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ПРЕС-РЕЛІЗ

ПрАТ “МетЛайф” – краща компанія у сфері страхування життя
Київ, Україна – ПрАТ “МетЛайф” була обрана кращою компанією 2015 року в Україні у
сфері страхування життя за рейтингом “Української народної премії”.
Рейтингове дослідження проводилось шляхом незалежного онлайн-голосування серед
українських споживачів, які оцінювали послуги, що надаються різними національними та
міжнародними компаніями в Україні. За результатами голосування 2015 року було
визначено 178 переможців у 16 різних категоріях, серед яких компанія ПрАТ “МетЛайф”
отримала перше місце у категорії “Сфера послуг” та звання кращої компанії у сфері
страхування життя!

Краща компанія у сфері страхування життя – MetLife

Ми щиро вдячні усім нашим партнерам за величезний внесок у досягнення таких
результатів та нашим клієнтам за довіру та співпрацю!

Про Українську народну премію
Українська народна премія – це щорічний конкурс, в межах якого перед українськими споживачами
постає важливе та відповідальне завдання – визначення кращих товарів та послуг шляхом онлайн
голосування. Конкурс охоплює 460 міст України та понад 77000 респондентів. Детальна інформація
про премію за посиланням: http://www.ukrainian-choice.com/#!blank/hp7ah

Про ПрАТ “МетЛайф”
Приватне АТ «МетЛайф» входить до складу провідної світової корпорації MetLife, Inc., заснованої у
1868 році. У рейтингу журналу Fortune «Найуспішніші компанії світу» MetLife зайняла 1-е місце
серед компаній страхування життя і здоров'я у 2014 році. MetLife в Україні працює з 2002 року,
обслуговує більше 294 тис. клієнтів і є лідером національного ринку з накопичувального
страхування життя. Компанія пропонує понад 30 страхових програм, включаючи накопичувальне
страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування здоров'я і корпоративне
страхування. За час роботи на українському ринку, cтаном на кінець 4 кварталу 2015 року, було
виплачено більше 145 мільйонів грн. за страховими випадками (включаючи 24,7 млн. грн. виплат за
довгостроковим договорам страхування життя, що закінчили свою дію). Більше інформації про
компанію та продукти розміщено на сайті: www.metlife.ua

