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За За період з 1 січня по 30 вересня 2015 року ПрАТ „МетЛайф” здійснено 1 945 страхові виплати на загальну суму у  розмірі 30 266 985 грн., у тому числі: 

 368 страхові виплати у зв’язку з дожиттям Застрахованої Особи до дати закінчення дії договору страхування життя (загальна сума – 15 416 492 грн.), 

 72 страхових виплат за програмами довгострокового страхування життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 3 029 773 грн.), 

 12 страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 1 483 660 грн.), 

 57 страхових виплат з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 704 588 грн.), 

 14 страхових виплат з приводу критичного захворювання (загальна сума – 1 075 000 грн.), 

 720 страхові виплати з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 1 463 549 грн.), 

 263 страхових виплат з приводу переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 673 950 грн.), 

 105 випадки звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної непрацездатності страхувальника,  

 11 страхових виплат за договорами страхування життя позичальника (загальна сума – 745 072 грн.), 

 311 страхових виплат за груповими договорами страхування життя (загальна сума – 5 402 250 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 8 273 страхових виплат на загальну суму у 132 029 732 грн. Структура страхових випадків, за якими 
проводились страхові виплати, має такий вигляд: 

 

Страхова подія Кількість випадків Загальна сума 

Дожиття 922 40 147 104 грн. 

Смерть внаслідок захворювання 555 26 072 049 грн. 

Смерть внаслідок нещасного випадку 168 29 330 300 грн. 

Постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку 595 6 738 656 грн. 

Критичне захворювання 71 3 759 210 грн. 

Хірургічне втручання та/або госпіталізація 4 003 9 845 699 грн. 

Повна та постійна непрацездатність страхувальника 157 667 річних премій 

Переломи та/або опіки внаслідок нещасного випадку 429 977 847 грн. 

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

614 11 492 492 грн. 

Смерть позичальника за програмою Credit Life 245 2 005 192 грн. 

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

 
 

 


