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Керівництвом MetLife Inc. було ухвалено рішення про надання благодійного внеску через Фонд
MetLife в розмірі 100 мільйонів йен (1.25 мільйона доларів США) японському відділенню Червоного
Хреста та іншим благодійним організаціям. Про це повідомив Голова Правління, Президент та
Старший Виконавчий Директор MetLife Inc., Роберт Хенріксон (C. Robert Henrikson). Надані кошти
буде спрямовано на підтримку постраждалих від землетрусу та цунамі, що сталися в Японії на
початку березня 2011 року.
П. Хенріксон окремо відзначив дії працівників MetLife, які власними силами організували надання
допомоги регіонам, що постраждали найбільше: «Ми схиляємо наші голови на знак поваги до
самовідданих дій наших колег в Японії. Минулих вихідних, нашими працівниками було організовано
автоколону з метою доставки їжі, води та предметів першої необхідності колегам з регіонів, що
постраждали найбільше. Всі ці ресурси було доставлено за допомогою 15 автомобілів таксі до
районів, в яких було закрито три наших офіси, щоб надати колегам предмети першої необхідності,
яких не вистачає на місцях. Наразі, ми змогли організувати дві вантажівки, які замінять собою таксі.
Це надасть нам можливість доставляти більшу кількість продуктів з кожною поїздкою. Такі поставки
триватимуть, доки наші колеги та їхні сім’ї потребують допомоги.»
«Мене надзвичайно надихає те, як всі члени великої родини MetLife в Японії та по всьому світу
підтримують один одного. Це справжня демонстрація ЄДИНОГО MetLife. Протягом більш, ніж 140
років, MetLife піклувався перш за все за благополуччя та безпеку своїх працівників, партнерів та
клієнтів. Я надзвичайно пишаюся тим, що керую такою компанією», додав п. Хенріксон.
Фонд MetLife також започаткував всесвітню програму благодійних внесків для працівників, за
допомогою якої очікується збір додаткових $500,000, які буде спрямовано на допомогу
постраждалим через Міжнародну Федерацію Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
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 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.

