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Informacja prasowa  

 

Agenci Unum Życie z międzynarodowym uznaniem  

 

Aż 34 agentów (Life Protection Advisors) Unum Życie zakwalifikowało się na 2022 rok do 

międzynarodowego stowarzyszenia Million Dollar Round Table. W ubiegłym roku reprezentacja 

z wszystkich firm w Polsce wynosiła 88 członków.  

 

Million Dollar Round Table (MDRT) to uznane na całym świecie elitarne stowarzyszenie doradców 

finansowych. Jest to niezależna organizacja zrzeszająca ponad 90 000 wiodących profesjonalistów w 

dziedzinie ubezpieczeń na życie i usług finansowych z ponad 500 firm i 70 krajów. Członkowie MDRT 

charakteryzują się doskonałą wiedzą na temat produktów, wyjątkową jakością obsługi klienta oraz 

bezkompromisowym kodeksem etycznym.  

 

Aby uzyskać kwalifikację do MDRT, agenci muszą wykazać się wybitnymi wynikami sprzedaży, wysoką 

jakością oraz etyką w relacjach z klientami.  

Aktualnie spośród wszystkich agentów Unum Życie aż 34 osoby uzyskały członkostwo. W ubiegłym 

roku, 88 ekspertów z innych firm w Polsce zakwalifikowało się do MDRT, a agenci Unum stanowili 36% 

polskiej reprezentacji.  

 

„Serdecznie gratuluję naszym Life Protection Advisorom. Przynależność do MDRT stanowi 

potwierdzenie najwyższych standardów etycznych, wiedzy i profesjonalizmu naszych ekspertów. 

Natomiast dla naszych klientów to jasny sygnał, że ich bezpieczeństwo finansowe spoczywa  

w najlepszych rękach” – dodaje Renata Stawiczny, Krajowa Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń 

Indywidualnych.  

 

Jednym z przywilejów członków MDRT jest udział w międzynarodowych konferencjach, podczas 

których uznani eksperci z branży dzielą się wiedzą i cennymi doświadczeniami z zakresu finansów, 

obsługi klienta i aktualnych trendów.  

 

Lista wszystkich agentów towarzystwa zakwalifikowanych do MDRT dostępna jest na stronie 

https://mdrt.unum.pl  

Więcej o MDRT na www.mdrt.org lub @MDRTweet. 

 

*** 

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 
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Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Gazeta 
Finansowa: Najlepszy Pracodawca 2019, 2020, 2021 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 2019 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,5 miliardów USD 
świadczeń.. 

 

 


