
Vypracuj projekt na tému:

ZI e pšeníe eko nomickej sítuĺÍcíe
v ob I o stj hospodĺÍrs tvo, zd r a votní ctvg q tu rí z m v

no Slovensku
a pošli nám ho v slovenskom a anglickom jazyku

do 31. marca 2A2L.

$ ŠTunHT !íYffiHrJ $ĺtntľ?

www.velvysla nectvo-m ladYc h.sk JB::I.T' ,,,ti*;*. ffi $Piavvs B

0cenenia pľe poistbuňu
ocenenie Poisťovatel'roka získal generálny riaditel'poistbvne MetLife Mario

Francisco Valdes Velasco. Poisťovňa získala v októbri tohto roka hned'dve ceny

od ekonomického týždenníka Trend, ked'okrem prestíŽneho ocenenia Maria

Valdesa získalo Metlife aj cenu za poistenie hypotéky. Obe ceny udelili pri

príležitosti, ked'sa týždenník vo svojom vydaní venoval oceňovaniu financných

inštitúcií, poisťovacích subjektov a vrcholových pľedstaviteľov týchto spoločností.

eno Valdes síce nie je Ši-

roke1 verejnosti známe,

avŠak v poistnom sektore

nejde o nováčika' Študoval agrobiznis na Arizonskej štátnej univerzite

a získal diplom z oblasti medzinárodného obchodu. Jeho začiatok

v MetLiÍe sa datu1e od roku 1994, pôsobil v GolÍskom zálive, niesol

zodpovednosť za vedenie spoločnosti v Turecku a od roku 2014 pö-

sobí na pozícii generálneho riaditelä na Slovensku' ,,Pre mňa vždy

bola, je a bude na prvom mieste spokojnosť klienta, pretože v našom

biznise je to najdôležitejšie. Služby klientom poskýujeme už desiatky

rokov a sme tu pre nich v case, keď to najviac potrebujú. Sme hrdí na

to, čo sme dosiahli, a preto by som sa chcel poďakovať všetkým klien'

tom, obchodným paĺtnerom aj zamestnancom za ich dôveru a spolu-

prácu počas ýchto rokov," povedal Mario Valdes.

HtAUilÉ KnÉDo _ tll{AllcľA lsT0TA
Druhé ocenenie, ktoré MetLiÍe získalo, je Cena za poistenie hypotéky'

ktoré reflektuje na výhody uzatvorenia poistky bez pomoci banky. lde

o produkt poisťovacieho sub;ektu rizikové Životné poistenĺe s klesajú-

cou poistnou sumou. Poisťovňa MetLiÍe Europe získala od porotcov

najviac bodov za variabilitu a komplexnosť produktu, pričom domino-

val v hodnotení aj pomer ceny a výkonu.

ocenenia sú spoločným výsledkom spolupráce Zamestnancov

MetLife, obchodných partnerov aj dlhoročného budovania a udrŽia-

vania si profesionálnych vzťahov na mediálnom trhu SR' Spoloč_

nosť MetLife tento rok oslavuje dvadsaťpäť rokov pôsobenia na

slovenskom poisťovacom trhu' A celé štvrťstoročie jej pôsobenia na

slovenskom poisťovacom trhu je lej hlavným krédom a synonymom
_ finančná istota.
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