
 

 

 

За підсумками 2021 року обсяг виплат клієнтам МетЛайф зріс на 47% 

 

Київ, 10 січня 2022 року 

 

У 2021 році страхова компанія МетЛайф виплатила своїм клієнтам 311 млн грн. Це майже в півтора рази 

більше, ніж за 2020-й. Загалом за 19 років роботи страховика на українському ринку його клієнти отримали 

виплати на загальну суму 1,17 млрд грн. 

 

Сума виплат клієнтам МетЛайф за 2021 рік розподілилася таким чином: 

 

• виплати по дожиттю перевищили 31% у загальному обсязі виплачених коштів та досягли 98,9 млн грн. 

Це гроші, накопичені клієнтами компанії за довгостроковими договорами страхування включно з 

пенсійними програмами, 

• виплати за іншими страховими подіями склали 212,1 млн грн або 68%. Насамперед це виплати 

застрахованим у разі травм, хірургічних втручань, критичних захворювань, госпіталізації – включно з 

випадками стаціонарного лікування COVID-19. 

У компанії зазначають: зростання загальної суми виплат напряму пов'язаний зі зростанням кількості страхових 

випадків. Клієнти МетЛайф в Україні отримали виплати за 34 648 страховими випадками, а це на 64% більше, 

ніж показник 2020-го. Минулого року компанія в середньому здійснювала 95 виплат щодня. 

Найчастіше застраховані отримували виплати у таких ситуаціях: 

• травми – 44% усіх страхових випадків, 

• необхідність госпіталізації та хірургічних операцій – 27% звернень. 

«Наша статистика показує, що страхування життя поступово стає важливим інструментом фінансової безпеки 

для українських громадян, – каже Інна Бєлянська, голова правління МетЛайф в Україні. – Це стосується як 

складних, так і сприятливих життєвих ситуацій. Все більше людей розуміють важливість страхування здоров'я, 

купують страхові програми і звертаються до нас за необхідності лікування. Наприклад, у 2021-му обсяг виплат 

МетЛайф щодо випадків травматизму зріс удвічі. На 75% збільшилася сума виплат щодо госпіталізацій та 

хірургічних втручань, на 62% – за програмами страхування на випадок критичних хвороб. Крім того, з полісом 

від МетЛайф українці успішно реалізують свої плани щодо накопичення капіталу. Виплати нашим клієнтам, 

пов'язані з успішним завершенням їхніх накопичувальних програм страхування, торік зросли на третину! Це 

чудовий результат та привід для гордості за нашу роботу». 

 

Інформаційно: ПрАТ «МетЛайф» входить до складу провідної світової корпорації MetLife зі 153-річною 

історією. Компанія працює в Україні з 2002 року. Основні напрямки бізнесу – накопичувальне страхування 

життя, страхування від нещасних випадків та критичних захворювань, корпоративне страхування, а також 

банкострахування. Протягом останніх шести років МетЛайф є лідером українського ринку страхування життя за 

обсягами зібраних премій та виплат, кількістю застрахованих, активами та резервами. За підсумками трьох 

кварталів 2021 р. частка ринку life-страхування, яку займає компанія, перевищила 35%. На частку МетЛайф 

припадає 38% усіх виплат зі страхування життя в Україні. Станом на початок 2022 року послугами компанії 

користується понад один мільйон українців. 
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