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Лідер українського ринку страхування життя, компанія MetLife Alico провела чергову щорічну 
церемонію визнання кращих працівників та партнерів, що носить назву Awards Night. Ця святкова 
подія відбулася у вишуканому та елегантно вбраному приміщенні концерт-холлу «Оазис», 
розташованому в центрі Києва.  
 
Цьогорічна церемонія зібрала близько 180 гостей, серед яких були кращі консультанти та менеджери 
компанії, кращі працівники, керівники відділів, а також поважні гості та ділові партнери. Ведучими 
церемонії стали Директор Агентства компанії MetLife Alico в Україні п. Костянтин Мішин та незрівнянна 
зірка українського кіно та телебачення, народна артистка України Ольга Сумська. 
 
Після вражаючого лазерного шоу, що дало початок вечору, настав час для привітальних слів, з якими 
до присутніх звернулись п. Мілан Фітко, Генеральний Менеджер компанії MetLife Alico в Україні, а 
також п. Зак Абунассар, Регіональний Віце-Президент MetLife по Центральній та Східній Європі. 
 
Як і в минулі роки, нагороджувались переможці не тільки в номінації «Продаж програм страхування 
життя», але також в номінаціях «Продаж програм страхування від нещасного випадку» та «Якість 
бізнесу». Перші місця в цих категоріях посіли наступні представники агентської мережі: 

 
• Кращий Менеджер Агентства (страхування життя) – Андрй Войло (Донецьк) 
• Кращий Менеджер Агентства (страхування від нещасного випадку) – Надія Суровцева (Луганськ) 
• Кращий Менеджер Агентства (якість бізнесу) – Оксана Швидченко (Дніпропетровськ) 
• Кращий Юніт-Менеджер (страхування життя та страхування від нещасного випадку) – Людмила 

Алієва (Луганськ) 
• Кращий Юніт-Менеджер (якість бізнесу) – Світлана Абросімова (Київ) 
• Кращий Консультант (страхування життя) – Микола Неміш (Київ) 
• Кращий Консультант (страхування від нещасного випадку) – Марина Максимова (Луганськ) 
• Кращий Консультант (якість бізнесу) – Оксана Целковська (Донецьк) 
• Новачок Року – Ольга Карпан (Київ) 
 

Окрім представників агентства, під час церемонії були відзначені і кращі компанії-партнери. Третє 
місце за обсягом продажів посіла фінансово-консультаційна компанія «Родинні Інвестиції», друге 
місце – компанія «Старлайф», а перше місце вже традиційно обійняла компанія «Євролайф Україна», 
яка є незмінним партнером MetLife Alico ще з 2002 року. Кращим партнером за якістю бізнесу було 
визнано СПД Валентину Гетьман. 
 
Церемонію нагородження продовжила вишукана святкова вечеря, а довершили вечір виступи 
спеціальних гостей – скрипаля-віртуоза, фіналіста шоу «Україна має талант» Олександра Божика, та 
популярного зіркового дуету «Потап та Настя Каменських».  
 
 
Приватне акціонерне товариство «Аліко Україна» 
ПрАТ «Аліко Україна» (в подальшому MetLife Alico), входить до складу MetLife, Inc. Компанія пропонує 
широкий асортимент послуг, включаючи страхування життя, страхування від нещасного випадку, 
страхування здоров’я, страхування позичальників, а також групове страхування. Дізнатись 
додаткову інформацію про MetLife Alico Ви можете, відвідавши сайт компанії www.metlifealico.com.ua 
 
MetLife, Inc. через свої підрозділи та філіали обслуговує більше 70 мільйонів клієнтів у Північній та 
Південній Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі. До складу групи MetLife входить 
найбільший страховик життя Сполучених Штатів (за обсягом страхових зобов’язань), який має 
більше 140 років досвіду та співпрацює більше, ніж з 90 компаніями першої сотні найкрупніших 
компаній за рейтингом FORTUNE 500®. Компанії групи MetLife пропонують страхування життя, 
пенсійне страхування, страхування житла та автомобілів, банківські та інші фінансові послуги для 
фізичних осіб, а також послуги для корпоративних клієнтів, в тому числі, групове страхування, 
перестрахування, програми пенсійного забезпечення працівників та інші фінансові послуги. 


