
 

Metropolitan Life anunță o creștere de 20% a primelor brute subscrise în 

primul trimestru din 2020 

București, 29 iulie 2020 - Metropolitan Life anunță o creștere de 20% a primelor 
brute subscrise în primele trei luni ale anului 2020, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului precedent.  

În primul trimestru al anului 2020, Metropolitan Life a înregistrat prime brute subscrise în 
valoare de 102,854,286 lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2019, când valoarea 
primelor brute subscrise s-a ridicat la 85,717,320 lei. 

 „Astăzi, mai mult ca niciodată, este important să le fim alături clienților noștri, în calitate de 

partener de încredere. Investiția în protecția financiară este un aspect extrem de important al 

realității prezente, iar, în această perioadă, am observat un interes crescut în rândul clienților 

noștri pentru siguranța individuală și a familiei. În continuare, prin toate liniile noastre de 

distribuție - agenție, bancassurance, telemarketing și cea care adresează beneficiile pentru 

angajați, suntem pregătiți să răspundem nevoilor complexe ale acestora.”, a declarat 

Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life. 

De asemenea, pe parcursul primului trimestru din 2020 au fost plătite indemnizații totale în 
valoare de 26.817.881, cu 23% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2019, când 
acestea s-au ridicat la 21.881.254 lei. 

În prezent, peste 2,5 milioane de clienți beneficiază de protecția financiară oferită de 
asigurările de viață și pensiile private de la Metropolitan Life. Compania își păstrează 
angajamentul față de piața din România și față de clienții săi pentru a contribui la protecția 
financiară, siguranța și îmbunătățirea calității vieții românilor și continuă să investească în 
dezvoltarea portofoliului de produse în linie cu schimbările constante ale nevoilor locale. 
 
Despre Metropolitan Life  
 
Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din 
lume, și sucursală 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 21 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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