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Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce - z sercem do seniorów 

 

 
Fundacja Unum wraz z Ikano Bankiem przeznaczyły środki na pomoc najbardziej potrzebującym 

seniorom. Do akcji „Pomagamy razem” włączyli się zaangażowani wolontariusze: agenci  

i pracownicy Unum.  

 

„Wsparcie potrzebujących zawsze wyzwala pozytywną energię, radość i satysfakcję, być 

może nawet większą niż u obdarowanych. Tak jest i w przypadku zespołu Ikano Banku. 

Cieszymy się, że mogliśmy połączyć nasze zaangażowanie z doskonałym zapleczem 

organizacyjnym wolontariatu Fundacji Unum. To nasze wspólne przedsięwzięcie udowadnia, 

nie po raz pierwszy, że w pracy zespołowej: jeden plus jeden równa się trzy z plusem – (plus 

za serce). Niech ta pozytywna energia rośnie, zaraża innych i rozprzestrzenia się wokół nas. 

Dziękuję wszystkim, niesamowitym wolontariuszom Fundacji Unum za fantastyczne wsparcie 

naszego wspólnego projektu!”  - Sylwester Pedowicz, Dyrektor Ikano Banku Oddział w Polsce. 

 

Ponad 30 wolontariuszy dokładnie przeanalizowało potrzeby w lokalnych domach pomocy społecznej, 

domach seniora czy kombatanta. Okazało się, że te miejsca zmagają się z brakami podstawowych 

rzeczy: żywności, środków czystości, środków ochronnych. Wolontariusze od razu zakasali rękawy, by 

zrobić potrzebne zakupy, spakować rzeczy i dostarczać do placówek w Przeworsku, Poznaniu, 

Olsztynie i Łodzi.  

Współpraca Ikano Banku i Fundacji Unum zaowocowała pomocą ponad 300 seniorom, zapewniając im 

najpotrzebniejsze rzeczy i fundując 1000 posiłków.  

 

„Gdy Polskę dotknęły pierwsze zakażenia, lekarze i pielęgniarki miały ręce pełne pracy,  

a środków ochronnych jak na lekarstwo. Drugą grupa, która była również najbardziej narażona 

byli seniorzy, przerażeni, by gdziekolwiek wyjść, lub zamknięci w DPS-ach często bez dostępu 

do najpotrzebniejszych rzeczy, odcięci w kwarantannie. W takiej sytuacji na wagę złota wydaje 

się ludzka wrażliwość i odwaga by nieść potrzebną pomoc. Dziękuję serdecznie naszym 

oddanym wolontariuszom, a także Ikano Bankowi za ich nieocenione wsparcie, bez którego nie 

dotarlibyśmy z pomocą tak szeroko” – dodaje Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum.  

 

 

Dodatkowe informacje o pomocy niesionej przez Unum i Fundację Unum w czasie pandemii można 

znaleźć na stronie https://coronavirus.unum.pl/.  

 

 

 
*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 

Rzecznik prasowy  

malgorzata.moranska@unum.pl  

https://coronavirus.unum.pl/
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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 2019 roku spółka wypłaciła 

klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 104,8 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, 2019,  HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019 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 i 2019 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 2019 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,5  miliardów 

USD świadczeń.  

 

Ikano Bank należy do Grupy Ikano, która do 1988 roku była częścią IKEA. Działa w 8 krajach, w tym od 2010 roku w Polsce. 

Misją Ikano Banku jest ułatwianie codziennego życia wielu ludzi, żeby mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne. Cel ten 

realizuje poprzez oferowanie rozwiązań finansowych na prostych i uczciwych zasadach. Ikano Bank traktuje swoich Klientów po 

partnersku, stawiając na budowanie długoterminowej relacji. W niezależnych badaniach osiąga bardzo wysoki poziom lojalności 

oraz satysfakcji Klienta. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ikanobank.pl. 

http://www.ikanobank.pl/

