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Страхова компанія MetLife Alico має за честь повідомити, що за результатами фінансової діяльності,
ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів зі страхування життя в 2011 році склала 17,5 %
річних. Цей показник є одним з найвищих серед усіх компаній зі страхування життя, що задекларували
ставку інвестиційного доходу за 2011 рік.
Коментуючи дану інформацію, Вадим Безпалий, Фінансовий директор MetLife Alico в Україні, зокрема,
зазначив: «Цей результат став можливим завдяки професіоналізму наших експертів із питань
інвестування, багаторічному міжнародному досвіду компанії MetLife Alico, зваженій політиці
довгострокового інвестування, та довірі клієнтів. Приємно усвідомлювати, що наші клієнти мають
змогу отримувати прибутковість на рівні, конкурентному до банківських пропозицій, і при цьому мають
першокласний страховий захист від світового лідера зі страхування життя».
В попередні роки, ставка інвестиційного доходу дорівнювала наступним показникам:
2010 рік – 18.50% річних
2009 рік – 17.56% річних
2008 рік – 14.26% річних
2007 рік – 12.23% річних
Компанія MetLife Alico дякує клієнтам за довіру до та висловлює сподівання, що теперішні та майбутні
результати підтвердять правильність прийнятого ними рішення про довгострокову співпрацю.
Накопичений Негарантований Бонус є додатковим до суми коштів математичного резерву відповідної
Програми страхування основних ризиків, який забезпечує виконання зобов’язань Страховика за
Договором страхування життя. Також слід зауважити що, розмір Додаткового інвестиційного доходу
щороку прогресивно зростатиме відповідно до збільшення резервів зі страхування життя, на які
нараховується Бонус.
Розрахунок і розподіл Негарантованого Бонусу та Спеціального Фонду Індексації виконується згідно з
положенням Закону України «Про страхування», Податкового кодексу України, а також відповідно до
положень Правил добровільного страхування життя громадян Страховика, зокрема п. 20.1. та
Положення про індексацію.

MetLife Alico (Приватне акціонерне товариство «Аліко Україна»)
MetLife Alico Україні 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.

