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Unum zaprasza na cykl bezpłatnych webinariów „Best for U”  

 

Unum Życie TUiR S.A. organizuje cykl webinariów „Best for U”. To seria wykładów z uznanymi 

ekspertami, których celem jest dzielenie się wiedzą i troska 

o dobrą przyszłość.  

 

Od wielu miesięcy towarzyszy nam poczucie niepokoju i niepewności co do kształtu przyszłości.  

W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują wartości troski i odpowiedzialności za siebie, bliskich, oraz ich 

bezpieczna przyszłość. Chcąc wesprzeć klientów w realizacji ów wartości i pomóc im w podejmowaniu 

mądrych decyzji życiowych w tych niepewnych czasach, Unum uruchamia ogólnodostępny cykl 

webinariów „Best for U”.  

 

Wśród ekspertów zaproszonych do projektu znajdują się Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, 

ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, 

który opowie o wpływie człowieka na przyszły kształt świata; dr Joanna Heidtman, psycholog i socjolog, 

doktor nauk humanistycznych, która podzieli się znaczeniem kontroli i odpowiedzialności  

w codziennym życiu; dr Mariusz Kujawski, specjalista kardiolog ze specjalizacją z hipertensjologii, 

echokardiografista, który zaprezentuje jak dbać o własne serce i kondycję fizyczną, by cieszyć się 

zdrowiem jak najdłużej.  

 

„U podstaw bezpieczeństwa zawsze stoi wiedza, którą chcemy się dzielić, by wspierać klientów  

i pozostałych odbiorców w tych niełatwych czasach. Tak rozumiemy dbałość o ich spokój ducha 

i bezpieczną przyszłość. Wierzmy, że spotkania z ekspertami dostarczą im wartościowej wiedzy 

i inspiracji, dzięki którym będą czuli się pewniej w obliczu aktualnych wyzwań” – komentuje 

Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.  

 

Aby wziąć udział w webinariach, należy zarejestrować się pod adresem: https://spotkanie.unum.pl/ 

 

*** 

Dodatkowe informacje:  

https://spotkanie.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.  
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