Warszawa, 12 listopada 2020 r.

Unum wraz z 17 innymi ubezpieczycielami pomaga w pandemii
18 firm ubezpieczeniowych sfinansuje dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu
Sanitarnego (GIS). Organizatorem przedsięwzięcia jest Polska Izba Ubezpieczeń. To kolejna
inicjatywa branży ubezpieczeniowej, która wspiera osoby walczące z koronawirusem na pierwszej
linii oraz Polaków, zmagających się ze skutkami pandemii. Ubezpieczyciele sfinansują pracę 100
dodatkowych konsultantów przez najbliższe pół roku.

– Naszą społeczną rolą jest niesienie pomocy w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.
Pandemia bez wątpienia jest taką sytuacją. Dlatego pomagamy i działamy znacznie szerzej niż
wynikałoby to wyłącznie z zapisów w umowach ubezpieczenia. Pomoc jest potrzebna w wielu
wymiarach. Branża ubezpieczeniowa chce dołożyć swoją część – mówi Jan Grzegorz Prądzyński,
prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Środki przeznaczone przez ubezpieczycieli na dodatkowe call center dla GIS to pomoc dla osób z
podejrzeniem lub chorych na COVID-19. Praca konsultantów zostanie zorganizowana w taki sposób, by
byli oni dostępni dla potrzebujących przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W przedsięwzięciu wzięło
udział 18 firm ubezpieczeniowych: Allianz, Aviva, Axa, Compensa, Credit Agricole Ubezpieczenia, Ergo
Hestia, Generali, Interrisk, MetLife, PKO Ubezpieczenia, Grupa PZU, Saltus, TUW TUW, Uniqa, Unum,
Vienna Life, Warta i Wiener.

– Doskonale wiemy, jak bardzo potrzebne jest wsparcie, bo wśród naszych bliskich i znajomych
coraz częściej doświadczamy skutków pandemii. Solidarność w trosce o Polaków i ochrona
najważniejszych wartości: życia i zdrowia to wyraz wspólnej misji, jaka łączy branżę
ubezpieczeń i cieszę się, że możemy połączyć siły z 17 innymi firmami finansując tak ważne dziś
narzędzie wsparcia i komunikacji, jaką jest centrum telefoniczne GIS – komentuje Aneta
Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.

Pomoc na wielu frontach
Do tej pory Unum podjęło już szereg inicjatyw mających na celu wsparcie Polaków w walce z pandemią.
Było to m.in. dofinansowanie lub zakup potrzebnego sprzętu medycznego oraz środków ochrony
osobistej, uproszczenie procedur zawierania i przedłużania umów ubezpieczenia, a także zdalną
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obsługę oraz szereg rozwiązań, które mają na celu zapewnienie ochrony w obliczu trudności
finansowych klientów spowodowanych skutkami pandemii. Wszystkie informacje o tym, jak spółka
oraz Fundacja Unum wspiera Polaków w tych czasach dostępne są na stronie
https://coronavirus.unum.pl/
***

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Morańska
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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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