MetLife: Παγκόσμια Δύναμη στις Ασφαλίσεις Ζωής & Επενδύσεις
Η MetLife είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρίες Ζωής, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της
σε 90 εκατομμύρια Ασφαλισμένους, σε 50 χώρες παγκοσμίως.
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέτει για περισσότερα από 145 χρόνια, καθιστούν την MetLife μια
παγκόσμια δύναμη στον κλάδο των Ασφαλειών, των Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων, των Ομαδικών
Ασφαλίσεων Προσωπικού και των Επενδύσεων. Η MetLife διακρίνεται παγκοσμίως για την οικονομική ισχύ της,
τη φερεγγυότητα, την κοινωνική ευθύνη και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.
Μέσω των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιριών της, η MetLife κατέχει ηγετικές θέσεις στην αγορά των
Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής,
ενώ την εμπιστεύονται περισσότερες από 90 από τις 100 κορυφαίες επιχειρήσεις του δείκτη FORTUNE 500®
στην Αμερική για την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
MetLife : Ηγέτης στην Ελληνική αγορά
Η MetLife, βρίσκεται διαχρονικά στην αιχμή της πρωτοπορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχοντας
κατακτήσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ασφαλισμένων της για την ποιότητα του ασφαλιστικού έργου
που τους προσφέρει και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη
χώρα μας.
Η MetLife από το 1964 στην Ελλάδα καλύπτει αποτελεσματικά με ευέλικτα ατομικά και ομαδικά Ασφαλιστικά
Προγράμματα τους κλάδους Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων, Υγείας και Συνταξιοδότησης, παρέχοντας με
επιτυχία ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την επικράτεια.
Εφαρμόζοντας με συνέπεια τα διεθνή πρότυπα που έχει θεσπίσει η Εταιρία και αξιοποιώντας την πλούσια
εμπειρία που έχει αποκτήσει και σε τοπικό επίπεδο, η MetLife διακρίνεται επειδή αποδεδειγμένα είναι αυστηρά
προσηλωμένη στο πραγματικό όφελος των Ασφαλισμένων της. Παρέχει καινοτόμα Προγράμματα και Υπηρεσίες
που προσαρμόζονται στις ουσιαστικές ασφαλιστικές τους ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες, πάντα με υψηλή
προστιθέμενη αξία και την πρόνοια να μπορούν να εναρμονίζονται με τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται
στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.
Η MetLife θεωρεί ότι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της και για το λόγο αυτό
επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και την εξειδίκευσή των ανθρώπων της, ώστε να είναι πάντα ικανοί να
προσφέρουν έργο υπεύθυνο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό, τεκμηριώνοντας τις προτάσεις τους προς όφελος
της προστασίας των ασφαλισμένων. Έτσι, οι Συνεργάτες της MetLife χαρακτηρίζονται για τον υψηλό
επαγγελματισμό τους και επιβραβεύονται συνεχώς για την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών τους,
αποτελώντας σημεία αναφοράς για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.
Ένα ακόμα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της MetLife στην Ελλάδα είναι η υπευθυνότητα με την οποία
διαχειρίζεται τους οικονομικούς της πόρους αλλά και η προσήλωσή της στη διαχρονική εδραίωση της
φερεγγυότητας και της αξιοπιστία της. Η δυναμική της ξεκάθαρης αυτής στρατηγικής που αποσκοπεί στη
διασφάλιση των συμφερόντων των Ασφαλισμένων της, σε συνδυασμό με την αφοσίωσή της σε αρχές και αξίες,
έχει αναδείξει την MetLife ως την κορυφαία διεθνή Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής στην Ελλάδα, η οποία
αναγνωρίζεται για την καταλυτική συμβολή της στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που καλείται να
διαδραματίσει η Ιδιωτική Ασφάλιση και στη χώρα μας.
Η MetLife είναι ο στρατηγικός συνεργάτης που προτιμούν οι περισσότερες από τις κορυφαίες Ελληνικές και
Διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στη χώρα μας, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις μεγαλύτερες και πιο
επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που
απασχολούν 380.000 εργαζόμενους εμπιστεύονται στην Εταιρία την Ομαδική Ασφάλιση του Προσωπικού τους.
Η ασφάλιση είναι μια πράξη ευθύνης για κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Η MetLife έχει τη δύναμη, τη γνώση αλλά
και την ικανότητα να στέκεται υπεύθυνα δίπλα σε κάθε Ασφαλισμένο της και να του παρέχει την οικονομική
προστασία που αναζητά για να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

