Warszawa, 26 lutego 2019 r.

Wyniki finansowe Unum Życie TUiR S.A.
2018 rokiem wielkich zmian i dobrych wyników

Unum Życie TUiR S.A. odnotowało zysk netto w wysokości 22,1 mln zł. Przypis składki brutto
z działalności bezpośredniej wzrósł o ok. 10% i wyniósł 262,0 mln zł. To kolejny bardzo dobry
rok pod względem finansowym dla spółki.
- Rok 2018 był przełomowy dla historii naszej spółki. Zmieniliśmy akcjonariusza, nazwę spółki,
a pomimo tych zmian odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe. To dowód ogromnego
zaangażowania pracowników i współpracowników, wysokich standardów ich pracy oraz
zaufania naszych klientów. Potwierdza to również fakt, że grono ubezpieczonych, których
otaczamy ochroną wzrosło w ostatnim roku o ponad 14%. Dla nas niezmiennie priorytetem jest
dotrzymywanie danych klientom obietnic oraz pielęgnowanie zaufania, jakim nas obdarzyli –
komentuje wyniki Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.
W trosce o klientów
Opierając swoją działalność na oferowaniu klientom długotrwałych produktów ochronnych,
kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W
2018 roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia ponad 91,3 mln
zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 19%.
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z działalności bezpośredniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2018
wyniosła 262,0 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost
o około 10%.
Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2018
wyniosły blisko 30,4 mln zł i były o około 6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. Spółka odnotowała zysk netto za 2018 rok w wysokości 22,1 mln zł.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
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Unum Życie utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez
klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)
środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2018 roku wyniósł 240%, natomiast wskaźnik pokrycia
minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 959%. Wpływ na stabilną
sytuację finansową Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na
inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne.
Przyszłość pod marką Unum
Od 1 października 2018 roku spółka działa w nowej strukturze właścicielskiej. Silna koncentracja na
zapewnianiu klientom wartościowej ochrony ubezpieczeniowej nadal pozostaje w strategicznym
centrum działań Unum Życie.
- Chcemy być dla klientów ubezpieczycielem pierwszego wyboru, a to oznacza stałe doskonalenie
jakości obsługi, oferty produktowej i narzędzi pracy. Przed nami czas inwestycji i digitalizacji
pracy, służących usprawnieniom w obszarze obsługi klienta poprzez automatyzację części
procesów. Dodatkowo rozwijamy ofertę produktową, by móc oferować klientom kompleksową
pomoc w razie długotrwałej niezdolności do pracy. Stawiamy na rozwój naszych struktur
sprzedaży, zarówno w obszarze Life Protection Advisor, jak i ubezpieczeń grupowych. Wszystko
po to, by jak najpełniej służyć klientom, zapewniać spokój ducha dziś, chroniąc jutro tych, których
kochają – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.
Unum Życie stawia na rozwój czerpiąc z bogatego doświadczenia nowego właściciela – Grupy
Unum, która w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii jest doceniana za rozwiązania
produktowe i systemowe chroniące ponad 36 milionów klientów i ich rodzin (www.unum.com).
Wyniki finansowe Unum Życie za 2018 rok
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Odszkodowania i świadczenia
wypłacone brutto

85 516
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Świadczenia wypłacone z
działalności bezpośredniej
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Koszty działalności
ubezpieczeniowej

89 041
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Wynik finansowy netto

27 424

22 071

80%

Wskaźnik pokrycia SCR środkami
własnymi

224%

240%

Wskaźnik pokrycia MCR
środkami własnymi

896%

959%
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Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie
o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. . W 2017 roku spółka wypłaciła
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 85,5 mln PLN.
Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się i realizując
swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy
Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca
w 2018.
Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma ,
a w 2017 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, a także wyróżnieniem Fair Play w 2013,
2014 i 2015
Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Tworzą ją spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz indywidualne
ubezpieczenia ochronne zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
wypadkowe i zdrowotne. W 2017 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 11,3 miliardów USD i wypłaciła klientom prawie
7 miliardów USD świadczeń..
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