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MetLife відзначить 15 років діяльності в Україні
КИЇВ, 6 квітня, 2017 року – ПрАТ “МетЛайф”
Цього року MetLife відзначає свою 15-ту річницю на українському ринку. «Ці п'ятнадцять
років були дуже насиченими. Разом із країною ми пройшли через хороші та важкі часи.
Але у будь-який час ми завжди піклувалися про наших клієнтів. За цей період ми змогли
побудувати дуже сильну, матеріально міцну компанію, на яку можна покластися. Сьогодні
ми є лідером на ринку і продовжуємо розширювати свій бізнес – нашу історію безперечно
можна вважати історією успіху. Я хочу подякувати всім співробітникам і нашим діловим
партнерам за їх зусилля, відданість і напружену роботу, яка привела нас туди, де ми
знаходимося сьогодні. Я хочу подякувати нашим клієнтам за довіру і натхнення, які
допомагають нам ставати кращими кожен день» – сказав Мирослав Кісик, Голова
Правління MetLife в Україні.
Для того, щоб відзначити річницю, MetLife в Україні виведе на ринок два нових продукти,
які відповідають сьогоднішнім потребам клієнта. Ці нові продукти забезпечують
фінансову безпеку в разі тяжкого стану здоров'я – тілесних ушкоджень, хвороб,
інвалідності, та спеціальний захист найбільш вразливих соціальних категорій – дітей і
жінок. Мирослав Кісик додав: “Зважаючи на недостатню ефективність механізмів
соціального забезпечення, вкрай важливо знати, що завжди можна знайти кошти,
доступні для вирішення цих складних проблем. А продукт страхування від MetLife точно
допоможе досягти цієї мети”.
Запуск нових продуктів – це тільки один із кроків щодо відзначення ювілею. MetLife в
Україні планує ряд заходів, включаючи впровадження оновленого бренду. «Кращий
спосіб відсвяткувати наш ювілей – це продовжувати розвивати бізнес і зміцнювати наші
провідні позиції на ринку. І це саме те, на чому ми хочемо зосередитися в найближчі
роки» – підсумовує Мирослав Кісик.
MetLife в Україні є компанією, що входить до складу MetLife Inc. – світового лідера в
галузі страхування життя і здоров'я, яка посідає провідні позиції у більш ніж 20 країнах
світу. Починаючи з 2002 року компанія надає широкий спектр накопичувальних і
страхових продуктів для індивідуальних клієнтів, а також програми страхування для
співробітників. Продукти MetLife поширюються через широку мережу незалежних
фінансових консультантів, кептивних агентів, а також окремих банків.

