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Приватне АТ “МетЛайф” є лідером ринку страхування життя
України за результатами 1-го півріччя 2017 року
КИЇВ, 21 вересня, 2017 року
Приватне АТ “МетЛайф” знову підтвердило свій статус лідера ринку страхування життя відповідно
до результатів діяльності компанії за 6 місяців 2017 року, опублікованих профільним виданням
“Insurance TOP”.
Так, ПрАТ “МетЛайф” посідає 1 місце за такими показниками як: страхові платежі (336 248 тис. грн.),
кількість застрахованих осіб (476 869), кількість договорів з накопичувального страхування життя
(300 612 тис. грн.) станом на 30.06.2017 року.
ПрАТ “МетЛайф” демонструє швидкі темпи зростання за цими показниками, а також посідає друге
місце за структурою активів, рівнем страхових виплат та страхових резервів.
Варто зазначити, що вже протягом кількох років компанія зберігає за собою статус абсолютного
лідера ринку страхування життя України, що підтверджують щорічні дипломи від видання
“Insurance TOP”.
Більше інформації про результати діяльності компаній страхування життя у першому півріччі 2017
року можна знайти на порталі forinsurer.com

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.

