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Приватне АТ «МетЛайф» – компанія, яка входить до складу MetLife, Inc.
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Світовий лідер 
страхування життя

Подорожуючи життям разом



MetLife, Inc. 

*Дані наведені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS)

Обсяг зібраних страхових премій (млн. грн.)

Страхові премії — це платежі, сплачені власниками 
полісів за чинними договорами страхування життя. Вже 
з першого року своєї присутності в Україні ПрАТ 
«МетЛайф» увійшла до числа лідерів ринку за даним 
показником. 

Страхові виплати (млн. грн.) 

Виплати — це один з  найважливіших показників, який 
свідчить про готовність компанії виконувати свої 
зобов'язання. За 15 років роботи в Україні виплати 
ПрАТ «МетЛайф»  перевищили 320 млн. гривень, з яких 
майже 144 млн. грн. — виплати з дожиття до закінчення 
терміну дії договору страхування життя (станом на 
кінець IV кварталу 2017 року). Найбільшу страхову 
виплату в розмірі 1,2 млн. грн. було здійснено в серпні 
2014 року за фактом смерті в результаті захворювання.
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ПрАТ «МетЛайф» входить до складу провідної 
світової корпорації MetLife, Inc. 
В Україні компанію було зареєстровано 16 липня 2002 
року. Діяльність із страхування життя здійснюється 
відповідно до безстрокової ліцензії, виданої 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України 
№АЕ 284405 від 13.03.2014 (переоформлена). 

 

Про міцність позицій і високу якість послуг ПрАТ 
«МетЛайф» свідчать численні рейтинги провідних 
видань: профільного видання в сфері страхування 
«InsuranceTop», «Української народної премії», 
ділових видань «Бізнес», «Особистий рахунок», 
Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року».
Ретельно продумана стратегія розвитку бізнесу, 
професійна робота кваліфікованих спеціалістів та використання найкращих 
світових практик дозволили  компанії стати одним з флагманів українського ринку 
страхування життя. 

MetLife, Inc. є однією з найбільших світових компаній 
страхування життя, яка представлена на ринку з 1868 
року і вже біля 150 років утримує провідні позиції в 
сфері страхування життя.  
MetLife, Inc. надає послуги страхування життя 
індивідуальним і корпоративним клієнтам, послуги 
пенсійного забезпечення та управління активами 
через свої дочірні компанії та філії. MetLife, Inc. обслуговує більше 100 мільйонів 
клієнтів і 90% компаній  з переліку FORTUNE 100® у більш ніж 40 країнах світу та 
посідає провідні позиції на ринках США, Японії, Латинської Америки, Азії, Європи 
та Близького Сходу. 
MetLife, Inc. посідає 174 місце у світовому рейтингу найбільших компаній світу 2017
року «Forbes Global 2000SM», а також 42 місце у рейтингу Fortune 500® за 2017 рік.

Приватне Акціонерне Товариство 
«МетЛайф»

Резерви (млн. грн.)

Резерви зі страхування життя — це резерви, що 
формуються страховиком для виконання зобов'язань 
за майбутніми виплатами, передбаченими умовами 
договорів страхування. Це один з найважливіших 
показників надійності страхової компанії.

Дозвольте ознайомити Вас із деякими фінансовими показниками діяльності 
ПрАТ «МетЛайф» за останні роки.

ПрАТ «МетЛайф» обслуговує більше 565 тисяч клієнтів (станом на 31 грудня 2017 
року) та пропонує понад 30 страхових програм, включаючи накопичувальне 
страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування здоров'я і 
корпоративне страхування.

Активи (млн. грн.)

Активи — це показник, що відображає всі наявні на 
підприємстві матеріальні цінності, кошти, борги різних 
осіб та установ у грошовому виразі. Разом із власним 
капіталом та обсягом страхових резервів активи є одним 
з ключових показників платоспроможності компанії. 
Активи ПрАТ «МетЛайф» є  одними з найбільших серед 
компаній страхування життя в Україні.
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Ставка інвестиційного доходу (%)

Інвестиційний дохід — це додатковий прибуток, 
отриманий компанією від розміщення резервів зі 
страхування життя. Завдяки професіоналізму наших 
працівників, багаторічному міжнародному досвіду, 
зваженій політиці інвестування та довірі клієнтів, ставка 
інвестиційного доходу, нарахованого ПрАТ «МетЛайф» 
власникам полісів, є однією з найвищих на ринку 
страхування життя в Україні.
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