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Щодо зміни роботи Контакт Центру
КИЇВ, 14 вересня, 2017 року

У зв’язку з тим, що основний потік дзвінків Клієнтів припадає на період до 17:30, з 18 вересня 2017 року
графік роботи Центру інформаційної підтримки Клієнтів «МетЛайф» на постійній основі буде наступним:
з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.30.
Нагадуємо, що у неробочі години, у вихідні та святкові дні, Клієнти можуть у режимі реального часу
скориставшись телефонним меню Компанії:
1) самостійно отримати інформацію щодо чергового платежу (деталі за посиланням або у
розділах «Новини компанії» та «Повідомлення для клієнтів» на сайті www.metlife.ua);
2) залишити голосове повідомлення з проханням перетелефонувати у робочий час.
Дякуємо за довіру.

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
SM
2000 ”, 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 475 тисяч клієнтів (станом на 30.06.2017 року) та пропонує понад 30 страхових
програм, включаючи накопичувальне страхування життя, страхування від нещасного випадку,
страхування здоров'я і корпоративне страхування.

