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22 листопада 2011 
 
Шановні клієнти та партнери, 
 
Дотримуючись політики відкритості та прозорості, а також з метою популяризації послуги страхування 
життя в Україні, страхова компанія ПрАТ «Аліко Україна» спільно з газетою «Комсомольська правда в 
Україні» організували проведення прямої лінії, під час якої представники компанії надавали відповіді 
на питання, поставлені читачами видання. 
 
Проведення цього заходу було анонсовано на шпальтах та веб-сайті видання, сама ж пряма лінія 
відбулась 16 листопада. Протягом години, Заступник Генерального Директора ПрАТ «Аліко Україна» 
п. Димитр Крисанов відповідав на запитання, що лунали від читачів з усієї країни. Яким чином 
страхування життя може допомогти забезпечити додаткові кошти при виході на пенсію? Чим воно 
відрізняється від інших методів інвестування? Як правильно обрати страхову компанію? Скільки варто 
інвестувати в страхування життя? Відповіді на найбільш актуальні та цікаві запитання будуть 
опубліковані в газеті «Комсомольська правда в Україні» від 23 листопада 2011 р, а також на сайті 
видання http://kp.ua. 
 
Враховуючи високий рівень зацікавленості українців до послуги страхування життя, ПрАТ «Аліко 
Україна» та «Комсомольська правда в Україні» прийняли спільне рішення про проведення ще однієї 
прямої лінії, яка відбудеться 23 листопада в редакції видання. Темою для запитань цього разу стане 
можливість співпраці зі страховими компаніями в якості страхового агента. Читачі матимуть змогу 
дізнатись про те, як і скільки можна заробляти, працюючи страховим агентом, а також якими якостями 
потрібно володіти, щоб досягти успіху в цьому бізнесі. На запитання знову відповідатиме Заступник 
Генерального Директора ПрАТ «Аліко Україна» п. Димитр Крисанов. Публікацію відповідей на 
найбільш цікаві запитання заплановано на 30 листопада. 
 
 
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. 


