
 

 

Metropolitan Life anunță o creștere de 19,51% a primelor brute subscrise în 

prima jumătate a anului 2019 

 

București, 9 septembrie 2019 - Metropolitan Life anunță o creștere de 19,51% a 
primelor brute subscrise în primele șase luni ale anului 2019, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2018.  

În primul semestru al anului 2019, Metropolitan Life a înregistrat prime brute subscrise în 
valoare de 172,889,580 lei, în creștere cu 19,51% față de aceeași perioadă a anului 
precedent, când valoarea primelor brute subscrise s-a ridicat la 144,661,683 lei. În ceea ce 
privește despăgubirile, în primele șase luni ale anului 2019 au fost plătite indemnizații în 
valoare de 52,761,368 lei, cu 18,04% mai mult față de aceeași perioadă din 2018, când 
acestea s-au ridicat la 44,697,405 lei.  

 “Cifrele înregistrate în primul semestru al acestui an reprezintă un indicator al evoluției 

pozitive a business-ului, precum și un semnal pozitiv cu privire la creșterea interesului 

românilor pentru protecție financiară. Aceste rezultate ne plasează pe locul 3 în clasamentul 

companiilor de asigurari de viață, ceea ce ne bucură cu atât mai mult cu cât sărbătorim anul 

acesta 20 de ani de prezență pe piața din România, 20 de ani în care ne-am consolidat 

prezența ca partener de încredere în viața clieților noștri. Pentru viitor, misiunea noastră 

rămâne cea de a-i proteja financiar pe clienții noștri pentru ca ei să se bucure de viață alături 

de cei dragi.”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.  

În ceea ce privește strategia de business, compania Metropolitan Life deține o structură 

echilibrată de distribuție, investește constant în procesul de digitalizare și promovează un 

concept extrem de atractiv din punct de vedere profesional – consultantul financiar 

antreprenor. În acest sens, cu obiectivul de a extinde sprijinul oferit consultanților, în 2019 

Metropolitan Life a făcut tranziția către facilitarea unui proces de învățare mai dinamic și mai 

eficient, fiind singura companie de asigurări din România care a lansat o platformă de e-

learning pentru agenții de vânzări. Aplicația acționează ca un asistent personal de învățare, 

care ghidează utilizatorul prin cursuri video și recomandări punctuale, îmbunătățind astfel 

performanța echipei. Aplicatia a fost dezvoltată la nivel global, iar investiția în aceasta s-a 

ridicat la peste 1 milion USD.   

Totodată, în 2019 Metropolitan Life sărbătorește 20 de ani pe piața din România. În prezent, 

peste 2,5 milioane de clienți beneficiază de protecția financiară oferită de asigurările de viață 

și pensiile private de la Metropolitan Life. În 20 de ani compania a plătit despăgubiri în 

valoare de peste 50 de milioane USD, cumulând un număr de peste 50.000 de cazuri 

despăgubite ale clienților aflați în momente dificile ale vieții, pentru care polița de asigurare a 

fost o reală plasă de siguranță. În an aniversar, Metropolitan Life a lansat campania 20 la 

puterea 20, un proiect inedit ce scoate în evidență poveștile nespuse ale unor tineri cu 

realizări remarcabile azi, care construiesc România de mâine. Campania aniversara 20 la 

puterea 20 își propune să susțină generația care va aduce o creștere exponențială, pentru a-

și putea urma cu încredere planurile de viitor. 

 

 
 



 

 
 
Despre Metropolitan Life  
 
Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din 
lume, și sucursala a companiei irlandeze Metlife Europe d.a.c.. Înființată în 1868, MetLife oferă, la 
nivel global, asigurări de viață, planuri de pensii, beneficii pentru angajați și servicii de administrare a 
activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienți, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de 
țări și deţine poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul 
Mijlociu. În România, Metropolitan Life are peste 20 ani de activitate pe piața de asigurări de viață.  
2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de 
Metropolitan Life la nivel local. 
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