Warszawa, 16 listopada 2021 r.

Unum Życie rozszerza ofertę o ubezpieczenia dla dzieci Lepszy Start
Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy dają
dzieciom istotne finansowe wsparcie na wejście w dorosłość. Najczęściej są to
środki na organizację wesela, finansowanie studiów, a także kiedy urodzi im się
dziecko. Rodzice lub opiekunowie zapewniają dzieciom pomoc finansową
w zakupie mieszkania albo w doraźnych trudnościach finansowych. Unum
odpowiada na możliwe potrzeby wchodzących w dorosłość dzieci i troski
rodziców – wprowadza do oferty polisę ubezpieczeniową Lepszy Start –
Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Dziecka wraz z dodatkowym ubezpieczeniem
przejęcia opłacania składek.
Przezorny rodzic to spokojne o przyszłość dziecko
W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Unum wynika, że dorośli w większości chcą
zapewniać dziecku finansowe wsparcie. Najczęściej wskazywane cele odkładania
pieniędzy dla dzieci to: cele mieszkaniowe (58% respondentów) i edukacja (54%).
Niemal co trzeci badany (31%) myśli o zabezpieczeniu finansowym dzieci na wypadek
choroby czy wypadku.
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Jaka kwota na dorosłość?
Na pytanie „Jaką jednorazową sumę chciałabyś/chciałbyś zapewnić swojemu
dziecku, aby ułatwić mu start w dorosłość?” ankietowani odpowiadali najczęściej 2150. tys. zł (28%), a chęć przekazania wsparcia w przedziale 51-100 tys. zł deklarowało
23 proc. badanych. Natomiast 13 proc. ankietowanych najchętniej przekazałoby
dziecku na start kwotę w przedziale 101-200 tys. zł. Zaledwie 2 proc. ankietowanych
wsparłoby swoje pociechy kwotą powyżej 500 tys. zł. Z badania wynika, że osoby z
wykształceniem średnim lub wyższych zdecydowanie częściej otrzymywały pomoc
finansową od swoich rodziców i jednocześnie częściej deklarują chęć pomocy swoim
dzieciom.
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W tegorocznym raporcie opublikowanym przez Centrum im. Adama Smitha szacuje
się, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2021 (do osiągnięcia 18
r. ż.) mieści się w przedziale od 211,1 do 253,8 tys. złotych 1. Koszty rok do roku
wzrosły odpowiednio o 5,5 proc. oraz 5,2 proc. Największą część, bo aż 80 proc.
wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka to żywność, mieszkanie,
transport oraz edukacja. Najwyższy poziom wzrostu kosztów związanych
z wychowaniem dziecka w ciągu ostatnich 5 lat miał miejsce w miastach powyżej 500
tys. mieszkańców (co ma istotne znaczenie, jeśli dziecko chce przeprowadzić się na
studia do innego miasta). Jedną z głównych przyczyn wzrostu kosztów wychowania
dzieci są ogólnie rosnące koszty życia w Polsce. Między 2015 a 2020 rokiem (do
okresu pandemii) koszty te zwiększyły się o ok. 61 proc2. Dodatkowo w wielu
rodzinach pandemia i lockdown pogorszyły możliwości zarobkowe.
Aby w przyszłości wspomóc finansowo dziecko, ankietowani badania Unum
odpowiadali najczęściej, że są w stanie odkładać miesięcznie od 100 do 200 zł (43
proc. ankietowanych), a 15 proc. badanych – kwotę od 201 do 350 zł. Mężczyźni
istotnie częściej niż kobiety deklarują, że chcą miesięcznie odkładać 351-500 zł - 14
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proc. badanych, a kwotę powyżej 1 tys. zł jest gotowych odkładać zaledwie 3 proc.
badanych.

Lepszy Start
W odpowiedzi na potrzeby związane z rozpoczęciem dorosłego życia dzieci Unum
wprowadza do oferty polisę Lepszy Start – Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Dziecka
wraz z dodatkowym ubezpieczeniem przejęcia opłacania składek. Zapewnia ono
wypłatę środków osobie ubezpieczonej u progu dorosłości.
„Rodzice zdają sobie sprawę, jak często potrafią się zmieniać plany
i decyzje ich dzieci. Wyrazem rodzicielskiej troski może być zapewnienie dziecku
Lepszego Startu w formie zgromadzonego kapitału na realizację jego planów i
marzeń albo przeznaczenie pieniędzy na łagodniejsze wejście w nowy, dorosły
etap życia. Ostatnie miesiące pokazały nam, że największą wartością jest
zdrowie. Unum w ofercie Lepszy Start zadbało również o ten aspekt –
w razie trwałego inwalidztwa, choroby śmiertelnej lub śmierci osoby
ubezpieczonej polisa zapewnia wypłatę świadczenia.” – dodaje Robert
Watkowski, Dyrektor Działu Obsługi Klienta w Unum Życie.
Ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy zapewnia dziecku ochronę np. na
wypadek zachorowania, a po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, zapewnia
środki w ustalonej wartości, które osoba ubezpieczona może przeznaczyć na
dowolny cel. Polisę Lepszy Start może wykupić dowolna osoba – rodzic, rodzic
chrzestny, czy dziadkowie. Gdyby opiekuna zabrakło albo byłby niezdolny do pracy,
ubezpieczyciel przejmuje za niego obowiązek opłacania składek, by zapewnić
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kontynuację ochrony dziecka i jego kapitału. Polisa Lepszy Start oferuje również
szereg innych korzyści: możliwość ochrony zgromadzonych środków przed skutkami
inflacji, opcję rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe, np. na
wypadek poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu czy urazu. Polisa Lepszy Start
daje również dziecku możliwość kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w formie
nowej umowy ubezpieczenia na życie, którą można zawrzeć bez analizy stanu
zdrowia osoby ubezpieczonej.
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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, 2015 i 2021.
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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