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Doskonalimy
naszą sprawozdawczość
w dziedzinie
odpowiedzialności
społecznej

W MetLife staramy się nieustannie doskonalić pod względem
ekologicznym i społecznym oraz ładu korporacyjnego.
Co roku rozwijamy wiele z naszych poprzednich
raportów, by lepiej dostosować się do międzynarodowych
standardów sprawozdawczości oraz odpowiadać na zapytania
agencji ratingowych. Im bardziej podnosimy standard naszych
raportów, tym więcej informacji mamy do przekazania.
W tym roku nasze sprawozdanie obejmuje dwa
dokumenty oprócz Indeksu Global Reporting Initiative
(GRI). Pierwszy dokument to ogólne omówienie naszych
priorytetów związanych z inicjatywą Global Impact dostępne
pod adresem metlifeglobalimpact.com. Drugi dokument
to wszechstronne omówienie naszych zasad, procedur,
wyników i podejścia do kluczowych kwestii. Udoskonalone
podejście do sprawozdawczości umożliwia nam pogłębienie
i poszerzenie prezentowanego materiału, a nasi interesariusze
mogą dzięki temu łatwiej znajdować najważniejsze dla nich
informacje.
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Najważniejsze informacje
w raporcie Global Impact 2016
Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności
•

•

•

Inwestycje o wartości 26,2 mld dolarów w infrastrukturę
prorozwojową, w tym 16 mld dolarów w obligacje
komunalne wspierające tanie budownictwo, edukację
i służbę zdrowia; 9,3 mld dolarów w niezbędną
infrastrukturę komunikacyjną, taką jak lotniska, drogi
i porty; a także 900 mln dolarów* w infrastrukturę
energii odnawialnej.
Inwestycje ekologiczne o wartości 9,7 mld dolarów,
w tym udziały własnościowe w 37 elektrowniach
solarnych i wiatrowych, 56 nieruchomości
z certyfikatami LEED, a także 2,6 mld dolarów*
inwestycji w projekty związane z energią odnawialną.
Inwestycje o wartości 1,8 mld dolarów w bezpośrednie
zaspokajanie potrzeb społecznych i mieszkaniowych
rodzin o niskich dochodach.

Dbamy o stabilność: zarządzanie ryzykiem
i nadzór
•

•

•

 ostaliśmy uwzględnieni po raz pierwszy w Dow Jones
Z
Sustainability Index — North America (DJSI). DJSI to
powszechnie respektowany standard odpowiedzialności
społecznej. Indeks ten służy do monitorowania czołowych
firm dbających o zrównoważony rozwój. MetLife jest
jednym z zaledwie ośmiu ubezpieczycieli z Ameryki
Północnej, którzy zostali uwzględnieni w tym zestawieniu.
Wyróżnienie przez Deloitte i Alliance for Board Diversity
za jeden z najwyższych wskaźników zróżnicowania
zarządu wśród firm z listy Fortune 500. Według stanu z 31
grudnia 2016 r. 31% członków zarządu stanowiły kobiety,
a 23% przedstawiciele mniejszości etnicznych i rasowych.
Zostaliśmy uwzględnieni w zestawieniu Bloomberg
Financial Services Gender-Equality Index, co

odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz równości
płci we wszystkich oddziałach.
•

Wzmocniliśmy nadzór nad globalną zgodnością
z przepisami, wdrażając nową hierarchię ryzyka,
która umożliwia dokładniejszą ocenę ryzyka przez
pracowników wyższego szczebla odpowiedzialnych za
zgodność z przepisami oraz członków zarządu.

•

Fundacja MetLife
•

MetLife i Fundacja MetLife przyznały granty w wysokości
48 mln dolarów, w tym 30 mln dolarów na włączenie
finansowe, czyli pomoc osobom i rodzinom o niskich
dochodach, aby zapewnić im dostęp do bezpiecznych
i przystępnych cenowo produktów oraz usług finansowych.

•

Wolontariusze z MetLife przepracowali ponad 90 000
godzin na całym świecie, co stanowi wzrost o ponad 25%
w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zaufany partner: zaspokajamy potrzeby klientów
•

Ponad 48 mld dolarów wypłaconych posiadaczom polis.

•

Szerzej zakrojony dialog z konsumentami: Pozyskaliśmy
opinie ponad 55 000 dotychczasowych i potencjalnych
klientów z całego świata.

•

Wdrożyliśmy pakiet czterech programów Net Promoter
Score w celu mierzenia zadowolenia klientów z różnych
form interakcji.

•

Uzyskaliśmy wyróżnienie za „Wyjątkowe doświadczenia
klientów” od J.D. Power Certified Contact Center
ProgramSM za kanał telefonicznej obsługi na żywo
w Centrum Kontaktu Działu Rozwiązań Emerytalnych
i Dochodowych MetLife.

Podmiotowość pracowników: jeden globalny
zespół
•

•

Zintensyfikowaliśmy budowę zdrowych miejsc pracy
— otworzyliśmy najnowocześniejszą siedzibę główną
Działu Inwestycji z biurkami do siedzenia i stania,
stanowiskami wyposażonymi w bieżnie oraz ścieżkami
do spacerowania na zewnątrz budynku.
Wprowadziliśmy pierwszy regionalny Tydzień Prac
na rzecz Społeczności Lokalnych w regionie Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w którym wzięło
udział ponad 750 wolontariuszy.

Wprowadziliśmy nową formę rozwoju talentów —
narzędzie do przekazywania opinii o przełożonych
mających co najmniej troje bezpośrednich podwładnych.

Wywieramy pozytywny wpływ: pozycja
lidera w dziedzinie zapobiegania zmianom
klimatycznym
•

Jako pierwszy ubezpieczyciel pochodzący z USA
osiągnęliśmy neutralność względem efektu cieplarnianego.

•

Uzyskaliśmy nagrodę Climate Leadership Award od
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska za ambitne
cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.

•

Uzyskaliśmy ocenę „A-” od CDP (poprzednio Carbon
Disclosure Project) za sprawozdawczość i zarządzanie
w sprawach ochrony klimatu. Dzięki tej ocenie MetLife
plasuje się w górnym kwartylu rankingu CDP w kategorii
„Przywództwo” w branży usług finansowych.

•

W ramach programu angażowania pracowników MetLife
Our Green Impact zmobilizowaliśmy 8000 osób do
działań na rzecz środowiska.

* Kwota 2,6 mld dolarów przeznaczona na projekty związane z energią odnawialną obejmuje wskazane 900 mln dolarów na inwestycje w infrastrukturę energii odnawialnej.
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MetLife

Navigating Life Together

MetLife, Inc. jest globalnym liderem w dziedzinie ubezpieczeń, rent kapitałowych, świadczeń
pracowniczych i zarządzania majątkiem, obsługującym 100 mln klientów i ponad 90 firm z pierwszej setki
listy FORTUNE 500®. Za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych i stowarzyszonych MetLife działa
w ponad 40 krajach i zajmuje czołową pozycję rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie
oraz na Bliskim Wschodzie.

5

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2016 | Navigating Life Together

Odświeżona strategia korporacyjna
Świat się zmienia, a my dostosowujemy się do nowych
warunków, dokonując największych przekształceń w naszej
historii. Zmieniamy sposoby prowadzenia działalności, abyśmy
mogli odnosić sukcesy w różnych warunkach. Wprowadzona
w 2016 roku nowa strategia korporacyjna i odświeżona marka
odzwierciedlają nowoczesną, zorientowaną na klientów firmę,
którą się stajemy. Podkreślają one istotną rolę, jaką odgrywamy
w życiu klientów, oraz naszą partnerską współpracę z nimi.
Stajemy się prostszą i sprawniejszą firmą, a jednocześnie
nieustannie poszukujemy nowych sposobów generowania
wartości dla klientów i udziałowców. Wsłuchujemy się uważnie
w głos klientów i wykorzystujemy ich opinie do tworzenia
nowych produktów oraz usług, które będą zaspokajały ich
potrzeby. Koncentrujemy się na rozwoju przodującego na rynku
Działu Świadczeń Grupowych w USA oraz na wzroście udziału
w kluczowych rynkach na świecie. Głównymi katalizatorami
naszych czterech nowych filarów strategicznych są cyfryzacja
i uproszczenie.

Nasze wartości

Optymalizacja
wartości i ryzyka

Dostarczanie odpowiednich
rozwiązań właściwym
klientom

One MetLife
Cyfryzacja.
Uproszczenie.

Zwiększanie
efektywności
operacyjnej

Wzmocnienie
konkurencyjności
sieci sprzedaży

Przekształcenie naszej firmy.
Osiagamy najwyzsze stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

Choć nasza strategia się zmienia, nasze wartości niezmiennie
wyrastają z dotychczasowej filozofii. Uważamy, że koncentrując
się przede wszystkim na klientach, nieustannie się doskonaląc
i ułatwiając klientom korzystanie z naszej oferty, wspólnie
odniesiemy sukces jako One MetLife.

Klienci przede wszystkim

Nieustannie się doskonalimy

Z nami łatwiej

Wspólny sukces

Szacunek i troska o klienta są
podstawą wszystkiego, co robimy.
Nadają sens naszej pracy i tworzą
kulturę organizacyjną, inspirując
naszych akcjonariuszy i społeczności,
w których działamy.

Nieustannie poszukujemy nowych
i lepszych rozwiązań. Jako liderzy
branży ubezpieczeniowej wyznaczamy
nowe standardy, podejmujemy
przemyślane działania i uczymy się
na błędach.

Produkty ubezpieczeniowe bywają
skomplikowane. Dlatego poszukujemy
najprostszych i najlepszych rozwiązań dla
naszych Klientów, dzięki czemu możemy
wyprzedzać ich oczekiwania i budować
wzajemne zaufanie.

Łączy nas wspólny cel. Kierujemy się
uczciwością, rzetelnością i stawiamy
na różnorodność. Jesteśmy otwarci
na nowości i współpracę oraz
wykorzystujemy najlepsze praktyki
stosowane w różnych obszarach
naszej firmy.
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Nasze produkty
W USA oferujemy różne produkty z dziedziny
ubezpieczeń i usług finansowych, w tym ubezpieczenia
na życie, dentystyczne, od niezdolności do pracy,
majątkowe i wypadkowe, produkty z gwarantowanym
oprocentowaniem i rentowe dla klientów zarówno
indywidualnych, jak i grupowych.
Poza USA oferujemy ubezpieczenie na życie, medyczne,
dentystyczne, kredytów oraz inne ubezpieczenia
zdrowotne i od następstw wypadków, a także produkty
rentowe, na dożycie, emerytalne i oszczędnościowe dla
klientów indywidualnych i grupowych.

Wyodrębnienie Działu Sprzedaży Detalicznej
w USA
Chcąc dostosować działalność do zmian w naszej
strategii, rozpoczęliśmy restrukturyzację. W styczniu
2016 r. ogłosiliśmy zamiar wyodrębnienia znacznej części
Działu Sprzedaży Detaliczne w USA. Decyzja ta była
podyktowana wynikami strategicznego przeglądu naszej
działalności oraz wpływem czynników regulacyjnych
i ekonomicznych. Jako osobna firma Dział Sprzedaży
Detalicznej planuje odnosić korzyści z bardziej
skoncentrowanej działalności, a także elastyczności
produktowej i operacyjnej. Wyodrębnienie tego działu
przyniesie też znaczne korzyści MetLife, ponieważ
umożliwi nam większą koncentrację na segmencie
grupowym oraz działalności międzynarodowej w USA.
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Fundacja MetLife
Każdy potrzebuje dostępu do odpowiednich narzędzi
finansowych, by móc osiągać swoje cele. Dlatego
właśnie Fundacja MetLife przyznaje granty mające na
celu zwiększenie włączenia finansowego, dzięki którym
osoby o niskich dochodach mogą szybciej poprawić
swoją kondycję finansową. W tym celu Fundacja
współpracuje z organizacjami nastawionymi na wyniki,
które oferują porady, usługi i wsparcie, aby pomóc
ludziom w pokonywaniu życiowych zakrętów i osiąganiu
długoterminowych celów finansowych. Od swojego
powstania w 1976 r. Fundacja MetLife przekazała ponad
744 mln dolarów grantów, aby zmieniać na lepsze życie
osób, rodzin i społeczności, którym służymy.

Wyodrębniony Dział Sprzedaży Detalicznej w USA działa
pod nową marką Brighthouse Financial. Więcej informacji
można uzyskać pod adresem brighthousefinancial.com.

Nasze podstawowe
produkty i usługi
•

Ubezpieczenie zdrowotne i od
następstw wypadków

•

Renty

•

Ubezpieczenie
samochodów i mieszkań

•

Ubezpieczenia kredytów

•

Ubezpieczenia dentystyczne

•

Ubezpieczenia na wypadek
inwalidztwa

•

Usługi prawne

•

Ubezpieczenia na życie

•

Ubezpieczenia medyczne

•

Planowanie emerytur oraz produkty
emerytalne i oszczędnościowe

•

Ubezpieczenia okulistyczne

Kraje, w których działamy
Arabia Saudyjska
Argentyna
Australia
Bahrajn
Bangladesz
Brazylia
Bułgaria
Chile
Chiny
Cypr
Czechy
Egipt
Ekwador
Francja
Grecja

Hiszpania
Hongkong
Indie
Irlandia
Japonia
Jordania
Katar
Kolumbia
Korea Płd.
Kuwejt
Liban
Malezja
Meksyk
Nepal
Oman

Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Słowacja
Stany Zjednoczone
Turcja
Ukraina
Urugwaj
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
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Wybrane nagrody i wyróżnienia
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Dow Jones Sustainability Index 2016 —
Ameryka Północna

Magazyn Fortune
Najbardziej Podziwiane Firmy na
Świecie 2016

Bloomberg
Wskaźnik równouprawnienia płci
w sektorze usług finansowych

Agencja Ochrony Środowiska
Stanów Zjednoczonych
Nagroda dla Lidera w dziedzinie
Klimatu 2016 za doskonałość w zakresie
zarządzania gazami cieplarnianymi
(wyznaczanie celów)

J.D. Power
Nagroda za „Wyjątkowe doświadczenia
klientów” od J.D. Power za kanał telefonicznej
obsługi na żywo* w Centrum Kontaktu Działu
Rozwiązań Emerytalnych i Dochodowych
MetLife

Fundacja Human Rights Campaign
Najlepsi Pracodawcy pod względem
Równości dla Osób LGBT 2016

Magazyn Newsweek
Najbardziej ekologiczne firmy
świata 2016

Czasopismo Working Mother
100 Najlepszych Firm 2016

™

Magazyn G.I. Jobs
Pracodawca Przyjazny Wojskowym

Hispanic Association on
Corporate Responsibility
Indeks Otwartości Korporacyjnej 2016

National Association for
Female Executives
50 Najlepszych Firm dla Kobiet
na Stanowiskach Kierowniczych 2016

Women’s Business Enterprise
National Council
Jedna z najlepszych amerykańskich
korporacji dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety

Dave Thomas Foundation
Najlepszy Pracodawca dla Osób
Adoptujących Dzieci 2016

WorldatWork
Wyróżnienie za Równowagę między
Życiem Zawodowym i Osobistym 2016

Magazyn LATINA Style
Najlepsze Miejsca Pracy dla Kobiet
Latynoskich

Reader’s Digest
Najbardziej Zaufane Marki

* Wyróżnienie J.D. Power 2016 Certified Contact Center ProgramSM zostało przyznane na podstawie pomyślnych wyników audytu oraz przekroczenia poziomu odniesienia zadowolenia klientów w świetle
wyników badania niedawnych interakcji związanych z obsługą klientów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.jdpower.com/ccc.
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Nasze cele związane z inicjatywą
Global Impact
W 2015 r. firma MetLife wyznaczyła sobie cele dotyczące interakcji z pracownikami, klientami,
dostawcami, społecznościami i środowiskiem. Jest to nasz pierwszy raport z postępów w ich osiąganiu.
Cele w zakresie zarządzania ryzykiem i etyki
Cel

Postępy

Krzewienie zdrowej kultury
postępowania z ryzykiem przez
zachęcanie pracowników do
ukończenia szkolenia z zarządzania
ryzykiem „Trzy linie obrony”.

Zgodnie z założeniami. MetLife rozwija kulturę świadomości ryzyka i solidną platformę zarządzania. W 2016 roku umacnialiśmy świadomość
ryzyka w ramach szkoleń poświęconych tej kwestii oraz komunikacji ogólnofirmowej. Działania te obejmowały:

Zarządzanie ryzykiem zgodnie
z zatwierdzonymi oświadczeniami
w sprawie gotowości do
podejmowania ryzyka.

•

Zapisywanie nowych pracowników na obowiązkowy kurs Trzy linie obrony. Według stanu z 31 grudnia 2016 r. szkolenie ukończyło około
98% pracowników.

•

Wdrożenie obowiązkowego szkolenia z zarządzania ryzykiem dla wszystkich pracowników MetLife w Europie. Według stanu z 11 stycznia
2017 r. szkolenie ukończyło 94% pracowników MetLife z Europy.

•

Prezentowanie pracowników Działu Globalnego Zarządzania Ryzykiem w naszej witrynie intranetowej oraz podkreślanie ich roli w Trzech
liniach obrony.

Zgodnie z założeniami. Oświadczenie MetLife w sprawie gotowości do podejmowania ryzyka (RAS) określa rodzaje i łączny poziom ryzyka,
jakie firma MetLife jest gotowa podjąć w świetle swoich celów strategicznych oraz planu biznesowego. Umożliwia ono kierownictwu
i zarządowi orientację w poziomie ryzyka i jego pomiar, a także zarządzanie ryzykiem wynikającym z działalności biznesowej firmy
w ramach naszej gotowości do jego podejmowania. Oświadczenie RAS podlega corocznemu przeglądowi z uwzględnieniem zmian
w pożądanym profilu ryzyka firmy, celów strategicznych i planu biznesowego, a także zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów.

Cele związane z klientami
Cel

Postępy

Wdrożenie pakietu programów Net
Promoter Score w celu mierzenia
zadowolenia klientów z różnych
form interakcji.

Osiągnięty. W 2016 r. firma MetLife wdrożyła program NPS 360, który obejmuje następujące rodzaje badań NPS.
•

Transakcyjny NPS (tNPS) — rozpoczęte w 2012

•

Relacyjny NPS (rNPS)

•

Konkurencyjny NPS (cNPS)

Wdrożyliśmy także pracowniczy NPS (eNPS). Wdrożenie tych programów umożliwi nam większą orientację na klientów oraz zapewnianie
klientom najlepszych możliwych doświadczeń.
Wykazanie wzrostu lojalności
klientów odzwierciedlonego
w wynikach NPS i utrzymania
klientów.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. wyniki transakcyjnego NPS — naszego podstawowego wskaźnika — wzrosły w przypadku większości
rynków i punktów kontaktu.
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Cele związane z pracownikami
Cel

Postępy

Krzewienie ujednoliconej
kultury zdrowia w całej
firmie z wykorzystaniem
programów wellness w każdym kraju.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. za pośrednictwem sieci lokalnych liderów ds. wellness pracownicy z ponad 40 krajów mogli korzystać
z globalnego programu Wellness for Life. Na całym świecie prowadziliśmy ponad 200 inicjatyw związanych z dobrym samopoczuciem.
Nasze działania na rzecz wellness w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (regionie EMEA) przyczyniły się do rozwoju regionalnej
kultury dobrego samopoczucia. Ponad 1100 pracowników na 16 rynkach EMEA uczestniczyło w konkursie Global Corporate Challenge,
robiąc łącznie 1,5 miliarda kroków w ciągu 100 dni. Dzięki temu firma MetLife zajęła w programie pierwsze miejsce wśród globalnych
ubezpieczycieli. Jednolita marka centrów fitness i kafeterii w USA pod nazwą Wellness for Life oraz rebranding globalnych programów na
rzecz dobrego samopoczucia zwiększyły zasięg i spójność przekazu kierowanego do pracowników.

Zadbanie o to, by wszyscy pracownicy
MetLife troszczyli się o zdrowie i mieli
dostęp do wartościowych lokalnych
planów oraz programów w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami. W ramach programu Wellness for Life zwiększaliśmy świadomość pracowników w odniesieniu do najważniejszych
aspektów zdrowotnych, takich jak właściwe odżywianie się, aktywność fizyczna, sen i zapobieganie chorobom. W trakcie roku pracownicy
mogli uczestniczyć w programach lokalnych prowadzonych w 43 krajach i wyrabiać w sobie zdrowe nawyki (np. jeść owoce i warzywa oraz
wykonywać regularne ćwiczenia fizyczne i praktyki relaksacyjne) czy też uczestniczyć w akcji szczepień lub badań kontrolnych.

Krzewienie kultury współpracy,
w której wszyscy pracownicy mogą
aktywnie uczestniczyć w działaniach
Zespołów ds. różnorodności
i współpracy (DBRN).

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. zespoły DBRN na całym świecie umożliwiały swoim członkom rozwój osobisty i zawodowy oraz
nawiązywanie kontaktów, a także zapewniały wzajemne wsparcie i możliwość działania na rzecz społeczności.
•

Rodziny w MetLife zorganizowały 22 wydarzenia w USA poświęcone oszczędzaniu na studia oraz planowaniu finansowemu.

•

Geje, Lesbijki, Biseksualiści, Osoby Transpłciowe i Przyjaciele w MetLife zorganizowali 14 wydarzeń w USA oraz Irlandii, w tym Marsz
Dumy w USA, w którym uczestniczyli pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Efekty można obserwować przy użyciu hasztagu
#metlifepride.

•

Globalni, Wielokulturowi, Profesjonalni zorganizowali 25 wydarzeń w USA, w tym jedno pomagające w nauce nowego języka.

•

Zespół MetLife DiverseAbilities (Sieć Wsparcia Osób o Odmiennych Możliwościach) zorganizował 13 wydarzeń w USA, w tym
Dzień Mentoringu dla Osób z Niepełnosprawnością, podczas którego pracownicy MetLife z pięciu biur byli mentorami studentów
z niepełnosprawnością.

•

Zespół Weteranów MetLife zorganizował 70 wydarzeń w USA i Wielkiej Brytanii, w tym Valor Games w USA.

•

Wschodzący Profesjonaliści w MetLife zorganizowali 85 wydarzeń w USA, w tym forum innowacyjności.

•

Biznesowa Sieć Kobiet zorganizowała 40 wydarzeń, w tym serię wystąpień przedstawicielek zarządu.

Cele związane z różnorodnością wśród dostawców
Cel

Postępy

Uzyskiwanie 10-procentowego
wzrostu udziału mniejszościowych
dostawców corocznie do roku 2020.

Zgodnie z założeniami. W 2016 roku liczba naszych dostawców mniejszościowych wzrosła o 16 procent. Łączne wydatki firmy na zakup
u mniejszościowych dostawców wyniosły 10,6%.

Dążenie do udziału dostawcy
mniejszościowego w 100%
inicjatyw związanych
z pozyskiwaniem dostawców.

Zgodnie z założeniami. Osiągnęliśmy 80-procentową poprawę względem roku 2015, co oznacza uwzględnienie co najmniej jednego
dostawcy mniejszościowego w 90 procentach zapytań ofertowych.

Wdrożenie programu mentoringowego
dla dostawców mniejszościowych
w celu osiągnięcia 15-procentowego
rozwoju programu do 2020 r.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. został wdrożony program mentoringowy dla dostawców mniejszościowych, w wyniku którego 40%
uczestników wybrano jako dostawców. Działania na rzecz osiągnięcia lub przekroczenia celu do 2020 r. przebiegają zgodnie z założeniami.
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Cele Fundacji MetLife
Cel

Postępy

Przekazanie w ciągu pięciu lat
(od 2013 r.) 200 mln dolarów na
zwiększanie dostępności
wartościowych usług finansowych
niezbędnych do poprawy standardu
życia ludzi na całym świecie.

Zgodnie z założeniami. Do końca 2016 r. przekazaliśmy ponad 123 mln dolarów z docelowej kwoty 200 mln dolarów.

Cele ekologiczne
Cel

Postępy

Osiągnąć poziom neutralności
względem efektu cieplarnianego
w 2016 r.

Osiągnięty. Osiągnęliśmy neutralność względem efektu cieplarnianego w 2016 r. dzięki wdrożeniu sposobów oszczędzania energii, redukcji
podróży służbowych na rzecz stosowania narzędzi do współpracy oraz wspieraniu projektów przyczyniających się do zmniejszania emisji
gazów cieplarnianych i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wspieramy projekty minimalizacji emisji dwutlenku węgla, które
sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi w krajach, w których prowadzimy działalność.

Zmniejszenie łącznego zużycia
energii we wszystkich obiektach
firmy na całym świecie o 10% do
2020 r. względem roku odniesienia
2012.

Zgodnie z założeniami. Nieustannie redukujemy zużycie energii w ramach projektów rozbudowy i modernizacji obiektów na całym świecie.
Są to inwestycje związane z instalacją oświetlenia, efektywnych systemów klimatyzacji i czujników obecności, wymianą chłodziarek i kotłów,
pomiarami zapotrzebowania na energię itp. Zespół MetLife ds. Zrównoważonego Rozwoju poprowadził program edukacyjny poświęcony
oszczędzaniu energii dla pracowników zajmujących się nieruchomościami na całym świecie. Dzięki temu udało się zidentyfikować
możliwości redukcji zużycia energii w każdym regionie naszej działalności.

Zmniejszenie lokalnych emisji
dwutlenku węgla o 10% do 2020 r.
względem roku odniesienia 2012.

Zgodnie z założeniami. Redukujemy poziom emisji dwutlenku węgla, realizując projekty inwestycyjne na rzecz efektywności energetycznej
w USA i pozostałych krajach, stosując najlepsze praktyki zrównoważonego rozwoju w nowych miejscach pracy, konsolidując biura oraz
promując korzystanie z narzędzi do współpracy w celu ograniczenia podróży służbowych. W przypadku istniejących już biur optymalizujemy
ich efektywność energetyczną, wdrażając najlepsze praktyki zarządzania energią, konsolidując biura w pojedyncze placówki, a także
projektując biura światowej klasy z innowacyjnymi technologiami i miejscami do współpracy.

Wymaganie od 100 największych
dostawców MetLife
ujawnienia poziomów emisji
gazów cieplarnianych oraz działań
podejmowanych w celu ich
minimalizacji do 2020 r.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. firma MetLife skłoniła 70 dostawców, w tym po raz pierwszy niektórych dostawców międzynarodowych,
do ujawnienia działań na rzecz zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem formularza CDP. Będziemy nadal
wywierać na nich wpływ w celu wspólnego osiągania celów ekologicznych.
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Tworzymy wartość:
inwestujemy
w społeczności
Najważniejsze informacje
•

Inwestycje o wartości 26,2 mld dolarów w infrastrukturę prorozwojową, w tym 16 mld
dolarów w obligacje komunalne wspierające tanie budownictwo, edukację i służbę zdrowia;
9,3 mld dolarów w niezbędną infrastrukturę komunikacyjną, taką jak lotniska, drogi i porty;
a także 900 mln dolarów* w infrastrukturę energii odnawialnej.

•

Inwestycje ekologiczne o wartości 9,7 mld dolarów, w tym udziały własnościowe
w 37 elektrowniach solarnych i wiatrowych, 56 nieruchomości z certyfikatami LEED,
a także 2,6 mld dolarów* inwestycji w projekty związane z energią odnawialną.

•

Inwestycje o wartości 1,8 mld dolarów w bezpośrednie zaspokajanie potrzeb społecznych
i mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach.

Nasze podejście
Umiejętność ostrożnego dostosowywania aktywów do pasywów związanych z produktami,
które mogą obowiązywać przez 30 lub więcej lat, umożliwia nam wywiązywanie się z obietnic
składanych milionom klientów spółek MetLife na całym świecie. Szeroki zasięg w wielu
sektorach i na różnych rynkach zapewnia nam ponad 800 specjalistów ds. inwestycji na
całym świecie.
Koncentrujemy się na wartości każdego składnika aktywów oraz względnej wartości
poszczególnych klas aktywów, oceniając, które z nich przynoszą najatrakcyjniejszy zwrot przy
danym ryzyku i innych uwarunkowaniach. Koncentrujemy się przede wszystkim na przyszłości
i pod jej kątem dostosowujemy portfel inwestycyjny MetLife, starając się jednocześnie
wykorzystywać aktualne możliwości.

* Kwota 2,6 mld dolarów przeznaczona na projekty związane z energią odnawialną obejmuje wskazane 900 mln dolarów na inwestycje w infrastrukturę energii odnawialnej.
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Podstawowe zasady inwestowania
•

MetLife uważa zarządzanie aktywami i pasywami
za zasadniczą kompetencję i ostrożnie dopasowuje
aktywa do pasywów w skali całej swojej globalnej
działalności.

•

MetLife koncentruje się na wartości każdego składnika
aktywów oraz względnej wartości poszczególnych
klas aktywów, oceniając, które z nich przynoszą
najatrakcyjniejszy zwrot przy danym ryzyku.

•

 etLife stosuje bardzo zdyscyplinowane podejście do
M
zarządzania ryzykiem w całym portfelu inwestycyjnym
i uznaje zarządzanie ryzykiem za podstawowy element
swojej kultury. Dyscyplina ta przejawia się w całym
procesie inwestycyjnym w postaci specjalnych
systemów, protokołów i modeli. Starannie oceniamy
zagrożenia i szanse stwarzane przez każdą inwestycję,
w tym aspekty związane z ochroną środowiska,
kwestiami społecznymi oraz nadzorem.

Główne cechy wyróżniające
•

•

•

•

MetLife ma solidny bilans i pozycję kapitałową,
co umożliwia firmie dotrzymywanie zobowiązań.
 etLife odnosi korzyści dzięki silnej marce, dywersyfikacji
M
działalności oraz mocnym podstawom finansowym,
szczególnie w trudnych warunkach rynkowych.
Obszerny portfel inwestycyjny i zakres działalności
operacyjnej umożliwia nam szerokie zaangażowanie
w różnych sektorach i na różnych rynkach. Szczególną
wagę przywiązujemy do bezpośredniej, zasadniczej
analizy prowadzonej przez wewnętrzny zespół
analityków oraz specjalistów sektorowych.
 etLife jest znaczącym inicjatorem aktywów
M
w obrocie niepublicznym, w tym komercyjnych
i rolniczych kredytów hipotecznych oraz emisji
niepublicznych, co zapewnia nam przewagę
konkurencyjną na tych rynkach.
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Zróżnicowany portfel inwestycyjny MetLife
Portfel inwestycyjny MetLife o wartości 476,51 mld
dolarów (zgodnie ze stanem z 31 grudnia 2016 r.) obejmuje
papiery wartościowe oraz aktywa niepubliczne. Alokacja
aktywów odzwierciedla rodzaje zobowiązań spółek
MetLife na świecie. Nasze aktywa zmieniają się z czasem
odpowiednio do wartości względnej oraz naszej oceny
gospodarki i rynków finansowych. Dbamy o odpowiedni
poziom dywersyfikacji oraz jakości aktywów.

Zróżnicowany portfel globalny

157,0 mld USD
Obligacje korporacyjne
		o ratingu inwestycyjnym
75,7 mld USD

2,0%

3,6%

3,0%

5,4%
32,9%

12,0%

Kredyty hipoteczne

62,2 mld USD
Strukturyzowane instrumenty
		finansowe
57,5 mld USD
Obligacje rządu i agencji Stanów
		Zjednoczonych
57,1 mld USD

Zagraniczne obligacje państwowe

25,7 mld USD
Środki pieniężne i inwestycje 		
		krótkoterminowe

12,1%
13,1%

15,9%

17,1 mld USD
Obligacje korporacyjne o ratingu
		poniżej inwestycyjnego
14,3 mld USD

Inwestycje w nieruchomości

9,9 mld USD
Korporacyjne inwestycje
		kapitałowe
1 Stan z 31 grudnia 2016 r. Patrz Oświadczenia prawne na s. 46, gdzie zamieszczono informacje finansowe inne niż zgodne z GAAP, definicje i/lub uzgodnienia.
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Inwestycje prorozwojowe MetLife (mln dolarów)

Oddziaływanie przez inwestycje

Już od niemal 150 lat MetLife jest stabilnym i szanowanym
dostawcą finansowych usług oraz produktów, które
niosą ze sobą długookresowe obietnice względem
klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Pomagamy
klientom w zaspokajaniu potrzeb finansowych, aby mogli
osiągać swoje cele i pokonywać życiowe zakręty. MetLife
jest firmą głęboko zakorzenioną w społecznościach na
całym świecie, co pozwala nam korzystnie oddziaływać
na miliony osób. MetLife zarówno bezpośrednio,
jak i pośrednio przyczynia się do rozwoju lokalnych
gospodarek, m.in. inwestując, tworząc miejsca pracy,
wypłacając świadczenia i płacąc podatki.
Nasza zdolność do wywiązywania się z umów po wielu
latach wymaga poszukiwania stabilnych, bezpiecznych
i zróżnicowanych inwestycji, które oferują konkurencyjny
zwrot skorygowany o ryzyko. Ocena ryzyka jest
nieodłącznym elementem procesu due diligence
związanego z wyborem i monitorowaniem tych inwestycji.
Stosujemy rygorystyczne zasady zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do całego portfela inwestycyjnego
i starannie oceniamy zagrożenia oraz szanse stwarzane
przez poszczególne inwestycje, w tym właściwe
zagrożenia i okazje związane z ochroną środowiska,
kwestiami społecznymi oraz nadzorem.

Wartość
godziwa 2016

Inwestycje
2016

Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe

1804

298

Inwestycje ekologiczne

9683

174

Infrastruktura

9288

2354

15 991

1251

36 766

4077

Rok fiskalny

Inwestycje prorozwojowe definiujemy jako
nakłady, które przynoszą korzyści społeczne lub
ekologiczne, a jednocześnie pozwalają uzyskać
zwrot finansowy. Inwestycje te stanowią tylko
część naszego portfela, ale cenimy możliwość
wykorzystywania ich do tworzenia wartości
zarówno finansowej, jak i społecznej.

Ryzyko i szanse związane z ochroną
środowiska, kwestiami społecznymi oraz
nadzorem
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Obligacje komunalne
Razem

Inwestycje ekologiczne
MetLife dba o skuteczną ochronę środowiska, co przejawia
się w konsekwentnym inwestowaniu w ekologiczne
budownictwo i energię ze źródeł odnawialnych. Zgodnie
ze stanem z 31 grudnia 2016 r. mieliśmy:
•

2,6 mld dolarów inwestycji w projekty pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych;

•

udziały własnościowe w 37 elektrowniach wiatrowych
i słonecznych, które wytwarzają dość czystej energii,
by zasilić około 1,3 mln gospodarstw domowych;

•

udziały w 56 nieruchomościach z certyfikatem LEED.

Inwestycje w infrastrukturę
Portfel zadłużeń zaciągniętych na rozwój infrastruktury
MetLife obejmuje aktywa zapewniające niezbędne usługi.
Zainwestowaliśmy w infrastrukturę 9,3 mld dolarów, w tym
w lotniska, porty, drogi, rurociągi, linie przesyłowe oraz
produkcję energii, w tym elektrownie solarne i wiatrowe na
skalę przemysłową.
Inwestycje MetLife w energię odnawialną wspierają
budowę i długoterminową eksploatację elektrowni, które
kompensują emisje gazów cieplarnianych, a jednocześnie
przyczyniają się do osiągania wyznaczonych przez
władze lokalne celów związanych z energią ze źródeł
odnawialnych.

Inwestycje społeczne i w tanie budownictwo
mieszkaniowe
Inwestycje społeczne i w tanie budownictwo mieszkaniowe
MetLife przynoszą lokalnym społecznościom wymierne
korzyści. Inwestycje społeczne w wysokości 1,8 mld
dolarów obejmują tanie budownictwo, obiekty
użyteczności publicznej i inne transakcje służące osobom
i społecznościom o niskich dochodach.
Na przykład w 2016 roku firma MetLife udzieliła nowej
pożyczki w programie FlexCap, która wspiera lokalne biura
organizacji Habitat for Humanity w USA. Transakcja ta
umożliwi klientom o niskich dochodach dostęp do usług
i programów finansowych po rozsądnych kosztach. Kredyty
mieszkaniowe oferowane przez Habitat for Humanity są
dostosowane do potrzeb rodzin, a nowi nabywcy korzystają
z poradnictwa przygotowującego ich do posiadania domu.

MetLife już od dawna inwestuje w tanie
budownictwo na wynajem dla rodzin o niskich
dochodach w USA. Inwestycjom tym sprzyja
ulga podatkowa na cele mieszkaniowe dla
osób o niskich dochodach przysługująca na
mocy rozdziału 42 Ordynacji podatkowej USA.
Wysokiej jakości lokale mieszkalne na wynajem,
które powstały dzięki tym inwestycjom, są
dostępne dla rodzin uzyskujących dochody
poniżej 60 procent mediany w danym regionie.
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Obligacje komunalne
Na koniec roku 2016 firma MetLife miała inwestycje
o wartości 16 mld dolarów w obligacje komunalne
wspierające infrastrukturę, edukację, służbę zdrowia i tanie
budownictwo. Inwestycje te obejmują około 400 jednostek
administracyjnych w 47 stanach i Dystrykcie Kolumbii.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia firma MetLife zwiększyła
inwestycje w obligacje komunalne o ponad 300 procent.

Dział Zarządzania Inwestycjami MetLife
Oprócz inwestycji prorozwojowych pozyskiwanych do
naszego ogólnego portfela Dział Zarządzania Inwestycjami
MetLife pozyskuje także takie okazje inwestycyjne dla
swoich klientów instytucjonalnych. Na koniec roku 2016
firma MetLife pozyskała dla swoich klientów inwestycje
w ekologiczne budownictwo i energię ze źródeł
odnawialnych o wartości ponad 7 mld dolarów.

Więcej informacji
•

MetLife Investments

•

MetLife 4Q 2016 Investments Factsheet

•

MetLife 4Q 2016 Combined Managed Assets

•

MetLife Community and Affordable Housing Investments

•

MetLife Green Investments

Inicjatywa ESG MetLife związana z inwestycjami w nieruchomości
Inicjatywa MetLife pod nazwą Ekologia, Społeczeństwo i Ład korporacyjny
(Environmental, Social and Governance, ESG) ma na celu uwzględnianie efektywności
energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Niedawno powołaliśmy Komitet Doradczy ESG,
w którego skład wchodzą członkowie zarządu działu MetLife Real Estate. Komitet ten
kieruje pracami grupy roboczej ESG nad wdrażaniem strategicznych inicjatyw ESG w skali
całego portfela nieruchomości. Ta restrukturyzacja umożliwia jeszcze głębszą integrację
zrównoważonego rozwoju w działalności naszej firmy, ponieważ do działań ESG angażuje
więcej przedstawicieli kadry zarządzającej.
Wyniki ESG naszych aktywów oraz swoje postępy mierzymy, uczestnicząc w badaniu
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) obejmującym kilka naszych portfeli.
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Zarządzamy ryzykiem, działając
etycznie i uczciwie
Najważniejsze informacje
•

Zostaliśmy uwzględnieni po raz pierwszy w Dow Jones Sustainability Index — North America (DJSI). DJSI to powszechnie respektowany standard
odpowiedzialności społecznej. Indeks ten służy do monitorowania czołowych firm dbających o zrównoważony rozwój. MetLife jest jednym z zaledwie
ośmiu ubezpieczycieli z Ameryki Północnej, którzy zostali uwzględnieni w tym zestawieniu.

•

Wyróżnienie przez Deloitte i Alliance for Board Diversity za jeden z najwyższych wskaźników zróżnicowania zarządu wśród firm z listy Fortune 500.
Według stanu z 31 grudnia 2016 r. 31% członków zarządu stanowiły kobiety, a 23% przedstawiciele mniejszości etnicznych i rasowych.

•

Zostaliśmy uwzględnieni w zestawieniu Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index, co odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz równości płci
we wszystkich oddziałach.

•

Wzmocniliśmy nadzór nad globalną zgodnością z przepisami, wdrażając nową hierarchię ryzyka, która umożliwia dokładniejszą ocenę ryzyka przez
pracowników wyższego szczebla odpowiedzialnych za zgodność z przepisami oraz członków zarządu.

Nasze podejście
Kultura etyki, rzetelności i zarządzania ryzykiem MetLife jest zintegrowana z tkanką organizacji — co oznacza, że pracownicy na wszystkich szczeblach i we
wszystkich działach odpowiadają za zarządzanie ryzykiem. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą przestrzegać najwyższych standardów postępowania
w biznesie oraz obowiązujących przepisów prawa i pozostałych regulacji, a także zasad firmowych.
Nasze ramy zarządzania ryzykiem mają na celu uwzględnienie wszystkich rodzajów ryzyka istotnych dla prowadzonej działalności. Przewidują one istnienie
niezależnego, wyspecjalizowanego zespołu ds. zarządzania ryzykiem pod przewodnictwem Dyrektora ds. Ryzyka — osoby niezależnej od struktury
naszych sfer działalności i podlegającej bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu MetLife. W tym celu identyfikujemy źródła ryzyka zarówno finansowego,
jak i niefinansowego — w tym kwestie związane z ochroną środowiskiem, problemy społeczne oraz kwestie związane z nadzorem (ESG) — oraz zarządzamy
nimi za pośrednictwem naszych procesów i narzędzi wchodzących w skład naszych ram zarządzania ryzykiem.
Programy i praktyki zarządzania ryzykiem są nieodłącznie powiązane z naszymi procesami podejmowania decyzji biznesowych i strategicznych. Nieustannie
oceniamy nasze praktyki etyczne i praktyki zarządzania ryzykiem oraz dostosowujemy je do strategii korporacyjnej.
Nasze ramy zarządzania ryzykiem zapewniają solidny nadzór za pośrednictwem licznych komitetów na poziomie Zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej. Komitety
te funkcjonują na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie regionalnym, a także — w niektórych przypadkach — na poziomie towarzystw ubezpieczeniowych
będących naszymi jednostkami zależnymi. Ich zadaniem jest nadzorowanie ryzyka rynkowego, kredytowego, ubezpieczeniowego i operacyjnego, a także nowych
źródeł ryzyka. Struktura komitetu ds. ryzyka ma na celu zapewnienie skonsolidowanej oceny ryzyka i zarządzania nim w skali całego przedsiębiorstwa. W skład
spotykających się regularnie przez cały rok komitetów wchodzą członkowie wyższego kierownictwa z naszych sfer działalności i obszarów funkcjonalnych
(w zależności od okoliczności), tak by było możliwe zapewnienie kompleksowości i należytego obiegu sprawozdań dotyczących ryzyka.
Istniejące ramy przewidują formalne przyjęcie „Oświadczenia w sprawie gotowości do podejmowania ryzyka” (RAS). RAS to kompleksowe, pisemne
podsumowanie rodzajów ryzyka, jakie firma MetLife jest gotowa podjąć, oraz ich łącznego dopuszczalnego dla nas poziomu. Dokument ten ustanawia
dopuszczalne granice podejmowania ryzyka przez organizację na drodze do realizacji celów strategicznych oraz biznesplanu. Dokumentacja towarzysząca RAS
obejmuje uszeregowany kaskadowo zbiór oświadczeń w sprawie gotowości do podejmowania ryzyka dla poszczególnych segmentów, definiujący zagregowany
dopuszczalny profil ryzyka dla każdego z naszych głównych segmentów działalności. Takie uszeregowane kaskadowo oświadczenia pomagają komitetom
regionalnym i krajowym we wspieraniu rozsądnego zarządzania ryzykiem oraz przestrzeganiu wymogów regulacyjnych.
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Identyfikacja nowych źródeł ryzyka

Trzy linie obrony

W celu identyfikowania nowych rodzajów ryzyka firma
MetLife przyjmuje podejście zarówno oddolne, jak
i odgórne. W ramach podejścia oddolnego jednostki
organizacyjne odpowiadają za identyfikowanie
nowych źródeł ryzyka, które mogą wpływać na ich
działalność operacyjną. Poszczególni specjaliści ds.
zarządzania ryzykiem przeprowadzają przeglądy
ocen ryzyka i zgłaszają nowe źródła ryzyka szefom
Regionalnych Działów Zarządzania Ryzykiem (RRM)
oraz Korporacyjnego Działu Zarządzania Ryzykiem.

Ramy zarządzania ryzykiem MetLife opierają się na
modelu „Trzech linii obrony”. W ramach tego modelu
działy biznesowe stanowią pierwszą linię obrony, która
identyfikuje i zgłasza zagrożenia. Drugą linię obrony
stanowią Dział Globalnego Zarządzania Ryzykiem i inne
jednostki, w tym Dział Korporacyjnej Etyki i Zgodności
z Przepisami (CEC) oraz Dział ds. Zagrożeń i Zabezpieczeń
Technologii Informacyjnych. Taka druga linia obrony
zapewnia nadzór i doradztwo dla działów biznesowych.
Ostatnią linię obrony stanowi dział audytu wewnętrznego,
który zapewnia niezależny nadzór nad środowiskiem ryzyka
i kontroli. Łącznie wspomniane trzy linie obrony umożliwiają
nam dotrzymywanie obietnic składanych klientom,
pracownikom i interesariuszom.

W ramach podejścia odgórnego członkowie Komitetu
ds. Nowych Źródeł Ryzyka i inni partnerzy z „drugiej linii
obrony” zajmują się nadzorem raportów branżowych
i ocenami wydarzeń ze świata, gospodarki, branży
i firmy, aby identyfikować nowe potencjalne źródła
ryzyka wpływające na nasze globalne przedsiębiorstwo.

Nasze oczekiwania dotyczące należytego postępowania
w biznesie oraz etycznego podejmowania decyzji
określiliśmy jasno w Kodeksie etycznym MetLife.
Kodeks jest dostępny w ponad 20 językach i stanowi
przewodnik dla każdego pracownika MetLife.
Odzwierciedla on podstawowe wartości firmy i zawiera
jasne wytyczne dotyczące przestrzegania najwyższych
standardów etycznego postępowania. Co roku wszyscy
pracownicy muszą potwierdzić swoje zobowiązanie do
przestrzegania Kodeksu. Od nowych pracowników wymaga
się udziału w okresowo aktualizowanym szkoleniu
z „Kodeksu etycznego” dla naszej globalnej kadry.
Zapewniamy również bardziej szczegółowe wskazówki
etyczne dla pracowników zajmujących się zarządzaniem
finansami oraz członków Rady Dyrektorów.

Nadal umacniamy też świadomość ryzyka w ramach
szkoleń poświęconych tej kwestii oraz komunikacji
ogólnofirmowej. W 2016 r. pracownicy uczestniczyli
w interaktywnym module, który miał na celu zapoznanie
ich z ramami „Trzech linii obrony”, w tym ich konkretnych
ról w zarządzaniu ryzykiem w MetLife. Do 31 grudnia 2016
r. szkolenie to ukończyło 98% pracowników. Szkolenie
z „Trzech linii obrony” muszą również przechodzić wszyscy
nowi pracownicy.

Model „Trzech linii obrony” MetLife

Kodeks etyczny MetLife

Nadzór
Wyższe kierownictwo MetLife
Zespół Wykonawczy

Pierwsza linia obrony

Druga linia obrony

Trzecia linia obrony

Zarządzanie biznesowe,
partnerzy korporacyjni

GRM, Zgodność
z zasadami i przepisami,
Ryzyko IT

Korporacyjny Dział Audytu
Wewnętrznego

Podstawowy zakres
odpowiedzialności

Odpowiada za tożsamość środowiska
kontroli ryzyka oraz pomiar
i łagodzenie ryzyka
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Nadzór i doradztwo

Doradza w zakresie
niezależnego monitorowania
biznesowego

Niezależny nadzór

Weryfikuje kondycję
mechanizmów kontrolnych
i przekazuje obiektywną opinię
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Działania podejmowane w związku z Globalną
Ankietą nt. Etyki 2015
Chcąc wesprzeć swoje dążenia do wdrażania solidnej
kultury etyki na właściwych podstawach, w 2015 r. firma
MetLife przeprowadziła Globalną Ankietę nt. Etyki.
W 2016 r. wprowadziliśmy inicjatywy, których celem było
uwzględnienie rezultatów tej ankiety, w tym kampanie
mające na celu zwiększenie świadomości etycznej oraz
zachęcenie pracowników do dzielenia się obawami
i wątpliwościami. Stworzyliśmy również „Kompas etyczny”
— zestaw narzędzi umożliwiający zespołom odgrywanie
scenariuszy z podziałem na role w celu szybkiego
dostrzegania dylematów etycznych, które mogą napotykać
w miejscu pracy, oraz odpowiedniego na nie reagowania.
Na początku 2018 r. przeprowadzimy ankietę uzupełniającą,
której celem będzie ocena efektów podjętych działań.

Kształtowanie zasad w oparciu o uczciwość
Podstawą zarządzania naszymi oddziałami jest dogłębna
znajomość globalnych i lokalnych struktur regulacyjnych.
Uświadamiamy decydentom koszty i korzyści związane
z przepisami, dzięki czemu możemy łatwiej oferować
klientom potrzebne im produkty i usługi. Działamy
w różnych stowarzyszeniach branżowych, koalicjach
biznesowych i think tankach w ponad 40 krajach, w których
jesteśmy obecni. Jesteśmy też liderami wielu spośród
takich organizacji. Nasze zaangażowanie pozwala nam na
dzielenie się z decydentami zdobytym doświadczeniem
w sektorze oraz ekspercką wiedzą, a także działanie na
rzecz klientów dzięki zapewnianiu jednakowych zasad gry
w całej branży.
Firma MetLife zabrania przekazywania darowizn na cele
polityczne poza Stanami Zjednoczonymi bez wyraźnego
zatwierdzenia przez Szefa Działu Globalnych Relacji
z Administracją Publiczną. W 2016 r. firma nie przekazywała
żadnych darowizn na cele polityczne poza Stanami
Zjednoczonymi. Więcej informacji na temat darowizn
na cele polityczne przekazanych przez nas w Stanach
Zjednoczonych można znaleźć w naszym „Raporcie nt.
Działalności Politycznej”.

Program Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym
Program Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym firmy
MetLife zapewnia realizowaną na bieżąco i w skali całego
przedsiębiorstwa ocenę aktualnych oraz potencjalnych
źródeł ryzyka związanego ze zgodnością z przepisami.
Kluczowym elementem tego programu jest opracowanie
Rocznego Planu Zgodności, umożliwiającego
Korporacyjnemu Działowi Etyki i Zgodności z Przepisami
monitorowanie mechanizmów kontrolnych mających
na celu ograniczanie ryzyka związanego ze zgodnością
z przepisami i regulacjami. Pomaga on również zyskać
pewność, że zasoby angażowane w zapewnianie zgodności
są właściwie wykorzystywane.
W 2016 r. wzmocniliśmy ten program, zwiększając
koncentrację na naszych najważniejszych źródłach ryzyka
regulacyjnego. Opracowaliśmy zróżnicowane metody
oceny ryzyka związanego z przekupstwem, korupcją,
praniem brudnych pieniędzy, prywatnością oraz praktykami
sprzedażowymi. Ustanowiliśmy Globalny Dział Praktyk
Sprzedażowych oraz sporządziliśmy nową procedurę
praktyk sprzedażowych, aby nadzorować praktyki
sprzedażowe w skali globalnej. Ponadto zmieniliśmy
procesy nadzoru i stosowane metody analiz danych,
aby zwiększyć efektywność, precyzję i prostotę dla
interesariuszy regionalnych i korporacyjnych.

Procedura antykorupcyjna
Jako lider globalnego rynku usług finansowych MetLife
przestrzega przepisów antykorupcyjnych, takich jak
amerykańska ustawa dotycząca praktyk korupcyjnych
za granicą (Foreign Corrupt Practices Act) oraz brytyjska
ustawa antykorupcyjna (Bribery Act). Stosujemy zasadę
zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji
i przekupstwa ze strony pracowników oraz osób trzecich
działających w imieniu MetLife.
Globalna procedura antykorupcyjna MetLife dokumentuje
obowiązujące w całej firmie minimalne wymagania
i procedury zapewniające zgodność z przepisami
antykorupcyjnymi. Ostatnie zmiany odzwierciedlają nasze
dążenie do stałego kontrolowania i minimalizacji ryzyka
korupcji oraz rozwijania kultury zgodności z przepisami.
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Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przeczytania,
zrozumienia oraz przestrzegania ducha i litery Globalnej
procedury antykorupcyjnej. Przestrzeganie tej procedury
jest nieodłącznym elementem promowania jawności,
sprawiedliwości i właściwego postępowania. Ma ono
także zasadnicze znaczenie dla utrzymania przez nas
reputacji firmy rzetelnej i godnej zaufania.

Procedura przeciwdziałania praniu brudnych
pieniędzy
Firmie MetLife bardzo zależy na przestrzeganiu wszystkich
obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji w celu
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy — nasze
podejście zostało udokumentowane w firmowej „Globalnej
procedurze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy”.
Celem tej procedury jest zapewnienie spójnego
podejścia firmy MetLife do przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także
ryzyka związanego z sankcjami. W 2016 r. na podstawie
otrzymanych informacji zwrotnych przeprowadziliśmy
przegląd tej procedury, objaśniając kluczowe wymagania
oraz odzwierciedlając bieżące wytyczne i oczekiwania
organów regulacyjnych.

Ochrona prywatności klientów
W firmie MetLife zdajemy sobie sprawę, że ochrona
prywatności klientów i pracowników zwiększa zaufanie
do przedsiębiorstwa. Jest to również po prostu właściwy
sposób postępowania. W miarę wzrostu świadomości
problemów związanych z prywatnością oraz zmian
stosownych regulacji na całym świecie rosną też
oczekiwania dotyczące ochrony danych osobowych przed
przetwarzające je podmioty. Szanujemy prywatność
klientów, pracowników i partnerów biznesowych.
Chronimy przekazywane nam dane osobowe
i ograniczamy ich wykorzystywanie oraz dostępność.
Aby należycie zabezpieczać te cenne zasoby
i utrzymać globalną reputację firmy godnej zaufania,
firma MetLife wdrożyła „Globalną procedurę ochrony
prywatności klientów”. Zgodnie z nią wszystkie podmioty
Grupy są zobowiązane do opracowania i wdrożenia
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mechanizmów kontroli nad zbieraniem, wykorzystywaniem
i ochroną danych osobowych. Procedura ustanawia
minimalne standardy i procesy obowiązujące w skali całego
przedsiębiorstwa w takich obszarach jak: (i) powiadomienia
dotyczące ochrony prywatności, zgody i prawa osób
fizycznych; (ii) zabezpieczenia informacji; (iii) zarządzanie
ryzykiem osób trzecich; (iv) transgraniczne transfery
danych; (v) szkolenie pracowników. Procedura określa
procesy postępowania z potencjalnymi naruszeniami oraz
prowadzenia ocen ich wpływu na prywatność. Celem
tych procesów jest trwała integracja środków ochrony
prywatności z praktykami biznesowymi MetLife.

Globalna procedura praktyk sprzedażowych
Organy regulacyjne w wielu krajach są coraz bardziej
zainteresowane, jak firmy oferujące usługi finansowe
postępują w każdej z jurysdykcji, w której prowadzą
działalność. Organy regulacyjne dbają przede wszystkim
o to, by firmy w prosty sposób dostarczały klientom
produkty odpowiednio przystosowane do ich potrzeb.
Aby uwzględnić te problemy, w 2016 r. firma MetLife
wprowadziła swoją pierwszą „Globalną procedurę praktyk
sprzedażowych”. Wszystkie działania sprzedażowe MetLife
muszą być zgodne z podstawową zasadą uczciwego
traktowania klientów. Nasza „Globalna procedura
praktyk sprzedażowych” kodyfikuje najważniejszą
wartość MetLife, jaką jest stawianie klienta w centrum
wszystkiego, co robimy. Dopasowanie potrzeb każdego
z klientów do właściwego produktu ma kluczowe
znaczenie dla zapewnienia im uczciwego traktowania,
a także dla uzyskania pewności, że tworzymy dla swoich
klientów wartość na całe życie.

Wytyczne antymonopolowe
„Wytyczne antymonopolowe” MetLife stanowią
przeznaczony dla pracowników i jednostek
stowarzyszonych MetLife zbiór podstawowych wskazówek
dotyczących obowiązujących w Stanach Zjednoczonych
przepisów prawa antymonopolowego. MetLife kieruje
się zasadą prowadzenia działalności w sposób w pełni
zgodny z przepisami antymonopolowymi. Przepisy te służą
zachowaniu i wspieraniu swobodnej i otwartej konkurencji,
uzasadnionych cen, skutecznych usług oraz efektywnej
gospodarki. Celem wytycznych MetLife jest dbałość o to,
byśmy konkurowali zarówno aktywnie, jak i uczciwie. Aby
pomóc pracownikom chronić zarówno siebie, jak i firmę,
włączyliśmy wytyczne antymonopolowe do naszego
„Kodeksu etycznego”.

Więcej informacji
•

Ład korporacyjny

•

Etyka i uczciwość

•

Gorąca Linia ds. Zgodności z Prawem i Przeciwdziałania
Oszustwom

•

Kodeks etyczny

•

Procedura ochrony prywatności klientów*

•

Raport z działalności politycznej

*Uwaga: oddziały funkcjonujące poza Stanami Zjednoczonymi mają
własne wersje procedury ochrony prywatności zgodne z obowiązującymi
przepisami.
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Upraszczamy produkty,
aby zapewnić klientom
lepsze doświadczenia
Najważniejsze informacje
•

Ponad 48 mld dolarów wypłaconych posiadaczom polis.

•

Szerzej zakrojony dialog z konsumentami: pozyskaliśmy opinie ponad 55 000
dotychczasowych i potencjalnych klientów z całego świata.

•

Wdrożyliśmy pakiet czterech programów Net Promoter Score w celu mierzenia
zadowolenia klientów z różnych form interakcji.

•

Uzyskaliśmy wyróżnienie za „Wyjątkowe doświadczenia klientów” od J.D. Power Certified
Contact Center ProgramSM za kanał telefonicznej obsługi na żywo w Centrum Kontaktu
Działu Rozwiązań Emerytalnych i Dochodowych MetLife.

Nasze podejście
Co roku MetLife obsługuje miliony klientów na całym świecie. Uważnie wsłuchujemy się
w ich potrzeby i ciężko pracujemy, aby im zapewnić łatwy dostęp do naszych produktów oraz
związane z nimi kompleksowe wsparcie. Wiemy, że w dzisiejszym zmieniającym się świecie
klienci szukają partnera, któremu mogą zaufać wśród licznych zakrętów i niespodzianek na
swojej życiowej drodze.
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Wsłuchujemy się w głosy klientów
W 2016 r. firma MetLife przeprowadziła pogłębione
badania rynkowe, które objęły ponad 55 tysięcy aktualnych
i potencjalnych klientów z całego świata. Odkryliśmy
jedną uniwersalną prawidłowość: klienci są przytłoczeni
tempem zmian w ich życiu i poszukują zaufanego partnera,
który poprowadzi ich przez te zmiany. W odpowiedzi stale
zwiększamy udział opinii klientów w kształtowaniu nowych
produktów.
W miarę odkrywania nowych sposobów na umieszczanie
klientów w centrum wszystkich naszych działań
wykorzystujemy przeprowadzone badania, aby identyfikować
niezaspokojone potrzeby i problemy klientów we wszystkich
segmentach. Dzięki zdobywanej wiedzy zmieniamy sposób
prowadzenia działalności poprzez:
•

upraszczanie produktów,

•

r ozwijanie cechujących się prostotą i pomocnych
technologii sprzedaży oraz obsługi,

•

 oskonalenie doświadczeń klientów w ramach wszystkich
d
interakcji.

Dzięki naszemu procesowi angażowania poznaliśmy naszych
klientów jeszcze lepiej. Poznaliśmy szereg zróżnicowanych
perspektyw, jednak na kilka tematów klienci zwracali uwagę
szczególnie często:
•

•

 asi klienci chcą prostej, bezpośredniej obsługi.
N
Dokładamy starań, aby zapewnić im tego rodzaju
doświadczenia na wszystkich naszych rynkach. Na
przykład w Chinach klienci mogą kupować nasze produkty
bez pośrednictwa doradcy. Po prostu odwiedzają naszą
witrynę internetową, aby wybrać określone, dopasowane
do swoich potrzeb produkty lub usługi dzięki możliwości
porównania swojej sytuacji z sylwetkami dotychczasowych
klientów. W świecie, w którym papierowe dokumenty
coraz częściej zastępowane są urządzeniami, oferujemy
też możliwości przetwarzania formularzy w postaci
elektronicznej, co dodatkowo upraszcza nasze procedury.
 asi klienci chcą czuć się wspierani i wiedzieć, że jesteśmy
N
po ich stronie. Zamiast zapewniać świadczenia wyłącznie
wówczas, gdy dojdzie do incydentu, identyfikujemy
sposoby na wspieranie naszych klientów na wszystkich
etapach ich życiowej drogi. Na przykład niektórzy
z naszych japońskich klientów kupujących ubezpieczenie
od choroby nowotworowej poinformowali nas, że nie
chcą, byśmy ograniczali się jedynie do pokrywania

wydatków związanych z leczeniem — zależy im też na
wartościowej pomocy psychologicznej dla członków rodziny.
•

•

Naszym klientom zależy na eksperckich poradach
opartych na zdobytym przez nas doświadczeniu. Nasz
Dział Globalnych Świadczeń Pracowniczych (GEB) stanowi
przykład tego, w jaki sposób przekazujemy takie wskazówki.
GEB wykorzystuje opinie klientów oraz najlepsze praktyki ze
wszystkich krajów, w tym przodujące na rynku dane i analizy,
najnowocześniejsze koncepcje oraz praktyki z zakresu
zarządzania roszczeniami i siecią medyczną, aby oferować
dopasowane do lokalnych uwarunkowań i ewoluujących
potrzeb pracodawców i pracowników rozwiązania, a także
doradztwo.
 aszym klientom zależy też na produktach, które
N
przystosowują się do ich zmieniających się potrzeb. Do
przykładów można zaliczyć nasz produkt ubezpieczeniowy
MET99, przeznaczony dla nisko i średnio wynagradzanych
pracowników z Meksyku. MET99 obejmuje wiele
wariantów ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanych do
zmieniających się na różnych etapach życia potrzeb klientów.
Stał się jednym z najpopularniejszych indywidualnych
produktów ubezpieczeniowych MetLife.

Wykorzystujemy analizy danych oraz naukę
o marketingu w celu zaspokajania potrzeb klientów
Już od niemal 150 lat wsłuchujemy się w ludzkie potrzeby,
badając trendy, rozmawiając z klientami i wykorzystując
zaawansowane metody analityczne. Wykorzystujemy tę
wiedzę, aby tworzyć prostsze i bardzie przemyślane produkty
oraz usługi.
Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uwzględniamy
analizy marketingowe i badania klientów w procesie tworzenia
portfela produktów i usług. Aby lepiej zaspokajać potrzeby
naszych klientów, analizujemy, kim są, a także jak działa i jak
mógłby ewoluować rynek. Następnie na wybranych rynkach
wdrażamy projekty pilotażowe i oceniamy efektywność
każdego z nich. Uczymy się, stopniowo doskonaląc ofertę,
a po każdym udoskonaleniu zadajemy sobie pytanie, „czy
produkt jest wystarczająco prosty i czy spełnia rzeczywiste
potrzeby naszych klientów”, jeszcze przed rozpoczęciem
wdrożenia na szerszą skalę.
Takie podejście do zaspokajania potrzeb naszych
klientów jest ekscytujące, ale wymaga wewnętrznych zmian.
Przekształcamy naszą kulturę tak, by opierała się na opiniach
klientów. Uważamy, że dzięki temu będziemy odnosić jeszcze
więcej sukcesów jako firma.

Udostępnianie naszych badań
związanych z opieką zdrowotną
Na froncie analizy danych Zespół MetLife ds.
Opieki Zdrowotnej na Świecie opracowuje
przeznaczone dla naszych klientów tablicowe
raporty medyczne, dzięki którym każdy może
zidentyfikować największe ponoszone przez
siebie koszty opieki zdrowotnej. Raporty te
obejmują pakiet analiz porównujących roczne
zmiany określonych, istotnych dla naszych
klientów wskaźników, takich jak wypłacone
odszkodowania, zgłoszone roszczenia czy dane
umożliwiające porównywanie poszczególnych
krajów. Dane te umożliwiają naszym klientom
zarówno aktywne doskonalenie jakości życia
ich pracowników, jak i obniżanie kwot roszczeń
oraz składek.
Zespół ds. Opieki Zdrowotnej na Świecie
opracowuje badania i inne informacje dotyczące
wellness dla pracodawców wielonarodowych
— towarzyszą im też specjalne webinaria,
wykłady oraz pakiety ułatwiające utrzymanie
dobrego stanu zdrowia w naszym nowoczesnym
świecie. Poruszane tematy obejmują wpływ snu,
stresu i problemów trawiennych na zdrowie.
Ponadto Zespół ds. Opieki Zdrowotnej na
Świecie wprowadził ostatnio bibliotekę
treści poświęconych zdrowiu i wellness,
oferującą klientom MetLife zasoby dotyczące
tematów zdrowotnych mających wpływ na
ich pracowników.
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Tworzymy jednolite podejście do doskonałości
operacyjnej

Mierzymy sukces w zakresie zapewniania
wyjątkowej obsługi klienta

Poczyniliśmy istotne kroki na rzecz przełamania barier
geograficznych i organizacyjnych w naszym globalnym
przedsiębiorstwie. Nie tak dawno temu w MetLife
funkcjonowało ponad 40 niezależnych jednostek, z których
każda miała własne procesy związane z tą samą pracą.
Wiele z nich było zadaniami ręcznymi, wymagającymi
papierowej dokumentacji i nadmiernie skomplikowanymi.
W rezultacie opracowaliśmy nowe podejście do optymalizacji
procesów i dzielenia się najlepszymi praktykami w skali
międzynarodowej.

Celem MetLife jest zapewnianie klientom wyjątkowej obsługi.
Osiągany sukces mierzymy za pomocą wskaźników Net
Promoter Score (NPS). W 2016 r. firma MetLife wdrożyła
system informacji zwrotnych od klientów „360 stopni”
o nazwie NPS 360, aby ustalić wartości wskaźników NPS.
NPS 360 obejmuje cztery komponenty:

Podejście to — nazwane przez nas „Model Office” — definiuje
podstawowy zestaw praktyk, technologii i zmian kulturowych,
które pomagają nam pracować inteligentniej i spójniej na
całym świecie. Na przykład w ramach wdrożonego w naszym
meksykańskim dziale roszczeń projektu pilotażowego
wykorzystaliśmy modele analityczne, aby poprawić
zarządzanie roszczeniami. Skupiliśmy się na analizie danych
dotyczących oszustw, marnotrawstwa i nadużyć w celu
identyfikacji potencjalnych oszukańczych roszczeń. Podobne
modele wprowadziliśmy również w takich regionach jak
Brazylia, Chile, Egipt, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie
czy Stany Zjednoczone — dzięki szybszemu wdrożeniu
uzyskaliśmy redukcję kosztów i przyspieszyliśmy realizację
tych przedsięwzięć. Takie samo pilotażowe podejście Model
Office przyjmujemy w odniesieniu do podstawowych zadań
związanych z rozliczaniem, underwritingiem i wieloma
innymi obszarami.

1. Transakcyjny NPS (tNPS) pomaga nam w rozwiązywaniu
problemów klientów na poziomie transakcyjnym i dbałości
o ich zadowolenie w każdym punkcie kontaktu.
2. R
 elacyjny NPS (rNPS) pomaga nam w doskonaleniu
relacji z klientami na wszystkich ich etapach.
3. Pracowniczy NPS (eNPS) mierzy zaangażowanie
pracowników firmy — kluczowe dla zapewniania klientom
najlepszej w swojej klasie obsługi.

4. Konkurencyjny NPS (cNPS) zapewnia poziomy
odniesienia, porównania konkurencyjne i wytyczne
dotyczące decyzji strategicznych oraz zdolności do
ustalania celów.
Dążąc do zrozumienia, jak dobrze zaspokajamy potrzeby
naszych klientów, przeprowadziliśmy szeroko zakrojone
podstawowe badania rynku konsumenckiego. Firma
Satmetrix zajmuje się śledzeniem zależności relacyjnych
wskaźników Net Promoter Score dla towarzystw ubezpieczeń
na życie ze Stanów Zjednoczonych. Z pomocą firmy
Satmetrix uzyskaliśmy od 58 tysięcy konsumentów opinie
potrzebne do obliczenia relacyjnych i konkurencyjnych
wskaźników NPS — dzięki temu dowiedzieliśmy się,
że w 2015 r. wyniki firmy MetLife poprawiły się o 35%
w stosunku do roku 2014.
Na rynkach przodujących pod względem kryterium
„Przyspieszanie wartości” — czyli w Chinach, Japonii,
Meksyku i Stanach Zjednoczonych — rozmawialiśmy z 35
tysiącami konsumentów. Najpierw zapytaliśmy ich, co ich
zdaniem działa dobrze, a następnie omówiliśmy źródła
ich poirytowania, bolączki oraz preferencje skłaniające do
zakupu określonych produktów. Badanie to pozwala nam
dopasować potrzeby konsumentów do naszych produktów,
dzięki czemu możemy zaoferować klientom większą wartość.
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Wspieramy pracowników naszych klientów
na całym świecie
Zespół MetLife ds. Świadczeń dla Ekspatriantów —
kluczowy segment Działu Globalnych Świadczeń
Pracowniczych — skupia się na oferowaniu kompleksowego
asortymentu świadczeń dla tych pracowników naszych
klientów z całego świata, którzy często są delegowani
do pracy za granicą. Nasze Regionalne Centra Obsługi
zaspokajają potrzeby zdrowotne ubezpieczonych
przebywających na delegacjach zagranicznych. Zespół ds.
Ekspatriantów nieustająco wkracza ze swoją ofertą na nowe
rynki. W 2016 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Empire
Life w zakresie administrowania świadczeniami w Kanadzie
— nasze usługi są oferowane pod marką Voyageur Global
Benefits.
W tym roku firma MetLife otrzymała nagrodę Expatriate
Management and Mobility Award 2016 w kategorii
„Usługodawca roku”. Zespół ds. Ekspatriantów MetLife
został wyróżniony za wykorzystanie danych i technologii
w celu zrozumienia doświadczeń ubezpieczonych oraz
wywarcia na nie pozytywnego wpływu.

Upraszczamy doświadczenia klientów
MetLife co roku inwestuje znaczne środki w technologie
cyfrowe, aby zapewniać klientom lepsze doświadczenia
i opracowywać innowacje, które zmienią branżę.
Przykładem tego jest MyDirect — pierwsze tego rodzaju
rozwiązanie, które ułatwia klientom w USA uzyskiwanie
polis komunikacyjnych i zarządzanie nimi. Uproszczona
i dostosowana do różnych urządzeń witryna internetowa
metlife.com zwiększa zaangażowanie klientów. W Japonii
zmieniamy sposób interakcji agentów z klientami
i usprawniamy działalność dzięki eMirai — przodującemu
w branży rozwiązaniu do sprzedaży.
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Zwiększamy dostępność
Dokładamy starań, aby upraszczać ubezpieczenia
i zwiększać ich dostępność, oferując przydatne produkty
i usługi za pośrednictwem wygodnych kanałów. Osiągamy
ten cel, poszerzając dostęp do niedrogich produktów i usług,
a także oferując ubezpieczenia rosnącej klasie średniej oraz
ludności o niskich dochodach na rynkach wschodzących,
jak również rozwijając działalność w krajach, w których
produkty z zakresu ochrony finansowej są trudno dostępne.
Na niektórych rynkach wprowadziliśmy polisy
ubezpieczeniowe o wartości poniżej 250 tysięcy dolarów,
dzięki czemu poszerzyliśmy grono osób, które mogą sobie
pozwolić zakup naszych produktów i usług. Odkrywamy
również nowe możliwości oferowania produktów i usług dla
osób starszych, które w niektórych przypadkach poszukują
polis na zaledwie 5 tysięcy dolarów, aby zabezpieczyć się
przed koniecznością poniesienia wydatków medycznych
bądź związanych z kartami kredytowymi czy kosztami
pogrzebu.
Na wielu rynkach sprzedajemy ubezpieczenia dzięki
partnerskiej współpracy z różnymi organizacjami, takimi
jak banki, sieci sklepów, operatorzy telefonii komórkowej
czy grupy zainteresowań, aby eliminować bariery dostępu
i proponować wartościowe rozwiązania (patrz przykłady
w tabeli „Niektóre z naszych produktów zwiększających
dostępność oraz łatwość korzystania”). Rozwijamy
również partnerskie relacje z instytucjami zajmującymi
się mikrofinansowaniem. Organizacje te zapewniają
niedrogie produkty i usługi finansowe osobom
niezamożnym z obszarów wiejskich. Uproszczony proces
administracji, wystawiania polis oraz rozliczania roszczeń,
który opracowaliśmy dla tych partnerskich organizacji,
wspiera naszą wspólną misję zwiększania skali włączenia
finansowego na rozwijających się rynkach.

W 2016 r. w kilku krajach
z regionu EMEA wprowadziliśmy
przyjazną w obsłudze aplikację.
Obecnie klienci mogą sprawdzać
status swojej polisy, roszczenia
i inne informacje gdziekolwiek
zechcą.
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Niektóre z naszych produktów zwiększających dostępność oraz łatwość korzystania
Produkt

Lokalizacja

Problem

Rozwiązanie

Ubezpieczenie na
życie, zdrowotne i od
następstw wypadków

Kolumbia

Dotarcie do klientów z Kolumbii, którzy
w wielu przypadkach nie mają dostępu do
rachunków bankowych i kart kredytowych.

Lokalny dostawca gazu, Empresas Públicas de Medellín, pomógł zapewnić
630 tysiącom klientów dostęp do ubezpieczeń na życie, zdrowotnych i od
następstw wypadków, oferując rozliczenia za pośrednictwem rachunków za media.

Ubezpieczenie od
oszustw bankowych oraz
napadów rabunkowych

Argentyna i Chile

Oszustwa bankowe i rabunki przy
bankomatach są częstym problemem
w Argentynie i Chile.

Rozszerzenie naszego nowo wprowadzonego ubezpieczenia od oszustw
i napadów rabunkowych na klientów banków pomogło 52 tysiącom z nich
uzyskać ochronę przed rabunkiem, a 30 tysięcy osób zabezpieczyło przed
oszustwami związanymi z rachunkami i kartami kredytowymi. Natomiast 193,5
tysiąca klientów skorzystało z ubezpieczenia od napadów rabunkowych przy
bankomatach.

Work Site Marketing Public

Meksyk

Pracownicy meksykańskiego sektora
prywatnego, którzy mają ograniczony
dostęp do rozwiązań ubezpieczeniowych.

Rozszerzyliśmy ofertę Work Site Marketing Public tak, by obejmowała
pracowników sektora prywatnego wykupujących dobrowolne ubezpieczenia,
w tym polisy na życie, zdrowotne i oszczędnościowe.

Credit Life

Nepal

Niezamożni klienci z Nepalu,
którzy mają ograniczony dostęp do
produktów finansowych.

MetLife oferuje swoje produkty na obszarach wiejskich. Dzięki takim produktom
jak Credit Life niezamożni mieszkańcy Nepalu mogą ubezpieczać swoje
mikropożyczki udzielane przez instytucje zajmujące się mikrofinansowaniem.

Dollar Smart

Japonia

Klienci z Japonii są niezadowoleni
z krajowych niskich stóp procentowych
— zależy im też na produktach
zapewniających większą ochronę.

Wprowadziliśmy pierwsze rozszerzone ubezpieczenie na całe życie
uwzględniające zmienność stóp procentowych.

Terminowe ubezpieczenie
na życie, zdrowotne i od
następstw wypadków

Włochy

Niektórzy klienci z Włoch mogą sobie
pozwolić na regulowanie należności
wyłącznie w ratach miesięcznych.

W celu wyeliminowania barier dostępu pobieramy niskie prowizje od
sprzedawanych produktów i nie oczekujemy dodatkowej zapłaty za możliwość
płacenia w ratach miesięcznych.

Ubezpieczenie zdrowotne dla
kobiet „Eve”

Liban

Chorujące kobiety często ponoszą
finansową odpowiedzialność za swoje
rodziny.

„Eve” to jedyne w Libanie ubezpieczenie od ciężkich chorób, dzięki któremu
chore na raka kobiety mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia i zyskać dochód
na czas niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie
komunikacyjne MyDirect

Stany
Zjednoczone

Klientom ze Stanów Zjednoczonych
zależy na możliwości szybkiego
i wygodnego zakupu ubezpieczenia
drogą elektroniczną.

Ten innowacyjny produkt jest rozwiązaniem całkowicie cyfrowym. Klienci
rejestrują i przesyłają roszczenia przez Internet, bez konieczności kontaktu
z naszymi przedstawicielami, dzięki czemu produkt ten jest tańszy niż tradycyjne
ubezpieczenie komunikacyjne.
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Pracownicy MetLife: pomagamy ludziom
zyskiwać swobodę finansową
W Polsce firma MetLife przeprowadziła kampanię
edukacyjną poświęconą ubezpieczeniom oraz finansom
osobistym osób niepełnosprawnych. We współpracy
z fundacją Integracja, jedną z największych polskich
organizacji pomagających niepełnosprawnym,
przygotowaliśmy serię artykułów edukacyjnych,
które zostały opublikowane w bezpłatnym magazynie.
W Czechach zespół MetLife przeprowadził warsztaty dla
dzieci przygotowujących się do opuszczenia domów dziecka.
Warsztaty te, przygotowane wspólnie z organizacją
dobroczynną Dejme dětem šanci, były poświęcone takim
zagadnieniom jak włączenie finansowe czy sposoby na
prowadzenie niezależnego, dorosłego życia.

Więcej informacji
•

Innowacje produktowe

•

Narzędzia i szkolenia

•

Inwestycje w technologie

•

Zwiększanie dostępności

Pomagamy klientom ograniczać ryzyko i złożoność oraz
lepiej zrozumieć, jak warto inwestować w przyszłość
Starzejące się japońskie społeczeństwo stwarza decydentom
bezprecedensowe problemy społeczno-ekonomiczne. Do 2035 r. jeden na
trzech mieszkańców Japonii będzie mieć powyżej 65 lat. Ze względu na te
trendy demograficzne prognozuje się, że zasoby publiczne przeznaczone
na opiekę zdrowotną i emerytury staną się niewystarczające.
Stopniowemu przechodzeniu z państwowego na prywatny system służby
zdrowia i emerytalny towarzyszy rosnący popyt na ubezpieczenia medyczne,
ubezpieczenia od nowotworów oraz produkty rentowe w walutach
obcych. Dzięki doświadczeniu z podobnym wzrostem popytu na produkty
ubezpieczeniowe wśród klientów indywidualnych w Stanach Zjednoczonych
obecnie wykorzystujemy zdobytą wiedzę i pogłębiamy ją, dostosowując
ofertę do wyjątkowych uwarunkowań japońskich.
Japonia, drugi pod względem wielkości rynek MetLife po USA, przynosi
firmie około 20% globalnego zysku. W kulturze, w której ceni się stabilność
finansową i bezpieczeństwo, pomagamy klientom ograniczać ryzyko
i złożoność oraz lepiej zrozumieć, jak warto inwestować w przyszłość.

Dbamy o dobrostan finansowy
PlanSmart to oferowana przez firmę MetLife platforma edukacji finansowej,
na której można znaleźć materiały szkoleniowe i pomoc związaną
z zaspokajaniem zróżnicowanych potrzeb finansowych pracowników.
Stanowi ona tylko jeden z przykładów zaangażowania naszej firmy
w promowanie dobrostanu finansowego.
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Tworzymy znakomite
miejsce pracy
Najważniejsze informacje
•

Zintensyfikowaliśmy budowę zdrowych miejsc pracy — otworzyliśmy najnowocześniejszą
siedzibę główną Działu Inwestycji z biurkami do siedzenia i stania, stanowiskami
wyposażonymi w bieżnie oraz ścieżkami do spacerowania na zewnątrz budynku.

•

Wprowadziliśmy pierwszy regionalny Tydzień Prac na rzecz Społeczności Lokalnych
w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w którym wzięło udział ponad
750 wolontariuszy.

•

Wprowadziliśmy nową formę rozwoju talentów — narzędzie do przekazywania opinii
o przełożonych mających co najmniej troje bezpośrednich podwładnych.

Nasze podejście
MetLife dokłada starań, aby tworzyć kulturę miejsca pracy, w którym pracownicy są
zaangażowani, zmotywowani i zainspirowani. Zapewniamy pracownikom okazje do rozwoju ich
wyjątkowych umiejętności i talentów, co pomaga nam oferować produkty, które przyczyniają
się do naszych sukcesów. Dzięki temu, że wykorzystujemy wyjątkowe atuty naszych
pracowników, realizując wspólną misję, tworzymy coraz skuteczniejszą, jednolitą organizację.
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Mierzymy zdrowie organizacji w skali globalnej
Ankieta nt. Zdrowia Organizacji MetLife pomaga nam
skuteczniej doskonalić narzędzia, procesy i zachowania
naszej organizacji, aby dopasowywać je do naszej wizji,
strategii oraz wartości. Ankieta skupia się na dziewięciu
rezultatach związanych ze zdrowiem organizacji oraz
praktykach, które mają na nie wpływ. Na podstawie
wyników ankiety ustalamy priorytety dla najważniejszych
obszarów rozwoju pracowników. Pierwszą ankietę
przeprowadziliśmy w listopadzie 2012 r., a następnie
powtórzyliśmy ją w 2015 r., aby ocenić postępy. Kolejną
ankietę zaplanowaliśmy na rok 2018.
W miarę upływu czasu zdrowie organizacji firmy
MetLife się poprawia, częściowo ze względu na
działania podejmowane przez korporacyjne i lokalne
zespoły zadaniowe. Nasza Rada ds. Zdrowia Organizacji
(Organizational Health Advisory Council, OHAC), w której
skład wchodzą liderzy wyższego szczebla z całej firmy,
zajmuje się analizą wyników ankiet w celu ustalenia
strategicznego kierunku. W naszych oddziałach na całym
świecie utworzyliśmy ponad 50 Zespołów Zadaniowych
ds. Zdrowia Organizacji, których zadaniem jest
przewodzenie zmianom w skali lokalnej. Zespoły te
identyfikują właściwe programy i praktyki, aby zajmować
się zidentyfikowanymi w ankiecie obszarami szans.

Nasze aspiracje związane ze zdrowiem organizacji
Motywujące
przywództwo

Tworzenie pozytywnej atmosfery pracy zespołowej, w której
pracownicy uzyskują w ramach szczerego, przejrzystego
i otwartego dialogu wsparcie oraz motywację do uczestnictwa
w realizacji naszej wspólnej wizji.

Zaangażowane
talenty

Rozwój utalentowanych i zmotywowanych pracowników, którzy
koncentrują się na przejrzystych celach, dążą do uzyskiwania
jak najlepszych wyników i mają możliwości rozwoju osobistego.

Orientacja na
klientów

Ułatwianie klientom współpracy z nami dzięki jak najlepszej ofercie
— niezależnie od źródła wykorzystanych w tym celu pomysłów.
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Przyciągamy, rozwijamy i zatrzymujemy
najbardziej utalentowanych pracowników
Przyciągamy nowe talenty
Aby przyciągnąć nowych kandydatów, rozbudowaliśmy
witrynę internetową dotyczącą kariery w MetLife
na całym świecie. Prezentujemy sylwetki aktualnych
pracowników i ich historie, opisujemy MetLife jako
angażujące miejsce pracy, pokazujemy kandydatom, jak
mogą rozwijać się zawodowo w MetLife, a także wyjaśniamy
globalną propozycję wartości MetLife dla pracowników.
Główne elementy witryny są również uwzględniane na
lokalnych i krajowych portalach kariery. Dzięki nowej
globalnej witrynie internetowej pracownicy MetLife mogą
również zapoznawać się z większą liczbą ofert w całym
przedsiębiorstwie, co sprzyja ich rozwojowi zawodowemu.
Rozumiemy, że przyciągnięcie zróżnicowanych
talentów odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o sukces firmy.
Nawiązaliśmy relacje z organizacjami zewnętrznymi, grupami
byłych pracowników oraz stowarzyszeniami specjalistów, aby
rozpoznawać najlepsze talenty wśród osób rozpoczynających
karierę, doświadczonych pracowników oraz członków kadry
kierowniczej. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie
wartościowych kandydatów rozpoczynających karierę
jest oferowanie staży związanych z naszą działalnością
aktuarialną, sprzedażową oraz inwestycyjną. Studenci ci
otrzymują szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia,
poznania przedsiębiorstwa oraz wywarcia pozytywnego
wpływu na nasze wyniki finansowe. Aby przygotować grupę
kandydatów złożoną z osób na środkowych etapach kariery,
stworzyliśmy program rozwoju menedżerów ogólnych
zainteresowanych pracą w różnych lokalizacjach. W Stanach
Zjednoczonych opracowaliśmy ostatnio program o nazwie
Act2 mający na celu zapewnienie płynnego powrotu do pracy
osobom, które od dawna znajdują się poza rynkiem pracy.
Kolejnym przykładem jest MetLife Technical University —
program rekrutacji absolwentów studiów inżynierskich,
którego celem jest przyspieszenie rozwoju
studentów i inżynierów u progu kariery dzięki kontaktowi
z rzeczywistymi wyzwaniami technicznymi oraz
biznesowymi. Od rozpoczęcia programu w 2014 r.
zatrudniliśmy 346 studentów odbywających staże letnie
oraz absolwentów studiów I stopnia.

Wspieramy nowych pracowników
Co roku MetLife zatrudnia na całym świecie tysiące
nowych pracowników. Program szkolenia wstępnego
dla osób nowo zatrudnionych w firmie MetLife zapewnia
interaktywne, realizowane w indywidualnym tempie
szkolenie dla pracowników — w jego trakcie poznają oni
organizację, strategię, najważniejsze inicjatywy oraz kulturę
firmy. Program jest dostępny w 10 językach.
Rozwijamy talenty
To ważne, abyśmy mieli właściwych pracowników na
właściwych stanowiskach i we właściwym czasie. Naszym
celem jest posiadanie światowej klasy działu kadr oraz
szerokiego grona przyszłych liderów o zróżnicowanych
umiejętnościach, sylwetkach, perspektywach
i doświadczeniach. Pomagamy naszym pracownikom
urzeczywistniać ich indywidualną wartość i potencjał,
aby wraz z nami mogli osiągać długoterminowe sukcesy,
realizując się zawodowo w MetLife. Zależy nam na
rozwoju utalentowanych i zmotywowanych pracowników,
którzy koncentrują się na przejrzystych celach, dążą do
uzyskiwania jak najlepszych wyników i mają możliwości
rozwoju osobistego.
Zatrzymujemy talenty
Nasze strategie zatrzymywania talentów dają nam pewność,
że zatrudniamy i zatrzymujemy najbardziej utalentowanych
pracowników, dzięki czemu stale uzyskujemy dobre wyniki
finansowe — nawet w czasach wysokiej niepewności
i ciągłych zmian. Dokładamy starań, aby zapewniać naszym
pracownikom jasną ścieżkę kariery, wspierając ich w trakcie
cokwartalnych rozmów z przełożonymi. Podejście to
pozwala na wzmacnianie wśród zatrudnionych poczucia
celu — pomagamy pracownikom dostrzegać ich miejsce
w organizacji i doceniamy ich wkład.
Ponadto stosowany przez firmę MetLife program
wynagradzania za wyniki został opracowany tak, aby dawał
szanse na konkurencyjne całościowe wynagrodzenie,
przyciągając, zatrzymując i motywując wysoce
efektywnych pracowników. Nasza kultura wynagradzania
za wyniki opiera się na roli zmiennego wynagrodzenia
jako znaczącego składnika łącznej płacy i różnicowaniu
wysokości pensji w zależności od wyników zarówno całej
firmy, jak i poszczególnych zatrudnionych. Pracownicy
wszystkich szczebli uprawnieni są do premii.
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Naszym pracownikom zapewniamy również pomoc
w opłacaniu czesnego. Sądzimy, że zdobywane
wykształcenie pozytywnie wpływa zarówno na
pracowników, jak i firmę dzięki rozwojowi wiedzy
eksperckiej oraz posiadanych umiejętności. Zatrudnieni
w pełnym wymiarze pracownicy, którzy uczestniczą we
wstępnie zatwierdzonych studiach I i II stopnia oraz studiach
podyplomowych, a także we wstępnie zatwierdzonych
kursach zawodowych i innych programach szkoleniowych,
mogą otrzymywać rocznie do 5250 dolarów w postaci
nieopodatkowanego zwrotu kosztów czesnego. Pracownicy
zatrudnieni na część etatu również mogą ubiegać się
o pomoc w zapłacie czesnego — poziom naszego
zaangażowania finansowego w takich przypadkach zależy
od liczby godzin pracy.

Firma MetLife była gospodarzem
VI Dorocznego Szczytu „Kobiety
w sprzedaży”, w którym wzięły udział
liderki z całej branży. W trakcie tego
wydarzenia uczestniczki mogły skupić się
na swoim rozwoju zawodowym i postępach
kariery, a także nawiązać nowe kontakty
z kadrą menedżerską, koleżankami
zajmującymi się sprzedażą oraz innymi
przedstawicielkami branży.

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2016 | Tworzymy znakomite miejsce pracy

Szkolenie pracowników w ramach The
MetLife Way
Dzięki oparciu działalności na metodologii Lean
Management podejście The MetLife Way stwarza
środowisko ciągłego doskonalenia — w takim otoczeniu
pracownicy odczuwają dumę i odpowiedzialność
w odniesieniu do swojej pracy, a przełożeni stanowią wzór
i koncentrują się na rozwoju swoich zespołów. W miarę
postępów tej transformacji pomagamy pracownikom
„być zmianą”, udostępniając im mnóstwo zróżnicowanych
zasobów. W specjalnej wewnętrznej witrynie intranetowej
można znaleźć listy lektur, plany strategii, moduły
e-learningowe oraz materiały komunikacyjne. W 2017
r. w szkoleniu The MetLife Way weźmie udział kolejne
5 tysięcy pracowników, dzięki czemu łączna liczba
uczestników wzrośnie do 20 tysięcy.
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Wellness w miejscu pracy
Światło, przestrzeń, dostęp do zróżnicowanej zdrowej żywności, udogodnienia ułatwiające
ćwiczenia fizyczne — oto podstawowe elementy kultury wellness w miejscu pracy według
MetLife. W ostatnich latach skupialiśmy się na wprowadzaniu tych udogodnień w naszych nowo
budowanych oraz już istniejących biurach. Wspaniałym przykładem tego podejścia jest nowa
siedziba Działu Inwestycji w Whippany w stanie New Jersey. W budynku tym dostępne są
biurka do pracy w pozycji siedzącej i stojącej, w pełni wyposażone centrum fitness, pokoje do
medytacji i odpoczynku, a także zewnętrzne ścieżki spacerowe. Naszym zdaniem udogodnienia
takie są nie „dodatkami”, tylko integralnymi elementami środowiska pracy pozwalającymi na
maksymalizację zaangażowania pracowników i poprawę ich stanu zdrowia, samopoczucia oraz
produktywności.

Kultura zdrowia i wellness
Z myślą o priorytetach, zainteresowaniach i potrzebach
naszych pracowników oferujemy rozmaite świadczenia,
programy i zasoby. Są one związane m.in. z elastycznością
środowiska pracy, zdrowiem i dobrym samopoczuciem
oraz opieką nad dziećmi i seniorami. Nasza oferta
ubezpieczeniowa dla pracowników jest również
kompleksowa i niedroga, jak przystało na firmę
z naszej branży.
Bazując na wdrożonym w 2015 r. programie Wellness for
Life, nadal dążymy do stworzenia jednolitej kultury zdrowia
i dobrego samopoczucia dla pracowników z całego świata.
Dzięki dwóm globalnym inicjatywom z serii „Spotlight
Initiative” w ramach programu Wellness for Life
przekazywaliśmy komunikaty, których celem było
zwiększanie świadomości najważniejszych prozdrowotnych
koncepcji. Inicjatywy te skupiały się głównie na zdrowym
odżywianiu, aktywności fizycznej, dobrym śnie oraz
zapobieganiu chorobom. W ciągu roku pracownicy
mieli okazję praktykować związane z tymi obszarami
tematycznymi zdrowe zachowania, takie jak jedzenie
warzyw i owoców, regularne ćwiczenia, uczenie się technik
relaksacji czy korzystanie z usług służby zdrowia, w tym
szczepień i badań ciśnienia lub poziomu cukru we krwi.

Nasze programy wellness zdobywają popularność wśród
pracowników, pomagając im we wdrażaniu prozdrowotnych
zachowań. Jednym z czynników pozwalających na
najskuteczniejsze przewidywanie sukcesu w zakresie zmiany
stylu życia na zdrowszy jest łatwość uwzględniania nowych
nawyków w codziennych zadaniach. Dzięki wdrożeniu
kultury w większym stopniu opartej na zdrowiu tworzymy
miejsce pracy, w którym pracownicy stają się coraz zdrowsi
— nawet wtedy, gdy szczególnie się na tym nie skupiają.

Pytamy pracowników, co sądzą o MetLife
Jako firma zorientowana na klientów nieustannie
poszukujemy sposobów na zrozumienie i poprawę
wyników, które osiągamy na rynku. Teraz to samo podejście
wprowadzamy w odniesieniu do naszego przedsiębiorstwa,
prosząc pracowników o podzielenie się opiniami
o naszej atrakcyjności jako pracodawcy.
Przed 2016 r. firma MetLife posługiwała się trzema rodzajami
wskaźników Net Promoter Score (NPS), aby mierzyć, jak jest
postrzegana: konkurencyjny NPS, który pozwala dowiedzieć
się, jak wypadamy na tle konkurentów, relacyjny NPS,
umożliwiający zrozumienie jakości relacji klientów z MetLife,
a także transakcyjny NPS, którego celem jest ocena
poglądów klientów na konkretne interakcje z firmą.

W 2016 r. dodaliśmy do naszego zestawu narzędzi
czwarty wskaźnik NPS: pracowniczy Net Promoter
Score (eNPS). Pomoże on nam dowiedzieć się, z jakim
prawdopodobieństwem pracownicy mogą polecić innym
osobom MetLife jako miejsce pracy, a także produkty
i usługi firmy. U podstaw eNPS leży filozofia MetLife,
zgodnie z którą szczęśliwi pracownicy to sposób na
szczęśliwych klientów. W rezultacie będziemy monitorować
wskaźnik eNPS, aby identyfikować sposoby na zwiększanie
zadowolenia pracowników, a tym samym wzmacniać nasze
więzi z klientami.

W 2016 r. pracownicy z ponad
40 krajów mogli korzystać z globalnego
programu Wellness for Life — w ramach tego
programu na całym świecie oferowaliśmy
ponad 200 możliwości uczestnictwa.
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Krzewimy kulturę
różnorodności i współpracy
Nasze podejście
MetLife stara się zapewniać wszystkim pracownikom otwarte środowisko współpracy,
w którym każdy jest ceniony za to, co sobą reprezentuje. Naszym celem jest budowa
atmosfery zaufania, poszanowania i otwartości dla wszystkich. Pracownicy mogą korzystać
z różnych zasobów wspierających realizację tego celu.
Choć w działaniach tych odgrywa rolę każdy pracownik, odpowiedzialność za ich powodzenie
ponoszą członkowie zarządu oraz Globalny Dyrektor ds. Różnorodności i Współpracy.
Uważamy, że budowa kultury współpracy wymaga koncentracji na następujących sześciu
obszarach:
•

zaangażowanie liderów wyższego szczebla,

•

solidna infrastruktura oraz zasady i praktyki sprzyjające współpracy,

•

 omunikacja wewnętrzna i zewnętrzna na temat zaangażowania firmy w budowę
k
otwartego środowiska współpracy,

•

uwzględnianie kwestii różnorodności i współpracy w edukacji liderów i pracowników,

•

uwzględnianie kwestii różnorodności i współpracy w działaniach biznesowych,

•

mierzenie skuteczności.
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Krzewimy kulturę różnorodności i współpracy
Różnorodność i współpraca są nieodłącznym warunkiem
sukcesów biznesowych MetLife. Utalentowani
i zróżnicowani pracownicy oferują świeże spojrzenie,
strategiczny sposób myślenia oraz innowacyjne
podejście do rozwiązywania problemów. Dzięki temu
możemy lepiej zrozumieć nasze rynki na całym świecie
oraz budować mocniejsze relacje z klientami, a także
społecznościami, wśród których mieszkamy i pracujemy.

Definicja różnorodności i współpracy

Nasza strategia w zakresie różnorodności i współpracy
opiera się na trzech filarach dostosowywanych do
regionalnych potrzeb.
•

Przyciąganie: identyfikowanie najbardziej
utalentowanych, zróżnicowanych kadr.

•

 ozwój i awans: rozwijanie zróżnicowanych kadr oraz
R
zasad i praktyk sprzyjających współpracy.

•

 trzymanie: utrzymanie najbardziej utalentowanych
U
pracowników w celu zapewnienia wysokich
wyników firmy i zaangażowania personelu.

Integrację aspektów różnorodności i współpracy
z kulturą naszej firmy mierzymy, używając wskaźnika
otwartości na współpracę opartego na Ankiecie nt.
Zdrowia Organizacji MetLife z 2015. Zrozumienie
postaw, zachowań i przekonań pracowników wobec
współpracy w różnorodnym środowisku pozwala
nam monitorować trendy i mierzyć efektywność
naszych działań w tym zakresie, a także pomaga
liderom działów w opracowywaniu własnych strategii
różnorodności i współpracy. Monitorujemy także udział
pracowników w naszych zespołach i wydarzeniach oraz
dopływ kadr kierowniczych, aby zapewnić kobietom
i pracownikom ze słabiej reprezentowanych grup dalsze
możliwości rozwoju. Różnorodności wymagamy także
podczas obsadzania wolnych stanowisk w zarządzie firmy.

Globalne wsparcie różnorodności
i współpracy
Kładziemy nacisk na uwzględnianie kwestii różnorodności
i współpracy w codziennych praktykach kierowniczych
naszych liderów. Promowaniem kultury różnorodności
i współpracy w naszych oddziałach na całym świecie
zajmuje się wiele zespołów i grup zadaniowych.

Różnorodność

Współpraca

to wszelkie różnice i podobieństwa,
które są istotne dla pracowników,
otoczenia, klientów oraz innych
zainteresowanych stron i które
wpływają na zachowania oraz
działania.

to zaangażowanie na rzecz uznawania
i doceniania różnorodności cech
jednostek w atmosferze sprzyjającej
osiągnięciom indywidualnym
i zespołowym, które są zgodne
z naszymi wartościami.

•

Przewodniczącym Globalnej Rady Różnorodności
i Otwartości jest Prezes i Dyrektor Naczelny MetLife.
Rada ta przede wszystkim nadzoruje rozwój oraz
wdrażanie naszej strategii różnorodności i współpracy na
całym świecie.

•

Cztery regionalne grupy zadaniowe do
spraw różnorodności i współpracy: w Azji, regionie
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), Ameryce
Łacińskiej i USA. Grupy te wdrażają strategie
różnorodności i współpracy na szczeblu regionalnym
i reprezentują przekrój działów oraz pionów w każdym
regionie. W regionie EMEA opracowaliśmy na przykład
strategię zatrudniania i wspierania osób o różnych
potrzebach. W Azji i Ameryce Łacińskiej prowadzimy
działania mające na celu przyciągnięcie do pracy
w naszym zespole osób o różnych potrzebach.

•

Lokalne zespoły ds. współpracy (Local Inclusion
Action Team, LIAT) to grupy pracowników-wolontariuszy
wspierające inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi
środowiska współpracy na szczeblu lokalnym. Grupy te są
aktywne w ponad 20 biurach MetLife w USA oraz Indiach.

•

Zespoły „Różnorodność i współpraca” (Diversity
Business Resource Networks, DBRN) łączą
pracowników, którzy w ramach wolontariatu promują
świadomość, szacunek oraz otwartość na główne
grupy w MetLife. Zespoły te pomagają w rozwoju
osobistym i zawodowym, wspierając jednocześnie
kluczowe inicjatywy biznesowe. Są one otwarte dla
wszystkich pracowników. W firmie funkcjonuje siedem
zespołów „Różnorodność i współpraca”:
––

Rodziny w MetLife (FAM)

––

Geje, Lesbijki, Biseksualiści, Osoby Transpłciowe
i Przyjaciele w Metlife (GLAM)

––

Globalni, Wielokulturowi, Profesjonalni (GMP)

––

Różne Potrzeby w MetLife (MDA)

––

Weterani Wojskowi w MetLife (MVET)

––

Wschodzący Profesjonaliści w MetLife (iRISE)

––

Biznesowa Sieć Kobiet (WBN)

Miło nam poinformować że w 2016 r. liczba Biznesowych
Sieci Kobiet wzrosła na całym świecie do 34.
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Doskonalimy zasady udzielania
urlopów rodzicielskich
W 2016 r. wprowadziliśmy w MetLife nowy
grupowy program coachingowy Family Matters dla
rodziców planujących urlop związany z powiększeniem się
rodziny, a także dla przełożonych osób spodziewających
się dziecka. Pracownicy i przełożeni uczestniczący
w tym ogólnoświatowym kursie uzyskali wskazówki, jak
przygotować się do urlopu rodzicielskiego oraz powrócić
z niego do pracy. Grupowy program coachingowy
jest także oferowany w Indiach, gdzie urlop macierzyński
wydłużono do 26 tygodni dla wszystkich pracownic
zatrudnionych na pełny etat lub połowę etatu.

Więcej informacji
•

Praca w MetLife

•

Nasi pracownicy

•

Kariera w MetLife

•

Wolontariat

•

Różnorodność i współpraca

•

Weterani w MetLife

•

Nagrody i wyróżnienia

•

MetLife uzyskuje doskonały wynik w zestawieniu
Corporate Equality Index

•

MetLife pracodawcą przyjaznym dla wojskowych
piąty rok z rzędu

Na czwartym dorocznym
Globalnym Forum
Przywództwa Kobiet
w MetLife — wewnętrznej
konferencji poświęconej
kwestiom przywództwa
— pochodzące z różnych
środowisk i dysponujące
zróżnicowanym
doświadczeniem liderki
opinii mówiły o napotykanych
wyzwaniach, zmianach
w karierze i prowadzących do
sukcesu rozwiązaniach.
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Promujemy
różnorodność dostawców
Nasze podejście
MetLife odnosi korzyści z innowacyjności i elastyczności zróżnicowanych
partnerów biznesowych podobnie jak z różnorodności własnego personelu. Nasz
nagradzany program na rzecz różnorodności dostawców, który prowadzimy od 2003 r., jest
kluczowym elementem naszej strategii biznesowej. Relacje MetLife z mniejszościowymi
dostawcami sprzyjają także rozwojowi gospodarki i powstawaniu miejsc pracy
w społecznościach lokalnych.
Uwzględnienie mniejszościowych firm w łańcuchu dostaw MetLife jest ważnym aspektem
naszej strategii zaopatrzeniowej. Zapewnianie równych szans dostawcom mniejszościowym
zaczyna się od budowania trwałych relacji z zespołami zaopatrzeniowymi, które sprzyjają
mentoringowi i rozwojowi współpracy.
Współpracujemy z firmami, które w co najmniej 51 procentach należą do osób
reprezentujących mniejszości, kobiety, społeczność LGBT lub weteranów bądź są przez
nie prowadzone albo kontrolowane, a także małymi firmami zgodnie z klasyfikacją władz
federalnych. W 2016 r. zawarliśmy transakcje z ponad 700 mniejszościowymi partnerami
biznesowymi, co złożyło się na 10,6 procent naszych wydatków kierowanych do dostawców.
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Partnerzy certyfikujący
mniejszościowych dostawców MetLife
Do najważniejszych zewnętrznych podmiotów,
które weryfikują mniejszościowy status naszych
zróżnicowanych dostawców, należą między innymi:
•

National Minority Supplier Development Council
(NMSDC)

•

Women’s Business Enterprise National Council
(WBENC)

•

National Gay & Lesbian Chamber of Commerce
(NGLCC)

•

National Veteran Business Development Council
(NVBDC)

•

US Business Leadership Network (USBLN)

•

Minority Supplier Development UK (MSDUK)

•

WEConnect International

Budujemy mocne relacje z dostawcami
W celu rozwoju relacji z dostawcami oraz ich zaangażowania
Zespół MetLife ds. Różnorodności Dostawców uczestniczy
w konferencjach poświęconych tej tematyce. Ponadto
jest on dostępny za pośrednictwem zewnętrznych
witryn internetowych, w których zamieszczane są jego
dane kontaktowe, a także bezpośrednio pod adresem
MetLifeSupplierDiversity@MetLife.com.
W listopadzie 2016 r. rozszerzyliśmy nasze Forum
Różnorodności Dostawców o kwestie związane ze
zrównoważonym rozwojem w MetLife. Podczas tego
wydarzenia wyróżniliśmy dostawców, którzy przewyższyli
oczekiwania w zakresie wsparcia inicjatyw na rzecz
różnorodności i zrównoważonego rozwoju, współpracując
z MetLife nad innowacyjnymi i skutecznymi rozwiązaniami.
Wyróżniliśmy także pracowników MetLife, którzy
współpracowali ściśle z dostawcami, propagując wśród
nich programy różnorodności i zrównoważonego rozwoju
MetLife. Forum dało pracownikom i głównym dostawcom
MetLife okazję do nawiązania kontaktów i budowy
trwałych relacji.

Zasada „co najmniej jeden”
MetLife umożliwia dostawcom mniejszościowym pozyskiwanie zamówień, stosując zasadę
„co najmniej jeden”, zgodnie z którą każde zapytanie ofertowe MetLife musi być kierowane
między innymi do co najmniej jednego dostawcy mniejszościowego. Zasada „co najmniej
jeden” jest uwzględniana w celach naszego Dyrektora ds. Zaopatrzenia i egzekwowana
w całym globalnym dziale. Okazuje się, że zasada ta sprzyja pożądanym zachowaniom
w procesie zaopatrzeniowym, różnicuje nasze grono dostawców, a nasza firma pozyskuje
dzięki niej innowacje i oszczędności finansowe. Z dumą informujemy, że w 2016 r.
90% zapytań ofertowych MetLife było kierowanych do co najmniej jednego dostawcy
mniejszościowego. Oznacza to wzrost o 80% względem roku 2015.

W marcu 2016 r. Women’s Business Enterprise National
Council (WBENC) — czołowa organizacja zewnętrzna
certyfikująca firmy należące do kobiet i prowadzone
przez kobiety — uznała MetLife za jedną z najlepszych
korporacji w Ameryce dla takich firm (America’s Top
Corporations for Women’s Business Enterprises). Co roku
miejscem na tej liście są nagradzane firmy realizujące
światowej klasy programy na rzecz różnorodności
dostawców, które redukują bariery i sprzyjają rozwojowi
firm należących do kobiet oraz przez nie prowadzonych.
Jako jedna z najlepszych korporacji z listy WBENC
MetLife wyznacza standardy w zakresie zwiększania
szans dla firm należących do kobiet i prowadzonych przez
kobiety na nowych rynkach krajowych i zagranicznych.
W listopadzie 2016 r. firma MetLife otrzymała także
nagrodę dla krajowej korporacji roku (National
Corporation of the Year Award) od New York &
New Jersey Minority Supplier Development Council za
innowacyjne, skuteczne i prorozwojowe podejście do
współpracy z mniejszościowymi firmami, które sprzyjają
innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu w swoich
społecznościach.

Dbamy o odpowiedzialność
Nasze cele w zakresie różnorodności dostawców są
powiązane z wynagrodzeniami w Globalnym Dziale
Zaopatrzenia. Skuteczność swojego podejścia do
różnorodności dostawców mierzymy na podstawie
analizy dotychczasowych wyników oraz branżowych
poziomów odniesienia i odpowiednio wyznaczamy
sobie cele. Odpowiedzialność za wyniki w dziedzinie
różnorodności dostawców ponosi cały zespół Globalnego
Działu Zaopatrzenia.

Więcej informacji
•

Zaangażowanie na rzecz różnorodności dostawców

•

Program różnorodności dostawców MetLife
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Fundacja
MetLife
Najważniejsze informacje
•

MetLife i Fundacja MetLife przyznały granty w wysokości 48 mln dolarów, w tym 30 mln dolarów na
włączenie finansowe, czyli pomoc osobom i rodzinom o niskich dochodach, aby zapewnić im dostęp
do bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów oraz usług finansowych.

•

Wolontariusze z MetLife przepracowali ponad 90 000 godzin na całym świecie, co stanowi wzrost
o ponad 25% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Nasze podejście
Od 1976 r. Fundacja MetLife przekazała ponad 744 mln dolarów grantów oraz wniosła 70 mln
dolarów inwestycji powiązanych z programami, aby zmieniać na lepsze życie osób, rodzin i społeczności,
którym służymy.
W 2013 r. Fundacja zadeklarowała przekazanie w ciągu pięciu lat 200 mln dolarów, by pomóc osobom
i rodzinom o niskich dochodach w maksymalnym korzystaniu z oferty formalnego sektora finansowego.
Zgodnie ze stanem z 31 grudnia 2016 r. Fundacja przekazała grantobiorcom 123 mln dolarów na
wsparcie włączenia finansowego. Fundacja rozpoczyna trzeci rok tej inicjatywy, a my dowiadujemy
się od partnerów, co się sprawdza, a co nie, i czego najbardziej potrzebują ludzie, którym pomagamy.
Kontynuowaliśmy też finansowanie społecznych startupów o wysokim potencjale rozwojowym.
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Nasz wpływ na świat
Fundacja MetLife realizuje swoją misję, poprawiając
kondycję finansową osób o niskich dochodach na całym
świecie we współpracy z organizacjami, które zapewniają
porady i dostęp do usług finansowych wysokiej jakości.
Działamy na rynkach rozwijających się i już rozwiniętych,
dbając, by wszyscy rozumieli usługi finansowe i mogli
z nich korzystać, co umożliwi im kierowanie swoim życiem
i podniesienie jego poziomu.
Fundacja MetLife nakreśliła strategię włączenia
finansowego po szeroko zakrojonych konsultacjach
z globalnymi liderami branży. Zależało nam na twórczej
kontynuacji, a nie powielaniu dotychczasowych inicjatyw.
Chcieliśmy też w pełni wykorzystać swoje mocne strony,
w tym niemal 150-letnie doświadczenie MetLife w branży
usług finansowych, a także tysiące pracowników MetLife
na całym świecie, którzy chętnie wspierają pracę Fundacji.
Celem ostatecznym tej pracy jest zapewnienie osobom
o niskich dochodach na całym świecie bezpiecznych,
przystępnych, wygodnych i skutecznych usług
finansowych, które pomogą im w osiąganiu celów. Wiele
z naszych dużych programów grantowych trwa już dwa
lub trzy lata. Pozyskaliśmy dzięki nim cenne spostrzeżenia,
którymi dzielimy się z sektorem włączenia finansowego
i które wpłynęły na projektowanie nowych grantów.

Budowanie zdolności finansowych
Klienci mający zdolności finansowe wiedzą, jak zarządzać
finansami, i dysponują odpowiednimi narzędziami,
które to umożliwiają. Oznacza to, że wykorzystują
bezpieczne, przystępne i skuteczne usługi finansowe
do osiągania swoich celów. Branża ubezpieczeniowa

Włączenie finansowe oznacza wygodny dostęp
gospodarstw domowych i firm do pełnej oferty
przystępnych cenowo, wysokiej jakości usług
finansowych oferowanych przez godne zaufania
podmioty, które szanują klienta. Usługi te
poprawiają kondycję finansową klientów, dzięki
czemu więcej osób może sobie radzić z ryzykiem
w życiu, korzystać z okazji i realizować marzenia.

osiągnęła pod tym względem duże postępy. Co roku
miliony osób zakładają swój pierwszy rachunek bankowy,
ale nie ma go nadal około 2 miliardów osób. Część działań
Fundacji MetLife koncentruje się na rozwiązaniach
problemów z dostępem do usług finansowych.
•

Świat: BFA (poprzednio Bankable Frontier Associates).
Dobrze prowadzone instytucje finansowe pytają
klientów bezpośrednio, jak mogą ich lepiej obsługiwać.
Tak też postępuje pięć instytucji w Bangladeszu, Chile,
Kolumbii, Meksyku i Wietnamie, z którymi współpracuje
grantobiorca Fundacji MetLife — Bankable Frontier
Associates (BFA). Eksperci od analizy danych z BFA
pomagają tym instytucjom lepiej zrozumieć potrzeby
finansowe klientów. Wnioski wynikające z danych pomagają
im projektować i oferować odpowiednie produkty, a także
rozwijać nowe technologie i kanały dystrybucji.

•

 nited Kingdom: Fair Finance. Fair Finance jest
U
laureatem nagrody dla alternatywnego pożyczkodawcy
roku 2014 (Credit Today Award as Alternative Lender of
the Year) i oferuje pożyczki osobiste oraz firmowe
osobom o niskich dochodach, które nie miały dostępu do
standardowych usług finansowych i były grupą docelową
branży pożyczek o podwyższonym ryzyku.

•

USA: National Federation of Community Development
Credit Unions. Prowadzony przez Fundację MetLife
program Pathways to Financial Empowerment jest
jednym z filarów naszej filozofii „edu-akcji”. Polega on na
doradztwie finansowym, w którym podkreśla się rolę nauki
w praktyce. Zasadność tej filozofii potwierdził sukces
pierwszej fazy programu Pathway — udało się przekroczyć
wszystkie cele. Ponad 1000 klientów w pięciu pilotażowych
kasach oszczędnościowo-kredytowych opracowało
plany finansowe, niemal połowa z nich skorzystała
z produktów w celu redukcji zadłużenia (zmniejszyli je o 10
procent), a 61 procent poprawiło swoją ocenę kredytową.

Wykorzystywanie technologii i innowacyjności
do celów prorozwojowych
Chcąc oferować bezpieczne, przystępne i wygodne usługi
finansowe w odpowiedniej skali, społeczność działająca na
rzecz włączenia finansowego musi w pełni wykorzystywać
zalety nowych technologii. Trzeba projektować produkty
z uwzględnieniem różnych potrzeb i eksperymentować
z nowymi modelami biznesowymi.

36

•

Świat: Inclusion Plus we współpracy z Verb.
Fundacja MetLife nawiązała współpracę
z firmą Verb, która specjalizuje się w społecznej
innowacyjności. Wspólnie przygotowały konkurs
łączący przedsiębiorców i pracowników MetLife
z czterech regionów. Program został zainaugurowany
w Irlandii, Chinach i Indiach. Uczestniczyło w nim
ponad 250 przedsięwzięć społecznych oraz 240
pracowników MetLife, którzy przepracowali łącznie
jako mentorzy i sędziowie niemal 1000 godzin. Program
Inclusion Plus będzie kontynuowany w Meksyku i Egipcie,
a docelowo obejmie 10 krajów. W trakcie tej inicjatywy
beneficjenci otrzymają granty na łączną sumę ponad
600 000 dolarów.

•

Bangladesz: Swisscontact. Branża odzieżowa to jeden
z najważniejszych sektorów gospodarki Bangladeszu.
Zatrudnia ponad 4 miliony osób, a wiele z nich to młode
kobiety z obszarów wiejskich, dla których ważna jest
możliwość przesyłania do domu części zarobków.
Firma Swisscontact, korzystając ze wsparcia Banku
Centralnego Bangladeszu, współpracuje z dwoma
bankami komercyjnymi nad rozwojem i wykorzystaniem
odpowiednich technologii, kanałów dystrybucji
i produktów finansowych. Będzie mogło z nich korzystać
wiele takich kobiet, które dotychczas nie miały dostępu
do usług finansowych.

•

 angladesz i Wietnam: MicroSave. Cyfrowe usługi
B
finansowe to zasadniczy element, który umożliwi
dostosowanie masowych usług finansowych do
różnych potrzeb oraz poprawę kondycji finansowej
klientów o niskich dochodach. MicroSave jest grantobiorcą
Fundacji MetLife i światowym liderem w dziedzinie
cyfrowych usług finansowych. Firma ta wspiera cyfrową
transformację dwóch czołowych instytucji finansowych:
IDF w Bangladeszu i Co-Op Banku w Wietnamie. Wsparcie
ze strony MicroSave obejmuje wszechstronne planowanie
strategiczne, opracowywanie nowych produktów oraz
wdrażanie odpowiednich platform cyfrowych. W ciągu
dwuletniego projektu ponad 140 000 klientów zacznie
korzystać z transakcji cyfrowych. Instytucje te będą mogły
obsługiwać 2 miliony klientów, oferując im ukierunkowane,
wygodne i przystępne cyfrowe usługi finansowe.
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•

USA: Working Students Success Network/Achieving
the Dream. Fundacja MetLife wspiera organizację
Achieving the Dream, która propaguje innowacyjne
produkty finansowe i podejścia do finansów w szkołach
typu community college. Technologie, integracja
usług ze szkoleniem zawodowym, coaching
finansowy i personalizowane produkty finansowe
poprawiają kondycję finansową studentów oraz
prawdopodobieństwo ukończenia przez nich studiów.
Wraz z Achieving the Dream współpracujemy
z dużymi community college’ami (takimi jak LaGuardia
Community College w Nowym Jorku), a także z innymi
sieciami (takimi jak Center for Community College
Student Engagement) i z badaczami, którzy koncentrują
się na potrzebach studentów tych uczelni.

•

USA: Common Cents Lab na Uniwersytecie Duke’a
Common Cents Lab to trzyletnia inicjatywa, która
wykorzystuje wiedzę z dziedziny ekonomii behawioralnej
do testowania innowacji, które mogą pomóc
Amerykanom o niskich i umiarkowanych dochodach
w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych.

•

USA: Commonwealth (poprzednio D2D Fund).
Firma Commonwealth w ubiegłym dziesięcioleciu
wprowadziła grywalizację do oszczędności w ramach
projektu pilotażowego, w którym klienci ośmiu kas
oszczędnościowo-kredytowych mogli zdobywać
nagrody, oszczędzając pieniądze. W ciągu niecałego
roku ponad 11 600 osób, głównie o niskim poziomie
dochodów, zaoszczędziło ponad 8,5 mln dolarów,
a firma Commonwealth stała się doradcą Kongresu USA
w sprawie ogólnokrajowego programu oszczędności
powiązanych z nagrodami.

Wykorzystywanie ekonomii behawioralnej do
stymulowania działań
Zrozumienie przyczyn decyzji podejmowanych przez
ludzi to warunek niezbędny, by społeczność działająca na
rzecz włączenia finansowego mogła wspierać bardziej
pożądane zachowania finansowe i projektować produkty
oraz usługi sprzyjające lepszym decyzjom. Granty te
wykorzystują potencjał ekonomii behawioralnej do
wprowadzania pozytywnych zmian.
•

Ameryka Łacińska: ideas42. Analitycy ideas42
w Ameryce Łacińskiej odkryli, że ludzie nie potrafią
sobie wyobrazić życia po zakończeniu pracy, rzadko są
zmuszani do zastanowienia się nad emeryturą i nadają
priorytet celom krótko-, a nie długoterminowym.
W związku z tym organizacja ideas42, korzystając
ze wsparcia Fundacji MetLife, opracowała
taktykę zwiększania oszczędności emerytalnych
obejmującą m.in. automatyczne potrącenia składek
z rachunków bankowych, indywidualne ćwiczenia
w wyznaczaniu celów, a także publiczne kampanie
budowania świadomości.

serwis przygotowany we współpracy z Wall Street
Journal Custom Studios sprzyja dzieleniu się najlepszymi
praktykami, wiedzą i informacjami na tematy związane
z włączeniem finansowym. Jest to jeden z przykładów,
jak Fundacja wspiera dzielenie się wiedzą i budowanie
świadomości w zakresie włączenia finansowego na
całym świecie.
•

 zja: Innovation Circuit. Innovation Circuit to pierwsze
A
z serii warsztatów edukacyjnych współorganizowanych
przez Fundację MetLife, LumenLab oraz 17 Triggers
— laboratorium innowacyjności społecznej, które
specjalizuje się w badaniach, myśleniu projektowym
oraz marketingu na rzecz rozwoju społecznego.
23 uczestników reprezentujących 17 instytucji
działających na rzecz włączenia finansowego
(i grantobiorców Fundacji) z 7 krajów azjatyckich
poznawało wspólnie przyszłość innowacyjności
i technologii cyfrowych w dziedzinie włączenia
finansowego oraz dzieliło się doświadczeniami na ten
temat. Ich wkład może wpłynąć na życie milionów osób
o niskim i umiarkowanym poziomie dochodów.

•

USA: Expanding Prosperity Impact Collaborative
(EPIC). Fundacja MetLife wspiera działania
Aspen Institute prowadzone wraz z EPIC na rzecz
bezpieczeństwa finansowego. Mają one na celu poznanie
sił ekonomicznych, które wywierają znaczący wpływ na
bezpieczeństwo finansowe milionów Amerykanów.
EPIC co roku koncentruje się na jednym ważnym
problemie finansowym konsumentów. W celu znalezienia
rozwiązań gromadzi naukowców, polityków oraz
praktyków zajmujących się międzysektorowymi
badaniami, nauką oraz wymianą informacji.

Dzielenie się wiedzą
Doświadczeniem gromadzonym przez Fundację MetLife
i grantobiorców dzielimy się nieustannie, aby zwiększyć
skuteczność swojej pracy oraz zasoby wiedzy globalnej
branży działającej na rzecz włączenia finansowego.
Wraz z partnerami przygotowujemy raporty, publikujemy
artykuły, działamy jako sponsorzy oraz występujemy na
konferencjach. Fundacja MetLife prowadzi także warsztaty
dla grantobiorców. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami,
opracowują wspólne miary, porównują kluczowe wskaźniki
efektywności i dostosowują swoje programy tak, by jeszcze
lepiej obsługiwać klientów. Niektóre nasze granty mają
dzielenie się wiedzą jako cel sam w sobie.
•

Świat: Multipliers of Prosperity. Multipliers of
Prosperity to jedyna w swoim rodzaju platforma opinii,
która prezentuje historie grantobiorców Fundacji MetLife.
Publikuje nagrania wideo, infografiki oraz inne materiały
związane z włączeniem finansowym. Ten unikatowy
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Pracownicy MetLife zmieniają świat na lepsze
W MetLife wiemy, że odwdzięczając się społecznościom,
w których działamy, wzmacniamy poczucie celu
i zaangażowanie pracowników. Nasi pracownicy
wykorzystują swoje umiejętności, by podnieść jakość
życia innych osób. W ostatnich latach ponad 15 000
pracowników MetLife poświęciło tysiące godzin rocznie
w ramach działań Fundacji MetLife na służbę publiczną
w naszych społecznościach. Niezależnie od tego, czy
stukają młotkami, oferują mentoring dzieciom, służą
doświadczeniem w zarządzaniu, czy też ofiarowują
swój czas i talenty w inny sposób, pracownicy z całego
świata są najlepszą twarzą MetLife. W 2016 r. pracownicy
MetLife zaofiarowali ponad 90 000 godzin oraz swoje
doświadczenie różnym organizacjom, w tym naszym
kluczowym partnerom: Habitat for Humanity, Taproot
Foundation i Junior Achievement USA.

LifeChanger: W ramach
partnerstwa z organizacją
Junior Achievement 862
wolontariuszy z całego regionu
EMEA odwiedziło 535 szkół
i uczelni, realizując programy
z zakresu finansów osobistych,
gotowości do pracy
i przedsiębiorczości dla 28 257
uczniów i studentów w każdym
wieku.
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50 liderów wyższego szczebla podzieliło
się doświadczeniem w dziedzinie
finansów z grantobiorcami Fundacji
MetLife w 13 krajach.

•

Październik 2016 r. został uznany za
Miesiąc Odpowiedzialności Społecznej
Biznesu w MetLife w Japonii: 4500
pracowników (czyli połowa personelu
MetLife) uczestniczyło w charakterze
wolontariuszy w pracach w parkach
publicznych, a także w szpitalach dla
dzieci i domach opieki.

•

Zespoły MetLife z Azji zaoferowały
także intensywne usługi konsultingowe
trzem wietnamskim organizacjom
pozarządowym: Centrum
Inicjatyw Kreatywnych w dziedzinie
Zdrowia i Ludności, Funduszowi
na rzecz Ubogich Kobiet oraz
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych:
zdrowie, edukacja, sprawy weteranów, rozwój
społeczny oraz kultura i sztuka
Oprócz przyznawania grantów na cele włączenia
finansowego Fundacja MetLife angażuje się także w inne
rodzaje działalności, które pozytywnie wpływają na
społeczności w różnych krajach. Granty Fundacji MetLife
w sektorach badań i opieki medycznej, kultury i sztuki,
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych oraz wolontariatu
wywierają znaczący wpływ na całym świecie.
Granty na łączną kwotę 49 mln dolarów przyznawane przez
MetLife i Fundację MetLife wspierają włączenie finansowe,
badania i opiekę medyczną, ofiary klęsk żywiołowych,
kulturę i sztukę, a także zaangażowanie pracowników.

Walka z rakiem
Memorial Sloan Kettering Cancer Center —
325 000 dolarów Damon Runyon Cancer Research
Foundation — 325 000 dolarów
Nowotwory są główną przyczyną zgonów na całym świecie.
Środki przekazane przez Fundację MetLife instytutowi
Damon Runyon Cancer Center sprzyjają rozwojowi młodych
specjalistów-onkologów. Wspierają ich naukę i badania oraz
umożliwiają współpracę z liderami branży biomedycznej.
Grant przyznany w 2016 ośrodkowi Memorial Sloan
Kettering Cancer Center (MSK) pomoże w kształceniu
młodego pokolenia onkologów w ramach programu
stypendialnego MSK Pediatric Fellowship Program.
MSK leczy więcej dzieci z nowotworami niż jakakolwiek
inna instytucja w USA. Środki przekazane przez MetLife
będą także wspierać prace MSK w zakresie medycyny
precyzyjnej — jest to podejście do zwalczania komórek
rakowych nakierowane na określone, indywidualne mutacje
genetyczne powodujące nowotwory. Ma ono na celu
zwiększenie skuteczności leczenia, a jednocześnie radykalną
redukcję efektów ubocznych.

Edukacja
Azjatycki Uniwersytet dla Kobiet (Bangladesz) —
250 000 dolarów
Założony w 2008 r. Azjatycki Uniwersytet dla Kobiet
przygotowuje nowe pokolenie Azjatek do rozwiązywania
problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych
w tym regionie. Uczelnia ta przyjmuje kandydatki wyłącznie
na podstawie wyników w nauce. Niemal wszystkie
studentki zdobywają wyższe wykształcenie jako pierwsze
w swoich rodzinach i także niemal wszystkie korzystają
z pełnego stypendium. Oprócz grantów udzielanych przez
Fundację firma MetLife wspiera tę inicjatywę przez udział
przedstawicieli kadry zarządzającej z Japonii i Bangladeszu.

Kultura i sztuka
Asia Society (działalność ogólnoświatowa) —
410 000 dolarów na różne granty
Mające charakterystyczną siedzibę w Nowym Jorku oraz
biura w różnych krajach stowarzyszenie Asia Society
promuje największe osiągnięcia azjatyckiej kultury i sztuki
— zarówno antyczne, jak i współczesne — na całym
świecie. Fundacja MetLife od wielu lat sponsoruje programy
i wystawy organizowane przez Asia Society. Jesienią 2016
rozpoczęła się seria spotkań Economic Inclusion Series
współorganizowanych przez Fundację MetLife i Asia Society.
Czołowi eksperci zebrali się w Hongkongu, by zastanowić
się nad tym, jak udostępnić korzyści z gwałtownego rozwoju
gospodarczego w tym regionie większości, która nadal
boryka się z biedą. Fundacja sponsorowała także cenioną
wystawę fotograficzną Picturing Asia: Double Take w ramach
obchodów 60-lecia Asia Society.
Lincoln Center for the Performing Arts (Nowy Jork) —
250 000 dolarów na ogólne wsparcie działalności
Jako siedziba tak słynnych zespołów artystycznych,
jak Metropolitan Opera, Filharmonia Nowojorska czy
Balet Nowojorski, Lincoln Center gości co roku ponad
5 milionów widzów. Jest to jeden z najważniejszych
ośrodków kulturalnych nie tylko w rodzinnym mieście
MetLife, ale i na całym świecie.
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Dayton Art Institute (Dayton w stanie Ohio) —
15 000 dolarów na ogólne wsparcie działalności
Dayton Art Institute, którego założycielami byli między
innymi pionierzy lotnictwa (pochodzący z Dayton)
Orville i Wilbur Wright, to jedno z najlepszych
muzeów amerykańskiego Środkowego Zachodu, które
przyciąga zwiedzających znakomitą kolekcją dzieł
sztuki z ostatnich 5000 lat. Instytut ten organizuje także
koncerty, imprezy rodzinne, uroczystości galowe oraz
inne wydarzenia.
Ballet Hispánico of New York (Nowy Jork) —
125 000 dolarów na tournée w sezonie 2016/2017
Powołany oddolnie jako szkoła i lokalny zespół tańca Ballet
Hispánico przerodził się w światowej klasy instytucję,
która może się poszczycić najwyższym amerykańskim
oznaczeniem dla twórców kultury — National Medal
of Arts. W nowojorskiej siedzibie baletu mieści się
Szkoła Tańca oraz najnowocześniejsze studia taneczne
wykorzystywane w programach prowadzonych przez tę
instytucję oraz na rzecz społeczności artystycznej.

Więcej informacji
•

Więcej informacji na temat prac Fundacji MetLife zawiera
jej Sprawozdanie roczne 2016.

•

Komunikat Prezesa, który wyjaśnia, dlaczego Fundacja
MetLife stara się pomagać ludziom na całym świecie
w pozyskiwaniu narzędzi do budowy lepszego
i bezpieczniejszego życia.

•

Fundacja MetLife działa na rynkach zarówno
rozwijających się, jak i już rozwiniętych, aby
poszerzać i doskonalić usługi finansowe w naszych
społecznościach, wykorzystując do tego między innymi
zaangażowanie pracowników.

•

Więcej informacji na temat wspierania przez Fundację
MetLife włączenia finansowego oraz innych jej
obszarów zainteresowania zawierają polecane artykuły,
raporty z badań, komunikaty prasowe oraz filmy.
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Chronimy środowisko
Najważniejsze informacje
•

Jako pierwszy ubezpieczyciel pochodzący z USA osiągnęliśmy neutralność względem efektu cieplarnianego.

•

Uzyskaliśmy nagrodę Climate Leadership Award od amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska za ambitne cele redukcji emisji
gazów cieplarnianych.

•

Uzyskaliśmy ocenę „A-” od CDP (poprzednio Carbon Disclosure Project) za sprawozdawczość i zarządzanie w sprawach ochrony
klimatu. Dzięki tej ocenie MetLife plasuje się w górnym kwartylu rankingu CDP w kategorii „Przywództwo” w branży usług
finansowych.

•

W ramach programu angażowania pracowników MetLife Our Green Impact zmobilizowaliśmy 8000 osób do działań na rzecz
środowiska.

Nasze podejście
MetLife działa na rzecz poprawy obecnego stanu środowiska, by pozostawić zdrową planetę przyszłym pokoleniom. W związku
z tym staramy się minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko. Realizując programy zmniejszania emisji dwutlenku
węgla, inicjatywy na rzecz efektywności energetycznej, strategie zmniejszania ilości odpadów i zużycia wody, a także recyklingu,
ponownego wykorzystywania materiałów itp., znacząco zredukowaliśmy wpływ naszej działalności na środowisko. W 2016 r. firma
MetLife poczyniła jeszcze większe postępy w tym zakresie i została pierwszym pochodzącym z USA ubezpieczycielem neutralnym
względem efektu cieplarnianego.
Obecnie chcemy nie tylko ograniczać ekologiczne konsekwencje naszej działalności, ale też wywierać pozytywny wpływ na każdego
z naszych klientów i pracowników oraz członków naszych społeczności na całym świecie. W tym celu współpracujemy z partnerami
biznesowymi nad ochroną klimatu, angażujemy pracowników do prac na rzecz społeczności oraz budowania świadomości
ekologicznej, wspieramy inwestycje prorozwojowe, m.in. w infrastrukturę energii ze źródeł odnawialnych, a także pomagamy ludziom
na całym świecie w ramach projektów naszej Fundacji.
Misję tę wspiera Globalny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju MetLife, funkcjonujący w strukturach Globalnego Działu
Technologii i Operacji, który koncentruje się na zarządzaniu środowiskowym i efektywności środowiskowej. Globalny Zespół
ds. Zrównoważonego Rozwoju realizuje inicjatywy ekologiczne w skali całej firmy. Są to m.in. działania na rzecz redukcji emisji
dwutlenku węgla oraz zużycia energii w obiektach firmowych, zarządzanie globalnym spisem emisji gazów cieplarnianych, nadzór nad
realizacją programu zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, angażowanie pracowników na rzecz inicjatyw ekologicznych oraz
raportowanie postępów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Inicjatywy MetLife
związane z ochroną klimatu oraz zrównoważonym rozwojem nadzoruje szef Globalnego Działu Technologii i Operacji — członek
Grupy Wykonawczej podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.
Wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć w działaniach MetLife na rzecz zrównoważonego rozwoju, biorąc udział w firmowym
programie Our Green Impact. Pracownicy mogą zadawać pytania oraz zgłaszać zastrzeżenia i propozycje w społeczności online
Our Green Impact Community. Klienci, inwestorzy oraz inni interesariusze mogą także uzyskiwać informacje o proekologicznych
działaniach MetLife pod adresem e-mail Globalnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju gogreen@metlife.com.
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Ocena, monitorowanie i minimalizacja ryzyka
ekologicznego

Osiąganie neutralności względem efektu
cieplarnianego

Ryzyko ekologiczne oraz niedoskonałości w zakresie
wpływu na środowisko są nierozerwalnie związane
z działalnością MetLife w różnych jej aspektach. Są one
monitorowane, minimalizowane i raportowane aż do
szczebla Rady Dyrektorów za pośrednictwem globalnej

Osiągając w grudniu 2016 r. neutralność względem efektu
cieplarnianego, zobowiązaliśmy się do przeciwdziałania
zmianom klimatycznym na bieżąco, a także do przejścia
do gospodarki niskoemisyjnej w dłuższej perspektywie.
W MetLife jesteśmy dumni z tego, że jako pierwszy
amerykański ubezpieczyciel osiągnęliśmy neutralność
względem efektu cieplarnianego, ale nie poprzestajemy
na tym sukcesie. Zarówno obecnie, jak i w przyszłości
będziemy nadal podejmować działania przeciwdziałające
zmianom klimatycznym.

platformy zarządzania ryzykiem.
Członkowie Komitetu ds. Nowych Źródeł Ryzyka
(EMRIC) i inni partnerzy z „drugiej linii obrony” zajmują
się oceną wydarzeń ze świata, gospodarki, branży i firmy,
aby identyfikować potencjalne nowe źródła ryzyka.
Przykładem ocenianego przez nas obecnie ryzyka
środowiskowego są zmiany klimatyczne. MetLife ocenia
ponadto zagrożenia związane z klimatem w firmowym
portfelu inwestycyjnym w ramach prowadzonej co pół
roku przez Dział Inwestycji w Nieruchomości MetLife
Analizy ryzyka zdarzeń.
Działom ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych
MetLife wiadomo od dawna, że straty wskutek katastrof
i klęsk żywiołowych mogą znacznie przewyższać
oczekiwane kwoty. W związku z tym monitorujemy
comiesięczne rozłożenie ryzyka. Prowadzimy analizy
i budujemy modele klimatyczne, aby zidentyfikować
obszary geograficzne, które mogą generować największe
straty wskutek katastrof.
Dokonujemy przeglądu rynku i kosztów reasekuracji
w świetle możliwego wpływu zmian klimatycznych
oraz zawieramy odpowiednio do potrzeb umowy
reasekuracyjne w celu minimalizacji potencjalnych strat
wynikających z wydarzeń o dużej skali. Konsekwentnie
co roku dokonujemy przeglądu naszych modeli
katastrof naturalnych, koncentracji ryzyka, najnowszego
dorobku naukowego w zakresie zmian klimatycznych
oraz wymagań dotyczących stabilności finansowej
reasekuratorów.

Jako firma neutralna względem efektu cieplarnianego
w pierwszej kolejności wdrożyliśmy najlepsze praktyki
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i efektywności
energetycznej we wszystkich naszych oddziałach
na świecie. Aby zmniejszyć ilość wewnętrznych
podróży służbowych, zrealizowaliśmy pilotażowy
program świadomości w tym zakresie, który promował
wykorzystanie technologii współpracy.
Aby zrekompensować emisje gazów cieplarnianych,
których nie możemy zredukować dzięki lepszej
efektywności, wspieramy zróżnicowane projekty
zmniejszania emisji dwutlenku węgla i zakupujemy
świadectwa pochodzenia energii odnawialnej od krajów,
w których prowadzimy działalność. MetLife wspiera sześć
zewnętrznych projektów redukcji emisji dwutlenku węgla,
które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i są zgodne
z Celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym:
1. Zalesianie Doliny Missisipi w USA
2. Wymiana pieców węglowych w Chinach
na kuchenki solarne
3. Wymiana tradycyjnych bojlerów w Indiach
na solarne
4. Ochrona lasów równikowych w Kolumbii
5. Wytwarzanie czystej energii ze szkodliwych gazów
generowanych przez wysypiska śmieci w stanie Nowy
Jork
6. Przechodzenie fabryki w Brazylii z paliw ze źródeł
nieodnawialnych na biomasę
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MetLife zarządza ponad 14 milionami stóp kwadratowych
powierzchni biurowej na całym świecie. Wszystkie zarządzane
przez nas biura w USA mają certyfikat ENERGY STAR, a 19
naszych budynków — mających łącznie około czterech
milionów stóp kwadratowych — w różnych krajach ma certyfikat
programu Leadership in Energy & Environmental Design (LEED).
Nieustannie poszerzamy zakres certyfikacji LEED, zwiększając
swoją pulę ekologicznych budynków oraz ich efektywność
energetyczną dzięki nowym technologiom. Budynki
ekologiczne są nie tylko korzystne dla środowiska i naszych
wyników finansowych, ale też mają dobry wpływ na pracujące
w nich osoby. Ze względu na dotychczasowe korzyści
z budynków ekologicznych zamierzamy projektować wszystkie
nowe miejsca pracy zgodnie ze standardami LEED Commercial
Interior Gold lub Platinum. W związku z naszymi staraniami o te
certyfikaty wszystkie nowo projektowane przestrzenie biurowe
będą w większym stopniu oświetlane naturalnie i przy użyciu
energooszczędnej technologii LED. Będą w nich stosowane
czujniki obecności, sprzęt informatyczny z certyfikatami ENERGY
STAR, a także wysokowydajne instalacje hydrauliczne o niskim
natężeniu przepływu w celu zmniejszenia zużycia wody. Biura
z certyfikatami LEED zachęcają także pracowników MetLife
do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu.
Są tu dostępne udogodnienia dla rowerzystów oraz stacje
ładowania samochodów elektrycznych — łącznie 42 w naszych
największych obiektach administracyjnych w USA.
Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych to
ważny element naszej strategii zmniejszania emisji
gazów cieplarnianych. Nasza zasadnicza strategia polega na
zakupie energii z sieci, przy czym jest to energia pozyskiwana
przy niskich poziomach emisji dwutlenku węgla. Ponadto
nabywamy świadectwa pochodzenia energii odnawialnej, aby
wspierać rozwój energetyki bazującej na źródłach odnawialnych.

Już 19 biur MetLife, czyli 24 procent wszystkich biur firmy na
świecie, ma certyfikat programu LEED Green Building Rating
System. Sześć z tych biur uzyskało certyfikat LEED Platinum,
czyli najwyższe wyróżnienie przyznawane przez U.S. Green
Building Council. Są to między innymi nasz Globalny Kampus
Technologiczny w Cary w Karolinie Północnej oraz siedziba główna
Działu Relacji z Administracją Publiczną w Waszyngtonie.

Miliony stóp kw. przestrzeni biurowej
Million sq. ft. of LEED-certified office space
z certyfikatem LEED

W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla MetLife
wykorzystuje ekologiczne technologie w swoich obiektach.
Wdrażamy najlepsze praktyki w zakresie zmniejszania zużycia
energii w budynkach w ramach projektów o wysokich
nakładach kapitałowych i modernizacji obiektów. Projekty te
koncentrują się na oszczędzaniu energii i wody, redukowaniu
emisji oraz ograniczaniu ilości odpadów kierowanych na
wysypiska śmieci. Są to m.in. inwestycje związane z instalacją
oświetlenia, w tym systemów LED, oraz czujników obecności,
wymianą chłodziarek i kotłów czy pomiarami zapotrzebowania
na energię.

Przestrzeń biurowa z certyfikatem LEED
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Angażowanie pracowników: program Our Green
Impact i obchody Dnia Ziemi
Program Our Green Impact MetLife zachęca
pracowników do podejmowania indywidualnych działań
związanych z ekologicznymi zobowiązaniami MetLife.
W ramach programu pracownicy poznają sposoby
zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na środowisko
w pracy, w domu i w swoich społecznościach.
Program ten oferuje pracownikom MetLife liczne możliwości
udziału w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju,
między innymi za pośrednictwem forum dyskusyjnego
online, cotygodniowych „Zielonych wskazówek”, biuletynu
oraz wolontariatu. Pracownicy mogą także uczestniczyć
w cokwartalnych prelekcjach. Jest to wirtualny program
edukacyjny, podczas którego eksperci wyjaśniają
pracownikom ważne kwestie, nowe trendy i najlepsze praktyki.
Kolejnym elementem programu Our Green Impact są
Zielone Zespoły MetLife. Zielone Zespoły to grupy
pracowników z poszczególnych biur, którzy promują
świadomość ekologiczną oraz przyjazne dla środowiska
praktyki biznesowe. Obecnie 12 zespołów z USA oraz po
jednym z Indii i Japonii organizuje programy dotyczące
oszczędzania energii, redukcji odpadów, recyklingu,
alternatywnych środków transportu itp.
W obchodach Dnia Ziemi 2016 w 25 biurach na całym
świecie uczestniczyło ponad 8000 pracowników MetLife.
W ciągu tego samego roku pracownicy przepracowali ponad
1000 godzin nad takimi inicjatywami jak sprzątanie, budowa
ekologicznych domów dla Habitat for Humanity, budowa
siedlisk dla ryb, nasadzenia drzew i inne projekty o charakterze
społeczno-ekologicznym. W 2016 roku nagrodziliśmy
i wyróżniliśmy Zielone Zespoły oraz pracowników, którzy
przyczynili się do realizacji programu zrównoważonego
rozwoju i osiągnięcia celów ekologicznych MetLife.
Pracownicy mogą też wygrywać nagrody w ramach naszego
globalnego konkursu ekologicznego MetLife EcoChallenge.

Program zarządzania energią
Z myślą o docelowym zmniejszeniu globalnego zużycia
energii o 10 procent menedżerowie obiektów MetLife
z całego świata uczestniczyli w programie służącym
identyfikacji możliwości zmniejszenia zużycia energii
w dłuższym okresie przez biura w ponad 30 krajach.
W ramach tego programu nadaliśmy priorytet potencjalnie

najbardziej opłacalnym metodom redukcji zużycia energii
i przygotowaliśmy plany zmniejszenia zużycia energii
w perspektywie długoterminowej dla każdego regionu
naszej działalności.

Konkurs ekologiczny dla Działu Inwestycji
w Nieruchomości MetLife
MetLife inwestuje znaczne środki w ekologiczne
budownictwo i energię ze źródeł odnawialnych. Dział
Inwestycji w Nieruchomości MetLife uwzględnia
czynniki ekologiczne, społeczne i związane z ładem
korporacyjnym (ESG) w całym swoim portfelu aktywów.
Zespół ten powołał Komitet ESG i grupę roboczą, aby
monitorować ryzyka związane z ESG oraz identyfikować
możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu
ekologicznego nieruchomości, w które inwestujemy.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, dostawcy muszą
wypełnić kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi
zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w programie karty
wyników stosowanym w procesie zarządzania dostawcami
najważniejsi dostawcy są oceniani pod względem
kryteriów zrównoważonego rozwoju. MetLife współpracuje
z najważniejszymi dostawcami nad redukcją ich emisji
gazów cieplarnianych.

Program CDP dla Łańcucha
Dostaw
MetLife uczestniczy w Programie
CDP dla Łańcucha Dostaw od 2012
r., a w 2016 roku nasza firma była
jednym z 89 uczestniczących w nim
podmiotów. W ramach tego programu
gromadzimy informacje na temat działań
dostawców służących zmniejszeniu emisji
— służy do tego wypełniany corocznie
kwestionariusz CDP dla łańcucha
dostaw. MetLife nieustannie włącza do
udziału w tym programie coraz więcej
dostawców i planuje zaangażować do niego
100 największych dostawców do 2020 roku.

W 2015 r. zorganizowaliśmy w MetLife konkurs Energy
and Sustainability Challenge związany z naszym portfelem
nieruchomości. Ma on na celu zwiększanie świadomości
w zakresie zrównoważonego rozwoju przez dzielenie
się pomysłami i konkurencję obiektów pod względem
m.in. zmniejszania zużycia energii i wody oraz ilości
odpadów kierowanych na wysypiska. Zwycięzcą konkursu
w roku 2015 został Fairmont Hotel w Waszyngtonie.
Fairmont zmniejsza wykorzystanie mediów oraz poziom
emisji dwutlenku węgla, a na dachu wybudował ul, który
dostarcza świeży miód na potrzeby restauracji i baru.

Promowanie zrównoważonego rozwoju
w łańcuchu dostaw
MetLife wywiera korzystny wpływ na środowisko
dzięki swojej sile nabywczej. Kupujemy ekologicznie
produkowane materiały budowlane, meble oraz środki
czystości, papier z makulatury, sprzęt informatyczny
z certyfikatem ENERGY STAR oraz energooszczędne
technologie oświetleniowe i hydrauliczne.
Znaczny wpływ na emisje dwutlenku węgla przez
MetLife wywierają dostawcy. W celu zmniejszenia
negatywnego wpływu naszego łańcucha dostaw staramy
się współpracować z podmiotami prowadzącymi
odpowiedzialną działalność i dbającymi o środowisko.
W ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju
dla Łańcucha Dostaw MetLife uwzględnia kwestie
zrównoważonego rozwoju w procesach pozyskiwania
dostawców i zarządzania nimi.
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Więcej informacji
•

Odpowiedź MetLife dla CDP

•

Artykuły na tematy ekologiczne: więcej informacji
o inicjatywach ekologicznych MetLife można uzyskać
w naszej witrynie internetowej.

•

Historyczne osiągnięcia: MetLife dba o zdrowe
środowisko już od 1871 r.

•

Cechy ekologiczne: siedziba główna MetLife w Nowym
Jorku została zaprojektowana pod kątem oszczędzania
energii i wody, jakości powietrza oraz innych cech
ekologicznych.

•

EcoChallenge: dwutygodniowy konkurs MetLife
EcoChallenge w kwietniu 2016 r. dowiódł, że drobne
działania pracowników składają się na dużą zmianę.
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O tym raporcie
Więcej informacji na temat
wytycznych dotyczących
sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju można
znaleźć pod adresem:
www.globalreporting.org

Kwestie istotne dla MetLife

Nasze raporty za rok 2016 przygotowaliśmy zgodnie z wariantem bazowym wytycznych dotyczących sprawozdawczości
w zakresie zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI): Core Option.
Wytyczne GRI stanowią uznawane na całym świecie ramy umożliwiające przedsiębiorstwom mierzenie i komunikowanie
wyników efektywności w zakresie ochrony środowiska, rachunku ekonomicznego, odpowiedzialności społecznej oraz
nadzoru. Przestrzegając tych zaleceń, posługujemy się językiem używanym przez firmy i organizacje z całego świata. Dzięki
temu dostarczamy informacji o wyższej jakości i łatwiejszych do porównania.
Firma MetLife opublikowała swój ostatni raport Global Impact (za rok 2015) w czerwcu 2016 r. Fundacja MetLife również
publikuje swój raport roczny. Firma MetLife zamierza publikować raporty co rok.
Niniejszy raport zawiera dane odnoszące się do roku kalendarzowego 2016. Uwzględniliśmy informacje z całej działalności
operacyjnej firmy MetLife na całym świecie, a jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie informacje zostały podane według stanu
z 31 grudnia 2016 r.
W związku ze sporządzaniem pełnego raportu nie ubiegaliśmy się o pomoc podmiotów zewnętrznych. Dane dotyczące emisji
gazów cieplarnianych za rok 2016 dla wszystkich zakresów zostały jednak potwierdzone przez analityków z firmy Trucost
w ramach naszego procesu sprawozdawczości.

•

Zarządzanie ryzykiem

•

Zadowolenie klientów

•

Zadowolenie pracowników

Zastosowanie zasad GRI w celu określenia zawartości raportu

•

Relacje z administracją publiczną
i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym

•

Dostępność produktów i włączenie finansowe

W 2014 r. przeprowadziliśmy analizę istotności, aby zidentyfikować najważniejsze kwestie, których powinna dotyczyć nasza
sprawozdawczość. Opis procesu analizy istotności można znaleźć w Raporcie Global Impact MetLife za rok 2013. Dla każdego
z istotnych tematów identyfikujemy dotyczące go obszary wpływu w sekcji „Zakres tematyczny” indeksu GRI.

•

Globalna konkurencyjność

Zachęcamy czytelników do zgłaszania uwag, pytań
i informacji zwrotnych dotyczących tego raportu.

Prosimy o kontakt pod adresem:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały podane
według stanu z 31 grudnia 2016 r.

Sekcja Szczegółowe dane standardowe: aspekty i granice aspektów Indeksu GRI zawiera informacje na temat zakresu
istotnych zagadnień.

Dodatkowe informacje
Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej Global Impact pod adresem www.metlifeglobalimpact.com, gdzie
można znaleźć wszystkie nasze raporty, podsumowania oraz indeksy GRI. Znajdują się tam również tłumaczenia raportów i ich
dokumentacji towarzyszącej na różne języki.
Zachęcamy inwestorów do bardziej szczegółowego zapoznania się z naszymi sprawozdaniami ESG oraz ocenami za
pośrednictwem głównych platform danych rynkowych, m.in.:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Oświadczenia prawne
Uwagi na temat opinii dotyczących przyszłości
Niniejsze materiały mogą zawierać opinie dotyczące
przyszłości w rozumieniu amerykańskiej Ustawy
o reformie przepisów procesowych dotyczących
papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities
Litigation Reform Act of 1995) lub informacje zawierające
odwołania do takich opinii bądź na nich oparte. Opinie
dotyczące przyszłości odzwierciedlają oczekiwania lub
prognozy dotyczące przyszłych zdarzeń. Opinie takie
charakteryzują się tym, że nie dotyczą ściśle faktów
historycznych ani aktualnych. Zawierają one takie
wyrazy jak „przewidywać”, „szacować”, „oczekiwać”,
„prognozować”, „zamierzać”, „planować”, „sądzić” lub inne
słowa o podobnym znaczeniu lub używane w zestawieniu
z przyszłymi okresami, w odniesieniu do przyszłych
wyników operacyjnych i finansowych. W szczególności
są to opinie dotyczące przyszłych działań, ewentualnych
usług lub produktów, przyszłych wyników lub wyników
obecnych i przewidywanych usług albo produktów, działań
handlowych, wydatków czy skutków nieprzewidzianych
zdarzeń, takich jak postępowanie sądowe, trendy w sferze
operacyjnej i wyniki finansowe.
Wszelkie opinie dotyczące przyszłości mogą się okazać
niezgodne z rzeczywistością. Mogą na nie wpływać
nietrafne założenia, a także znane i nieznane czynniki
ryzyka oraz niepewności. Wiele takich czynników odegra
istotną rolę w ocenie rzeczywistych przyszłych
wyników MetLife Inc. oraz jej podmiotów zależnych
i stowarzyszonych. Opinie te wynikają z obecnych
oczekiwań oraz aktualnych uwarunkowań gospodarczych.
Wiążą się one z różnymi trudnymi do przewidzenia
czynnikami ryzyka i niepewności. Opinie te nie stanowią
gwarancji przyszłych wyników. Faktyczne wyniki mogą się
znacznie różnić od wyników przedstawionych lub
sugerowanych w takich opiniach dotyczących przyszłości.
Czynniki ryzyka i niepewności oraz inne czynniki, które
mogą wpływać na takie różnice, zostały między innymi
wskazane w sprawozdaniach MetLife złożonych
w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
(Securities and Exchange Commission, „SEC”). Czynniki te
to między innymi: (1) trudne warunki na światowych
rynkach kapitałowych; (2) zwiększona zmienność
i zakłócenia na globalnych rynkach kapitałowych

i kredytowych, które mogą mieć wpływ na naszą zdolność
do zaspokajania potrzeb w zakresie płynności i dostępu do
kapitału, w tym za pośrednictwem naszych linii
kredytowych, generowania dochodów z opłat
i przychodów związanych z rynkiem oraz finansowania
ustawowych wymagań dotyczących rezerw, lub też
wymagać od nas przedstawiania zabezpieczeń lub
dokonywania płatności związanych ze spadkiem wartości
określonych aktywów, w tym aktywów powiązanych
z elementami ryzyka przenoszonymi do niektórych
z zależnych od nas reasekuratorów lub też ze związanymi
z tymi elementami ryzyka ustaleniami dotyczącymi
zabezpieczeń; (3) narażenie na globalne ryzyko związane
z rynkami finansowymi i kapitałowymi, w tym w wyniku
zawiadomienia przez Wielką Brytanię o wyjściu z Unii
Europejskiej, innych zakłóceń w Europie i ewentualnego
opuszczenia strefy euro przez jeden lub kilka krajów;
(4) wpływ kompleksowej reformy regulacji usług
finansowych na nas, w tym potencjalne uznanie MetLife za
niebankową „systemowo ważną instytucję finansową” lub
w innym charakterze; (5) liczne inicjatywy regulacyjne
wymagane przez Ustawę Dodda-Franka o reformie Wall
Street i ochronie konsumentów (Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act) lub dopuszczalne
w jej rozumieniu, które mogą mieć wpływ na to, jak
prowadzimy naszą działalność, w tym wymuszające
likwidację niektórych instytucji finansowych; (6) zmiany
regulacyjne, prawne lub podatkowe dotyczące naszej
działalności ubezpieczeniowej, międzynarodowej lub innych
działań, które mogą mieć wpływ na koszty naszych
produktów lub usług bądź popyt na nie, albo też na
zwiększenie kosztów lub obciążeń administracyjnych
związanych z zapewnianiem świadczeń pracowniczych;
(7) niekorzystne wyniki lub inne konsekwencje postępowań
sądowych lub arbitrażowych bądź dochodzeń
organów regulacyjnych; (8) nieprzewidziane wydarzenia,
które mogłyby opóźnić, uniemożliwić lub w inny sposób
zakłócić wyodrębnienie Brighthouse Financial; (9) nasza
zdolność do pokonywania trudności, uwzględniania
nieprzewidzianych zobowiązań, utraty wartości aktywów lub
działań agencji ratingowych wynikających z (a) przejęć
i integracji przedsiębiorstw oraz zarządzania rozwojem takich
nabytych przedsiębiorstw, (b) zbywania przedsiębiorstw na
drodze sprzedaży, pierwszej oferty publicznej, wydzielenia

itp., w tym niezdolności do uzyskania prognozowanych
korzyści operacyjnych z takich transakcji, a także wszelkich
ograniczeń, zobowiązań, strat i roszczeń odszkodowawczych
wynikających z jakichkolwiek usług świadczonych w okresie
przejściowym lub uzgodnień podatkowych związanych
z wyodrębnieniem jakiegokolwiek działu bądź z nieuzyskania
przez wyodrębniony podmiot zakładanych zwolnień
podatkowych; (c) przystąpienia do spółek joint venture lub
(d) reorganizacji podmiotów prawnych; (10) potencjalne
zagrożenia dla płynności i innego rodzaju zagrożenia
wynikające z naszego udziału w programach pożyczek
papierów wartościowych i innych transakcjach, w tym
zaciągnięcia przez wyodrębniony dział długu w związku
z takim wyodrębnieniem; (11) straty inwestycyjne i przypadki
niewypłacalności, a także zmiany wycen inwestycyjnych;
(12) zmiany w założeniach dotyczących wyceny inwestycji,
odroczonych kosztów pozyskiwania polis, odroczonych
premii motywacyjnych dla handlowców, wartości nabytych
przedsiębiorstw lub wartości firmy; (13) utrata wartości firmy
i zrealizowane straty lub spadki wartości rynkowej
aktywów niepłynnych; (14) niespłacanie naszych
kredytów hipotecznych; (15) przypadki niewypłacalności lub
spadku wiarygodności kredytowej innych instytucji
finansowych, które mogłyby mieć na nas niekorzystny
wpływ; (16) ryzyko ekonomiczne, polityczne, prawne,
walutowe i inne źródła ryzyka związane z naszą działalnością
międzynarodową, w tym zmiany kursów walutowych;
(17) obniżenia ratingów naszej zdolności do regulowania
roszczeń, kondycji finansowej lub wiarygodności kredytowej;
(18) pogorszenie skutków ustanowienia „zamkniętego bloku"
w związku z reorganizacją Metropolitan Life Insurance
Company; (19) dostępność i skuteczność umów reasekuracji,
hedgingowych lub zwolnienia z odpowiedzialności, jak
również jakiekolwiek uchybienia lub zaniechania
kontrahentów w zakresie ich wykonywania; (20) różnice
między rzeczywistymi roszczeniami a założeniami
przyjętymi dla celów ubezpieczania i tworzenia rezerw;
(21) nieefektywność zasad i procedur zarządzania ryzykiem;
(22) straty związane z katastrofami; (23) rosnące koszty
oraz ograniczona dostępność finansowania ustawowych
rezerw z tytułu ubezpieczeń na życie; (24) nasilenie
konkurencji, w tym w zakresie polityki cenowej, wchodzenia
na rynek nowych konkurentów, konsolidacji dystrybutorów,
rozwoju nowych produktów przez istniejących konkurentów,
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a także konkurencji o kadry; (25) narażenie na straty
związane z gwarancjami zmiennych świadczeń dożywotnich,
w tym wynikające ze znaczącej i długotrwałej dekoniunktury
lub skrajnej zmienności na rynkach akcji, obniżenia lub
spadku stóp procentowych, nieprzewidzianych zachowań
posiadaczy polis, umieralności lub długowieczności oraz
korekty z tytułu ryzyka niewykonania; (26) ograniczenia
prawne, nadzorcze i inne mające wpływ na zdolność
MetLife, Inc. do wypłaty dywidend i skupu akcji zwykłych;
(27) podstawowa zależność MetLife, Inc. i jej spółek
zależnych jako jednostek dominujących od wypłaty
dywidend przez jednostki zależne umożliwiających realizację
celów związanych z przepływem środków pieniężnych
i zaspokajanie zobowiązań w zakresie spłaty długów oraz
obowiązujące ograniczenia regulacyjne dotyczące zdolności
takich jednostek zależnych do wypłaty takich dywidend;
(28) możliwość wpływania przez Radę Dyrektorów MetLife,
Inc. na wynik głosowania akcjonariuszy poprzez przepisy
dotyczące głosowania Funduszu Powierniczego Posiadaczy
Polis MetLife; (29) zmiany standardów, praktyk i zasad
rachunkowości; (30) zwiększone wydatki związane z planami
emerytalnymi i innymi świadczeniami dla emerytów, jak
również świadczeniami z zakresu opieki zdrowotnej i innymi
świadczeniami pracowniczymi; (31) niezdolność do ochrony
naszych praw własności intelektualnej lub roszczenia osób
trzecich dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej;
(32) trudności w zakresie marketingu i dystrybucji
produktów w naszych kanałach dystrybucyjnych;
(33) przepisy prawa i naszych dokumentów założycielskich,
które mogą opóźniać, utrudniać lub uniemożliwiać przejęcia
i połączenia przedsiębiorstw z udziałem MetLife; (34) skutki
zakłóceń działalności gospodarczej lub recesji
spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami, takimi jak
ataki terrorystyczne, cyberataki, inne działania zbrojne lub
klęski żywiołowe, w tym wszelki związany z nimi wpływ na
wartość naszego portfela inwestycyjnego, nasze systemy
odzyskiwania danych po awarii, systemy bezpieczeństwa
informatycznego lub inne systemy bezpieczeństwa
informacji oraz planowanie ciągłości zarządzania;
(35) nieskuteczność ochrony poufności informacji klientów;
(36) skuteczność naszych programów i praktyk w zakresie
zapobiegania zapewnianiu naszym pracownikom zachęt do
podejmowania nadmiernego ryzyka; (37) pozostałe elementy
ryzyka i niepewności opisane każdocześnie w sprawozdaniach
MetLife, Inc. dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA.

Firma MetLife, Inc. nie jest zobowiązana do publicznego
korygowania ani aktualizacji jakichkolwiek opinii
dotyczących przyszłości, jeżeli okaże się, że osiągnięcie
zakładanego wyniku jest mało prawdopodobne.
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na
powiązane tematy przedstawianymi na bieżąco przez
MetLife, Inc. w sprawozdaniach składanych w Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd USA.
Wyjaśnienie dotyczące informacji finansowych
nieobjętych zasadami GAAP
Zarządzane aktywa (zgodnie z poniższą definicją) to
wskaźnik finansowy wynikający z metodologii innych
niż ogólnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych Ameryki
zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting
Principles, GAAP). MetLife stosuje pojęcie „zarządzane
aktywa” do tych aktywów na swoim rachunku ogólnym,
którymi aktywnie zarządza i dla których podaje szacowaną
wartość godziwą. W MetLife jesteśmy przekonani, że
stosowanie pojęcia „zarządzane aktywa” ułatwia zrozumienie
i porównywanie rachunku ogólnego firmy dzięki wykluczeniu
takich aktywów jak pożyczki pod zastaw polis, inne
zainwestowane aktywa, kredyty hipoteczne przeznaczone
do obrotu i komercyjne kredyty hipoteczne w posiadaniu
skonsolidowanych podmiotów sekurytyzacyjnych, ponieważ
wszystkie te aktywa nie są aktywnie zarządzane na

rachunku ogólnym MetLife. Wykluczona jest także opcja
wyceny w wartości godziwej oraz papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu, ponieważ na kwotę tę składają
się głównie inwestycje dokonywane przez fundusze
oparte na jednostkach uczestnictwa, a nie przez MetLife.
Wartość kredytów hipotecznych i niektórych inwestycji
w nieruchomości wyceniono według wartości godziwej,
a nie wartości księgowej. Poniżej przedstawiono rozliczenie
różnic między wartością zarządzanych aktywów a łączną
wartością inwestycji. Dodatkowe informacje o inwestycjach
MetLife można znaleźć w kwartalnym dodatku finansowym
MetLife, Inc. za kwartał zakończony 31 grudnia 2016 r.,
a także w sprawozdaniu rocznym MetLife, Inc. w formularzu
10-K za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Oba dokumenty
można pobrać z witryny relacji inwestorskich MetLife
dostępnej pod adresem http://investor.metlife.com. Aktywa
zarządzane to wskaźnik finansowy niezgodny z GAAP. Nie
należy go traktować jako zastępującego inwestycje ogółem,
czyli jego najbliższy odpowiednik według GAAP.
Gwarancje mają zastosowanie do pewnych
produktów ubezpieczeniowych i rentowych (ale nie do
produktów związanych z papierami wartościowymi,
innymi aktywami o zmiennej wartości i doradztwem
inwestycyjnym) i podlegają regulaminom, wykluczeniom
oraz ograniczeniom danych produktów, jak również zależą
od zdolności ubezpieczyciela do wypłaty roszczeń i jego
sytuacji finansowej.

Łączne inwestycje a zarządzane aktywa
Inwestycje ogółem (w mld dolarów)

500,4

Plus środki pieniężne i ich ekwiwalenty

17,9

Plus korekty do wartości godziwej

6,4

Minus komercyjne kredyty hipoteczne udzielone skonsolidowanym podmiotom
sekurytyzacyjnym

0,1

Minus pożyczki pod zastaw polis
Minus inne zainwestowane aktywa
Minus kredyty hipoteczne przeznaczone do zbycia
Minus opcja wyceny w wartości godziwej i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Zarządzane aktywa
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11,0
23,2
13,9
476,5

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2016 | Dane o efektywności

Dane o efektywności MetLife 2016
DANE OPERACYJNE
Działalność operacyjna (mln USD)
Aktywa ogółem
Inwestycje ogółem
Zobowiązania ogółem
Kapitał zakładowy
Zysk zatrzymany

2016
898 764
500 393
831 284
67 480
34 480

2015
877 933
495 459
809 437
68 419
35 519

2014
902 337
505 995
829 678
72 560
32 020

2013
885 296
488 779
822 313
62 096
27 332

2012
836 781
517 052
771 823
64 837
25 205

63 476
39 153
19 947
63 671
40 804
(999)
804

69 951
38 545
19 281
62 481
38 714
2148
5322

73 316
39 067
21 153
64 512
39 102
2465
6339

68 199
37 674
22 232
64 174
38 107
661
3391

68 150
37 975
21 984
66 708
37 987
128
1362

1736
0,63

1653
4,57

1499
5,42

1119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

Portfel globalny
Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym
Strukturyzowane instrumenty finansowe
Kredyty hipoteczne
Zagraniczne obligacje skarbowe
Obligacje rządu i agencji Stanów Zjednoczonych
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe
Obligacje korporacyjne o ratingu poniżej inwestycyjnego
Inwestycje w nieruchomości
Korporacyjne inwestycje kapitałowe

2016
32,9%
13,1%
15,9%
12,0%
12,1%
5,4%
3,6%
3,0%
2,0%

2015
33,5%
14,1%
14,8%
10,8%
13,3%
4,8%
3,8%
2,7%
2,2%

2014
34,2%
14,4%
13,3%
11,1%
13,0%
4,1%
4,4%
3,0%
2,5%

2013
36,0%
14,8%
12,8%
12,0%
9,9%
4,8%
4,3%
3,0%
2,4%

Razem

100%

100%

100%

100%

Przychody ogółem
Składki
Zysk netto z inwestycji
Koszty ogółem
Świadczenia i roszczenia posiadaczy polis
Rezerwa na podatek dochodowy
Zysk netto
Dywidendy od akcji zwykłych
Zysk na akcję (USD)
Zwrot z kapitału własnego (%)

DANE O INWESTYCJACH

PROGRAM INWESTYCJI PROROZWOJOWYCH — IMPACT INVESTMENTS
Inwestycje prorozwojowe MetLife (mln USD)
Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe
Inwestycje ekologiczne
Infrastruktura
Obligacje komunalne
Razem
1 KR = Koniec roku

KR1 2016
Wartość
godziwa

KR 2015
Wartość
godziwa

KR 2014
Wartość
godziwa

KR 2013
Wartość
godziwa

KR 2016

KR 2015

KR 2014

KR 2013

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

1804
9683
9288
15 991

1640
9692
7780
15 854

1564
9105
15 387

1485
6761
-

298
174
2354
1251

446
969
1679
1840

481
1121
586

334
508
-

36 766

34 966

26 056

8246

4077

4934

2188

842
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Personel
NASZE GLOBALNE KADRY
Razem¹

Kobiety

Mężczyźni

Kategoria zatrudnienia
Na czas nieokreślony
Tymczasowi

57 889
B.d.

28 391
B.d.

29 493
B.d.

Typ zatrudnienia
Pełny etat
Część etatu

53 566
4333

26 266
2125

27 295
2198

Skład kadr
Pracownicy
Agenci i wykonawcy

57 889
39 079

28 391
7693

29 493
9828

Zatrudnienie według regionów²
Stany Zjednoczone/Kanada
Ameryka Łacińska
Azja
EMEA

19 415
8245
25 558
4671

11 265
5234
9335
2557

8147
3010
16 222
2114

1 Sumy łączne obejmują pracowników, których płci nie odnotowano. Nie uwzględniono pracowników firmy ProVida. 2 Do zatrudnionych zaliczamy wyłącznie pracowników innych niż tymczasowi.

RÓŻNORODNOŚĆ PRACOWNIKÓW I ZARZĄDU3
Płeć4
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza (w tym poza USA)
Zarząd

Kobiety (%) Mężczyźni (%)
40%
60%
55%
45%
20%
80%
31%
69%

Wiek4
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza
Zarząd
Pochodzenie etniczne i rasa
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza
Zarząd

Poniżej 30 lat

30–50 lat

Powyżej 50 lat

22%
17%
0%
0%

64%
63%
10%
0%

14%
20%
90%
100%
Rdzenni
Hawajczycy
i Polinezyjczycy

Biali

Czarni

Latynosi

Azjaci

Indianie

Nie
określono

Dwie lub
więcej ras

80%
72%
80%
76%

10%
12%
0%
8%

5%
6%
10%
8%

2%
8%
10%
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Tylko Stany Zjednoczone. Ze względu na zaokrąglenia liczby mogą nie sumować się do 100%. 4 Sumy dotyczące płci i przedziałów wiekowych nie odpowiadają sobie ze względu na występowanie w naszym systemie
niezidentyfikowanych członków personelu.
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Personel (ciąg dalszy)
SZKOLENIA I OCENY EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW
Przeciętna liczba godzin szkolenia rocznie5
Inni niż sprzedaż
Sprzedaż

Kobiety
4,2
3,2

Mężczyźni
4,4
2,9

Pracownicy uczestniczący w ocenach efektywności6
Inni niż sprzedaż
Sprzedaż

Kobiety
95,2%
28,0%

Mężczyźni
95,8%
25,4%

5 W danych o szkoleniach pracowników uwzględniono wyłącznie szkolenia zarejestrowane w naszym systemie zarządzania szkoleniami (Learning Management System), w tym szkolenia praktyczne i z zakresu
zgodności z przepisami. Dane obejmują zarówno kursy online (wirtualne), jak i zajęcia z instruktorami. 6 Dane dotyczące oceny efektywności dotyczą wyłącznie pracowników, którym przyznano oceny w tym zakresie
i w których przypadku wprowadzano informacje zwrotne dotyczące efektywności do firmowego systemu ePerformance. Pomiary efektywności mogą być prowadzone również poza systemem online. Niektóre dane
dotyczące płci nie są dostępne w naszym systemie ze względu na to, że niektórzy pracownicy nie są już zatrudnieni w naszej firmie.

NOWI PRACOWNICY I ROTACJA7
Zatrudnienie

Razem

Kobiety
Mężczyźni
Zwolnienia
Kobiety
Mężczyźni
7 Tylko Stany Zjednoczone.

Razem

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

299
230

502
407

113
109

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

342
312

947
854

592
482

Udział

Udział

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

1,5%
1,2%

2,6%
2,1%

0,6%
0,6%

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

1,8%
1,6%

4,9%
4,4%

3,0%
2,5%
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Ochrona środowiska
ŚRODOWISKO
20161

2015

2014

2013

2012

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

18,05
11,49
15
5,02
10
2,35

Emisja gazów cieplarnianych (tony, CO2e)
Zakres 1 — emisje brutto (bez równoważenia)
Zakres 2 — emisje brutto w lokalizacjach
Zakres 2 — emisje brutto na rynku4
Zakres 3 (emisje dla podróży służb.)5
Równoważenie emisji
Intensywność emisji (tony CO2e na etat6)
Intensywność emisji (tony CO2e na stopę kw.)

17 527
109 224
0
33 559
70 637
1,36
0,01

20 134
109 773
36 031
4640
1,39
0,01

20 240
113 414
31 671
5405
1,41
0,01

23 268
119 270
26 665
4841
1,52
0,01

24 381
124 601
28 346
4213
1,57
0,01

Energia (MWh)
Łączne zużycie energii elektrycznej
Certyfikaty energii odnawialnej
Intensywność zużycia energii (MWh na etat6)
Intensywność zużycia energii (MWh na stopę kw.)
Inwestycje kapitałowe w energię odnawialną (mln USD)

240 183
204 588
1,31
0,009
-

238 458
101 648
1,34
0,010
628

241 026
116 724
1,36
0,011
146

254 337
84 692
1,47
0,009
225

264 236
72 671
1,51
0,009
899

6 425 042
2 391 720
4 033 322
63%
300 929

6 928 069
2 763 521
4 164 548
60%
286 385

6 315 606
2 490 229
3 825 377
61%
214 663

6 227 180
2 847 340
3 379 840
54%
552 584

6 119 522
2 969 579
3 149 943
51%
604 539

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

86 834
6,4864
0,0179

Nieruchomości
Nieruchomości łącznie (mln stóp kw.)2
Nieruchomości w USA (mln stóp kw.)2
EPA Energy Star (liczba budynków ze znakiem)3
EPA Energy Star (mln stóp kw.)3
LEED (liczba budynków z certyfikatem)
LEED (mln stóp kw.)

Odpady (funty)2
Łączna ilość wytworzonych odpadów
Łączna ilość odpadów skierowanych na składowiska
Łączna ilość odpadów poddanych recyklingowi
Odsetek odpadów nieskierowanych na składowiska (% poddanych recyklingowi)
Odpady elektroniczne — cała firma7
Woda (tys. galonów)3
Łączne zużycie wody
Intensywność zużycia wody (tys. galonów na etat6)
Intensywność zużycia wody (tys. galonów na stopę kw.)

1 W 2016 r. zgodnie z wytycznymi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące naszych emisji gazów cieplarnianych, danych energetycznych oraz danych
dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący 2016 do roku odniesienia 2012). Uwaga: dane z tego raportu różnią się od danych z innych
źródeł, ponieważ poprzednie źródła opierały się na dacie granicznej kontroli finansowej. 2 Dane dotyczące nieruchomości dotyczą średniej powierzchni naszych nieruchomości w poszczególnych latach. 3 Biura zarządzane
w Stanach Zjednoczonych. 4 Uwzględniono certyfikaty energii odnawialnej (REC). 5 Po przeliczeniu na globalne podróże służbowe, w razie potrzeby z ekstrapolacją na podstawie danych historycznych ze względu na brak
danych faktycznych. 6 FTE, czyli pracownicy pełnoetatowi. 7 Łączny ciężar odpadów poddanych recyklingowi, wykorzystanych ponownie i odsprzedanych dla wszystkich lokalizacji.
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Ochrona środowiska (ciąg dalszy)
EMISJE Z ZAKRESU 1 (2016)1
Typ gazu ciepl.
Olej
opałowy

Tony CO2e

Gaz
ziemny

Benzyna
do poj.
służbowych

CO2

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

122,66
186
308,97

9860
2731
12 591

4613
B.d.
4613

CH4

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Biogenne emisje CO2

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

B.d.
B.d.
618

B.d.
B.d.
25 182

B.d.
B.d.
9226

1 W 2016 r. zgodnie z wytycznymi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące naszych emisji gazów cieplarnianych, danych energetycznych oraz
danych dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący 2016 do roku odniesienia 2012). Uwaga: dane z tego raportu różnią się od danych
z innych źródeł, ponieważ poprzednie źródła opierały się na dacie granicznej kontroli finansowej.

ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG RODZAJÓW (2016)1
Rodzaj energii
Elektryczna
Paliwo (olej opałowy, gaz ziemny, benzyna)
Łączne zużycie energii

MWh
240 183
87 426
327 609

1 W 2016 r. zgodnie z wytycznymi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące naszych emisji gazów cieplarnianych, danych energetycznych oraz
danych dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący 2016 do roku odniesienia 2012). Uwaga: dane z tego raportu różnią się od danych
z innych źródeł, ponieważ poprzednie źródła opierały się na dacie granicznej kontroli finansowej.
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Dobroczynność
FUNDACJA METLIFE
Granty Fundacji MetLife (mln USD)
Włączenie finansowe
Zdrowie i badania medyczne
Kultura i sztuka
Młodzież i edukacja
Rozwój społeczności
Zaangażowanie pracowników

2016
30,37
1,48
2,71
3,53
3,41
1,53

2015
29,65
1,72
2,86
3,03
3,22
2,09

2014
27,25
1,86
3,10
2,82
3,37
2,67

2013
16,77
4,73
5,67
6,41
5,51
3,41

Razem

43,03

42,57

41,07

42,50
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GRI 102: Oświadczenia ogólne 2016
Oświadczenia

Opis

Odniesienie lub odpowiedź

Dodatkowe informacje

Profil organizacyjny
102-1

Nazwa organizacji

MetLife, Inc.

102-2

Rodzaje działalności, marki,
produkty i usługi

Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, s. 5–7
Formularz 10-K za rok 2016, s. 5–18, 225–226

102-3

Lokalizacja centrali

200 Park Ave., New York, NY 10166

102-4

Lokalizacja zakładów

Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, s. 7
Formularz 10-K za rok 2016, s. 6–16
Lokalizacje na świecie

102-5

Struktura własnościowa oraz
forma prawna

Osoba prawna typu C

102-6

Obsługiwane rynki

Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, s. 7
Formularz 10-K za rok 2016, s. 6–20

102-7

Skala organizacji

Raport Global Impact: Omówienie, Dane o efektywności, s. 23–24
Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, s. 5
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 47–48
Formularz 10-K za rok 2016, s. 5, 39, 200–204

102-8

Informacje o pracownikach
i innych wykonawcach prac

Raport Global Impact: Omówienie, Dane o efektywności, s. 23–24
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 48–49

102-9

Łańcuch dostaw

Raport Global Impact: Ochrona środowiska, s. 43
Dział Zaopatrzenia Globalnego MetLife

102-10

Znaczące zmiany organizacji
i jej łańcucha dostaw

Formularz 10-K za rok 2016, s. 6, 89, 361

102-11

Zasada ostrożności
i wynikające z niej podejście

Raport Global Impact: Omówienie, Dbamy o stabilność: zarządzanie
ryzykiem i nadzór, s. 7
Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie
i uczciwie, s. 16–17

102-12

Inicjatywy zewnętrzne

Brak.

Firma MetLife ma wielu niezależnych agentów i wykonawców,
którzy jej pomagają sprzedawać produkty i w razie potrzeby
zapewniają wsparcie administracyjne. Liczba pracowników MetLife
nie ulega znaczącym wahaniom.
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GRI 102: Oświadczenia ogólne 2016 (ciąg dalszy)
Oświadczenia

Opis

Odniesienie lub odpowiedź

Dodatkowe informacje

Profil organizacyjny (ciąg dalszy)
102-13

Członkostwo
w stowarzyszeniach

Do stowarzyszeń zajmujących się kierunkami rozwoju polityki,
badaniami i branżą jako taką, z którymi współpracujemy, należą:
• American Council of Life Insurers
• Atlantic Council
• Brookings Institution
• Business Council for International Understanding
• Coalition of Service Industries
• Council of the Americas
• Council on Foreign Relations
• Geneva Association
• Harvard Law School Program on International Financial Systems
• Institute of International Finance
• Japan Society
• Korea Society
• National Center for Asia Pacific Economic Cooperation (NCAPEC)
• Peterson Institute for International Economics
• Washington International Trade Association (WITA); Bipartisan
PolicyCenter; CATO Institute
Do organizacji zajmujących się ochroną środowiska, z którymi
współpracujemy, należą:
• Carbon Disclosure Project
• CoreNet Global
• Sustainability Roundtable, Inc.
• Departament Energii Stanów Zjednoczonych
• Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych
• United States Green Building Council

Strategia
102-14

Oświadczenie osoby
decyzyjnej wyższego szczebla

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora
Naczelnego, s. 2

Wartości, zasady, standardy
i normy postępowania

Raport Global Impact: Omówienie, Dbamy o stabilność: zarządzanie
ryzykiem i nadzór, s. 7
Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, p. 6
Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie
i uczciwie, s. 17–19

Etyka i uczciwość
102-16

Cel i wartości MetLife
Kodeks postępowania zawodowego dla kierownictwa
finansowego MetLife
Kodeks postępowania w biznesie i etyki dla
członków zarządu MetLife
Postępowanie MetLife jako korporacji
Kodeks postępowania dla pracowników MetLife
Ład korporacyjny MetLife
Etyka i uczciwość MetLife
Zasady ochrony prywatności klientów MetLife
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GRI 102: Oświadczenia ogólne 2016 (ciąg dalszy)
Oświadczenia

Opis

Odniesienie lub odpowiedź

Dodatkowe informacje

Struktura nadzoru

Steven A. Kandarian jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów, Prezesem
i Dyrektorem Naczelnym MetLife, Inc. Rada Dyrektorów MetLife liczy 12
członków, z czego 11 jest niezależnych. W skład Rady wchodzą komitety
zajmujące się następującymi obszarami:

2017 – miejsce na tytuł, s. 23–32
Ład korporacyjny w MetLife
Karta ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu

Nadzór
102-18

•
•
•

Audyt
Wynagrodzenie
Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu nadzoruje Program Inwestycji Społecznych MetLife, inicjatywy
z zakresu promowania różnorodności oraz działania związane ze
zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
Zaangażowanie interesariuszy
102-40

Lista grup interesariuszy

Za swoich interesariuszy uważamy inwestorów i akcjonariuszy,
klientów, pracowników, władze i organy regulacyjne oraz społeczności,
w których działamy.

102-41

Układy zbiorowe

Patrz objaśnienie.

102-42

Identyfikacja i dobór
interesariuszy

Współpracujemy głównie z tymi podmiotami i osobami, które mają
największy potencjał wywarcia wpływu na naszą działalność gospodarczą.

102-43

Podejście do angażowania
interesariuszy

Raport Global Impact: Omówienie, Zaufany partner: zaspokajamy
potrzeby klientów, s. 11
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom
lepsze doświadczenia, s. 21

W 2016 r. firma MetLife z powodzeniem wdrożyła program NPS
360, który obejmuje następujące cztery rodzaje badań NPS:

Inwestorzy: Angażowanie przez coroczne i wymagane sprawozdania dla
SEC, prezentacje dla inwestorów, organizację pokazów wyjazdowych oraz
bezpośrednie kontakty.
Klienci: Angażowanie przez bezpośrednie kontakty i rozmowy (na
bieżąco), ankiety dotyczące zadowolenia klientów, w tym badania Net
Promoter Score czy odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Pracownicy: Coroczne ankiety pracownicze, w tym nasza globalna
Ankieta nt. Zdrowia Organizacji, coroczne oceny efektywności oraz
bezpośrednie rozmowy z przełożonymi/menedżerami.
Władze publiczne: Ciągłe zaangażowanie na poziomie
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; członkostwo
w stowarzyszeniach branżowych opartych na rocznych składkach.
Społeczności: zaangażowanie za pośrednictwem działań Fundacji
MetLife i wolontariatu pracowników.

•

Nie zajmujemy się ścisłym monitorowaniem tego wskaźnika ze względu
na zróżnicowane definicje układów zbiorowych w poszczególnych
lokalizacjach. Szacujemy, że (poza agentami) układami zbiorowymi
objętych jest około 20–25% pracowników zatrudnionych poza Stanami
Zjednoczonymi. W Stanach Zjednoczonych nie zawarliśmy układu
zbiorowego obejmującego pracowników.

•
•
•

transakcyjny NPS (tNPS) — rozpoczęto w 2012 r.;
relacyjny NPS (rNPS);
konkurencyjny NPS (cNPS);
pracowniczy NPS (eNPS).

Wdrożenie tych badań umożliwia nam większą orientację na
klientów oraz zapewnianie klientom najlepszych możliwych
doświadczeń.
W związku ze sporządzaniem niniejszego raportu nie
podejmowaliśmy żadnych prób dodatkowego angażowania
interesariuszy.
2017 – miejsce na tytuł

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2016 | Indeks GRI MetLife 2016

GRI 102: Oświadczenia ogólne 2016 (ciąg dalszy)
Oświadczenia

Opis

Odniesienie lub odpowiedź

Dodatkowe informacje

Raport Global Impact: Omówienie, Zaufany partner: zaspokajamy
potrzeby klientów, s. 11
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom
lepsze doświadczenia, s. 21

Najważniejsze wnioski z programu NPS 360:

Zaangażowanie interesariuszy (ciąg dalszy)
102-44

Najważniejsze zgłaszane
tematy i problemy

Inwestorzy: Wątpliwości zgłaszane przez inwestorów dotyczą zwykle
zarządzania ryzykiem, strategii biznesowej i wyników biznesowych,
przestrzegania przepisów i regulacji itp. Co roku przekazujemy raport
dla inwestorów w ramach Carbon Disclosure Project (CDP).
Klienci: Klienci są zwykle zainteresowani łatwością dostępu
do naszych produktów i usług, kosztami, jakością oraz pomocą.
Otrzymywaliśmy od klientów zapytania ofertowe zawierające
prośby o informacje dotyczące ochrony środowiska i innych
aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu, a ponadto
odpowiadaliśmy na nie, podając dostępne dane i informacje.
Władze publiczne: Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem,
działając etycznie i uczciwie, s. 18
Społeczności: Raport Global Impact: Fundacja MetLife, s. 35–39

•

Dzięki połączeniu trzech rodzajów badań tNPS, w tym
obszarów „Nowe zamówienia”, „Doświadczenia z obsługą”
i „Doświadczenia z roszczeniami”, możliwe jest uzyskanie
bardziej kompleksowego obrazu doświadczeń klientów.

•

Nie uwzględniając bezwzględnych punktacji NPS (na które
często wpływają czynniki kulturowe), w rankingach konkurencji
MetLife osiąga najlepszy wynik w Ameryce Łacińskiej (pierwsze
miejsce w Meksyku i czwarte miejsce w Chile).

•

Z perspektywy czasu poziomy tNPS najbardziej wzrosły
w Japonii.

•

Zaobserwowano, że kontakty z klientami stanowią najważniejszy
czynnik wzrostu NPS we wszystkich krajach.

2017 – miejsce na tytuł

Praktyki w zakresie sprawozdawczości
102-45

Podmioty uwzględniane
w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych

Formularz 10-K za rok 2016, Załącznik 21.1

102-46

Definicja treści i tematyki
raportu

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

Czynniki wpływu związane z naszą działalnością gospodarczą
wykraczają poza nasze fizyczne lokalizacje. Poprzez nasze
inwestycje, produkty, a także praktyki w zakresie zaopatrzenia
i zatrudniania staramy się odgrywać pozytywną rolę
w gospodarkach i regionach.
Aby lepiej zrozumieć zasięg naszej działalności, opracowaliśmy
prosty schemat łańcucha wartości. Istotne problemy umieściliśmy
na tych etapach naszego łańcucha wartości, na które mogą one
wywierać wpływ. Wykorzystaliśmy opracowaną mapę łańcucha
wartości, aby ustalić granice tematyczne poszczególnych
obszarów wymienionych w niniejszym Indeksie.

102-47

Lista istotnych tematów

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

Aktywna własność
Praktyki antykonkurencyjne
Wyniki ekonomiczne
Zatrudnienie
Pośredni wpływ na gospodarkę
Obecność na rynku
Marketing i oznakowanie
Społeczności lokalne
Portfel produktów
Polityka publiczna
Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
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GRI 102: Oświadczenia ogólne 2016 (ciąg dalszy)
Oświadczenia

Opis

Odniesienie lub odpowiedź

Dodatkowe informacje

Praktyki w zakresie sprawozdawczości (ciąg dalszy)
102-48

Korekty informacji

W 2016 r. przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące
naszych emisji gazów cieplarnianych, danych energetycznych oraz
danych dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by
odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący
2016 do roku odniesienia 2012).

102-49

Zmiany sprawozdawczości

Brak istotnych zmian.

102-50

Okres sprawozdawczości

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

102-51

Data najnowszego raportu

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

102-52

Cykl sprawozdawczy

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

102-53

Osoba lub komórka
kontaktowa, do której można
kierować pytania dotyczące
raportu

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

102-54

Oświadczenia
dotyczące prowadzenia
sprawozdawczości zgodnie ze
Standardami GRI

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

102-55

Indeks treści GRI

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44
Indeks GRI, s. 53–64

102-56

Nadzór zewnętrzny

Raport Global Impact: O tym raporcie, s. 44

Raport MetLife Global Impact 2015
Raport Fundacji MetLife 2016
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GRI 103: Tematy i granice obszarów tematycznych 2016
Istotne tematy

Odniesienia dotyczące podejścia kierowniczego

Istotne podmioty zewnętrzne

GRI 201: Wyniki ekonomiczne
2016

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego, s. 2
Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, s. 5–7
Raport Global Impact: Fundacja MetLife, s. 35–39
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności, s. 12–15
Formularz 10-K za rok 2016, s. 85–96, 107–132
Raport Fundacji MetLife 2016

Społeczności
Konkurenci
Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne
Reasekuratorzy
Dostawcy
Partnerzy sprzedażowi

GRI 202: Obecność na rynku
2016

Raport Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, s. 5–7
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 20–25
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności, s. 12–15
Raport Global Impact: Fundacja MetLife, s. 35–39

Społeczności
Konkurenci
Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne
Reasekuratorzy
Partnerzy sprzedażowi

GRI 203: Pośredni wpływ na
gospodarkę 2016

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego, s. 2
Raport Global Impact: Omówienie, Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 5
Raport Global Impact: Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 11
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności, s. 12–15
Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie i uczciwie, s. 16–19
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 20–25

Społeczności
Klienci

GRI 206: Praktyki
antykonkurencyjne 2016

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego, s. 2
Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie i uczciwie, s. 16–19
Kodeks etyczny, s. 29–36

Społeczności
Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne

GRI 401: Zatrudnienie 2016

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego, s. 2
Raport Global Impact: Tworzymy znakomite miejsce pracy, s. 26–29
Kariera w MetLife
Świadczenia pracownicze MetLife

N.d.

GRI 405: Różnorodność i równe
szanse 2016

Raport Global Impact: Omówienie, Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 5
Raport Global Impact: Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 10
Raport Global Impact: Krzewimy kulturę różnorodności i współpracy, s. 30–32
Globalna Różnorodność i Współpraca

N.d.

GRI 413: Społeczności lokalne
2016

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego, s. 2
Raport Global Impact: Omówienie, Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 5
Raport Global Impact: Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 11
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 20–25
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności, s. 12–15
Raport Global Impact: Fundacja MetLife, s. 35–39

Społeczności

Ekonomiczne

Społeczne
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GRI 103: Tematy i granice obszarów tematycznych 2016 (ciąg dalszy)
Istotne tematy

Odniesienia dotyczące podejścia kierowniczego

Istotne podmioty zewnętrzne

GRI 415: Polityka publiczna 2016

Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie i uczciwie, s. 16–19

Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne

GRI 417: Marketing
i oznakowanie 2016

Raport Global Impact: Omówienie, Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego, s. 2
Raport Global Impact: Omówienie, Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 5
Raport Global Impact: Nasze cele związane z inicjatywą Global Impact, s. 9
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 20–25

Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne
Partnerzy sprzedażowi

GRI 419: Zgodność z regulacjami
społeczno-ekonomicznymi 2016

Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 20–25
Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie i uczciwie, s. 16–19
Formularz 10-K za rok 2016, s. 361–370

Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne
Partnerzy sprzedażowi

GRI G4: Portfel produktów 2016

Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności, s. 12–15
Inwestycje MetLife

Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne

GRI G4: Aktywna własność 2016

Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności, s. 12–15
Inwestycje MetLife

Społeczności
Klienci
Inwestorzy
Organy regulacyjne

Społeczne (ciąg dalszy)
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GRI 200-400: Oświadczenia dotyczące poszczególnych tematów za rok 2016
Tematy GRI

Oświadczenia

Opis oświadczenia

Odniesienia związane z oświadczeniem

201-1

Wytworzona i podzielona
bezpośrednia wartość ekonomiczna

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 23
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy
w społeczności, s. 13
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 47
Formularz 10-K za rok 2016, s. 200–372
Raport fundacji MetLife 2016

201-2

Implikacje finansowe i inne źródła
ryzyka oraz szanse związane ze
zmianami klimatycznymi

CDP Zmiany klimatyczne 2017, 5.1, 6.1

GRI 202: Obecność na
rynku 2016

202-2

Odsetek członków wyższej kadry
kierowniczej pochodzących ze
społeczności lokalnej

Patrz objaśnienie.

GRI 203: Pośredni
wpływ na gospodarkę
2016

203-1

Inwestycje w infrastrukturę
i wspierane usługi

Raport Global Impact: Omówienie, Dbamy o stabilność:
zarządzanie ryzykiem i nadzór, s. 9
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy
w społeczności, s. 13–14
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby
zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 23–25

203-2

Znaczący pośredni wpływ na
gospodarkę

Raport Global Impact: Fundacja MetLife, s. 35–39
Raport Fundacji MetLife 2016

205-1

Zakłady ocenione pod kątem
zagrożeń związanych z korupcją

W MetLife co najmniej raz w roku jest przeprowadzana
ocena ryzyka związanego z korupcją, a bieżące działania
związane z monitorowaniem i testowaniem zapewniają
skuteczne ograniczenie ryzyka korupcji dzięki kluczowym
mechanizmom kontrolnym z tego zakresu.

205-2

Komunikacja i szkolenie w zakresie
zasad i procedur antykorupcyjnych

Wszyscy pracownicy na całym świecie zostali
poinformowani o Globalnej procedurze antykorupcyjnej
MetLife i otrzymali jej egzemplarz w lokalnym języku.
Procedura ta jest dostępna również na globalnych
stronach intranetowych firmy MetLife, skąd mogą ją
pobierać wszyscy pracownicy. Podmioty niezależne
również są szkolone w zakresie procedury MetLife —
w tym celu wykorzystujemy broszurę, którą przekazujemy
wszystkim niezależnym kontrahentom z całego świata.
Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając
etycznie i uczciwie, s. 17–19

206-1

Postępowania prawne dotyczących
praktyk antykonkurencyjnych,
zwalczania monopoli i praktyk
monopolistycznych

Brak na poziomie korporacyjnym.

Pominięcia i objaśnienia

Ekonomiczne
GRI 201: Wyniki
ekonomiczne 2016

GRI 205:
Przeciwdziałanie
korupcji 2016*

GRI 206: Praktyki
antykonkurencyjne
2016

* Dodatkowe wskaźniki niezwiązane z istotnymi tematami GRI.

100% członków wyższej kadry kierowniczej znaczących
zakładów pochodzi z lokalnych społeczności.
Dla celów niniejszego raportu określenie „wyższa kadra
kierownicza” oznacza osoby zajmujące stanowiska
kierownicze i dyrektorskie w firmie, określenie „lokalny”
odnosi się do pracowników urodzonych na tym samym
rynku geograficznym, na którym funkcjonuje zakład, lub
mających prawo do bezterminowego zamieszkiwania na
takim terytorium, a określenie „znaczące zakłady” dotyczy
ośrodków, w których jest zatrudnionych co najmniej 750 osób.
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GRI 200-400: Oświadczenia dotyczące poszczególnych tematów za rok 2016 (ciąg dalszy)
Tematy GRI

Oświadczenia

Opis oświadczenia

Odniesienia związane z oświadczeniem

Pominięcia i objaśnienia

302-1

Zużycie energii w organizacji

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 26
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 50

Nie występowało zużycie energii generowanej
w procesach związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem lub
parą. Firma MetLife nie sprzedaje energii.

302-3

Intensywność energetyczna

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 25
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 50

302-4

Ograniczenie zużycia energii

Raport Global Impact: Omówienie, Nasze cele związane
z inicjatywą Global Impact, s. 5
Raport Global Impact: Nasze cele związane z inicjatywą
Global Impact, s. 11

305-1

Bezpośrednie emisje
gazów cieplarnianych (Zakres 1)

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 25
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 50

Nasza metoda obliczeń emisji opiera się na Protokole
Gazów Cieplarnianych. Obliczenia uwzględniają
następujące gazy: CO2, CH4 oraz N2O. Wskaźniki
potencjalnego wpływu na globalne ocieplenie oparte są na
drugim sprawozdaniu z oceny Międzyrządowego Zespołu
do spraw Zmiany Klimatu z roku 1995. Podejście do
konsolidacji emisji opiera się na kontroli finansowej.

305-2

Pośrednie emisje
gazów cieplarnianych związane
z energią (Zakres 2)

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 25
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 50

Nasza metoda obliczeń emisji opiera się na Protokole
Gazów Cieplarnianych. Obliczenia uwzględniają
następujące gazy: CO2, CH4 oraz N2O. Wskaźniki
potencjalnego wpływu na globalne ocieplenie oparte są na
drugim sprawozdaniu z oceny Międzyrządowego Zespołu
do spraw Zmiany Klimatu z roku 1995. Podejście do
konsolidacji emisji opiera się na kontroli finansowej.

305-3

Pozostałe pośrednie emisje
gazów cieplarnianych (Zakres 3)

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 25
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 50

Nasza metoda obliczeń emisji opiera się na Protokole
Gazów Cieplarnianych. Obliczenia uwzględniają
następujące gazy: CO2, CH4 oraz N2O. Wskaźniki
potencjalnego wpływu na globalne ocieplenie oparte są na
drugim sprawozdaniu z oceny Międzyrządowego Zespołu
do spraw Zmiany Klimatu z roku 1995. Podejście do
konsolidacji emisji opiera się na kontroli finansowej.

305-4

Intensywność emisji
gazów cieplarnianych

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 25
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 50

305-5

Redukcja emisji
gazów cieplarnianych

Raport Global Impact: Omówienie, Nasze cele związane
z inicjatywą Global Impact, s. 5
Raport Global Impact: Nasze cele związane z inicjatywą
Global Impact, s. 11

Ekologiczne
GRI 302: Energia 2016*

GRI 305: Emisje 2016*

* Dodatkowe wskaźniki niezwiązane z istotnymi tematami GRI.
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GRI 200-400: Oświadczenia dotyczące poszczególnych tematów za rok 2016 (ciąg dalszy)
Tematy GRI

Oświadczenia

Opis oświadczenia

Odniesienia związane z oświadczeniem

401-1

Nowo zatrudniani pracownicy
i rotacja pracowników

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 25
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 49

401-2

Świadczenia zapewniane
pracownikom pełnoetatowym, które
nie są zapewniane pracownikom
tymczasowym ani niepełnoetatowym

Patrz objaśnienie.

404-1

Przeciętna liczba godzin szkolenia
rocznie na pracownika

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 24
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 49

404-2

Programy rozwoju umiejętności
pracowników i programy wsparcia
transferów

Raport Global Impact: Omówienie, Podmiotowość
pracowników: jeden globalny zespół, s. 15
Raport Global Impact: Tworzymy znakomite miejsce
pracy, s. 28
Rozwój talentów w MetLife

404-3

Odsetek pracowników
uczestniczących w regularnych
ocenach efektywności i rozwoju
zawodowego

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 24
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 49

405-1

Różnorodność organów nadzoru
i pracowników

Raport Global Impact: Omówienie, Dane
o efektywności, s. 24
Raport Global Impact: Dane o efektywności, s. 48

Pominięcia i objaśnienia

Społeczne
GRI 401:
Zatrudnienie 2016

GRI 404: Edukacja
i szkolenia 2016*

GRI 405:
Różnorodność i równe
szanse 2016*

* Dodatkowe wskaźniki niezwiązane z istotnymi tematami GRI.

Świadczenia pracownicze w MetLife

Firma MetLife zapewnia świadczenia
wszystkim pełnoetatowym pracownikom ze
Stanów Zjednoczonych. Plany te są zasadniczo dostępne
dla pracowników niepełnoetatowych zatrudnionych
w wymiarze co najmniej 20 godzin dziennie,
jednak nie dla pracowników kontraktowych ani dla
pracowników zatrudnionych w wymiarze poniżej 20 godzin
tygodniowo. Dostępne są m.in. następujące świadczenia:
• Ubezpieczenie zdrowotne
• Ubezpieczenie stomatologiczne
• Ubezpieczenie od krótko- i długoterminowej
niezdolności do pracy
• Opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie
• Plan oszczędnościowo-inwestycyjny 401(k)
• Akcje MetLife dostępne są jako dobrowolna opcja
inwestycyjna w ramach naszego planu 401(k), a także
jako element naszych programów akcji menedżerskich
dla pracowników wysokiej rangi i otrzymujących
wyższe wynagrodzenia.
• Oparty na saldzie środków pieniężnych plan
emerytalny ze zdefiniowanymi świadczeniami
• Elastyczne rachunki wydatków na opiekę zdrowotną
i opiekę nad członkami rodziny
• Możliwość zarobienia dywidendy Working On
Wellness, naliczanej na poczet pracowniczych składek
na ubezpieczenie medyczne
• Opcjonalne opłacane przez pracownika ubezpieczenie
na życie
• Plan obsługi prawnej
• Ubezpieczenie od poważnych chorób
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GRI 200-400: Oświadczenia dotyczące poszczególnych tematów za rok 2016 (ciąg dalszy)
Tematy GRI

Oświadczenia

Opis oświadczenia

Odniesienia związane z oświadczeniem

Pominięcia i objaśnienia

GRI 406:
Przeciwdziałanie
dyskryminacji 2016*

406-1

Incydenty dyskryminacji oraz podjęte
działania naprawcze

Patrz objaśnienie.

Firma MetLife od czasu do czasu jest pozywana na
rozmaitych forach i w różnych jurysdykcjach przez
bieżących lub byłych pracowników powołujących się na
różne naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałaniu
dyskryminacji. Firma MetLife odpiera zarzuty w takich
sprawach i w wielu przypadkach uzyskuje odrzucenie
roszczeń. Niekiedy firma MetLife zawiera ugody, aby
uniknąć kosztów sporów sądowych, co jednak nie oznacza
akceptacji zarzutów.

GRI 413: Społeczności
lokalne 2016

413-1

Zakłady z wdrożonymi lokalnymi
programami zaangażowania w życie
społeczności, ocen wpływu oraz
rozwoju

Patrz objaśnienie.

Ten wskaźnik nie ma zastosowania w przypadku firmy
MetLife.

G4-FS13

Punkty dostępowe na obszarach
słabo zaludnionych lub
wykluczonych pod względem
ekonomicznym według rodzajów

Raport Global Impact: Omówienie, Zaufany partner:
zaspokajamy potrzeby klientów, s. 11–13
Raport Global Impact: Upraszczamy produkty, aby
zapewnić klientom lepsze doświadczenia, s. 24
Raport Fundacji MetLife 2016

Na wielu rynkach sprzedajemy ubezpieczenia dzięki
partnerskiej współpracy z różnymi organizacjami, takimi
jak banki, sieci sklepów, operatorzy telefonii komórkowej
czy grupy zainteresowań. Takie podejście stanowi jeden
z przykładów naszych dążeń do rozwoju na rynkach
wschodzących.

G4-FS14

Przeznaczone dla osób
wykluczonych inicjatywy zwiększania
dostępu do usług finansowych

Patrz objaśnienie.

MetLife dokłada starań, aby poprawiać dostępność
swoich produktów i usług dla osób wykluczonych.
W niektórych krajach na całym świecie współpracujemy
z partnerami z innych branż, aby docierać do szerszych
segmentów populacji. Na przykład w Kolumbii i Brazylii
współpracujemy z przedsiębiorstwami użyteczności
publicznej, których pracownicy oferują ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach sprzedaży
bezpośredniej i telefonicznej — składki w ich przypadku
mogą wynieść zaledwie 2,50 dolara miesięcznie. W Egipcie
i Chile współpracujemy z czołowymi operatorami telefonii
komórkowej, oferując ich klientom ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach sprzedaży
telefonicznej za około 5 dolarów miesięcznie.

GRI 415: Polityka
publiczna 2016

415-1

Darowizny na cele polityczne

Raport Global Impact: Zarządzamy ryzykiem, działając
etycznie i uczciwie, s. 18
Raport z działalności politycznej 2016

Firma MetLife zabrania przekazywania darowizn na cele
polityczne poza Stanami Zjednoczonymi bez wyraźnego
zatwierdzenia przez Szefa Działu Międzynarodowych
Relacji z Administracją Publiczną. W 2016 r. nie
przekazywaliśmy żadnych darowizn na cele polityczne
poza Stanami Zjednoczonymi.

GRI 417: Marketing
i oznakowanie 2016

417-3

Incydenty związane z niezgodnymi
z przepisami komunikatami
marketingowymi

Patrz objaśnienie.

Organizacja DFS twierdzi, że MetLife dopuszcza się
naruszenia Sekcji 219.4(p) zarządzenia Department
Regulation nr 34-A, ponieważ w naszych materiałach
reklamowych poświęconych FMLI spółki MetLife,
Inc. oraz Metropolitan Life Insurance Company są
widoczne znacznie lepiej niż FMLI. Zdaniem DFS
może to być mylące dla konsumentów ze względu na
stwarzanie wrażenia, że inny podmiot może ponosić
odpowiedzialność finansową związaną z polisą
wystawioną przez FMLI.

Społeczne (ciąg dalszy)

* Dodatkowe wskaźniki niezwiązane z istotnymi tematami GRI.
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GRI 200-400: Oświadczenia dotyczące poszczególnych tematów za rok 2016 (ciąg dalszy)
Tematy GRI

Oświadczenia

Opis oświadczenia

Odniesienia związane z oświadczeniem

Pominięcia i objaśnienia

GRI 418: Prywatność
klientów 2016*

418-1

Uzasadnione skargi na naruszenia
prywatności klientów oraz utraty
danych klientów

Patrz objaśnienie.

Liczba otrzymywanych skarg stanowi informację poufną.
MetLife od zawsze chroni bezpieczeństwo, poufność
i integralność danych osobowych, a także dokłada
starań, aby przestrzegać wszelkich obowiązujących
przepisów prawa oraz pozostałych regulacji dotyczących
ochrony prywatności i danych. W tym celu firma
MetLife wdrożyła globalne zasady ochrony prywatności,
ustanawiając obowiązujące w całym przedsiębiorstwie
minimalne standardy dotyczące gromadzenia,
wykorzystywania i ochrony danych osobowych, a także
szczegółowe procedury administracyjne, związane
z aspektami fizycznymi oraz techniczne mające na celu
ochronę bezpieczeństwa informacji umożliwiających
identyfikację osób. MetLife, podobnie jak inne organizacje,
niekiedy doświadcza problemów z bezpieczeństwem —
zwykle chodzi o próby uzyskania dostępu mimo braku
uprawnień bądź utratę, ujawnianie lub niewłaściwe
wykorzystanie informacji umożliwiających identyfikację
osoby. Na wypadek wystąpienia jednego z takich
incydentów firma MetLife powołała zespół reagowania
kryzysowego, którego zadaniem jest podjęcie
natychmiastowych kroków w celu zminimalizowania
wszelkiego negatywnego wpływu na poszkodowanego,
zapewnienie przestrzegania obowiązujących
wymogów prawnych, zbadanie przyczyny źródłowej
i w razie potrzeby wyeliminowanie jej w celu zapobieżenia
kolejnym incydentom. W skład tego zespołu wchodzą
specjaliści ds. prywatności, prawnicy i pracownicy firmy.

GRI 419: Zgodność
z regulacjami społecznoekonomicznymi 2016

419-1

Nieprzestrzeganie przepisów prawa
i innych regulacji o charakterze
społeczno-ekonomicznym

Formularz 10-K za rok 2016, s. 361–370

Jako „znaczące” traktujemy grzywny wymienione
w naszym formularzu 10-K.

GRI G4: Portfel
produktów 2016

G4-FS7

Wartość pieniężna produktów i usług,
które mają zapewniać określoną
korzyść społeczną, dla każdego
z obszarów działalności, według
celów

Raport Global Impact: Omówienie, Dbamy o stabilność:
zarządzanie ryzykiem i nadzór, s. 9
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy
w społeczności, s. 14
Programy inwestycji społecznych MetLife

G4-FS8

Wartość pieniężna produktów i usług,
które mają zapewniać określoną
korzyść dla środowiska naturalnego,
dla każdego z obszarów działalności,
według celów

Raport Global Impact: Omówienie, Wywieramy
pozytywny wpływ: Pozycja lidera w dziedzinie
zapobiegania zmianom klimatycznym, s. 19
Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy
w społeczności, s. 14

G4-FS10

Odsetek i liczba występujących
w portfelu instytucji spółek, z którymi
składająca raport organizacja wchodziła
w interakcje w związku z problemami
środowiskowymi bądź społecznymi

Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy
w społeczności, s. 14–15

MetLife starannie ocenia zagrożenia i szanse stwarzane
przez każdą inwestycję, w tym właściwe ryzyko
związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi
i ekonomicznymi oraz nadzorem.

G4-FS11

Odsetek aktywów podlegających
pozytywnej i negatywnej selekcji
środowiskowej lub społecznej

Raport Global Impact: Tworzymy wartość: inwestujemy
w społeczności, s. 14–15

MetLife starannie ocenia zagrożenia i szanse stwarzane
przez każdą inwestycję, w tym właściwe ryzyko
związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi
i ekonomicznymi oraz nadzorem.

Społeczne (ciąg dalszy)

GRI G4: Aktywna
własność 2016

* Dodatkowe wskaźniki niezwiązane z istotnymi tematami GRI.
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i wspólnie z nimi stawiać czoła wyzwaniom przyszłości.
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