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Unum Życie z tytułem Super Etycznej Firmy
Unum Życie zostało po raz czwarty już wyróżnione tytułem Etyczna Firma Roku
w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu. Nieprzerwane budowanie
kultury opartej na wartościach zostało docenione przez kapitułę, która dodatkowo
wyróżniła spółkę tytułem Super Etycznej Firmy.
– Uczciwość, zaangażowanie oraz odpowiedzialność wyznaczają kierunki naszych działań. Wraz
z ponad 400 pracownikami i współpracownikami codziennie dbamy o ochronę życia i zdrowia
naszych klientów, wierząc, że wartości, którym hołdujemy są ponadczasowe. Tytuł Super Etycznej
Firmy jest naszą dumą, uhonorowaniem konsekwentnej drogi w działaniu oraz uznaniem dla
naszej pracy opartej na wartościach. To także zobowiązanie wobec klientów do dalszego
pielęgnowania zaufania, jakim nas obdarzyli – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes
zarządu Unum Życie.
W konkursie Etyczna Firma wyróżnione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy
i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wykazujące największą aktywność
w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.
Spośród 102 nadesłanych zgłoszeń jedynie 24 firmy zdobyły tytuł „Etycznej Firmy”, a 3 zostały
uhonorowane dodatkowym wyróżnieniem „Super Etycznej Firmy”.
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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 2018 roku spółka wypłaciła
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 91,3 mln PLN.

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.

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 2018 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 11,6 miliardów USD i wypłaciła klientom prawie
7,2 miliardów USD świadczeń..
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