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ПРЕС-РЕЛІЗ
Чудові подарунки від МетЛайф маленьким клієнтам-власникам полісів страхування “Дитяче
здоров’я”
Компанія страхування життя ПрАТ “МетЛайф” рада повідомити про запуск розіграшу чудових
подарунків для маленьких клієнтів компанії. Розіграш відбувається з метою підтримки програми
страхування “Дитяче здоров’я”, направленої на забезпечення фінансового захисту дітей у разі
настання онкологічних захворювань.
В акції беруть участь діти, на ім’я яких був укладений договір
страхування життя зі страховим покриттям за програмою “Дитяче
здоров’я” на суму в 1 мільйон гривень (без застосування знижки)
починаючи з квітня 2015 року. Переможці отримують у подарунок
чудовий набір – дитячий портфель зі Снупіком. Портфель можна
використовувати як папку для дитячої творчості. У наборі кожна
дитина знайде набір олівців, розмальовку, магніт, наліпки,
браслет та багато інших сюрпризів!
За перший квартал пробігу акції (період з квітня до 31 липня 2015
року) було обрано 31 маленького власника подарунків від МетЛайф. Співробітники МетЛайф
незабаром повідомлять цю приємну новину усім переможцям, а подарункові набори будуть
якнайскоріше відправлені поштою їхнім щасливим власникам.
Також пропонуємо усім переможцям, які бажають поділитися радісною новиною про отримання
подарунку, надсилати нам фотографії вашої малечі із наборами від МетЛайф на адресу:
press@metlife.ua із поміткою “Участь у фотогалереї МетЛайф”.
“Відповідальний підхід полягає у тому, щоб у разі необхідності забезпечити дитині якісне
лікування – незалежно від держави або допомоги добросердечних людей. Наша програма якраз
дозволяє це зробити. Її вартість можна порівняти із ціною дитячої іграшки, а от чи можна
порівняти її користь – кожен вирішує самостійно для себе та своєї родини. Ми щиро вітаємо
переможців розіграшу та наголошуємо, що розіграш відбуватиметься щоквартально. Тож
поспішайте забезпечити вашій малечі такий необхідний захист та отримати приємний
сюрприз від МетЛайф у подарунок”, – повідомила Інна Бєлянська, Член Правління МетЛайф в
Україні.
Нагадаємо, що програму страхування “Дитяче здоров’я” від МетЛайф було запроваджено у квітні
2015 року з метою забезпечення кожній дитині захисту на випадок діагностування онкологічного
захворювання. Це унікальна програма для українського ринку , яка за помірну ціну передбачає
виплати на лікування дитини у розмірі до 1 мільйону гривень.
Про компанію. Приватне АТ «МетЛайф» входить до складу провідної світової корпорації MetLife,
Inc., заснованої у 1868 році. У рейтингу журналу Fortune «Найуспішніші компанії світу» Met Life

зайняла 1-е місце серед компаній зі страхування життя і здоров'я у 2014 році. MetLife в Україні
працює з 2002 року, обслуговує більше 220 тис. клієнтів і є лідером національного ринку з
накопичувального страхування життя. Компанія пропонує понад 30 страхових програм, включаючи
накопичувальне страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування здоров'я і
корпоративне страхування. За час роботи на українському ринку, на початок 2015 року, клієнтам
Приватного АТ «МетЛайф» виплачено близько 120 млн. грн. Більше інформації про компанію та
продукти розміщено на сайті: www.metlife.ua

