Warszawa, 21 czerwca 2022r.

Informacja prasowa

Borys Kowalski, członek zarządu Unum,
odznaczony Państwowym Krzyżem Zasługi
21 czerwca 2022 roku w Hotelu Sheraton odbyła się w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej dekoracja osób zasłużonych za rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Jedną
z uhonorowanych osób był Borys Kowalski, członek zarządu Unum, który otrzymał Brązowy
Krzyż Zasługi.

Borys Kowalski, jest związany ze spółką od początku jej istnienia w 1999 roku (wcześniej Pramerica).
Odpowiada za Pion Finansowy oraz funkcję aktuarialną organizacji, jest Członkiem Zarządu i Głównym
Aktuariuszem, a także członkiem komitetów spółki: produktowego, inwestycyjnego oraz komitetu
zarządzania ryzykiem.
W swojej pracy koncentruje się na tworzeniu transparentnych i uczciwych produktów
ubezpieczeniowych, których głównym celem jest ochrona interesów klienta. Podążając za tą misją,
Borys stawia przede wszystkim na bezpieczne dla klientów produktu ochronne. Borys dzieli się swoją
imponującą wiedzą aktuarialną, biorąc czynny udział w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Był
ekspertem w wielu komisjach przy PIU. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Aktuariuszy. Rozległe doświadczenie Borysa, jego wiedza i zaangażowanie społeczne zyskały uznanie
Kancelarii Prezydenta RP, który przyznał mu Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju
polskiego rynku ubezpieczeń.
„Jestem niezwykle wzruszony i dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Odkąd pracuję w branży,
mam wewnętrzną potrzebę, by ubezpieczenia przede wszystkim realnie chroniły i niosły
klientom tak cenne poczucie bezpieczeństwa. Trosk mamy aż nadto, dobre ubezpieczenia mają
je niwelować. Chciałbym, aby w takim kierunku rozwijał się cały rynek ubezpieczeń w Polsce” –
komentuje odznaczenie Borys Kowalski.
Laureat Brązowego Krzyża Zasługi świętuje również 30-lecie swojej pracy na rzecz ubezpieczeń oraz
prawie 25 lat pracy w Unum.
„Jesteśmy pełni dumy i serdecznie gratulujemy Borysowi tego wyjątkowego uznania.
W otoczeniu najbliższych pracowników i współpracowników Borys stanowi źródło najlepszej
wiedzy nt. wartościowej ochrony ubezpieczeniowej, a także skarbnicę rozwiązań, które służą
zarówno klientowi, jak i całej branży. Darzymy go ogromnym zaufaniem oraz poważaniem, bo
wiemy, że stanowi filar rozwoju oferty Unum i wartościowych produktów ubezpieczeniowych
na rynku.” – komentuje Aneta Podyma, prezes zarządu spółki.
Borys Kowalski posiada międzynarodowe doświadczenie ubezpieczeniowe i aktuarialne. Przed
dołączeniem do spółki pracował w Manulife Financial (The Manufacturers Life Insurance Company)
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w Toronto w Kanadzie oraz w F&G Life (Fidelity and Guaranty Life Insurance Company)
w Baltimore w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
***
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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 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.
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