
Doskonała obsługa – zorientowana na klienta i zapewniająca najwyższy standard usług, zarówno na etapie
wdrażania programu, a także przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.

             Każdy pracodawca otrzyma wsparcie dedykowanego opiekuna z Działu Obsługi Klienta Unum, dzięki czemu 
             będzie miał dostępne od ręki informacje i porady dotyczące bieżącej realizacji umowy ubezpieczenia 
             grupowego (np. informacje dotyczące zakresu ochrony, wypłaty świadczeń czy indywidualnej kontynuacji).
             Szybka wypłata świadczeń – średni czas rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia wynosi 3 dni 
             od daty otrzymania kompletu dokumentów.

Dostosowana ochrona ubezpieczeniowa – produkty Unum to ochrona „szyta na miarę”,
która spełni potrzeby i oczekiwania każdego klienta.

Unikalne rozwiązania w konkurencyjnych cenach

• Jasne i zrozumiałe ogólne warunki ubezpieczenia.

• Jeden z najwęższych katalogów wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oferowanych na rynku ubezpieczeniowym.

• Brak okresu ograniczenia odpowiedzialności (tzw. karencji) w umowie podstawowej (śmierć ubezpieczonego), śmierć dziecka,
osierocenie dziecka. W przypadku urodzenia dziecka w okresie ograniczenia odpowiedzialności (tzw. karencja) wypłacimy
10% sumy ubezpieczenia.

• Bardzo szeroki katalog poważnych chorób ubezpieczonego oraz małżonka – aż 49 jednostek chorobowych,
a w przypadku poważnych chorób dziecka – aż 24 jednostki chorobowe.

• Ochroną objęte są zdarzenia powstałe również w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.

• Wypłata świadczenia szpitalnego w przypadku zdarzeń będących następstwem NW oraz zdarzeń chorobowych – powyżej 1 dnia.

• Bardzo szeroki katalog operacji chirurgicznych – aż 462 procedury medyczne objęte ochroną – obejmuje również
operacje wykonane w trybie tzw. chirurgii jednego dnia.

• Dodatkowy program Assistance Medyczny.

• Ubezpieczenie na życie działa 24 godziny na dobę na całym świecie, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Assistance Medyczny – ochrona obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski, z wyjątkiem usługi Assistance
– pomoc medyczna za granicą.

Podstawowe fakty

Grupowe ubezpieczenie w Unum

Jak zgłosić wniosek
o wypłatę świadczenia?

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Kompleksowa 
ochrona 
dla pracowników

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
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180 lat historii 
10 tys. profesjonalistów na świecie

43 mln klientów objętych ochroną

8 mld USD świadczeń wypłaconych klientom w 2021 r.

12 mld USD rocznego przychodu Grupy Unum w 2021 r.

Grupa Unum w liczbach

Etyczna Firma – 2017, Super Etyczna Firma 2021-2023 
Firma Przyjazna Klientowi – 2017, 2019, 2021
Fair Play – 2021, 2022
Inspiratorzy Biznesu – 2018: Najlepszy Pracodawca 
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa – 2017, 2019 
HR najwyższej jakości – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
Mistrz Biznesu – 2018
Srebrny Parasol – 2018
Kincentric: Najlepszy Pracodawca – 2019, 2020, 2021

Nagrody i wyróżnienia

Unum

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera 
w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. Grupa Unum działa 
od ponad 170 lat, oferując klientom profesjonalne 
ubezpieczenia dopasowane do potrzeb indywidualnych
oraz firm. 

W Polsce działamy od ponad 20 lat (do 2018 roku pod 
nazwą Pramerica Życie TUiR SA). Jesteśmy obecni 
w 12 największych miastach. W naszym portfolio 
znajduje się szeroki zakres ubezpieczeń na życie, 
indywidualnych i grupowych.

Unum Życie w liczbach

24 lata  obecności w Polsce

600 profesjonalistów w całym kraju 

300 tys. klientów objętych ochroną

157 mln PLN świadczeń wypłaconych klientom w 2021 r.

 dostępny na stronie www.unum.pl, 
wybierając kolejno: Wypłata świadczeń 

– formularz on-line lub na Portalu Klienta

wysyłając komplet podpisanych dokumentów do: 
Unum Życie TUiR S.A. 

Dział Wypłaty Świadczeń,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

umożliwia bezpośredni kontakt ze specjalistą, 
który pomoże Ci w sprawnym przeprowadzeniu 

całego procesu

FORMULARZ ON-LINE
(rekomedowany sposób)

KORESPONDENCYJNIE 
(pocztą/kurierem)

OSOBIŚCIE



Czym jest
ubezpieczenie

grupowe?

Ochrona 
życia 

pracownika

Produkty z tej kategorii zapewniają 
osobom uposażonym wypłatę 
świadczenia w przypadku śmierci 
ubezpieczonego pracownika.
Oferujemy także dodatkowe
zabezpieczenie finansowe, jeśli śmierć 
ubezpieczonego nastąpi na skutek 
nieszczęśliwego wypadku, wypadku 
komunikacyjnego, wypadku w pracy, 
w wyniku zawału mięśnia sercowego 
lub udaru mózgu.

Ochrona 
zdrowia 

pracownika

Grupa produktów zapewniająca
pracownikom wypłatę świadczenia
w przypadku utraty zdrowia
w wyniku choroby lub NW. 
Przykładowe produkty z tej kategorii 
to uszczerbek na zdrowiu na skutek NW, 
poważna choroba ubezpieczonego, 
operacje chirurgiczne, pobyt w szpitalu
oraz rehabilitacja medyczna.

Ochrona 
życia i zdrowia 

rodziny pracownika

Produkty chroniące życie i zdrowie
zapewniają pracownikom wypłatę
świadczenia w przypadku śmierci
lub utraty zdrowia w wyniku 
choroby lub NW członka rodziny 
pracownika (małżonka, partnera, 
dziecka).

Korzyści
dla pracodawcy

– wizerunek 
i ekonomia

 

Zwolnienie z odprawy pośmiertnej

Prosta i szybka procedura

Dedykowany opiekun 
dla Twojej firmy

Wizerunek pracodawcy

W określonych przypadkach świadczenie z tytułu 
umowy grupowego ubezpieczenia na życie może zostać 
zaliczone na poczet odprawy pośmiertnej. W sytuacji gdy 
świadczenie jest niższe od przysługującej odprawy, 
pracodawca pokrywa różnicę między kwotą świadczenia, 
a wysokością należnej odprawy.

(zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy)

Motywacja i lojalność Twoich 
pracowników

Ubezpieczenie na życie to atrakcyjny dodatek 
do wynagrodzenia, które może stanowić element 
systemu benefitów w firmie, efektywnie zwiększający 
motywację i lojalność pracowników.

Szefowie spółek, którzy decydują o wdrożeniu 
grupowego ubezpieczenia na życie są postrzegani
jako osoby troszczące się o pracowników i ich 
najbliższych.

Jedna umowa ubezpieczenia stanowi podstawę 
udzielenia ochrony wszystkim pracownikom. 
Zainteresowany pracownik składa jedynie wniosek, 
w którym wyraża wolę przystąpienia do ubezpieczenia 
w ramach wybranego przez siebie wariantu.

Wsparcie dedykowanego opiekuna z Działu Obsługi 
Klienta Unum to dostępne od ręki informacje i porady 
dotyczące bieżącej realizacji umowy ubezpieczenia 
grupowego.

Ubezpieczenie grupowe to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą, 
a zakładem ubezpieczeń na rzecz pracownika. W ofercie Unum 
znajdują się elastyczne produkty o bardzo szerokim zakresie 
ochrony, które zapewniają pracownikom wsparcie finansowe 
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, np.: choroby, nowotworu, 
śmierci, leczenia operacyjnego czy pobytu w szpitalu.

Korzyści
dla pracownika

– bezpieczeństwo
swoje i bliskich

 

Bezpieczeństwo bez podatku

Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia należne 
ubezpieczonemu lub uposażonym nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych i nie wchodzą w skład masy spadkowej.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie na życie obejmuje ochroną klientów przez 
całą dobę, na całym świecie. W ramach ubezpieczenia 
grupowego ubezpieczony ma możliwość rozszerzenia 
ochrony o zdarzenia niedostępne w ofercie 
indywidualnej.

Uproszczone opłacanie składek

Składkę za wszystkich ubezpieczonych pracowników 
opłaca pracodawca. Składka doliczana jest do dochodu 
pracownika. W przypadku, gdy pracownik sam finansuje
koszt ochrony ubezpieczeniowej, zadeklarowana kwota jest 
potrącona z jego wynagrodzenia i przekazywana przez 
pracodawcę na rachunek bankowy Unum.

Minimum formalności

Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje 
po wypełnieniu przez pracownika wniosku przystąpienia 
do ubezpieczenia. Jedynie w uzasadnionych przypadkach 
konieczne jest złożenie Ankiety Medycznej lub Oświadczenia 
Dobrego Stanu Zdrowia. Powyższe dokumenty można 
również wypełnić poprzez aplikację on-line bez 
konieczności wypełniania ich w wersji papierowej. 

Dedykowany opiekun polisy

Wsparcie dedykowanego opiekuna z Działu Obsługi 
Klienta Unum to dostępne od ręki informacje i porady 
dotyczące bieżącej realizacji umowy ubezpieczenia 
grupowego (np. informacje dotyczące zakresu ochrony, 
wypłaty świadczeń czy indywidualnej kontynuacji).

Indywidualna kontynuacja

W przypadku zakończenia współpracy z pracodawcą, 
pracownik może kontynuować ubezpieczenie, zachowu-
jąc atrakcyjne składki i zakres świadczonej ochrony.
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Wsparcie dedykowanego opiekuna z Działu Obsługi 
Klienta Unum to dostępne od ręki informacje i porady 
dotyczące bieżącej realizacji umowy ubezpieczenia 
grupowego (np. informacje dotyczące zakresu ochrony, 
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Doskonała obsługa – zorientowana na klienta i zapewniająca najwyższy standard usług, zarówno na etapie
wdrażania programu, a także przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.

             Każdy pracodawca otrzyma wsparcie dedykowanego opiekuna z Działu Obsługi Klienta Unum, dzięki czemu 
             będzie miał dostępne od ręki informacje i porady dotyczące bieżącej realizacji umowy ubezpieczenia 
             grupowego (np. informacje dotyczące zakresu ochrony, wypłaty świadczeń czy indywidualnej kontynuacji).
             Szybka wypłata świadczeń – średni czas rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia wynosi 3 dni 
             od daty otrzymania kompletu dokumentów.

Dostosowana ochrona ubezpieczeniowa – produkty Unum to ochrona „szyta na miarę”,
która spełni potrzeby i oczekiwania każdego klienta.

Unikalne rozwiązania w konkurencyjnych cenach

• Jasne i zrozumiałe ogólne warunki ubezpieczenia.

• Jeden z najwęższych katalogów wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oferowanych na rynku ubezpieczeniowym.

• Brak okresu ograniczenia odpowiedzialności (tzw. karencji) w umowie podstawowej (śmierć ubezpieczonego), śmierć dziecka,
osierocenie dziecka. W przypadku urodzenia dziecka w okresie ograniczenia odpowiedzialności (tzw. karencja) wypłacimy
10% sumy ubezpieczenia.

• Bardzo szeroki katalog poważnych chorób ubezpieczonego oraz małżonka – aż 49 jednostek chorobowych,
a w przypadku poważnych chorób dziecka – aż 24 jednostki chorobowe.

• Ochroną objęte są zdarzenia powstałe również w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.

• Wypłata świadczenia szpitalnego w przypadku zdarzeń będących następstwem NW oraz zdarzeń chorobowych – powyżej 1 dnia.

• Bardzo szeroki katalog operacji chirurgicznych – aż 462 procedury medyczne objęte ochroną – obejmuje również
operacje wykonane w trybie tzw. chirurgii jednego dnia.

• Dodatkowy program Assistance Medyczny.

• Ubezpieczenie na życie działa 24 godziny na dobę na całym świecie, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Assistance Medyczny – ochrona obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski, z wyjątkiem usługi Assistance
– pomoc medyczna za granicą.

Podstawowe fakty

Grupowe ubezpieczenie w Unum

Jak zgłosić wniosek
o wypłatę świadczenia?

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Kompleksowa 
ochrona 
dla pracowników

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.

Twój najlepszy wybór
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180 lat historii 
10 tys. profesjonalistów na świecie

43 mln klientów objętych ochroną

8 mld USD świadczeń wypłaconych klientom w 2021 r.

12 mld USD rocznego przychodu Grupy Unum w 2021 r.

Grupa Unum w liczbach

Etyczna Firma – 2017, Super Etyczna Firma 2021-2023 
Firma Przyjazna Klientowi – 2017, 2019, 2021
Fair Play – 2021, 2022
Inspiratorzy Biznesu – 2018: Najlepszy Pracodawca 
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa – 2017, 2019 
HR najwyższej jakości – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
Mistrz Biznesu – 2018
Srebrny Parasol – 2018
Kincentric: Najlepszy Pracodawca – 2019, 2020, 2021

Nagrody i wyróżnienia

Unum

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera 
w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. Grupa Unum działa 
od ponad 170 lat, oferując klientom profesjonalne 
ubezpieczenia dopasowane do potrzeb indywidualnych
oraz firm. 

W Polsce działamy od ponad 20 lat (do 2018 roku pod 
nazwą Pramerica Życie TUiR SA). Jesteśmy obecni 
w 12 największych miastach. W naszym portfolio 
znajduje się szeroki zakres ubezpieczeń na życie, 
indywidualnych i grupowych.

Unum Życie w liczbach

24 lata  obecności w Polsce

600 profesjonalistów w całym kraju 

300 tys. klientów objętych ochroną

157 mln PLN świadczeń wypłaconych klientom w 2021 r.

 dostępny na stronie www.unum.pl, 
wybierając kolejno: Wypłata świadczeń 

– formularz on-line lub na Portalu Klienta

wysyłając komplet podpisanych dokumentów do: 
Unum Życie TUiR S.A. 

Dział Wypłaty Świadczeń,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

umożliwia bezpośredni kontakt ze specjalistą, 
który pomoże Ci w sprawnym przeprowadzeniu 

całego procesu

FORMULARZ ON-LINE
(rekomedowany sposób)

KORESPONDENCYJNIE 
(pocztą/kurierem)

OSOBIŚCIE
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