Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.

Wyniki finansowe Unum Życie TUiR S.A. za 2019 rok
Wzrost i bezpieczeństwo

Unum Życie TUiR S.A. odnotowało zysk netto w wysokości 12,9 mln zł. Przypis składki brutto
wzrósł o ok. 12% i wyniósł 294,2 mln zł. To kolejny bardzo dobry rok pod względem finansowym
dla spółki.
– Za nami bardzo dobry rok, pierwszy pod nową marką. To był rok wielu inwestycji
w usprawnienia i automatyzację procesów, a także intensywny czas rozwoju naszej oferty. Nasi
klienci zarówno indywidualni, jak i grupowi już odczuli nową, przyspieszoną i zdigitalizowaną
jakość obsługi oraz docenili wyróżniający się na rynku produkt, który chroni ich na wypadek
choroby nowotworowej. Dzięki tym działaniom, a także zaangażowaniu pracowników
i współpracowników mogliśmy dotrzeć do szerszego grona klientów, które wzrosło w stosunku
do 2018 roku o 14%. Dziś koncentrujemy się na zachowaniu najwyższych standardów obsługi
naszych klientów w zmienionej zdalnej organizacji pracy. Jesteśmy blisko ubezpieczonych
rodzin, wypłacając należne świadczenia i okazując im profesjonalne wsparcie w chwilach, gdy
poczucie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia mają dla nich szczególne znaczenie. Jesteśmy silni
i stabilni finansowo, stojąc na straży spokoju ducha i bezpiecznej przyszłości finansowej prawie
250 000 klientów – komentuje wyniki Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.
W trosce o klientów
Misją firmy jest zapewnianie spokoju ducha i poczucia bezpieczeństwa finansowego klientom, dlatego
kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W 2019
roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia 104,8 mln zł, a wartość ta
była wyższa od zeszłorocznej o 12%.
Stały wzrost
W 2019 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto. Składka przypisana
brutto za rok 2019 wyniosła 294,2 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
oznacza wzrost o około 12%.
Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2019 wyniosły
blisko 32,6 mln zł i były o około 7% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Spółka odnotowała zysk netto za 2019 rok w wysokości 12,9 mln zł.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Unum Życie utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez
klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami
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własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2019 roku wyniósł 238%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego
wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 953%. Wpływ na stabilną sytuację finansową
Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie
w skarbowe papiery dłużne.
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I-XII 2018

I-XII 2019

(tys. zł)

(tys. zł)

A

B

Składka przypisana brutto

262 038

294 210

112%

Przychody z lokat

30 353

32 587

107%

Odszkodowania i świadczenia
wypłacone brutto

93 151

104 779

112%

Koszty działalności
ubezpieczeniowej

99 104

114 959

116%

Zysk netto

22 302

12 865

58%

Wskaźnik pokrycia SCR środkami
własnymi

236%

238%

Wskaźnik pokrycia MCR środkami
własnymi

944%

953%

Dynamika

C=B/A
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