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Про використання торгової марки, назви та логотипу MetLife
(ПрАТ «МетЛайф») сторонніми особами
КИЇВ, 16 серпня, 2018 року
В умовах швидкозростаючого та неконтрольованого контенту в соціальних мережах, ПрАТ
«МетЛайф» все частіше стикається із несанкціонованим використанням офіційної торгової марки
(знаку для товарів та послуг), назви та символіки Компанії (логотипу) у соціальних мережах.
Виключне право на використання офіційної торгової марки (знаку для товарів та послуг), назви та
символіки Компанії (логотипу) належить виключно головному офісу «MetLife».
Повідомляємо, що жодна із сторінок, створених у соціальних мережах з використанням назви,
логотипу та торгової марки «MetLife» не була санкціонована головним офісом Компанії. Усі ці
сторінки не мають права поширювати інформацію або висловлювати позицію від імені ПрАТ
«МетЛайф» («MetLife») у медіа-просторі.
До будь-яких сторінок, створених у соціальних мережах з використанням символіки ПрАТ
«МетЛайф» («MetLife») застосовуються заходи з видалення таких сторінок, а до осіб, які їх
зареєстрували, – міри відповідальності в межах законодавства України.
Будь-які запити на роз’яснення щодо прав використання торгової марки, назви та символіки ПрАТ
«МетЛайф» («MetLife») надсилайте виключно на офіційну адресу пресс-центру ПрАТ «МетЛайф»:
press@metlife.ua

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 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.
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 600 тисяч клієнтів (станом на 30.06.2018 року) та пропонує понад 30 страхових
програм, включаючи накопичувальне страхування життя, страхування від нещасного випадку,
страхування здоров'я і корпоративне страхування.

