Warszawa, 9 września 2019 r.

Informacja prasowa

Unum i Santander: w trosce o życie

W dniu 6 września Unum Życie, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz przy wsparciu Fundacji Santander, zorganizowało w swojej
siedzibie akcję krwiodawstwa, zbierając w sumie ponad 11 litrów krwi.
Co roku w akcji oddawania krwi biorą udział pracownicy i współpracownicy organizatora, a także
pracownicy Banku Santander. W tegorocznej edycji wzięły udział 42 osoby, spośród których 25 dawców
przeszło pozytywną kwalifikację i oddało w sumie ponad 11 litrów krwi, uzupełniając tym samym zasoby
krwi w RCKiK.
- Istotą naszej pracy jest pomoc drugiemu człowiekowi i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w takim momencie znaczy pomocna dłoń, dlatego też
chętnie niesiemy pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. – mówi Małgorzata Morańska,
rzecznik prasowy Unum Życie. – Właśnie z tego powodu, od wielu lat, organizujemy w Unum
akcje krwiodawstwa, tak chętnie wspierane przez naszych wolontariuszy. Serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie naszym koleżankom i kolegom oraz sąsiadom z banku!
- Już po raz kolejny pracownicy Santander Bank Polska wzięli udział w akcji krwiodawstwa,
organizowanej wspólnie z Unum Życie. Cieszę się, że udało się zebrać ponad 11 litrów krwi.
Jesteśmy dumni ze wszystkich krwiodawców. Dziękujemy za to, że pomagacie innym. powiedziała Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander.
Akcja krwiodawstwa jest organizowana w odpowiedzi na niski stan zapasów krwi w RCKiK i zwiększone
jej zapotrzebowanie szczególnie w okresie letnim. Na taki stan rzeczy wpływa między innymi
zwiększona liczba wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo wyjazdy do krajów tropikalnych stanowią
jedną z przyczyn dyskwalifikacji dawców krwi. Dlatego tak ważne jest jej regularne oddawanie
i organizowanie podobnych akcji krwiodawstwa, dzięki którym uzupełniane są niezbędne zasoby.
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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 93,2 mln PLN.
Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się
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,
Super 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 7,2
miliardów USD świadczeń..
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