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        Warszawa, 7 października 2021 r. 

   

 

Unum Życie z nagrodą Fair Play 

 

Unum Życie zostało wyróżnione tytułem „Fair Play” przyznawanym przez Stowarzyszenie Polskich 

Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wybór uhonorowanych firm dokonywany jest  

w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród brokerów. 

Tytuł „Fair Play” został przyznany podczas XXIII Kongresu Brokerów, który w tym roku zgromadził  

w Mikołajkach blisko 1000 ekspertów branży finansowej, regulatorów rynku, przedstawicieli 

towarzystw ubezpieczeń, brokerów. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Najlepsze są dobre 

praktyki”. To była również okazja do przeprowadzenia ankiety na temat współpracy  

z ubezpieczycielami w zakresie jakości i dostosowania oferty do rynku, serwisu sprzedażowego, a także 

likwidacji szkód.  

Na podstawie zebranych opinii wyłoniono najlepsze firmy ubezpieczeniowe w kategorii ubezpieczyciel 

majątkowy i życiowy, nagradzając je tytułem „Fair Play”.  

„Serdecznie dziękujemy brokerom za ich zaufanie i uznanie. Wyróżnienie Fair Play to dla nas 

wyjątkowe docenienie naszego  wkładu w kształtowanie wartościowych relacji rynkowych, 

uczciwej oferty produktowej i wysokiej jakości obsługi. Ta nagroda to ukłon w stronę naszych 

zaangażowanych zespołów, które każdego dnia dbają o jak najlepsze relacje rynkowe  

i standardy współpracy.” - podkreśla Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 

Grupowych. 
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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.  

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 

mailto:malgorzata.moranska@unum.pl


 
 

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, 
kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000 złotych w całości opłacony. 

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.  

 

 
 

 


