
 

 

 
MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě 
pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, 
investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů 
všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz 

 
MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. Prostřednictvím 
svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, 
Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com 
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MetLife pojišťovna vybrala na pomoc po povodních 103 800 Kč 

PRAHA, 11. července 2013 – Ničivou silou zasáhly povodně v průběhu června velkou část České 
republiky. Na mnoha místech bylo a stále je potřeba pomoci. Zmírnit škody se rozhodla také MetLife 
pojišťovna, která vybranou částku 51 900 Kč od zaměstnanců zdvojnásobila na 103 800 Kč. Povodňová 
pomoc byla rozdělena mezi organizace Adra, Člověk v tísni a Český červený kříž.  
 
 „Někteří zaměstnanci se zapojili také do materiální 
sbírky. Vybrané desinfekční, čistící a úklidové 
prostředky, hygienické potřeby, rukavice, košťata, mopy, 
pytle, instantní polévky a balené vody byly převezeny do 
sběrného místa Českého červeného kříže,“ uvedla Naďa 
Šeráková, ředitelka firemní komunikace MetLife 
pojišťovny. „Kromě finanční pomoci   
naši zaměstnanci byli připraveni i k aktivnímu zapojení  
do odklízení následků povodní, a to až dvěma dny 
dobrovolnické práce. Zaměstnancům jsme chtěli 
poskytnout placené volno, respektive vyslat je na 
služební cestu, z důvodu možného pracovního úrazu  
na straně zaměstnance. Jenže Adra i koordinační 
centrum www.povodnovapomoc.cz nám sdělili, že 
dobrovolníků se našlo opravdu hodně, a tak si 
necháváme dobrovolnické dny na později, ať naše síly budou opravdu potřebně využity,“ dodala Šeráková 

Zaměstnanci MetLife pojišťovny nejvíce peněz vybrali pro společnost Člověk v tísni (27 000 Kč). Pro humanitární organizaci 
Adra činil příspěvek 15 400 Kč a pro Český červený kříž 9 500 Kč. Veškeré částky byly ze strany pojišťovny zdvojnásobeny. 
Celkově tak subjektům organizujícím povodňovou pomoc MetLife pojišťovna zaslala 103 800 Kč. Příspěvky byly realizovány 
formou srážky ze mzdy. Při částce tisíc korun a výše HR oddělení zajistilo zaměstnanci potvrzení o realizaci daru, tedy 
daňově odečitatelnou položku.   


