
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
IІ квартал 2016 року 

 
За період з 1 січня по 30 червня 2016 року ПрАТ „МетЛайф” здійснено 1940 страхових виплат на загальну суму у розмірі 25 236 510 грн., у тому числі: 
− 386 страхових виплат у зв’язку з дожиттям Застрахованої Особи до дати закінчення дії договору страхування життя (загальна сума – 14 407 955 грн.), 
− 67 страхових виплат за програмами довгострокового страхування життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 3 476 821 грн.), 
− 10 страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 934 860 грн.), 
− 31 страхова виплата з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 480 967 грн.), 
− 18 страхових виплат з приводу критичного захворювання (загальна сума – 336 500 грн.), 
− 777 страхових виплат з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 1 521 700 грн.), 
− 310 страхових виплат з приводу переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 743 238 грн.), 
− 15 страхових виплат з приводу тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 15 400 грн.), 
− 88 випадків звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної непрацездатності страхувальника,  
− 7 страхових виплати за договорами страхування життя позичальника (загальна сума – 47 378 грн.), 
− 231 страхова виплата за груповими договорами страхування життя (загальна сума – 3 042 539 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 2003-2016 роки ПрАТ „МетЛайф” здійснено 11 103 страхових виплат на загальну суму у 168 480 123 грн. Структура страхових випадків, за якими 
проводились страхові виплати, має такий вигляд: 
 

Страхова подія Кількість випадків Загальна сума 
Дожиття 1 513 62 676 607 
Смерть внаслідок захворювання 644 30 627 838 
Смерть внаслідок нещасного випадку 183 30 832 423 
Постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку 651 7 512 011 
Критичне захворювання 90 4 203 210 
Хірургічне втручання та/або госпіталізація 5 108 12 005 291 
Повна та постійна непрацездатність страхувальника 187 788 
Переломи та/або опіки внаслідок нещасного випадку 864 1 935 603 
Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку 15 15 400 
Смерть/Травматичне ушкодження та/або госпіталізація/Критичне захворювання/ 
Інвалідність застрахованої особи за груповим договором 

980 16 508 938 

Смерть позичальника за програмою Credit Life 263 2 123 814 
Повна та постійна непрацездатність позичальника за програмою Credit Life 4 38 988 

 
 


