СТРАХОВІ ВИПЛАТИ
ПІДСУМКИ ІI КВАРТАЛУ 2015 РОКУ

За період з 1 січня по 30 червня 2015 року
ПрАТ „МетЛайф” здійснило
1 216 страхових виплат на загальну суму у розмірі 18 731 342 грн,
у тому числі:












205 страхові виплати у зв’язку з дожиттям Застрахованої Особи до дати закінчення дії
договору страхування життя (загальна сума – 7 877 160 грн.),
48 страхових виплат за програмами довгострокового страх ування життя з приводу смерті
внаслідок захворювання (загальна сума – 2 123 425 грн.),
9 страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 1 132 216
грн.),
36 страхових виплат з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку
(загальна сума – 439 425 грн.),
11 страхових виплат з приводу критичного захворювання (загальна сума – 975 000 грн.),
462 страхові виплати з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума –
963 735 грн.),
145 страхових виплат з приводу переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку
(загальна сума – 411 316 грн.),
74 випадки звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної
непрацездатнос ті страхувальника,
9 страхових виплат за договорами страхування життя позичальника (загальна сума – 736 389
грн.),
217 страхових виплат за груповими договорами страхування життя (загальна сума – 3 885 519
грн.).

* У всіх випадках, в яких це передбачено, страхові виплати включали також
кошти Спеціального інвестиційного фонду та зароблений Додатковий
інвестиційний дохід, які були нараховані на момент настання страхової події.
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За період 2003-2015 роки
ПрАТ „МетЛайф” здійснило
7 546 страхових виплат на загальну суму у 120 494 089 грн:

Страхова подія

Кількість
випадків

Загальна сума

Дожиття

759

32 607 772 грн.

Смерть внаслідок захворювання

531

25 165 701 грн.

Смерть внаслідок нещасного випадку

165

28 978 856 грн.

Постійна непрацездатність внаслідок нещасного
випадку

574

6 473 493 грн.

Критичне захворювання

68

3 659 210 грн.

Хірургічне втручання та/або госпіталізація

3 745

9 345 885 грн.

Повна та постійна непрацездатніс ть
страхувальника

155

626 річних премій

Переломи та/або опіки внаслідок нещасного
випадку

311

715 213 грн.

Смерть/Травматичне ушкодження та/або
госпіталізація/Критичне захворювання/
Інвалідність застрахованої особи за груповим
договором

520

9 975 762 грн.

Смерть позичальника за програмою Credit Life

243

1 996 508 грн.

Повна та постійна непрацездатніс ть
позичальника за програмою Credit Life

4

38 988 грн.
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