Warszawa, 8 stycznia 2019 r.

Prezes Zarządu Unum Życie Aneta Podyma-Milczarek
wyróżniona „Za zasługi dla ubezpieczeń”
W dniu 7 stycznia 2019 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby
Ubezpieczeń (PIU) wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jedną
z wyróżnionych była Prezes Zarządu Unum Życie Aneta Podyma-Milczarek.
- Dziękuję Polskiej Izbie Ubezpieczeń za to wyróżnienie. Tę odznakę traktuję również jako
zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy na rzecz uczciwego i transparentnego rynku
ubezpieczeń. W naszej branży chronimy to, co najcenniejsze: życie i zdrowie milionów Polaków.
Na nas – ubezpieczycielach - spoczywa ogromna odpowiedzialność, by dostarczać wartościowe
produkty, zapewniać najlepsze standardy obsługi oraz dotrzymywać danego klientom słowa –
mówiła Aneta Podyma-Milczarek.
Aneta Podyma-Milczarek angażuje się silnie w rozwój rynku ubezpieczeń piastując funkcję
wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej PIU i biorąc udział w licznych pracach na rzecz poprawy
jakości rynku w Polsce, a także poprzez aktywny udział w debatach branżowych.
Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu
branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. To już druga
odznaka dla Członka Zarządu Unum Życie. W ubiegłym roku odznaką został wyróżniony Borys
Kowalski.
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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.

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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575,
kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000 złotych w całości opłacony.

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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