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Nieustanny wzrost Unum Życie – wyniki finansowe za 2021 rok 

 

Na koniec 2021 roku Unum Życie TUiR S.A. odnotowało zysk netto w wysokości 14,1 mln zł. 

Przypis składki brutto wzrósł o ok. 12% i wyniósł 369,6 mln zł.  

„Wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, w których stale pogłębia się troska o życie 

i zdrowie człowieka. Naszą misją jest wypłata należnych świadczeń oraz nieustanne otaczanie 

ochroną życia i zdrowia naszych klientów. Jesteśmy dumni, że nasza oferta odpowiada  

na indywidualne potrzeby, których uważnie słuchamy i na które zwinnie odpowiadamy.  

W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe indywidualne Ubezpieczenie dla dzieci Lepszy Start,  

a także rozwijaliśmy ofertę ubezpieczeń grupowych. Od 2015 roku urośliśmy o 80%  

i nieprzerwanie robimy swoje, spełniamy obietnice niosąc tak potrzebny dziś spokój ducha  

300 000 klientów i ich rodzinom. Naszym celem pozostaje dynamiczny rozwój oparty  

na fundamentach naszych wartości” -  komentuje Aneta Podyma, Prezes Zarządu Unum Życie. 

Blisko klientów  

Kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W 2021 

roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia 157,2 mln zł, a wartość ta 

była wyższa od zeszłorocznej o 28%. Średni czas wypłaty świadczeń w 2021 roku wyniósł 2,5 dnia  

od momentu skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów.  

Nieustanny wzrost 

W 2021 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto, która za rok 2021 

wyniosła 369,6 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost  

o około 12%. Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 

2021 wyniosły blisko 40,6 mln zł. Spółka odnotowała zysk netto za 2021 rok w wysokości 14,1 mln zł. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Unum Życie utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań 

wobec klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) 

środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2021 roku wyniósł 213%, natomiast wskaźnik pokrycia 

minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 850%. Wpływ na stabilną 

sytuację finansową spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na 

inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa. 
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Wyniki finansowe Unum Życie za 2021 rok  

 

  I-XII 2020 I-XII 2021 Dynamika 

 

C = B / A 

(tys. zł) (tys. zł) 

A B 

Składka przypisana brutto 329 163 369 627 112% 

Przychody z lokat  32 673 40 579 124% 

Odszkodowania i świadczenia 

wypłacone brutto  
122 819 157 165 128% 

Koszty działalności 

ubezpieczeniowej 
125 181 137 023 109% 

Zysk netto 11 173 14 127 126% 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia SCR środkami 

własnymi 
241% 213% 

Wskaźnik pokrycia MCR środkami 

własnymi 
966% 850% 

 

 

*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 
Rzecznik prasowy  
malgorzata.moranska@unum.pl  
Tel. (+48) 660 755 238 
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