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За період з 1 січня по 31 грудня 2011 року ПрАТ „Аліко здійснено 655 страхових виплат на загальну
суму у 6 912 353 грн., у тому числі 43 страхові виплати за програмами довгострокового страхування
життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 1 975 231 грн.), 17 страхових виплат
з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 2 373 029 грн.), 67 страхових виплат з
приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 588 770 грн.), 6
страхових виплат з приводу критичного захворювання (загальна сума – 285 000 грн.), 441 страхова
виплата з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 1 409 999 грн.), 67
випадків звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної непрацездатності
страхувальника, 14 страхових виплат за договорами страхування життя позичальника (загальна сума
– 120 671 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 2003-2012 роки ПрАТ „Аліко Україна” здійснено 2 371 страхові виплати на
загальну суму у 32 351 201 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

Кількість випадків
229
99
354
10
1262
84
4
193

Загальна сума
10 714 164 грн.
11 573 205 грн.
3 872 085 грн.
445 000 грн.
3 604 865 грн.
218 річних премій
669 691 грн.
905 934 грн.
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24 073 грн.

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.

