
Шановний Клієнте! 
 

У зв’язку зі зміною найменування ПрАТ «МетЛайф», у Компанії триває процес зміни банківських реквізитів. 
На сьогодні, оплату чергової страхової премії можна здійснити за наступними реквізитами: 
 
1. Через відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи НОВИЙ рахунок Товариства: 

 

Назва Одержувача  Назва банку  Розрахунковий 
рахунок  МФО банку  Код платежу  Спеціальні умови зі сплати комісії 

(сплачується додатково) 

ПрАТ «МетЛайф» АТ «Райффайзен Банк Аваль» 265042113 380805 01 - для перших премій 
02 – для чергових премій 

У відділеннях АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 
0,3 % (але не менше 10 грн.) 

ВАЖЛИВО! Попередні рахунки 26505450 та 265021943 також є чинними, та при оплаті має застосовуватися комісія у розмірі 0,3% (але не менше 10 грн.). Для 
уникнення переплати комісії, будь ласка, виправте у Вашій квитанції номер розрахункового рахунку та МФО банку. 
 

 
2. Через відділення ПАТ КБ «Приват Банк», використовуючи НОВИЙ рахунок Товариства: 
 

Назва Одержувача  Назва банку  Розрахунковий 
рахунок  МФО банку  Код платежу  Спеціальні умови зі сплати комісії 

(сплачується додатково) 

ПрАТ «МетЛайф» ПАТ КБ «ПриватБанк» 26503056100988 380775 

01 – для перших премій 
02 – для чергових премій 

Через Касу банку – 5 грн. 
Через Термінал самообслуговування – 1 грн. 
Через Приват 24 on-line – 0,5 грн.*  

11 – для перших премій 
22 – для чергових премій 0 грн. 

*ВАЖЛИВО! При сплаті через он-лайн сервіс Приват-24, комісія становитиме 0,5 грн. лише якщо оплата здійснюється за наступним алгоритмом: 
1. Спочатку обираємо «Всі послуги» 
2. Далі обираємо «Мої платежі» 
3. Серед запропонованих опцій (код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, назва підприємства) - обираємо "Назва підприємства – ПрАТ «МетЛайф» 
4. Вказуємо код платежу 01 або 02 та вводимо реквізити 

 
 

3. Через відділення АТ «УкрСиббанк», використовуючи НОВІ рахунки Товариства: 
 

Назва одержувача  Назва банку Розрахунковий 
рахунок  МФО банку  Код платежу  Спеціальні умови зі сплати комісії 

(сплачується додатково) 

ПрАТ «МетЛайф» АТ «УкрСиббанк» 
26505502136200 

351005 

11 - для перших премій 
22 – для чергових премій У відділеннях АТ «УкрСиббанк» - Без комісії 

26504502136201 01 - для перших премій 
02 – для чергових премій У відділеннях АТ «УкрСиббанк» -  9 грн. 

 
БЛАНК КВИТАНЦІЇ для заповнення Ви можете роздрукувати ТУТ або на сайті Компанії у розділі «Підтримка Клієнтів»  
 
Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за Вашу довіру! 

http://www.metlife.ua/uk/home/assets/pdf/find-additional-support/billing_temporary-due-to-name-change-2014-march.pdf

