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Informacja prasowa  

Unum z najwyższym standardem bezpieczeństwa informacji 
 

Unum Życie uzyskało Certyfikat potwierdzający najwyższe standardy zarządzania 

bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001.  

 

Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej po przeprowadzonym audycie 

poświadczyło, że spółka zabezpiecza należycie informacje, posiada bezpieczny system ochrony 

danych oraz wprowadzone procesy i procedury zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa w 

odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk.  

 

Certyfikat potwierdzający normę ISO 27001 to międzynarodowe i najwyższe uznanie dla standardów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

 

„Na co dzień dbamy o spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa ponad 260 tysięcy klientów  

w zakresie oferowanych polis na życie. Certyfikat jest dla nich potwierdzeniem, że również 

powierzone nam dane i informacje są należycie i odpowiedzialnie chronione.” – komentuje Łukasz 

Świerczek, Członek Zarządu Unum Życie.  

 

Certyfikat ISO to potwierdzenie zarówno dla klientów, partnerów biznesowych, a także organów 
nadzorujących, że Unum stosuje się do wymagań prawnych i z należytą starannością dba  
o bezpieczeństwo powierzonych danych i wszelkich informacji przetwarzanych w spółce.   
 

 

*** 

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 2020  roku spółka wypłaciła 
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 122,8 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, 2020, 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 2020 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,6 miliardów USD 
świadczeń.. 
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