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Авторитетний журнал зі страхування Insurance Top опублікував річний рейтинг страхових компаній за 
результатами 2010 року. Презентація рейтингу відбулася в конференц-залі Президент-готелю за 
присутності представників страхових компаній та журналістів ділових видань та телеканалів. 
 
За результатами рейтингу, компанія MetLife Alico стала безперечним лідером у багатьох номінаціях та 
підтвердила свій статус лідера ринку страхування життя в Україні. Зокрема, компанія посіла перше 
місце за обсягом зібраних страхових премій, зібравши за 2010 рік 197 млн. 483 тис. грн, що на 12,84% 
перевищує показник попереднього року. Варто відзначити, що за цим показником, компанія MetLife 
Alico є незмінним лідером ринку починаючи з 2006 року. Також компанія посіла чільне місце в рейтингу 
за такими показниками, як обсяг активів, страхові резерви та інвестиційний дохід за 2010 рік. 
 
Окрім цього, MetLife Alico увійшла до числа лідерів ринку за наступними показниками: власний та 
статутний капітал (3-є місце), кількість застрахованих (4-е місце), страхові виплати та кількість 
страхових випадків (3-є місце). 
 
Також було окремо представлено нову номінацію «обсяг сплачених податків до бюджету», за яким 
MetLife Alico також посіла перше місце, сплативши в бюджет 13 млн. 35 тис. грн. в якості податків. 
 
Нагороду від імені компанії отримав Заступник Генерального Директора MetLife Alico п. Димитр 
Крисанов, який подякував за це досягнення всім працівникам та партнерам компанії. 
 
 
 
 
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.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 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. 
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