
 

 
Metropolitan Life anunță o creștere de 17% a primelor brute subscrise  

în primul semetru al anului 2022 
 
 
București, august 2022 - Metropolitan Life anunță o creștere de 17% a primelor 
brute subscrise în primul semestru al anului 2022, comparativ cu aceeași perioadă 
a anului precedent.  
 
În primele șase luni ale anului 2022, Metropolitan Life a înregistrat prime brute subscrise în 
valoare de 298.615.386 lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2021, când valoarea primelor 
brute subscrise s-a ridicat la 255.993.644 lei.  
 
 
„Mediul în care activăm este unul dinamic, iar interesul crescut al clienților noștri pentru siguranța 
proprie și a familiilor, pentru sănătate și pentru protecție financiară a reprezentat, și continuă să 
reprezinte pentru noi, cea mai importantă motivație de a le fi alături, cu un angajament extrem de 
important față de fiecare persoană care achiziționează o poliță de asigurare, față de fiecare familie 
care are nevoie de protecție în fața neprevăzutului. Rezultatele obținute în primul semestru al 
anului 2022 ne motivează și reconfirmă obiectivul companiei de a fi un partener de încredere al 
românilor, în fiecare etapă și moment important din viața lor” declară Carmina Dragomir, CEO 
Metropolitan Life. 
 
În ceea ce privește indemnizațiile plătite în primele șase luni din 2022, acestea au avut o valoare 
de 88.708.973 lei, cu 20% mai mult față de aceeași perioadă din 2021, când s-au ridicat la 
74.224.336 lei. 

 
Despre Metropolitan Life  
 
MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și afiliații („MetLife”), este una dintre cele mai importante companii de servicii 

financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții 

individuali și instituționali să pășească cu încredere în viitor. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de 

piețe la nivel global și deține poziții de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 23 ani de activitate pe 

piața de asigurări de viață. Peste 3 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite 

de Metropolitan Life la nivel local 

 
 

 

http://www.metlife.com/

