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Informacja prasowa  

Powstaje las Unum  
 

Unum Życie za zdalne przystąpienie do ubezpieczeń grupowych posadzi drzewa, nagradzając 

firmę objętą ubezpieczeniem grupowym eko-certyfikatem.  

 

Każda firma, która zdecyduje się na ubezpieczenie grupowe w Unum i przystąpi do niego w min. 80% 

on-line przyczyni się do posadzenia  drzew w województwie śląskim, w gminie Ogrodzieniec. Zakup  

i sadzenie sadzonek sfinansuje w pełni Unum Życie. Liczba drzew zależna będzie od liczby osób 

objętych ubezpieczeniem grupowym w danej firmie.  

 

Każde 40 drzew to 44.4 m2 powierzchni lasu, tlen dla 27 osób rocznie i zwrot 2320 kg papieru. W tej 

chwili Unum posadziło już 80 drzew.  

 

„Chroniąc siebie i bliskich ubezpieczeniem grupowym Unum, możemy również zatroszczyć się 

wspólnie o naszą planetę. To doskonałe uzupełnienie naszej misji i dodatkowa zachęta dla 

współpracujących z nami pracodawców, by oszczędzać papier przyczyniając się tym samym do 

zwiększenia produkcji tlenu oraz walki z globalnym ociepleniem.” – komentuje Joanna Grudnik, 

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych.  

 

Każda firma, która w pełni lub min. 80%przystąpi do ochrony grupowej zdalnie, otrzyma eko-certyfikat 
potwierdzający zakup i nasadzenie drzew.   
 

 

*** 

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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