
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Компанія MetLife, Inc. опублікувала звіт з нефінансової 
діяльності за 2016 рік – Global Impact 
 
КИЇВ, 22 червня 2017 року 
 
MetLife, Inc. – світовий провайдер послуг страхування 
життя – опублікував звіт з нефінансової діяльності за 2016 
рік – Global Impact («Вплив у світовому масштабі»). У звіті 
йдеться про діяльність компанії MetLife у сфері 
корпоративної соціальної відповідальності по всьому світу. 
 
Варто зазначити, що компанія MetLife стала визнаним 
лідером у вирішенні проблем охорони природи. У той же 
час компанія продовжує надавати першокласні послуги 
своїм клієнтам та співробітникам, розширює доступ до 
фінансових послуг та покращує якість життя в країнах, де 
ведеться бізнес MetLife. 
 
Зокрема, компанія MetLife, Inc. має наступні визнання: 
 

• Нагорода Climate Leadership Award від Управління 
охорони навколишнього середовища США за успіхи 
в скороченні викидів парникових газів; 

• Розширення портфеля інвестицій, як от інвестиції у поновлювані джерела енергії, 
доступні житло та інфраструктуру, на суму понад 36 млрд. доларів. США;Включення 
компанії MetLife в індекс стійкості Доу Джонса, одного з найважливіших показників 
стійкого розвитку; 

• Збереження однієї з найбільш етнічно і культурно різноманітних рад директорів серед 
компаній, які входять у перелік Fortune 500, за оцінками Deloitte та альянсу Alliance for 
Board Diversity. 

 
Окрім цього, MetLife та Фонд MetLife Foundation виділили 48 млн долл. США на гранти, у тому 
числі й 30 млн долл. США для розширення доступу до фінансових послуг. 
 
Голова правління, президент і головний виконавчий директор MetLife, Inc. Стів Кандарян 
зазначив, що інвестори все більше уваги приділяють тому, наскільки ефективно компанії 
враховують фактори захисту навколишнього середовища, соціальної політики та 
внутрішньокорпоративних відносин. Сьогодні ефективність роботи компанії в цих сферах часто 
розглядається як показник того, наскільки добре здійснюється управління компанією в цілому. 
 
Досягнення MetLife у сфері корпоративної соціальної відповідальності – це те, чим усі ми 
можемо пишатися.  
 
Ознайомтесь із звітом MetLife, Inc. з нефінансової діяльності за 2016 рік за посиланням.  
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Про MetLife, Inc.   
 
MetLife, Inc.  є однією з найбільших світових компаній страхування життя, яка представлена на ринку 
з 1868 року і вже протягом 149 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 50 країнах світу 
та посідає провідні позиції на ринках США, Японії, Латинської Америки, Азії, Європи та Близького 
Сходу. MetLife, Inc. посідає 48 місце у світовому рейтингу найбільших компаній 2016 року “Forbes 
Global 2000SM”, а також 40 місце у рейтингу Fortune 500® за 2016 рік.  
 
В Україні компанія представлена Приватним Акціонерним Товариством “МетЛайф”, яке з 2002 року 
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. ПрАТ “МетЛайф” 
обслуговує більше 485 тисяч клієнтів (станом на кінець 1 кварталу 2017 року) та пропонує понад 30 
страхових програм, включаючи накопичувальне страхування життя, страхування від нещасного 
випадку, страхування здоров'я і корпоративне страхування. 
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