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        Warszawa, 14 marca 2019 r.  

 

Informacja prasowa  

 

Unum Życie z tytułem Mistrz Biznesu 2018  

 

Magazyn Businessman.pl wyróżnił Unum Życie tytułem Mistrz Biznesu w kategorii: 

ubezpieczenia, doceniając wysokie wyniki, jakie spółka osiągnęła w pełnym nowych wyzwań 

roku 2018.  

–   Wyniki, jakie osiągnęliśmy w minionym roku były najlepszymi w ponad 20-letniej historii 

spółki. To zasługa naszych pracowników, współpracowników i kadry menadżerskiej, ich 

zaangażowania i wyjątkowej dbałości o klientów. Otrzymany tytuł jest uhonorowaniem ich 

pracy w szczególnym dla nas okresie, podczas którego mierzyliśmy się dodatkowo ze zmianą 

akcjonariusza. Poradziliśmy sobie po mistrzowsku z tym wyzwaniem i dziś cieszymy się nie 

tylko wysokimi osiągnieciami, ale też wyjątkową dla nas nagrodą – powiedziała Aneta 

Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.  

Nagroda Mistrz Biznesu jest przyznawana przez redakcję Businessman.pl od 2017 roku. Tytułem 

nagradzane są te firmy, które w poprzednim roku w szczególny sposób wykazały się mistrzostwem 

w prowadzeniu biznesu, promują pracę zespołową na rzecz wspólnego celu i kształtują wysokie 

standardy biznesowe w Polsce. W skład kapituły oceniającej wchodzą eksperci ds. rozwoju biznesu 

oraz przedstawiciele mediów.  

Spośród 20 nominowanych, jedynie 7 firm zdobyło tytuł Mistrza Biznesu 2018.  

 

*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 

Rzecznik prasowy  

malgorzata.moranska@pramerica.pl 

Tel. (+48) 660 755 238 

 
 

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.  
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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.. 

 


