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ПрАТ «Аліко Україна» (MetLife Alico) та Банк Кіпру з гордістю повідомляють про виведення на ринок 
першого сумісного продукту під назвою «Подвійна перевага». Віднині, всі клієнти банку, що 
відкривають депозит на строк від одного до шести місяців, отримують поліс страхування життя від 
MetLife Alico. Тож, окрім високої відсоткової ставки (до 22% річних), клієнт отримує захист від провідної 
компанії зі страхування життя в Україні та світі. 
 
«Строковий банківський депозит для фізичних осіб «Подвійна перевага» - це новий продукт Банка 
Кіпру, що передбачає підвищену відсоткову ставку та включає укладання договору страхування 
життя», говорить Ганна Макаренко, начальник управління розвитку продуктів Банку Кіпру. «Цей 
депозит приваблює тим, що дозволяє вкладнику з мінімальними витратами часу та коштів забезпечити 
захист від непередбачуваних обставин як для себе, так і для своєї родини. Для цього клієнту 
достатньо одного візиту до Банку Кіпру, адже оформлення страхового полісу відбувається одночасно 
із підписанням депозитного договору.» 
 
Депозит «Подвійна перевага» передбачає оформлення внеску на суму від 500 до 100,000 гривень на 
термін до шести місяців із виплатою відсотків після закінчення дії договору. Більш детально із умовами 
депозиту можна ознайомитись на сайті Банку Кіпру. 
 
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.metlife.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. 


