
Az 1868-ban alapított MetLife leányvállalatain és társvállalatain keresztül világszerte kínál 

életbiztosítási és életjáradék programokat, alkalmazotti juttatásokat valamint vagyonkezelői 

szolgáltatásokat. A mintegy 100 millió ügyfelet kiszolgáló és a FORTUNE 100® közül 90 céggel 

együttműködő MetLife közel 50 országban van jelen, és piacvezető szerepet betölt be az 

Egyesült Államokban, Japánban, Latin-Amerika, Ázsia, Európa és a Közel-Kelet országaiban.

Közel 150  éves múlt

több  mint  40
országban folytat

~68 000 alkalmazott

39.
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VILÁGBAN
METLIFE A 

A 2015. évi Forbes Global 2000SM besorolása szerint a világ 

50. legnagyobb részvénytársasága

Alkalmazotti juttatási tevékenységet 

Piacvezető pozíciót tölt be több mint 20 országban 

a 2015. évi  
Fortune 500® 
listán



hol vagyunk jelen

  >  A legnagyobb 
életbiztosító az  
USA-ban1

>  Első az USA-ban a 
csoportos életbiztosítás és 
fogorvosi biztosítás terén2

 >  A legnagyobb 
életbiztosító 
Argentínában, 
Chilében, Mexikóban és 
Uruguayban3

>  Piacvezető életbiztosító 
a latin-amerikai térségben4 

1  A 2013-as életbiztosítási díjbevétel alapján. Forrás: Axco nemzetközi statisztika, 2014.

2  LIMRA, életbiztosítási értékesítés 2013 IV. negyedév; csoportos életbiztosítás (speciális termékek nélkül); csoportos fogorvosi értékesítés – IBIS E 2012.

3  Argentína: Élet-, baleset- és egészségbiztosítási összesített közvetlen díjbevétel (Superintendencia de Seguros de la Nación, 4Q13). Chile: Élet-, baleset- és egészségbiztosítási 
életjáradék és összesített közvetlen díjbevétel (Asoc. de Aseguradores de Chile 2Q13). Mexikó: Összesített közvetlen életbiztosítási díjbevétel (EstadisticAMIS and FinanciAmis 4Q13). 
Forrás: Népességi adatok a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2013-as hivatalos becslése alapján. Uruguay: Élet-, baleset- és egészségbiztosítási összesített közvetlen díjbevétel rokkantsági 
és túlélési nélkül (Banco Central, 2013. dec.).

4  Életbiztosítási díj (AXCO nemzetközi statisztika, 2013). Vizsgált országok: Argentína, Bolívia, Chile, Kolumbia, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Guatamala, Honduras, Mexikó, Panama, 
Peru, Puerto Rico, Uruguay és Venezuela (nem tartalmazza: MAPFRE és BBVA HCM). A Mapfre tartalmazza: JV és Banco do Brasil. Zurich tartalmazza: JV és Banco Santander. Generali 
tartalmazza: JV és Banco Banorte Mexikóban. Brazil életbiztosítási díj, nem tartalmazza: VGBL / Itau, Bradesco, MAPFRE (SUSEP, 2013. nov.).

5  Az életbiztosítási ág piaci besorolása bruttó díjbevétel alapján (GWP). Forrás: Felügyeleti és kereskedelmi szövetségi jelentések; MetLife belső elemzés a csillaggal (*) jelölt országok 
esetén. 19 ország, ahol az első 10 között vagyunk: Bahrain, Bulgária, Ciprus, Csehország, Egyiptom, Görögország, Magyarország, Jordánia, Kuvait*, Libanon, Omán*, Lengyelország, 
Katar, Románia, Oroszország, Szlovákia, Törökország, Ukrajna és az Egyesült Arab Emírségek*

6 Bruttó díjbevétel (GPW) és kötelező jelentés alapján (MetLife Korea, kötelező jelentés, 2014. pénzügyi év)

7 Kötelező jelentés; Japán életbiztosítási statisztika, 2014. pénzügyi év

8 Az összes új üzlet bruttó díjbevétele (GWP) alapján, Kínai biztosítási szabályozó bizottság, 2014. pénzügyi év

>  Több mint 25 
országban működik

>  Az életbiztosítások 
területén piacvezető 
több mint 19 országban, 
többek között Egyiptom, 
Lengyelország, Románia, 
Oroszország, Törökország 
és az Egyesült Arab 
Emírségek területén5 

>  Az EMEA régió vezető 
bankbiztosítója. Több 
mint 150 partnerrel.

>  Piacvezető külföldi 
életbiztosító Koreában6

>  A második  
legnagyobb külföldi 
életbiztosító Japánban, 
az összesített értékesítés 
alapján7

>  A harmadik 
legnagyobb külföldi 
vegyesvállalati 
életbiztosító Kínában8

AMERIKAI 
KONTINENS

EURÓPA, 
KÖZEL-KELET 
ÉS AFRIKA 
(EMEA) ÁZSIA
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1 2014. dec. 31-én.      2 USDA- és FDIC-adatok alapján
*2015. jún. 15-én. A besorolás a Metropolitan Life Insurance Company pénzügyi erősségére és követeléskifizetési képességére vonatkozik, nem valamely termék paramétereire.

szerepünk a világban

Metropolitan Life Insurance Company pénzügyi erősségi besorolása*

Moody’s Investors Service Aa3          Standard & Poor’s Ratings Services AA-          A.M. Best Company, Inc. A+          Fitch Ratings AA-

→    A világ legelismertebb vállalatai 2015,  
első számú élet- és egészségbiztosító  
Fortune magazin

→   100 legjobb vállalat társadalmi  
felelősségvállalásban, 2015 
Corporate Responsibility magazin

→   Amerika legnevesebb vállalatai 2014 Forbes

→   A Newsweek legjobb 20 zöld vállalata között 
(az USA-ban és a világon)

Díjak és elismerések

Közel 50 milliárd USD összegű kifizetés a 
kötvénytulajdonosok számára 2014-ben

Több mint 95 éves múlt a 
mezőgazdasági hitelezés területén, és 
az életbiztosítók közül a legnagyobb 
mezőgazdasági hitelező2

100 millió ügyfél

473,7 milliárd USD kezelt 
vagyon, amely segíti a pénzügyi üzleti 
fejlődést, munkahelyteremtést és a 
közösségi szolgálatot a világ minden részén1

9 milliárd USD összegű befektetés 
kikötőkben, utakban, vasutakban és 
egyéb infrastruktúrákban világszerte

Közel 13 milliárd USD mezőgazdasági 
hitel, amelyből a gazdálkodók földet és 
eszközöket vásárolhatnak, bővíthetik 
termelésüket az USA és Latin-Amerika területén
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közösségeinkért

MetLife Alapítvány:
Pénzügyi felzárkóztató 
tevékenység
A MetLife Alapítvány 1976-ban jött létre, 
folytatva a MetLife régi hagyományát, 
melynek szellemében továbbra is aktív részt 
vállal a társaság és a közösség fejlődésében. 
Megalakulásunk óta 670 millió USD adományt 
osztottunk szét világszerte. Napjainkban az 
Alapítvány elkötelezett pénzügyi felzárkóztató 
programja három pillérre támaszkodik:

Elérhető tudás
Az alacsony jövedelmű családok ösztönzése, 
képességének és hajlandóságának erősítése 
arra, hogy a pénzügyi szektor aktív tagjaivá 
váljanak.

Elérhető szolgáltatások
Csúcsminőségű pénzügyi termékek és 
szolgáltatások – például megtakarítás, 
biztosítás és hitel – egyre magasabb 
színvonalú fejlesztése és megvalósítása.

Elérhető tájékozottság
Kutatási beruházások, és az eredmények 
közzététele a pénzügyileg felzárkózó 
közösségben és azokon túl.

2013-ban 200 millió dollárt különítettünk el arra, 
hogy a következő öt évben segítsük az egyének és 
közösségek jövőépítését a világ minden részén.

Eltökélt 
környezettudatosság
Tudatában vagyunk annak, milyen fontos 
küldetés bolygónk érdekeinek képviselete. 
2011-ben elnyertük az USA Környezetvédelmi 
Ügynökségének „A zöld energia élcsapata” 
elnevezésű díját. 2014-ben a szén-dioxid-
közzétételi projektben 99-es pontszámot értünk 
el, illetve a „B” teljesítménysávba kerültünk 
folyamatos fejlesztéseinkkel.

>  Több mint 3 milliárd dollárt fektettünk 
megújulóenergia-projektekbe, például szél-, 
nap-, víz-, geotermikus és biomassza-erőművekbe.

>  42 töltőállomás elektromos (EV) jármű 
feltöltéséhez a MetLife USA-beli irodáiban – 
alkalmazottak számára ingyenesen.

>  A MetLife összes amerikai tulajdonban és 
használatban lévő irodája Energy Star 
tanúsítványú, és több mint 50% LEED 
tanúsítványú.

>  Világszerte 46 LEED tanúsítványú ingatlanban 
rendelkezünk tőkerészesedéssel.

1402-0304    L0714384562[exp1215][All States]

A MetLife tőkerészesedéssel rendelkezik a Gulf Wind projektben, 

amely egy 80 000 otthon szükségletének megfelelő tiszta energiát 

előállító, texasi szélerőműtelep.
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