
–	 уніфіковані правила страхування 
– світові стандарти оцінки ризиків 
–  можливість вести у всіх країнах більш конкурентоспроможну політику, в тому числі і цінову (ціна 

за ризиковими	програмами	для	кожного	клієнта,	в	Україні	в	тому	числі,	зменшується).	
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Що таке перестрахування?
Закон України «Про страхування» (Розділ І, Стаття 12).

Які вимоги законодавства України щодо необхідності перестрахування договорів страхування?
Закон України «Про страхування» (Розділ ІІІ, Стаття 30).

Які вимоги щодо перестрахування висуває корпорація MetLife до своїх дочірніх компаній?

Хто є компанією-перестраховиком ПрАТ «МетЛайф»?

Чи відповідає компанія-перестраховик (ALICO) перед клієнтами за виконання умов договорів 
страхування, укладеними з  ПрАТ «МетЛайф»?

Що дає факт перестрахування клієнту ПрАТ «МетЛайф»?

Що дає факт перестрахування ПрАТ «МетЛайф»?

Перестрахування – це страхування одним страховиком (перестрахувальником) на визначених дого-
вором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого страхо-
вика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, 
згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. Страховик, який уклав з перестраховиком 
договір про перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обся-
зі згідно з договором страхування.

Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми 
сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик 
зобов’язаний укласти договір перестрахування.

Корпорація MetLife з найбільш високим рейтингом надійності повністю контролюючи діяльність 
ПрАТ «МетЛайф», вимагає перестрахування ВСІХ договорів страхування (а не лише тих, що повинні 
бути перестраховані згідно вимог законодавства України).

ВСІ договори страхування, укладенні з ПрАТ «МетЛайф», перестраховані первинним акціонером – 
компанією ALICO (American Life Insurance Company), яка входить у склад MetLife та має найбільш 
високий рейтинг надійності, який на сьогоднішній день присвоєно не багатьом страховим і пере-
страховим компаніям світу. Перестрахуванню підлягає РИЗИКОВА частина договору страхування 
(НАКОПИЧУВАЛЬНА частина не перестраховується).

Договір перестрахування укладається між двома сторонами – страховою компанією (ПрАТ «Мет-
Лайф») та перестраховиком (ALICO), в ньому обумовлені права та зобов’язання лише цих двох сторін. 
Тому умови договору перестрахування не можуть бути предметом обговорення з клієнтами. Повну 
відповідальність за виконання умов договору страхування перед клієнтами несе ПрАТ «МетЛайф», не-
зважаючи на те, що окремо взятий договір страхування перестрахований в компанії перестраховика. 

Незважаючи на те, що клієнт не є стороною договору між страховиком і перестраховиком, факт пере-
страхування, безумовно, повинен розглядатися як додаткова гарантія виконання страховиком своїх 
зобов’язань перед клієнтом.


