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    Warszawa, 15 marca 2021 r.  

 

Informacja prasowa  

Ubezpieczenie Unum Życie na wypadek chorób układu krążenia 

nagrodzone ORDEREM FINANSOWYM 2020 

 

Unum Życie zdobyło wyróżnienie w tegorocznym plebiscycie organizowanym przez branżowy 

magazyn gospodarczy Home&Market. ORDER FINANSOWY 2020 spółka otrzymała w kategorii 

„Ubezpieczenie na życie” za umowę dodatkową do ubezpieczenia na życie „Ubezpieczenie na 

wypadek chorób układu krążenia”. 

 

 

„W naszym procesie przygotowania produktu zawsze stawiamy na pierwszym miejscu klienta  

i jego potrzeby. Wiemy, że diagnoza poważnych chorób układu krążenia, które nadal są  

w czołówce najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce, to ogromne obciążenie dla pacjentów  

i ich bliskich. Dlatego w naszym ubezpieczeniu klienci znajdą zarówno wsparcie finansowe, jak  

i szereg usług, zdejmujących z nich ciężar organizacji i szukania specjalistycznej pomocy. Jesteśmy 

dumni, że nasze starania zyskują uznanie w oczach zarówno klientów, jak i kapituły programu 

ORDERY FINANSOWE. Serdecznie gratuluję tego wyróżnienia całemu zespołowi, który pracował 

nad tym rozwiązaniem” – skomentował wyróżnienie Borys Kowalski, Członek Zarządu i Główny 

Aktuariusz w Unum Życie 

 

Ubezpieczenie na wypadek chorób układu krążenia 

W sytuacji wystąpienia choroby objętej ubezpieczeniem (a są nimi między innymi: udar mózgu, zawał 

serca, kardiomiopatia, pierwotne nadciśnienie płucne, tętniak aorty wstępującej) ubezpieczeni 

otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości nawet 500 000 zł, które mogą przeznaczyć na pokrycie 

kosztów leczenia. 

Poważna choroba to zawsze niezwykle trudne doświadczenie, dlatego Unum zadbało, by  

w zakresie ubezpieczenia znalazły się usługi pomagające klientom w procesie leczenia  

i rekonwalescencji:  

• organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

• transport na badania medyczne,  

• domowa opieka pielęgniarska,  

• dostosowanie miejsca zamieszkania, 

• pomoc psychologa,  

• konsultacje lekarskie,  

• badania specjalistyczne i laboratoryjne,  

• rehabilitacja kardiologiczna,  

• organizacja i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium, 

• pokrycie kosztów wypożyczenia aparatu do samobadania,  

• całodobowa infolinia medyczna.  

 

ORDERY FINANSOWE  

ORDERY FINANSOWE to plebiscyt, w którym od kilkunastu lat są wybierane najlepsze usługi  

i produkty finansowe wprowadzone w danym roku na polski rynek. Spośród nadesłanych zgłoszeń z 
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niemal wszystkich zakładów ubezpieczeń, kapituła wyróżnia produkty, które tworzone są z myślą o 

klientach i odpowiadają najpełniej na aktualne potrzeby.  

To już drugie takie wyróżnienia dla Unum Życie, w ubiegłym roku ORDEREM FINANSOWYM 2019 

zostało wyróżnione Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej.  

 

*** 

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 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, 2020, Gazeta Finansowa: 
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018. 

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma, 
Super Etyczna Firma 2018-2020, 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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