
 
 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
IV квартал 2015 року 

 
За період з 1 січня по 31 грудня 2015 року ПрАТ „МетЛайф” здійснено 2 845 страхові виплати на загальну суму у  розмірі 43 424 821 грн., у тому числі: 

 
 573 страхові виплати у зв’язку з дожиттям Застрахованої Особи до дати закінчення дії договору страхування життя (загальна сума – 23 538 040 грн.), 

 94 страхових виплат за програмами довгострокового страхування життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 4 108 740 грн.), 

 17 страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 2 050 923 грн.), 

 82 страхових виплат з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 996 975 грн.), 

 15 страхових виплат з приводу критичного захворювання (загальна сума – 1 182 500 грн.), 

 1 047 страхові виплати з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 2 101 441 грн.), 

 388 страхових виплат з приводу переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 888 468 грн.), 

 159 випадків звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної непрацездатності страхувальника,  

 22 страхові виплати за договорами страхування життя позичальника (загальна сума – 816 318 грн.), 

 446 страхових виплат за груповими договорами страхування життя (загальна сума – 6 785 236 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. 

 
Загалом, за період 2003-2015 роки ПрАТ „МетЛайф” здійснено 9 163 страхових виплат на загальну суму у 145 187 568 грн. Структура страхових випадків, за якими 
проводились страхові виплати, має такий вигляд: 

 

Страхова подія Кількість випадків Загальна сума 

Дожиття 1 127 48 268 652 

Смерть внаслідок захворювання 577 27 151 016 

Смерть внаслідок нещасного випадку 173 29 897 563 

Постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку 620 7 031 043 

Критичне захворювання 72 3 866 710 

Хірургічне втручання та/або госпіталізація 4 331 10 483 591 

Повна та постійна непрацездатність страхувальника 166 700 річних премій 

Переломи та/або опіки внаслідок нещасного випадку 554 1 192 365 

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

749 13 466 399 

Смерть позичальника за програмою Credit Life 256 2 076 437 

Повна та постійна непрацездатність позичальника за програмою Credit Life 4 38 988 

 

 


