Пам’ятка Застрахованої Особи
MetLife, Inc. (NYSE: MET), що була заснована у 1868 році та працює через свої представництва та філії під брендом
“MetLife”, є світовим лідером зі страхування життя, пенсійного забезпечення, корпоративних рішень та ефективного
управління активами.
MetLife обслуговує близько 100 мільйонів клієнтів, має представництва у 50 країнах та займає провідні позиції в
США, Японії, Латинській Америці, Європі та на Близькому Сході.
В Україні Компанію зареєстровано 16 липня 2002 року, і наразі вона діє на українському ринку страхування життя
відповідно до безстрокової ліцензії, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
MetLife пропонує широкий асортимент продуктів, включаючи страхування від нещасного випадку, страхування
здоров’я, страхування позичальників, а також корпоративне страхування.
За час роботи Компанії в Україні було застраховано більш ніж 130 000 клієнтів та здійснено страхові виплати на суму
більш ніж 72 мільйони грн. (включаючи 14,4 мільйони грн. виплат по довгострокових договорах страхування життя, що
закінчили свою дію). Активи MetLife є одними з найбільших серед компаній зі страхування життя в Україні, і на кінець 2013
року досягли 1 268 659 000 грн. За результатами 1-го півріччя 2014 р. страхові резерви MetLife склали 1 087 749 000 грн.
(33% від загального обсягу резервів ринку страхування життя).
MetLife є лідером національного ринку страхування життя. Партнерами Компанії є провідні посередники зі
страхування життя, а також найбільші банки та фінансові установи, що дозволяє компанії обслуговувати клієнтів у всіх
регіонах країни.
За даними щорічного рейтингового видання «Insurance Top» MetLife займає перше місце на українському ринку за
такими показниками: найбільші резерви, найбільші активи, найбільший статутний капітал, найбільший обсяг зібраних
страхових премій за накопичувальними договорами страхування життя.
Ретельно продумана стратегія розвитку бізнесу, професійна робота кваліфікованих спеціалістів та використання
найкращих світових практик дозволили Компанії стати одним з флагманів українського ринку страхування життя.
Основні умови Договору страхування:
Страхові випадки

1) Смерть Застрахованої Особи
2) Постійна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку.

Страхова сума

1) На випадок Смерті Застрахованої Особи – 50 грн.
2) На випадок Постійної Непрацездатності Застрахованої Особи внаслідок Нещасного
Випадку – 15 000 грн.*

Страховий платіж
Строк дії Договору страхування

35 грн.
1 рік

* Розмір Страхової Виплати за даним страховим випадком визначається відповідно до Таблиці Видів Втрат. Мінімальний розмір Страхової

Виплати становить 50% від Страхової суми.

У разі виникнення будь-яких запитань, Ви можете зателефонувати на безкоштовну лінію MetLife:
0 800 305 301 (Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів в межах України), або:
0 800 0 00 000 чи +380 (44) 000 00 00 - телефон служби підтримки АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Ми надаємо Вам впевненість у майбутньому!
Дякуємо Вам, що скористалися послугами MetLife

