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Informacja prasowa  

 

Unum rozszerza ofertę:  

mądre ubezpieczenie na wypadek nowotworu  

 

Według prognoz GLOBOCAN1 w 2025 roku liczba zachorowań na nowotwory na świecie wzrośnie  

z 14,1 mln do 19,3 mln rocznie, a w 2035 roku do 24 mln rocznie. W Polsce co czwarta osoba uważa 

za prawdopodobne wystąpienie u siebie problemów onkologicznych. W odpowiedzi na obawy 

Polaków Unum wprowadziło do oferty Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej.  

Badania Unum Insight2 pokazują, że co czwarty Polak faktycznie dostrzega u siebie takie 

prawdopodobieństwo. To świadczy o wysokiej świadomości Polaków, często wynikającej z faktu, że 

mają styczność z chorobą onkologiczną,  osobiście lub wśród znajomych.   

 

                                                      
1Raport GLOBOCAN 2018 szacujący wskaźniki zachorowań i zgonów na 36 nowotworów w 185 krajach, opracowany 

przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (WHO), 
2Badanie omnibusowe na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej osiemnastego roku życia, N=970, zrealizowane 

techniką TAPI, przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie, kwiecień 2019, 
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Rodzina, zdrowie i finanse  

I faktycznie stan zdrowia to jedno z najczęściej wskazywanych zmartwień. Polacy martwią się o życie 

prywatne i rodzinne (26%), stan zdrowia najbliższych (23%), swoją sytuację finansową (22%) i swój stan 

zdrowia (21%) oraz karierę (16% wskazań).  

 

Niemal 40% ankietowanych przyznało, że poważna choroba zmusiła ich lub ich bliskich do nieobecności 

w pracy. Spośród tych 40%, aż 27% musiało korzystać ze zwolnienia dłuższego niż 6 miesięcy.  
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Pomimo tego, że oznacza to znaczne uszczuplenie domowego budżetu, badani najczęściej mają 

odłożone środki na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznych zobowiązań - tak odpowiedziało 38% 

ankietowanych. A aż 27% ma zgromadzone środki na okres krótszy niż 1 miesiąc. Zaledwie 15% 

badanych posiada oszczędności, które pokryłyby więcej niż 6-miesięczne zobowiązania.  

 

Nic dziwnego zatem, że stan zdrowia bliskich i finanse osobiste to jedne z najczęstszych zmartwień 

Polaków. Choroba nie tylko ogranicza możliwość zarobkowania, ale też generuje dodatkowe koszty: 

zakup leków, opłacenie konsultacji czy badań specjalistycznych. Skąd zatem wziąć dodatkowe 

pieniądze w sytuacji poważnego zachorowania? 

Finansowanie leczenia w Polsce   
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Opieka medyczna w Polsce jest powszechna i bezpłatna. Jednak badanie3 opublikowane w 2018 r. „Jak 

długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne?” wykazało, że czas oczekiwania 

na leczenie chorych na raka w Polsce jest bardzo długi - w 60% przypadków przekracza dziewięć 

tygodni. W okresie badania jedna czwarta pacjentów korzystała z prywatnych usług medycznych 

podczas procesu diagnostycznego. Co więcej, w świetle ostatnich analiz NIK4, skuteczność leczenia 

onkologicznego w Polsce jest niższa niż w większości krajów w Unii Europejskiej. Do 70% leków 

występujących w standardach europejskich polscy pacjenci nie mają dostępu lub jest on znacznie 

ograniczony, a ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie  

w ogóle nie jest dostępna w Polsce. To stawia pacjentów przed koniecznością poszukiwania innych 

możliwości leczenia, często za granicą, lub korzystania z prywatnej opieki medycznej.  

Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej  

Diagnoza nowotworu to niezwykle trudna chwila dla całej rodziny. Zarówno pod względem 

emocjonalnym, jak i finansowym. Często w takiej sytuacji rosną koszty leczenia, a z postępem choroby 

wiążę się ryzyko utraty możliwości zarobkowania. Nierzadko członek rodziny decyduje się na 

ograniczenie pracy, aby móc opiekować się chorym, co również uszczupla domowy budżet, tak 

potrzebny by pokryć koszty długotrwałego leczenia, drogich leków czy zmiany stylu życia. Aby jak 

najpełniej wesprzeć klientów w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, Unum wprowadziło do oferty 

kompleksowe Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej.  

–  Chcemy jak najpełniej pomóc klientom w tym trudnych chwilach, jakimi są diagnoza i leczenie 

choroby onkologicznej. Dlatego w naszej ofercie klienci znajdą zarówno wsparcie finansowe, 

jak i szereg przydatnych usług, zdejmujących z nich ciężar organizacji, poszukiwania 

dodatkowych konsultacji, czy drugiej opinii medycznych w zagranicznych placówkach – 

komentuje Borys Kowalski, Członek Zarządu i Główny Aktuariusz Unum Życie. 

Co ważne, wypłata świadczenia nastąpi w sytuacji diagnozy nowotworu złośliwego, jak i o granicznej 

złośliwości. Świadczenie może wynosić nawet 500 000 zł. Dodatkowo, klienci otrzymają 125 000 zł na 

specjalistyczne leczenie.  

Poważna choroba to zawsze niezwykle trudne doświadczenie, dlatego Unum zadbało, by w zakresie 

ubezpieczenia znalazły się usługi pomagające klientom w procesie leczenia i rekonwalescencji. Klienci 

zmagający się z nowotworem mogą liczyć na: 

                                                      
3 ”Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne?”, Karolina Osowiecka, Monika Rucinska, 

Jacek J. Nowakowski i Sergiusz Nawrocki, International Journal of Environmental Research and Health Public, 23 marca, 

2018  
4Dostępność i efekty leczenia nowotworów, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, styczeń 2018, www/nik.gov.pl. 
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 organizację i pokrycie kosztów zagranicznej konsultacji medycznej,  

 konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, w tym diagnostykę,  

 organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji, 

 transport na badania i operacje, 

 domową opiekę pielęgniarską, 

 pomoc psychologa, 

 pokrycie kosztów zakupu peruk czy protez, 

 dostosowanie mieszkania do potrzeb pacjenta wynikających z leczenia, 

 a nawet organizację i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium  

 

Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej jest umową dodatkową do ubezpieczenia na 

życie, a wysokość składki zależy między innymi od ustalonej sumy ubezpieczenia i wieku 

ubezpieczonego.  

 

   

 

*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 

Rzecznik prasowy  

malgorzata.moranska@unum.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 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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