
 

 

 
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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Pojišťovny MetLife a Amcico vystupují od ledna 2013 pod společným 
jménem  MetLife pojišťovna a.s. 

PRAHA, 22. ledna 2013 – Na začátku letošního roku došlo k dovršení fúze sloučením Amcico pojišťovny 
s pojišťovnou MetLife, dříve Aviva životní pojišťovnou. Fúze byla dokončena k 1. lednu 2013 změnou 
zápisu v obchodním rejstříku a to na základě předchozího souhlasu České národní banky. 
 
Na českém trhu je nyní skupina MetLife reprezentována jediným subjektem, MetLife pojišťovnou a.s.,     
IČ 45794944, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 
1653, se sídlem V Celnici 1028/10,  117 21 Praha 1. Na tento subjekt přešla od 1.1. 2013 i veškerá práva 
a povinnosti zanikající společnosti MetLife pojišťovna, a.s., IČ 25114344, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4611, se sídlem Londýnská 41, 120 21 Praha 2. 
 
„Spojením obou pojišťoven vznikl na českém pojistném trhu významný a dynamický subjekt se silnou 
vlastní distribuční sítí pojišťovacích zprostředkovatelů,“ říká Daniel Martínek, generální ředitel MetLife 
pojišťovny. „Jsme tak mnohem lépe připraveni uspokojit potřeby a přání našich klientů, a to na vysoké 
úrovni, na kterou je zvyklých 90 miliónů klientů společnosti MetLife ve 47 zemích světa“. 
 
Zahájení této transakce bylo poprvé oznámeno před rokem, na konci ledna 2012. MetLife, Inc., přední 
poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, završil prostřednictvím 
pojišťovny MetLife Amcico akvizici životní pojišťovny Aviva na českém trhu na začátku srpna loňského 
roku. Zápis v obchodním rejstříku je tak pomyslnou tečkou za celým spojením dříve samostatných 
subjektů. MetLife pojišťovna je nyní 7. největší pojišťovnou na českém trhu v kategorii prodeje životního 
pojištění. 


