Підсумки роботи страхового ринку у 2017 році:
ПрАТ «МетЛайф» залишається лідером із страхування життя
українців
11 квітня відбулась церемонія нагородження лідерів ринку страхування України 2017 року за
підсумками галузевого видання Forinsurer та страхового рейтингу Insurance TOP. Наш MetLife
отримав одразу дві лідерські нагороди:

«Лідер накопичувального страхування життя»
та
«Лідер корпоративного страхування життя»

Під час церемонії нагородження Інна Бєлянська відзначила: «Наші показники у 2017 році – це
результат 150-річного досвіду корпорації MetLife та 15-річної наполегливої праці нашої команди в
Україні. Я вдячна кожному нашому співробітнику, партнеру і особливо – кожному клієнту MetLife,
що усвідомив цінність страхового захисту та довірив найдорожче – своє життя, здоров’я та
свої плани на майбутнє бренду MetLife. Разом з нашою командою і партнерами ми щодня маємо
робити все для того, щоб виправдовувати цю високу довіру та надавати надійний захист нашим
клієнтам. І ми раді, що вже протягом багатьох років нам це вдається: ми перевершуємо
сподівання і залишаємося компанією № 1 для наших клієнтів. Я щиро дякую за це всім, хто
подорожує життям разом з MetLife!».

Світлана Кандиба, Директор по роботі з Корпоративними Клієнтами ПрАТ «МетЛайф», додала:
«Наша компанія вже кілька років утримує лідерські позиції з надання послуг корпоративного
страхування, і нам дуже приємно, що цього року ми отримали таку поважну нагороду. Це
свідчення зусиль та старань усієї нашої команди бути лідерами в усіх напрямах нашого бізнесу в
Україні. Я вдячна нашим партнерам, клієнтам та співробітникам за довіру та бажаю усім нам
нових успіхів та звершень у 2018 році!».
MetLife є беззаперечним лідером вчергове за такими показниками: обсяг зібраних страхових премій
компанії перевищив 748 млн. 464 тис. грн, що на 20,5% більше, ніж аналогічний показник у 2016
році. При цьому страхові премії, залучені «ПрАТ «МетЛайф», на 65-70% більші за показники інших
провідних страховиків з ТОП-3 галузевого рейтингу – перевага лідера є очевидною.
Окрім лідерства за обсягами зібраних страхових премій, ПрАТ» МетЛайф» очолює ренкінги
Insurance TOP у 2017 році за такими ключовими показниками, як:
 обсяг страхових премій за накопичувальними договорами страхування життя – 670 млн. 995
тис. грн.
 число застрахованих осіб за накопичувальними договорами страхування життя – на кінець
2017 року в компанії було застраховано понад 112 000 осіб
 загальна кількість застрахованих осіб за всіма типами договорів страхування життя – на
початок 2018 року клієнтами компанії є понад 565 000 осіб.
ПрАТ «МетЛайф» також входить до трійки лідерів страхового ринку України за показниками активів
– станом на кінець року вони перевищували 2 млрд 130 млн. грн., і демонструє їх зростання на
15% порівняно з минулим роком. Крім того, в структурі активів компанії найліквідніші активи, а саме
грошові кошти та їх еквіваленти – є найбільшими серед усіх компаній страхування життя в Україні:
на 31 грудня 2017 року вони становили понад 555 млн. грн. Такі показники є свідченням високої
фінансової надійності компанії.

Вітаємо усіх із цими результатами!

Про MetLife, Inc.
MetLife, Inc. є однією з найбільших світових компаній страхування життя, яка представлена на ринку
з 1868 року і вже протягом 150 років утримує провідні позиції в сфері страхування життя. MetLife, Inc.
надає послуги страхування життя індивідуальним і корпоративним клієнтам, послуги пенсійного
забезпечення та управління активами через свої дочірні компанії та філії. MetLife, Inc. обслуговує
більше 100 мільйонів клієнтів і 90% компаній з переліку FORTUNE 100® у більш ніж 40 країнах світу
та посідає провідні позиції на ринках США, Японії, Латинської Америки, Азії, Європи та Близького
Сходу. MetLife, Inc. посідає 174 місце у світовому рейтингу найбільших компаній світу 2017 року
«Forbes Global 2000SM», а також 42 місце у рейтингу Fortune 500® за 2017 рік.

