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01 жовтня 2012
Компанія MetLife Alico* рада повідомити, що, йдучи назустріч численним побажанням своїх клієнтів та
партнерів, починаючи з 1 жовтня 2012 року, страхове покриття за ризиком госпіталізації за програмами
страхування на випадок госпіталізації та/або хірургічного втручання в результаті нещасного випадку
або хвороби (H/S/C-a та H/S/C-as) буде розширено, а саме:
• У випадку, якщо Застраховану особу було транспортовано до лікарні з метою госпіталізації
автомобілем «швидкої допомоги» або іншим спеціально призначеним наземним, водним або
повітряним транспортом, виплату за ризиком госпіталізації буде здійснено, починаючи з першого
дня госпіталізації (до вступу в дію розширеного страхового покриття, виплати за ризиком
госпіталізації здійснювались починаючи з четвертого дня госпіталізації);
• У випадку, якщо Застраховану особу було транспортовано до лікарні з метою госпіталізації у
відділення реанімації чи інтенсивної терапії автомобілем «швидкої допомоги» або іншим
спеціально призначеним наземним, водним або повітряним транспортом, страхову виплату за
ризиком госпіталізації за перші три дні перебування у відділенні реанімації або інтенсивної терапії
буде потроєно.
В зв’язку з розширенням страхового покриття за ризиком госпіталізації за програмами H/S/C-a, H/S/Cas, відбулася незначна зміна страхових тарифів за програмою Н.
Враховуючи вищевикладене, всі заяви на страхування, надані до MetLife Alico після 01.10.2012 р., в
яких обрано страхове покриття за ризиком госпіталізації (як доповнення до пакету страхових програм
або у складі пакету програм «Мій лікар») автоматично включатимуть розширене страхове покриття, та
страхова премія буде перерахована.

*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.

