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За період з 1 січня по 31 грудня 2010 року ПрАТ „Аліко Україна” здійснено 698 страхових виплат на
загальну суму у 6 940 376 грн., у тому числі 53 страхові виплати за програмами довгострокового
страхування життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 2 573 915 грн.), 14
страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 1 317 271 грн.), 86
страхових виплат з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума
– 951 504 грн.), 4 страхові виплати з приводу критичного захворювання (загальна сума – 160 000
грн.), 441 страхова виплата з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 1
455 339 грн.), 66 випадків звільнення від сплати страхових премій при настанні повної та постійної
непрацездатності страхувальника, 34 страхові виплати за договорами страхування життя
позичальника (загальна сума – 310 705 грн.). У всіх випадках, в яких це передбачено, страхові
виплати включали, між іншим, кошти Спеціального інвестиційного фонду та зароблений Додатковий
інвестиційний дохід, які були нараховані на момент настання страхової події.
Загалом, за період 2003-2010 роки ПрАТ „Аліко Україна” здійснено 1 716 страхових виплат на
загальну суму у 25 438 849 грн. Структура страхових випадків, за якими проводились страхові
виплати, має такий вигляд:
Страхова подія
Смерть внаслідок захворювання
Смерть внаслідок нещасного випадку
Постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку
Критичне захворювання
Хірургічне втручання та/або госпіталізація
Повна та постійна непрацездатність страхувальника
Смерть застрахованої особи за груповим договором
Смерть позичальника за програмою Credit Life
Повна та постійна непрацездатність позичальника за
програмою Credit Life
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24 073 грн.

Нам вкотре приємно констатувати той факт, що попри всі негаразди, ПрАТ „Аліко Україна” з року в
рік зберігає лідерські позиції на ринку страхування життя України, як за обсягом зібраних премій, так і
за іншими показниками, у тому числі й за сумою здійснених страхових виплат. Так, за показниками
діяльності компаній страхування життя, що є членами Ліги страхових організацій України, ПрАТ
„Аліко Україна” впевнено посідає чільне місце за загальним обсягом страхових виплат, здійснивши
за 9 місяців 2010 року виплати на суму понад 5 мільйонів гривень. Цей факт є незаперечним доказом
того, що Компанія, якій довіряють десятки тисяч клієнтів, як і раніше впевнено дивиться у майбутнє
та виконує свої зобов’язання.
Приватне акціонерне товариство «Аліко Україна»
ПрАТ «Аліко Україна» (в подальшому Metlife Alico), входить до складу MetLife, Inc. Компанія
пропонує широкий асортимент продуктів, 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 страхувик життя Сполучених Штатів (за обсягом страхових зобов’язань), у якого більше
140 років досвіду і який 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.

