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Informacja prasowa  

 

Unum Życie Firmą Przyjazną Klientowi 
 

 

Unum Życie TUiR S.A. otrzymała godło Firma Przyjazna Klientowi. To już drugie takie 

wyróżnienie dla spółki. Tytuł ten przyznawany jest przedsiębiorstwom prezentującym 

najwyższe standardy w obsłudze klienta.  

 

Firma Przyjazna Klientowi to tytuł nadawany przez Fundację Digital Knowledge Observatory na 

podstawie wyników niezależnych badań konsumentów. Za pomocą specjalnej ankiety badane są 

doświadczenia klientów w takich obszarach jak zadowolenie ze współpracy, jakość obsługi oraz 

skłonności klientów do rekomendacji firmy.   

O przyznaniu tytułu decyduje wysoki wynik łączny z ankiet na poziomie min. 85% oraz pozytywna 

rekomendacja Kapituły Programu. Rezultat Unum Życie wyniósł 

88%.  

 

„Godło Firma Przyjazna Klientowi jest dla nas niezwykle cenne. To wyraz 

docenienia naszych dotychczasowych wysiłków na rzecz jak najlepszej 

obsługi klientów, a także zobowiązanie do stałego wsłuchiwania się w 

oczekiwania naszych klientów i utrzymania wysokich standardów we współpracy. Dzięki 

badaniu otrzymaliśmy wiele ciepłych komentarzy, a także konstruktywne informacje zwrotne, 

które posłużą nam do dalszych usprawnień. Za wszystkie głosy  serdecznie dziękujemy naszym 

klientom” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.  

 

Godło Firma Przyjazna Klientowi jest przyznawane na 12 miesięcy. Program istnieje na polskim 

rynku ponad 15 lat i corocznie bada 60 podmiotów z różnych branż w obszarze standardów obsługi 

klienta.  
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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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