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Компанія «МетЛайф» стала лідером ринку у страхуванні життя за версією МФК «Банкір»
Страхова компанія «МетЛайф» стала переможцем

чергового, XIV всеукраїнського конкурсу

«Страхова компанія року», який щорічно організовує Міжнародний фінансовий клуб «Банкиръ». У 2019-му
році страховик отримав 1 місце в номінації «Лідер ринку в галузі страхування життя».
За п'ятнадцять років існування конкурсу

визначення кращих представників страхової індустрії

України вже стало традиційним та очікуваним заходом. Чергова церемонія нагородження переможців
відбулася 2 грудня у готелі «VISAK» в Києві. Участь у попередньому відборі брали понад 200 страхових
компаній України – представників сектору life та non-life страхування, згідно

«Переліку фінансових

установ, внесених до Державного реєстру фінансових установ» Нацкомфінпослуг».
Особливістю конкурсного відбору протягом усього часу його існування є той факт, що участь у
ньому можуть брати як великі компанії – лідери ринку за обсягами страхових премій та чисельністю
клієнтів, так і гравці з відносно невеликими обсягами ведення страхового бізнесу. Вагомими чинниками,
які враховуються при виборі переможця у кожній номінації,

виступають оцінки прозорості роботи

страховика, його ділової репутації та рівня довіри до нього з боку клієнтів та партнерів. Також кожна
компанія могла отримати оцінки від конкурентів.
«Перемога в цьому конкурсі – це ще один доказ того, що наша компанія є беззаперечним лідером
українського ринку страхування життя не лише за кількісними, але й за якісними показниками. У фокусі
наших зусиль завжди залишається клієнт, з його потребами у страховому захисті та прагненням
забезпечити собі щасливе майбутнє. Ми будуємо свою роботу так, щоб не просто задовольняти потреби,
але й перевершувати очікування людей, які довірили нам найцінніше – своє здоров’я, своє життя і своє
майбутнє. Щодня наша компанія прагне надати найкраще рішення і бездоганний сервіс кожному, хто
звернувся до нас по страховий захист. І ми пишаємося тим, що цей підхід на 100% розділяють наші
партнери. Саме завдяки спільним зусиллям ми отримали цю нагороду, і я вдячна всім, хто одного дня
вирішв стати частиною родини «МетЛайф», – зазначила Інна Бєлянська, член правління ПрАТ
«МетЛайф».
Команда «МетЛайф» вітає всіх страховиків, які вибороли перемогу в інших номінаціях конкурсу та
щиро дякує клієнтам і партнерам компанії за їх довіру та свідомий вибір.
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