrációs céllal készültek, így az Ön részére készített díjkalkulációt az Ön igényei és egyedi adatai 
alapján tudjuk elkészíteni. A termék részletes jellemzőit a Junior Care biztosítási feltételeiből ismerheti 
meg. MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe 2016. július

Érvényes: 2016. július 19-től
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A fenti példa szerint amennyiben a szülők a Szemünk fénye 
csomagot* választják, akkor a kiadásokat az alábbiak szerint 
lehet fedezni:

• Non-stop orvosi call center szolgáltatás

A legfontosabb dolog
az életben gyermekeink 
biztonsága

Egy átlagos magyar biztosított a következő 
kockázatokra köt fedezetet:

Példa: Imre és Katalin együtt nevelik két kiskorú gyermeküket.
Máté és Blanka általános iskolások, Máté hatodikos, Blanka
második osztályba jár. Egy osztálykirándulás közben Máté az
egyik osztálytársával lemaradt a csoporttól amikor az erdőbe
kirándultak, és felmásztak az egyik fára. Tapasztalatlanságuk
miatt nem tudták felmérni, hogy egy száraz és korhadt fa 
milyen veszélyeket jelent a számukra. Amikor Máté az egyik fa 
ágáról a másikra szeretett volna átmászni, az ág megroppant, 
és a testsúlyától hirtelen letört. Máté a jobb kezére esett, és 
 szilán kosra törte a könyökét. Az erdőből kórházba szállították, 
ahol platinákat ültettek a könyökébe, hogy stabilizálják azt.

Máté három napot töltött kórházban, és hat hónapig tartott a
teljes rehabilitáció. A szülők költségei 250 000 forintra rúgtak
A családnak nem volt félretett pénze, így szülőktől és bará-
toktól kellett kölcsönkérniük, hogy megfelelően tudják Máté 
felépülését finanszírozni. A kölcsönkért összeg visszafizetése 
évekbe telt a családnak, és sajnos le kellett mondaniuk például 
a nyári családi nyaralásról is.

Társaságunk
a Bátor Tábor alapítvány 
elkötelezett támogatója

Társaságunk az életbiztosítási 
kategóriában 2015-ben és 2016-ban 
is elnyerte a Superbrands kitüntetést.
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Milyen kiadásai vannak a szülőknek, ha  
gyermekük megbetegszik?
•    Kórházi ápolás és műtéti térítés: megbízható orvos, jobb 

ellátás, jobb étel, külön szoba, apró ajándék a  
gyermeknek stb. (kb. 100 000 Ft)

•    Rehabilitációs költségek: gyógyszerek, gyógytorna,  
könnyített gipsz, magántanár (kb. 100 000–200 000 Ft)

•     Keresetkiesés: a szülőnek otthon kell maradnia  
a gyermekkel (a mindenkori TB-törvények szerint)

Milyen problémákkal küzd egy szülő,  
ha gyermeke megbetegszik?
•    Kihez forduljak?
•    Hol van ügyelet?
•    Hogyan osszam be az időm?
•    A magyar egészségügy állapota
•    A legjobb biztosítás a gyermeknek

Történhet baleset a gyermekekkel? 
A gyermekek rengeteg mindennapi veszélynek vannak kitéve, 
amire nem igazán lehet felkészülni. Egy kéz- vagy lábtörés 
gyerekkorban gyakori. A különböző fertőző betegségek, 
főleg kisebb korban, akár hetekre is kivehetik a szülőket a 
munkából. Egy-két napos kórházi tartózkodás is sok extra 
kiadással jár, és a rehabilitáció is rengeteg időt és energiát 
visz el. Ilyen és ehhez hasonló helyzetekre nagyon nehéz 
felkészülni, és a legtöbb ember számára a lehetőségek is 
limitáltak.
 
Mihez és kihez tudunk fordulni hasonló  
helyzetekben?
•    Hozzányúlunk tartalékainkhoz, amit eredetileg más célra 

tettünk félre.
•    Ha nincsenek tartalékaink, drága gyorshitelt veszünk fel, 

hogy fedezni tudjuk az extra kiadásokat.
•    Több munkát vállalunk, hogy többet takarékoskodhassunk.

Időben gondoskodunk gyermekünk 
megfelelő anyagi és érzelmi biztonságáról 
és felkészülünk a mindennapi veszélyekre.

A második szülő biztosított esetén az éves díj 10%-kal 
kedvezőbb. 

Életpálya kezdés
A Junior Care komplex szolgáltatásainak köszönhetően,  
gyermeke életpályáját is elindíthatja egy olyan befektetési 
programmal, amely mögött díjnyertes alapjaink versenyképes 
hozamokat és rugalmas megtakarítási lehetőséget kínálnak 
a gyermek önálló életének megalapozásához.

A Gyűjtőszámlára – amelyen a kármentességi bónusz összegét 
is jóváírjuk – tetszőleges összegű eseti befizetéseket lehet elhe-
lyezni, amelyekhez bármikor rugalmasan hozzá is lehet férni.

A Junior Care terméken keresztül társaságunk aktívan 
támogatja a Bátor Tábort, ami beteg gyermekeknek 
és családjuknak nyújt megerősítő élményterápiát.

További gyermek biztosított esetén az éves díj
10%-kal kedvezőbb.

  *  Ha a csonttörés, az égési sérülés, vagy a maradandó károsodást okozó baleset a 
hivatalos tanítási szünet időszakában következett be, a szolgáltatási összeg kétszeresen  
kerül kifizetésre.

** Évestől eltérő részletekben is fizethető a biztosítási díj.

A gyermek részére választott csomagtól függetlenül 
választható kiegészítő biztosítás a szülő részére, tehát 
a gyermek Snoopy a figyelmes csomaghoz akár a szülőre 
köthető Szuper szülő csomag is választható:

A Junior Care biztosítás választható csomagjai

VAGY:

Kiegészítő

Szülő

ÉVES DÍJ:

Fedezet

Havi járadék
10 éven 
keresztül a szülő
baleseti halála 
esetére

Havi járadék 
10 éven 
keresztül a szülő
baleseti 
rokkantsága 
(>50%) esetén

Snoopy a 
figyelmes

75 000 Ft 
/ hó

75 000 Ft 
/ hó

40 500 Ft

Szemünk 
fénye

125 000 Ft 
/ hó

125 000 Ft 
/ hó

67 500 Ft

Snoopy a  
gondoskodó

100 000 Ft 
/ hó

100 000 Ft 
/ hó

54 000 Ft

Szuper 
szülő

150 000 Ft 
/ hó

150 000 Ft 
/ hó

81 000 Ft

Ju
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Pénzügyi kontroll

Baleset és betegségi
kockázatok

Pszichológia és
érzelmi teher

Biztosított

Gyermek

ÉVES DÍJ** AZ ELSŐ GYERMEK
BIZTOSÍTOTT ESETÉN:

Fedezet

Csonttörés*

Égési sérülések*

Baleseti és betegségi 
kórházi napi térítés

Baleseti és betegségi 
műtéti térítés

Baleseti rokkantság*

Kritikus betegség

Asszisztencia
általános 
szolgáltatások

Asszisztencia
többlet 
szolgáltatások

Snoopy  
a figyelmes

100 000 Ft

100 000 Ft

3 000 Ft

80 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

32 000 Ft

Szemünk fénye 

300 000 Ft

300 000 Ft

7 000 Ft

200 000 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

72 000 Ft

•    Betegszállítás 
baleset vagy 
betegség esetén 
(évi 100 000 Ft 
limitösszegig)

•     Képalkotó  
diagnosztika: 
CT, MRI, UH  
(évi 100 000 Ft 
limitösszegig)

•    Betegszállítás 
baleset vagy 
betegség esetén 
(évi 100 000 Ft 
limitösszegig)

Snoopy  
a gondoskodó 

200 000 Ft

200 000 Ft

5 000 Ft

150 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

51 000 Ft

Szuper szülő 

400 000 Ft

400 000 Ft

10 000 Ft

300 000 Ft

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

101 000 Ft

•    Betegszállítás 
baleset vagy 
betegség esetén 
(évi 100 000 Ft 
limitösszegig)

•     Képalkotó  
diagnosztika: 
CT, MRI, UH  
(évi 100 000 Ft 
limitösszegig)

•  Non-stop orvosi call center szolgáltatás
•  Szakorvosi vizit megszervezése
•  Nemzetközi második orvosi vélemény
•   Konzultáció pszichológussal nehéz élethelyzet esetén (baleset, súlyos betegség  

vagy haláleset esetén)
•  Magántanár huzamosabb (14 napnál hosszabb) kórházi ápolás esetére
•  Magántanár huzamosabb (14 napnál hosszabb) otthoni ápolás esetére

3, 6, 9, 12, 15, 18 és 21 díjjal fedezett biztosítási év elteltével, amennyiben a szerződés díjfizetés mellett
hatályban van, és a szerződés kezdetétől az adott évfordulóig eltelt időszakban a szerződésre nem történt

kárkifizetés, a szerződő kármentességi bónusz szolgáltatásra jogosult.


