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Informacja prasowa  

Unum otrzymuje nagrodę Fair Play, będąc ubezpieczycielem 

życiowym nr 1 według brokerów 

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych podczas 

tegorocznego Kongresu Brokerów przyznało Unum pierwsze miejsce wśród ubezpieczycieli 

życiowych: nagrodę Fair Play. To drugie uznanie z rzędu, a łącznie z wcześniejszymi latami - już 

piąte.  

Nagroda „Fair Play” przyznawana jest zakładom ubezpieczeń wyróżniającym się jakością  

i partnerstwem we współpracy z brokerami. Wybór zwycięskich firm dokonywany jest w oparciu  

o ankiety wypełniane przez brokerów anonimowo, w których dzielą się oni opiniami  na temat 

współpracy z ubezpieczycielami, oferty, procesu sprzedaży oraz likwidacji szkód. 

Nagrody przyznawane są najlepszemu towarzystwu ubezpieczeń na życie oraz majątkowemu.  Unum 

Życie wygrało w kategorii ubezpieczeń życiowych.   

„Jestem niezwykle wzruszona i pełna wdzięczności za tak niesamowite wyróżnienie brokerów 

dla naszej firmy. To dla nas ogromny powód do dumy, a także zobowiązanie, by konsekwentnie 

podążać drogą wartości, które Państwo w nas cenią. Świat dynamicznie się zmienia, ale są rzeczy 

niezmienne ważne w relacjach biznesowych: uważność, ufność i uczciwość… wszystkie zaczynają 

się na U tak jak Unum.  Dziękujemy za to wyróżnienie, za docenienie naszych postaw we 

wzajemnych relacjach.” – komentowała wyróżnienie Joanna Grudnik, Dyrektor Sprzedaży 

Ubezpieczeń Grupowych odbierając statuetkę podczas Kongresu Brokerów.  

„Serdecznie dziękujemy brokerom za niezwykłe wyróżnienie. Relacje z brokerami były, są i będą 

dla nas niezwykle cennym źródłem inspiracji, a także wiatrem w żagle naszego wzrostu. 

Dziękujemy za pełną szans współpracę, a także docenienie naszych starań w budowaniu 

partnerskich relacji, uważnym słuchaniu potrzeb rynkowych i kształtowaniu elastycznej oferty. 

To ukłon w stronę naszych zaangażowanych zespołów ds. ubezpieczeń grupowych” – dodaje 

Janusz Arczewski, Dyrektor Obszaru Ubezpieczeń Grupowych w Unum Życie.  

Nagrody Fair Play są nieodłączną częścią Kongresu Brokerów, corocznego spotkania ekspertów 

ubezpieczeniowych. W tym roku Kongres odbył się w Mikołajkach pod hasłem „Nowa rzeczywistość – 

nowe możliwości” i był okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy kilkuset ekspertów branży 

finansowej.  

 

 

*** 

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 
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o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. W 2021  roku spółka wypłaciła 
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 157 mln zł. 

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, 2021; HR Najwyższej Jakości 2017 - 2021 Gazeta Finansowa: 
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020, 2021.  

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma, 
Super Etyczna Firma 2021-2023, a w 2017 i 2019 i 2021 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma 
Ubezpieczeniowa, a także wyróżnieniem Fair Play w 2020 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 2021 r. Grupa odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 8 miliardów USD 
świadczeń. 

 

 


