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Solidez Institucional

Mais de 150 anos

Líder Global

Nº 1 em Vida nos EUA

Soluções completas

US$ 911 bilhões
em ativos totais sob gestão

US$ 73 bilhões
em faturamento

100 milhões de clientes

Presente em mais de 50 países

Nº 1 em Dental nos EUA

AA (very strong) Aa3 (excelente)

Top 100 Fortune 

90 empresas têm 
soluções Metlife

Vida Dental Previdência



Presença Global
SEGURADORA

Nº 1
NA RÚSSIA

AMPLA PRESENÇA
NA EUROPA

SEGURADORA DE 
VIDA Nº1 NO JAPÃO

SEGURADORA 
LÍDER NO ORIENTE 
MÉDIO

PRESENÇA
CRESCENTE 
NA ÍNDIA E CHINA

SEGURADORA 
DE VIDA 

Nº 1 
NA AMÉRICA 
LATINA

SEGURADORA
DE VIDA

Nº 1 
NOS EUA

US$ 65 bilhões em receita bruta
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MetLife na América Latina

Fontes: 1. Axco Global Statistics 2016. 2. SUSEP 2016. 3. Superintendencia de Pensiones de Chile, 2016. 4. Fasecolda 2016. 5. Bolsa de valores Guayaquil. 6. EstadisticAMIS and FinanciAMIS.

1ª Seguradora de Vida na América Latina1

Mais de 27 milhões de clientes
3.588 milhões de dólares de Operações PFO em 2016

543 milhões de dólares
de Ganhos Operacionais Pós-taxas (impostos) em 2016

Mais de 8.400 funcionários 

Argentina 

1ª Seguradora de Vida1

2.5 milhões de clientes
640 funcionários

1

Brasil

3ª Seguradora de 
Vida não-bancária2

5.5 milhões de clientes 
+600 funcionários 

2

Chile 

1ª Seguradora de Vida1

2ª AFP3

7.6 milhões de clientes
3.739 funcionários 

3

Colômbia

8ª Seguradora de Vida4

1.1 milhões de clientes 
870 funcionários 

4

Equador 

1ª AFP5

0.3 milhões de clientes 
208 funcionários 

5

México 

1ª Seguradora6

9.7 milhões de clientes
2.294 funcionários 

6 Uruguai 

2ª Seguradora de Vida1

0.4 milhões de clientes 
103 funcionários 

7

MetLife
no mundo



MetLife no Brasil

20 anos no Brasil 

Experiência destacada emBancassurance

Alternativas Integradas de benefícios

8milhões de vidas seguradas

37 mil Clientes Empresariais (83 das 500 das maiores do Brasil)
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MetLife 
digital

Novidades, informações sobre 
produtos e serviços, 
conteúdos sobre proteção 
financeira e muito mais. Tudo 
sempre à mão para você, 
basta acessar!

Atendimento 
personalizado

Chat

Rede de dentistas, 
histórico, 

carteirinha e muito 
mais

APP

Produtos, conteúdo 
técnico e serviços

Site Social

Conteúdo 
educacional



Entrevista Consultiva



Entrevista Consultiva
O Seguro Vida Inteira é desenvolvido para as pessoas que se preocupam com a proteção das conquistas realizadas 

ao longo da vida. As coberturas indicadas para cada cliente são levantadas na entrevista consultiva.

Processo de Venda Necessidades do Cliente

Cliente é Selecionado e Avaliado

para receber a oferta, através de 

identificação prévia do perfil via 

CRM ou Gerente.

É realizada a “Entrevista 

Consultiva” com o cliente para 

entender sua situação atual de 

vida, principais necessidades, 

perspectivas e expectativas em 

relação ao futuro. Os dados 

Cadastrais e Econômicos do cliente 

poderão estar integrados a 

ferramenta MetLife para agilizar o 

processo.

Os Consultores MetLife, 

certificados pela LIMRA, apoiam o 

Gerente em todo o processo do 

Seguro Vida Inteira.

Proteção 

Familiar

• Despesa anual com a família, incluindo educação.

• Plano para a educação dos filhos.

• Padrão de vida da família.

Proteção 

Especial

• Possui outros dependentes.

• Possui alguma preocupação específica.

• Instituição de caridade.

Sucessão 

Familiar

• Valor do patrimônio atual.

• Custos de inventário.

• Aumento de patrimônio e liquidez.

Sucessão 

Empresarial

• Sociedade nos negócios.

• Vantagens tributárias.

• Plano de Sucessão.



Proposta Assinada  

MetLife – recebe documento digitalizado e a 

via original .

5
Corretor

e Consultor MetLife 

Desenvolve a proposta do Seguro  de Vida 

considerando os aspectos abordados na 

entrevista – Proteção Familiar, Sucessão 

Familiar, Sucessão Empresarial, Proteção 

Especial e apresentam  ao cliente a proposta do 

Seguro Vida Inteira e/ou Vida Temporário. 

3

Oferta ao Cliente

Corretor  

Cliente tem perfil selecionado e é 

avaliado  pelo Corretor para a oferta 

do Seguro de Vida.

Assessor  realiza contato com o cliente 

e agenda a Entrevista Consultiva.

1

Cliente 

Avalia a proposta do Seguro de Vida  solicita 

eventuais ajustes e assina o documento.

4
Realiza a “Entrevista Consultiva” com o 

cliente para o entender sua situação atual 

de vida, principais necessidades,  

perspectivas e expectativas em relação ao 

futuro.

Os dados do cliente e as informações da 

entrevistas serão inseridas no “Insurance 

Review” - ferramenta MetLife - agilizando 

todo o processo da entrevista.

Corretor

e Consultor MetLife

2

Proposta é Emitida (Perfil 1 clean case), 

Agravada ou Recusada.

O fluxo é uma Proposta da MetLife que poderá ser ajustada as 

necessidades do negócio.

6

Exames médicos a partir do perfil 2

Cliente indica a melhor data, local e 

horário para realizar os exames e a 

MetLife faz o agendamento. Para 

exames em SP, a Samplemed retornar 

com os resultados em até D+4, fora de 

SP o prazo é de até D+7. 

Após análise completa, proposta é 

Emitida, Agravada ou Recusada. 

http://www.medtrabeunapolis.com.br/exames-medicos-ocupacionais-sao-obrigatorios/


Insurance Review
“Entrevista Consultiva” com suporte do Aplicativo para o entender a situação atual de vida do Cliente, principais necessidades, perspectivas e 

expectativas em relação ao futuro e definir a Proposta do Seguro de Vida.

Temos 3 principais etapas do processo de “Entrevista Consultiva” que poderão ocorrer de forma independente, considerando que os dados do cliente 

estarão previamente inseridos na ferramenta MetLife:

1
Dados Cadastrais e Econômicos 

do Cliente

As informações Cadastrais e

Econômicas do Cliente são essencias

para o desenvolvimento da proposta

do Seguro.

A proposta é desenvolvida com base

nestas informações para avaliar o

potencial de pagamento, melhor

solução a ser oferecida e registro da

cotação para posterior folow-up do

assessor e especialista MetLife .

2
Informações Complementares

São obtidos dados complementares

do cliente relevantes para o

desenvolvimento de uma proposta

personalizada do Seguro .

Entre as informações poderemos

obter dados de planejamento:

• Familiar, 

• Financeiro, e

• Sucessório.

3
Proposta 

Seguro Vida Inteira e/ou Vida 

Temporário

Tendo como base as informações

Cadastrais, Econômicas e

Complementares do cliente e as

necessidades apresentadas durante a

“Entrevista Consultiva”, a proposta

do Seguro Vida Inteira e/ou Vida

Temporário é concluída e

apresentada.

O fluxo é uma Proposta da MetLife que poderá ser ajustada as 

necessidades do negócio.



Comunicação com o Cliente



Pós Venda

Materiais de Comunicação

VendaPré Venda



Pós Venda

Primeiro Mês
(após a conclusão do processo de venda)

2 – 6 Meses 12 – 24 Meses

Emissão da Apólice

1º dia

E-mail de boas vindas

10º dia

Ligação de boas vindas 

+ tNPS

20º dia

Informações das 

assistências e segunda 

opinião médica 

3º mês

Pesquisa de Satisfação

6º mês

Reforço das Coberturas e 

Benefícios

12º mês

Reanálise do perfil do cliente e 

reforço das assistências .

18º mês

Pesquisa de satisfação

24º mês

02

01 03 05 07

04 06 08

O fluxo é uma Proposta da MetLife que poderá ser ajustada as 

necessidades do negócio.



Aceitação e Subscrição
do Seguro



Processo de Aceite
A regra de aceitação irá variar de acordo com o Capital Segurado e a Declaração Pessoal de Saúde.

Exames

• Exame Médico

• Urina Especial

• Sangue Completo com HIV

• Eletrocardiograma 

Detalhamento dos Exames

Urina especial: análise química e microscópica com teste de nicotina, 

cocaína e maconha.

Sangue Completo: Hemograma, hemossedimentação (VHS), glicemia 

de Jejum, Hemoglobina glicosilada, colesterol total, Colesterol HDL, 

triglicérides, ureia, ácido úrico, creatinina, bilirrubina total e frações, 

TGP, TGO, GGT, PSA, fosfata alcalina, proteínas totais discriminadas 

em quantidade de albumina e quantidade de globulina, sorologia 

hepatite B, sorologia hepatite C e sorologia HIV.

Questionário Financeiro: A partir de R$ 1.300.000 

de Capital Segurado ou R$ 50.000 de prêmio 

anual.



Seguro Vida Total 

e 

Vida Segura



Opções de Planos

O Seguro Vida Total possui 4 (quatro) opções de planos que atendem o planejamento familiar e sucessório do cliente:

Por 10 anos

• Cliente paga o seguro por 

10 anos e terá cobertura 

para a vida inteira.

• Contratação até 65 anos.

1

Por 20 anos

• Cliente paga o seguro por 

20 anos e terá cobertura 

para a vida inteira.

• Contratação até 65 anos.

2

Até 65 anos de idade

• Cliente paga o seguro até 65 

anos de idade e terá 

cobertura para a vida inteira.

• Contratação até 55 anos.

3

Até 99 anos de idade

• Cliente paga o seguro até 99 

anos de idade e terá 

cobertura para a vida inteira.

• Contratação até 65 anos.

4



Opções de Planos

O Seguro Vida Segura possui 6 (seis) opções de planos que atendem o planejamento familiar e sucessório do cliente:

Por 5 anos

• Cliente paga o 

seguro por 5 

anos e terá 

cobertura para o 

mesmo período.

• Contratação até 

65 anos.

1

Por 10 anos

• Cliente paga o 

seguro por 10 

anos e terá 

cobertura para o 

mesmo período.

• Contratação até 

65 anos.

2

Por 15 anos

• Cliente paga o 

seguro por 15 

anos e terá 

cobertura para o 

mesmo período.

• Contratação até 

60 anos.

3

Por 20 anos

• Cliente paga o 

seguro por 20 

anos e terá 

cobertura para o 

mesmo período.

• Contratação até 

55 anos.

4

Por 25 anos

• Cliente paga o 

seguro por 25 

anos e terá 

cobertura para o 

mesmo período.

• Contratação até 

50 anos.

5

Até 75 anos 

• Cliente paga o 

seguro até 75  

anos de idade  e 

terá cobertura 

para o mesmo 

período.

• Contratação até 

65 anos.

6



Coberturas

Cobertura Básica de Morte1

Morte Acidental2
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente3
Doenças Graves e Procedimento Cirúrgico – Opção 

1 com 8 doenças
4

Doenças Graves e Procedimento Cirúrgico  – Opção 

2 com 15 doenças
5

Morte Decrescente a cada ano6
Diária de Internação Hospitalar7
Assistências – Segunda opinião médica e mais 3 assistências 

de livre escolha 8



Coberturas

Cobertura Básica de Morte

Morte Acidental

1

2

• Na Cobertura Básica de morte, aos beneficiários é garantido o pagamento do Capital Segurado, 

em uma única vez, em caso de morte do Segurado durante o período de Cobertura.

• Ao segurado, em caso de comprovação de Doença em Estágio Terminal, a Seguradora 

efetuará a Antecipação do Pagamento Total do Capital Segurado desta Cobertura, em uma 

única vez, exceto se decorrente de Riscos Excluídos.

• É possível solicitar valor de resgate após a carência de 24 meses. 

• Taxas diferenciadas para Fumante e Não Fumante.

• Período de cobertura é determinado.

• Não há resgate para essa cobertura.

• O prazo de cobertura mais a idade de contratação não poderá ultrapassar 65 anos.



Coberturas

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente3
• Garante ao Segurado o pagamento de uma Indenização, em caso de Invalidez 

Permanente por Acidente do Segurado, em consequência exclusiva de Acidente Pessoal. 

• Período de cobertura é determinado. 

• Não há resgate para essa cobertura.

• O prazo de cobertura mais a idade de contratação não poderá ultrapassar 65 anos.

• No caso de Invalidez Parcial o Capital Segurado será automaticamente reintegrado após 

cada sinistro. 

• As indenizações por Morte Acidental e Invalidez Permanente por Acidente, quando 

contratadas conjuntamente, não se acumulam. Assim, depois de paga uma Indenização 

por Invalidez Permanente por Acidente ocorrer a morte do Segurado, em consequência 

do mesmo acidente, será deduzido do valor do Capital Segurado a ser pago, o valor já 

indenizado.



Coberturas

Doenças Graves e Procedimentos Cirúrgicos – Opção 1 com 8 doenças4
• Garante ao Segurado o pagamento de uma indenização em decorrência do diagnóstico 

de uma doença grave coberta ou da realização de um procedimento médico coberto:

• Carência de 90 dias a contar da contratação e a franquia de 30 dias a contar da data do 

diagnóstico.

• Período de cobertura é determinado por 5 anos.

• Não há resgate para essa cobertura.

• O prazo de cobertura mais a idade de contratação não poderá ultrapassar 70 anos, com 

limite de idade de 65 anos para contratação.

• Reenquadramento etário no início do sexto ano com a primeira renovação automática.

• Cancelamento da cobertura em caso de Sinistro.

• Não disponível para o Temporário 5 anos.

Doenças 

Graves 

cobertas

1. Câncer

2. AVC

3. Infarto

4. Cirurgia de Revascularização Miocárdio (Bypass)

5. Insuficiência Renal Terminal

6. Cirurgia para Transplante de Órgãos

7. Diagnóstico de Cegueira

8. Diagnóstico de Grande Queimado



Coberturas

Doenças Graves e Procedimentos Cirúrgicos – Opção 2 com 15 doenças5
• Garante ao Segurado o pagamento de uma indenização em decorrência do diagnóstico 

de uma doença grave coberta ou da realização de um procedimento médico coberto:

• Carência de 90 dias a contar da contratação e a franquia de 30 dias a contar da data do 

diagnóstico.

• Período de cobertura é determinado por 5 anos.

• Não há resgate para essa cobertura.

• O prazo de cobertura mais a idade de contratação não poderá ultrapassar 70 anos, com 

limite de idade de 65 anos para contratação.

• Reenquadramento etário no início do sexto ano com a primeira renovação automática.

• Cancelamento da cobertura em caso de Sinistro.

• Não disponível para Temporário 5 anos.

Doenças 

Graves 

cobertas

1. Câncer

2. AVC

3. Infarto

4. Cirurgia de Revascularização Miocárdio (Bypass)

5. Insuficiência Renal Terminal

6. Cirurgia para Transplante de Órgãos

7. Diagnóstico de Cegueira

8. Diagnóstico de Grande Queimado

9. Alzheimer

10. Esclerose Múltipla

11. Paralisia de Membros

12. Doença (ou Mal) de Parkinson

13. Cirurgia da Aorta

14. Cirurgia de Válvula do Coração

15. Diagnóstico de Surdez



Coberturas

Morte Decrescente a cada ano6
• Garante aos beneficiários o pagamento do Capital Segurado Líquido, 

adicionalmente ao Capital Segurado Líquido da Cobertura básica, em caso de 

morte do Segurado. 

• O Capital Segurado será atualizado monetariamente a cada ano e sofrerá o 

decréscimo anual pelo percentual fixo de 10% ao ano.

• Não há resgate para essa cobertura.

• O prazo de cobertura mais a idade de contratação não poderá ultrapassar 75 anos.

• O período de Cobertura desta garantia é determinado pelo segurado no momento 

da contratação tendo como opções os planos de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos 

e 25 anos.

• Taxas diferenciadas para Fumante e Não Fumante.

• Não disponível para Vida Temporária 5, 10, 15, 20 e 25 anos. 



Coberturas

Diária de Internação Hospitalar7
• Garante ao Segurado o pagamento da diária de Internação Hospitalar se o Segurado 

permanecer por 5 (cinco) dias ou mais em Hospital ou Clinica Especializada.

• Carência de 90 dias a contar da contratação e a franquia de 4 dias a contar da data da 

internação. 

• A partir do 5º (quinto) dia de internação, o Segurado passa a ter direito ao benefício, 

sendo pagas, inclusive, as diárias retroativas ao período de franquia.

• As Indenizações previstas nesta cobertura devem respeitar o Limite Máximo de Diárias 

Indenizáveis de 200 (duzentas) diárias por ano, totalizando 1000 (mil) diárias durante a 

vigência desta cobertura.

• Período de cobertura é determinado por 5 anos.

• Não há resgate para essa cobertura.

• O prazo de cobertura mais a idade de contratação não poderá ultrapassar 70 anos, com 

limite de idade de 65 anos para contratação.

• Reenquadramento etário no início do sexto ano com a primeira renovação automática.



Assistências

8 Assistências mais utilizadas no segmento Premium

Segunda Opinião Médica Nacional – PARA TODOS OS CLIENTES

Locação de 

Aparelhos 

Ortopédicos

Rede de 

Descontos

Assistência 

Nutricionista

Assistência 

Residencial 

Diferenciada

Pet 

Assistance

Check-up 

Lar Kids

Assistência 

Automóvel

Motorista 

Amigo

Assistência 

Moto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

• A todos os nossos clientes, 

ofertamos gratuitamente a 

Assistência Segunda Opinião 

Médica Nacional. 

• Além da Segunda Opinião 

Médica, são oferecidas 

gratuitamente uma assistência 

de cada grupo, a ser escolhida 

pelo cliente no momento da 

contratação.

https://www.ortobraz.com.br/produtos/aparelhos/estetoscopios
http://grupoasfap.com.br/asfap/servicos/assistencial-asfap/rede-de-descontos
http://amigoopet.com.br/


Seguro Vida Inteira

3 Opções para Interrupção de Pagamento do Prêmio

Para o seguro Vida Inteira o cliente possui 3 opções para interrupção de pagamento do prêmio, que são o 

Resgate, Valor Saldado e Benefício Prolongado.

Primeira opção - Resgate

Durante o período de pagamento dos Prêmios, será constituída, para a Cobertura básica, 

atuarialmente, a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC), com base nos 

parâmetros técnicos que consideram as Tábuas Biométricas e a Taxa de Juros. 

O segurado poderá solicitar, a partir do 25º mês de vigência da apólice, independentemente do 

número de prêmios pagos, o resgate total de recursos do saldo da provisão matemática de 

benefícios a conceder. 

O valor de resgate corresponderá a um percentual da PMBaC de acordo com o período de 

vigência da apólice na data da solicitação, caso a apólice esteja vigente, ou na data do 

cancelamento. 

Uma vez solicitado o resgate, o seguro é cancelado.

Período de Vigência

da Apólice 
% da PMBaC

1º ao 12º mês 0%

13º ao 24º mês 0%

25º ao 36° mês 20%

37º ao 48º mês 30%

49º ao 60º mês 40%

61º ao 72º mês 50%

73º ao 84º mês 60%

85º ao 96º mês 70%

97º ao 108º mês 80%

A partir do 109º mês 100%



Seguro Vida Inteira

Segunda opção – Seguro com Valor Saldado

Após o período de carência o Segurado poderá mudar o seguro original para o “Seguro com Valor Saldado”, interrompendo o 

pagamento dos Prêmios a vencer.

Nessa opção reduzimos o Capital Segurado e mantemos o período de vigência “vitalício”.

As Coberturas adicionais são canceladas.

Terceira opção – Benefício Prolongado

Após o período de carência o Segurado poderá mudar o seguro original para o “Benefício Prolongado”,  interrompendo o 

pagamento dos Prêmios a vencer.

Nessa opção mantemos o Capital contratado e reduzimos o tempo de cobertura.

As Coberturas adicionais são canceladas.

EXEMPLO: O Segurado terá capital contratado reduzido de R$500 mil para R$100 mil, sem custo e de forma vitalícia, sendo 

que o valor será definido no momento da solicitação do “Valor Saldado”.

EXEMPLO: O Segurado mantém o capital contratado inicialmente de R$500 mil, sem custo adicional e por um período 

definido no momento da solicitação do benefício. 



Seguro Vida Inteira

Forma de cálculo do Prêmio

O Seguro Vida Inteira possui uma taxa básica para cada perfil de cliente considerando as seguintes características:

Principais características

Faixa etária: entre 18 e 65 anos, sendo que aplicam-se restrições de acordo com a cobertura.

Vigência: seguro Vitalício com cobertura a partir das 24 horas da data de aceitação do seguro 

Atualizações:

• Idade

• Os prêmios e capitais segurados serão atualizados monetariamente em cada aniversário da Apólice com base na variação 

do IPCA/IBGE.

• A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder é atualizada mensalmente com taxa de 3% a.a. (três por cento ao ano) 

adicionado ao índice IPCA/IBGE. 

• Gênero • Prática de esporte de risco • Estado de saúde • Fumante e Não Fumante



Capacitação e Apoio



Capacitação e Apoio

Capacitação

Módulos de treinamento que consideram o perfil 
da equipe e os resultados alcançados

Apoio

Plataforma para atendimento exclusivo 
considerando a capilaridade dos escritórios

Entrevista Consultiva

Processo de Aceitação e Subscrição

SimulaçõesSeguro Vida Inteira e Temporário

Pós-venda e Simulações

Plataforma 
Web

Consultores Telefone

Materiais 
de Apoio



Navigating life together

Obrigado


