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Informacja prasowa

Unum Życie po raz drugi z tytułem Super Etyczna Firma
Unum Życie zostało wyróżnione tytułem Super Etyczna Firma w tegorocznej edycji konkursu
organizowanego przez redakcję Pulsu Biznesu. To już drugie wyróżnienie spółki, przyznawane na
3 lata.
Towarzystwo ubezpieczeń nosi zaszczytny tytuł Etycznej Firmy od wielu lat, w 2018 roku spółka
zyskała tytuł Super Etycznej Firmy, który z duma nosiła do 2020 roku. Redakcja oraz partner konkursu
PwC po wnikliwej analizie kodeksu etycznego, norm postępowania, kultury opartej na wartościach
a także zaangażowania zarządu w kształtowanie standardów etycznych, przyznali spółce ponownie
tytuł Super Etycznej Firmy.
„Klienci powierzają nam ochronę życia oraz zdrowia swojego i swoich bliskich. Mogą zaufać
spółce stabilnej i bezpiecznej, która otacza opieką ponad 300 tys. istnień ludzkich. Dzięki
zaangażowaniu naszych pracowników, ich uczciwości i odpowiedzialności nieprzerwanie
realizujemy swoją misję. W tych trudnych chwilach robimy swoje: spełniamy dane obietnice,
wypłacamy świadczenie, a obecny niepokój przekuwamy w mądre decyzje. W naszym DNA
znajduje się troska o innych, a te w obecnych czasach wojny w Ukrainie rozwijamy ze szczególną
siłą solidarnych serc wszystkich naszych pracowników i współpracowników niosących pomoc
uchodźcom. Cieszymy się, że nasza kultura oparta na wartościach, w której najważniejszy jest
Człowiek, została zauważona i doceniona. To ogromne uznanie dla naszych starań w budowaniu
etycznego miejsca pracy” – komentuje Aneta Podyma, Prezes Zarządu Unum Życie.

W konkursie Etyczna Firma wyróżnione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy
i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wykazujące największą aktywność w tym
obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. Spośród 154 zgłoszonych do programu firm, jedynie
6 uzyskało tytuł Super Etycznej Firmy.
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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 122,8mln 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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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, 2015 i 2021 r.
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..
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