
Смерть/ переломи та/або опіки/госпіталізація/ постійна непрацездатність 

застрахованої особи - Банкострахування

2123 5 129 179

З повагою,

Андрій Насон

В.о. начальника відділу врегулювання страхових випадків

Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку 4921 13 033 568

Смерть/Травматичне ушкодження та/або госпіталізація/Критичне захворювання/ 

Інвалідність застрахованої особи за груповим договором
2108 48 228 639

Повна та постійна непрацездатність страхувальника 872 3 802 613

Переломи та/або опіки внаслідок нещасного випадку 3286 7 903 394

Критичне захворювання 220 26 191 104

Хірургічне втручання та/або госпіталізація 14108 35 681 348

Смерть внаслідок нещасного випадку 174 42 775 837

Постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку 738 12 512 295

Дожиття 4745 223 699 669

Смерть внаслідок захворювання 906 52 750 612

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ІV квартал 2018 року

За період з 1 січня по 31 грудня 2018 року ПрАТ „МетЛайф” здійснено 11 917 страхових виплат на загальну суму у розмірі 147 526 997 грн., у тому числі:

-    1 506 страхових виплат у зв’язку з дожиттям Застрахованої Особи до дати закінчення дії договору страхування життя (загальна сума – 78 727 067 грн.),

-    114 страхових виплат за програмами довгострокового страхування життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 7 548 251 грн.),

-    14 страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 4 897 980 грн.),

-    67 страхових виплат з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 1 920 518 грн.),

-    114 страхових виплат з приводу критичного захворювання (загальна сума – 13 240 900 грн.),

-    4 539 страхових виплат з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 12 115 616 грн.),

-    1 160 страхових виплат з приводу переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 2 928 845 грн.),

-    2 756 страхових виплат з приводу тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 8 162 992 грн.),

-    176 випадків звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної непрацездатності страхувальника (загальна сума – 731 136 грн.),

-    1 004 страхові виплати за договорами страхування життя позичальника (загальна сума – 1 287 025 грн.),

-    467 страхових виплат за груповими договорами страхування життя (загальна сума – 15 966 667 грн.).

    У всіх випадках, в яких це передбачено, страхові виплати включали також кошти Спеціального інвестиційного фонду та зароблений Додатковий інвестиційний дохід, 

які були нараховані на момент настання страхової події.

    Загалом, за період 2003-2018 роки ПрАТ „МетЛайф” здійснено 34 201 страхових виплат на загальну суму у 471 708 258 грн. Структура страхових випадків, за якими 

проводились страхові виплати, має такий вигляд:

Страхова подія Кількість випадків Загальна сума


