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ПРЕC-РЕЛІЗ
Компанія страхування життя “МетЛайф” випустила поліс 300000-му клієнту
Київ, Україна, 18 листопада 2015 р. – В листопаді 2015 року компанія страхування життя
“МетЛайф” випустила трьохсоттисячний поліс клієнтові компанії-партнера “МетЛайф” – “Євролайф
Україна” – провідного фінансового посередника на ринку страхування життя України. Урочиста
церемонія нагородження відбулась 14 листопада під час гала-вечері на семінарі, організованому
компанією “Євролайф Україна” в м. Одеса.
300 000 поліс було випущено на ім’я 10-річної дівчинки, про майбутнє якої попіклувався її батько.
Щасливі переможці отримали у подарунок від компанії “МетЛайф” два річних абонементи до
провідного фітнес-клубу України та поліс страхування на випадок переломів та опіків із сумою
покриття 100.000 гривень. Зважаючи на те, що в родині троє діточок, усі вони також отримали
чудові подарунки від Снупі – рюкзаки, заповнені шкільними наборами та унікальною сувенірною
продукцією із зображенням мультгероя Снупі, що є одним із символів компанії МетЛайф в усьому
світі.

Інна Бєлянська, Член Правління ПрАТ “МетЛайф” зазначила: “Ця подія є знаковою для нашої
компанії, адже це велике досягнення – довіра трьохсот тисяч клієнтів, яку старанно
вибудовують наші компанії-партнери. Ми щиро вдячні компанії “Євролайф Україна” за їх значний
внесок, а також щиро вітаємо нашу маленьку клієнтку та усю її родину з тим, що вони стали
частиною історії компанії МетЛайф в Україні. А ми подбаємо про фінансовий захист цієї та
багатьох інших українських родин.”

Про Приватне акціонерне товариство «МетЛайф»
Приватне АТ «МетЛайф» входить до складу провідної світової корпорації MetLife, Inc., заснованої у
1868 році. У рейтингу журналу Fortune «Найуспішніші компанії світу» MetLife зайняла 1-е місце
серед компаній зі страхування життя і здоров'я у 2014 році. В Україні компанія працює з 2002 року і
є лідером національного ринку з накопичувального страхування життя. «МетЛайф» пропонує понад
30 страхових програм, включаючи накопичувальне страхування життя, страхування від нещасного
випадку, страхування здоров'я і корпоративне страхування. За час роботи на українському ринку,
на початок 2015 року, клієнтам Приватного АТ «МетЛайф» виплачено близько 120 млн. грн. У 2014
році «МетЛайф» була визнана кращою компанією зі страхування життя в Україні та отримала
нагороду "Вибір року".
Більше інформації про компанію та продукти розміщено на сайті: www.metlife.ua

