
Consultoria de  
Proteção Financeira
Ao escrever uma história, deixe um legado  
de muitos capítulos.



Você é dono do seu próprio tempo e prioriza as decisões importantes da 
sua vida. Por isso, sabe que preservar o que construiu até agora é cuidar do 
conforto das próximas gerações.
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Idade / Tempo

Construção do 
patrimônio

Fase onde a proteção 
financeira é mais necessária 
em função da dependência 
da própria força de trabalho. 

A necessidade de proteção 
se intensifica se há 
dependentes.

Manutenção do 
patrimônio

Além dos dependentes, 
há acumulação de bens 
e a preocupação com a 
garantia de manutenção do 
padrão de vida.

Sucessão

Fase em que a proteção 
é necessária para que os 
ativos não sejam diluídos. 

A isenção de impostos, 
tranquilidade dos 
beneficiários e facilidade 
no recebimento, são outros 
diferenciais.

Proteção

Acumulação

Construção  
do patrimônio

Manutenção 
do patrimônio

Sucessão

Vida Total
O seguro Vida Total foi feito para quem 
quer ter a certeza de que terá um parceiro 
de confiança durante a vida toda para 
cuidar do que conquistou.
Elegibilidade: 18 a 65 anos.
Período de vigência do seguro
Vitalício.
Benefícios
Para a cobertura básica temos opção 
de resgate, valor saldado e benefício 
prolongado. O cliente ainda conta com 
assistência funeral e financeira.

Confira nossas soluções em seguros de vida individuais

Proteção para a vida toda

Vida Segura
Pensado para quem quer priorizar planos 
de curto e médio prazo, o Vida Segura 
oferece proteção extra durante o período 
que você precisa. 
Elegibilidade: 18 a 65 anos.
Período de vigência do seguro
Determinado: por 5, 10, 15, 20 ou 25 anos 
de vigência ou até os 75 anos de idade 
do segurado.
Benefício
Opção de resgate para a cobertura 
básica e funeral.



Coberturas
•  Cobertura de Morte* 
 Capital segurado mínimo: 
 • De 18 a 29 anos R$ 80.000,00*
 • De 30 a 65 anos R$ 60.000,00*
 *Observadas as condições de prêmio mínimo por produto.
 Capital assegurado máximo: R$ 50 milhões.

•  Doenças Graves e Procedimentos Cirúrgicos* 
 (com opção de 8 ou 15 coberturas).
 Carência: 90 dias.

•  Invalidez Parcial e Total por Acidente* 
 (na invalidez parcial, o capital é reintegrado após o sinistro e não há 

cancelamento de apólice).

•  Morte Acidental*

•  Morte com Capital Decrescente*

•  Funeral* 
 (titular e cônjuge).

•  Diária de Internação Hospitalar* 
 Carência: 90 dias 

Franquia: 5 dias a contar da data da internação. 

 * A aceitação está sujeita a análise de risco da seguradora.

Assistências
•  Segunda Opinião Médica e + 9 Assistências à sua escolha**. 
 ** As assistências são oferecidas em todos os planos e a abrangência é para todo o território nacional.  

Em caso de translado de corpo, fazemos o translado internacional para o Brasil.

Conte com seu consultor para desenvolver uma 
cobertura customizada para seu Seguro de Vida.



As disposições aqui referidas são uma breve descrição do seguro. Restrições se aplicam. Produtos registrados na SUSEP: VIDA TOTAL - n° 
15414.900996/2016-36, VIDA SEGURA - n° 15414.900997/2016-81 e sob responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada 
S.A., código SUSEP 0635-1, CNPJ 02.102.498/0001-29. O presente material é destinado à venda. Para conhecer na íntegra as condições do 
produto, consulte as Condições Gerais do Produto disponível no site www.metlife.com.br. O registro deste plano na SUSEP não implica, por 
parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As condições contratuais/regulamento deste produto encontram-se 
registradas na SUSEP de acordo com o número de processo constante na apólice/proposta e poderão ser consultadas no endereço eletrônico 
www.susep.gov.br ou pelo Atendimento Exclusivo ao Consumidor 0800 021 8484 (dias úteis, das 9h30 às 17h). A aceitação do seguro estará 
sujeita à análise do risco. SAC MetLife 0800 746 3420, todos os dias, 24h. Ouvidoria MetLife 0800 746 3420, de segunda a sexta, das 9h às 18h.


