Warszawa, 2 sierpnia 2021 r.

Unum Życie wypłaca więcej świadczeń

Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło swoim klientom 144,7 mln zł świadczeń z tytułu działalności
bezpośredniej w okresie od lipca 2020 do połowy 2021 roku. To o 29,3% więcej niż wartość
świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.
„Wzrost wypłaty świadczeń w ostatnim roku wynika głównie ze zwiększonej śmiertelności
związanej z pandemią oraz wzrostu portfela ubezpieczeń. Łączna kwota wypłat, gdzie
bezpośrednią przyczyną zgonu był Covid-19, to 9,4 mln zł.” – dodaje Iwona Wiśniewska-Jacak,
Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń.
Najwyższe jednorazowe świadczenie wypłacone w okresie od lipca 2020 do połowy 2021 roku
w polisie indywidualnej wyniosło 2 mln zł, a w polisie grupowej 823 tys. zł.
Pandemia unaoczniła wielu osobom, że to, co do tej pory wydawało się nieprawdopodobne, dziś
stanowi realne zagrożenie, dlatego Polacy częściej i chętniej sięgają po polisy, które mają
zabezpieczyć ich na wypadek utraty zdrowia lub życia. Widoczne jest to również w wynikach sprzedaży
polis w Unum Życie. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych z działalności bezpośredniej za
okres od połowy 2020 roku do połowy 2021 roku jest o 9,0% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej
wartość za ten okres wynosi 219,0 mln zł. Natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wartość
przypisanej składki wyniosła 128,9 mln zł i jest wyższa o 16,2% od wyniku z analogicznego okresu z
poprzedniego roku.
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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 2020 roku spółka wypłaciła
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 122,8 mln PLN.
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kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000 złotych w całości opłacony.

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 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 2020 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,6 miliardów
USD świadczeń.
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