Результати діяльності MetLife
Україна у корпоративному
сегменті – 6 місяців 2018 року
7 742 000

Обсяг виплат

+85,5%

MetLife в Україні здійснює виплати на користь тих, чий фінансовий захист забезпечений за
корпоративними договорами страхування життя. За перше півріччя 2018 року виплати на користь
клієнтів MetLife в Україні, застрахованих за корпоративними договорами страхування,
склали понад 7 мільйонів 742 тисячі гривень. Це на 85,5% більше ніж за перше півріччя
минулого року.

гривень

281

виплата

+25%
19 110
гривень

+150%
158

випадків

58%
82

випадки

+30%

Страхові випадки
Таке зростання пов’язане зі збільшенням кількості страхових випадків, коли нашим клієнтам
знадобився фінансовий захист від MetLife: за перші 6 місяців поточного року ми здійснили 281
виплату, тоді як за аналогічний період минулого року – 217. Таким чином, цього року ми
спостерігаємо, що кількість страхових випадків зросла на 25%.

Середній розмір страхової виплати
На жаль, страхова компанія не може попередити настання складних життєвих подій, та ми в змозі
надати значну фінансову підтримку співробітникам наших корпоративних клієнтів, які потребують
такої допомоги. Про це свідчить, зокрема, середній розмір страхової виплати від MetLife: якщо у 1
півріччі 2017 року він складав 19 тис. 110 гривень, то у поточному році зріс майже у 1,5 рази, до
28 572 гривень.

Виплати з госпіталізації
Найчастішою причиною звернень по фінансову допомогу до MetLife за корпоративними
програмами страхування життя є цілком буденні, хоча і неприємні ситуації – це госпіталізація.
Загалом у першому півріччі 2018-го ми мали 158 таких випадків, або 58% від усіх звернень за
виплатою. Компенсація, що її отримує Застрахована людина за кожен день перебування у
стаціонарі, являється ефективним інструментом матеріальної підтримки працівника особливо на
підприємствах з регіональним розташуванням, де база медичних установ недорозвинена або
відсутня, і сенс медичного страхування нівелюється цим чинником.

Травми та ушкодження
Вже котрий рік поспіль спостерігається тенденція до зростання кількості травматичних
ушкоджень, за якими здійснюються страхові виплати. Перше півріччя 2018-го не стало винятком:
число таких звернень зросло на 30% і становило 82 випадки. Загалом клієнти MetLife отримали
фінансову підтримку у розмірі понад 1 мільйон 393 тисячі гривень на лікування та реабілітацію
після травм, а середня виплата на 1 особу становила 16 990 гривень. Матеріальна компенсація
при настанні травм та ушкоджень є ефективним доповненням програм ДМС, при яких не
підлягають відшкодовуванню ані додаткове обладнання, ані медикаменти для реабілітації з
пролонгованою дією (ходопротектори, масажі, вітаміни, тощо), вартість яких є достатньо високою.

14

виплат

Критичні захворювання
(онкологічні, серцево-судинні та інші)

+50%
2 791 000

За перші 6 місяців поточного року корпоративним клієнтам MetLife в Україні здійснено 14 виплат
через критичні захворювання, переважна більшість з яких – це встановлений онко-діагноз.
Загальна сума фінансової допомоги для таких клієнтів перевищила 2 мільйони 791 тисячу
гривень. Середня виплата для таких ситуацій становила понад 199 000 гривень на одну особу.
При включенні опції “Критичні захворювання” у структуру компенсацій для робітників, така
програма надає захист та фінансову підтримку при настанні онкологічних та серцево-судинних
захворювань, які є виключенням або суттєвими обмеженнями у програмі ДМС.

гривень

9

випадків

+11%
1 522 000

гривень

8

випадків

+33%
1 764 000

Виплати з інвалідності
Найбільш складні ситуації, коли людина відчуває себе безпорадною, особливо у вітчизняних
економічних реаліях – це встановлення інвалідності. Ми в MetLife розуміємо, що саме у
подібних життєвих обставинах наша фінансова підтримка є надзвичайно важливою. За
січень-червень 2018 року до нас звернулися 9 клієнтів, які стикнулися з втратою працездатності і
отримали групу інвалідності (минулого року за цей же період було зафіксовано 8 випадків).
Фінансове відшкодування, яке отримує Застрахована особа, допомагає відновити стан здоров’я
та адаптуватись до нових умов життя.
Переважна причина встановлення інвалідності – це ті ж самі онкологічні хвороби, а також
серцево-судинні захворювання – такі як інсульт та наслідки нещасних випадків. Загальна сума
виплат цим застрахованим становила понад 1 млн. 522 тис. гривень, або 169 190 гривень в
середньому на 1 особу. Середній вік діагностування таких станів суттєво «помолодшав» і
складає 41 рік (виходячи із загальної кількості майже 30 тисяч Застрахованих Осіб за
корпоративними договорами страхування).

Смерть за будь-якою причиною
Окрім ситуацій, коли фінансова підтримка від MetLife допомагає боротися за здоров’я, одужання і
повноцінне життя, бувають і такі обставини, за яких вона потрібна вже не самій людині, а її
близьким. За перші півроку 2018-го ми здійснили виплати за 8 випадками смерті, на суму понад
1 млн. 764 тис. гривень.

гривень

150

Світовий досвід

16

150-річна практика нашої компанії у світі та 16 років праці в Україні доводять: відкритість,
поінформованість і постійний діалог з Клієнтом є основою для розбудови довіри до бренду
MetLife. Маючи цю довіру, ми із впевненістю можемо бути надійним партнером для усіх компаній,
що здійснили вибір на користь страхування життя для своїх колективів. Подорожуємо життям
разом!

років у світі

років в Україні

Департамент по роботі
з Корпоративними Клієнтами MetLife в Україні

Приватне Акціонерне Товариство “МетЛайф”
В Україні ПрАТ "МетЛайф" працює з 2002 року. Компанія обслуговує
майже 30 000 Застрахованих осіб за корпоративними договорами, при
цьому рівень утримання клієнтів становить 98% протягом останніх 10-ти
років. За 2017 рік ПрАТ "МетЛайф" обсяг зібраних страхових премій
компанії перевищив 24,104 тис. грн. У переліку послуг компанії –
страхові програми для співробітників та їхніх родичів, у тому числі
захист від критичних захворювань і програма Альтернативного Діагностування від провідних медичних установ США (WorldCare).

