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Unum Życie z roku na rok wypłaca więcej świadczeń 

 

Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło swoim klientom 162,3 mln zł świadczeń z tytułu 

działalności bezpośredniej w okresie od lipca 2021 do połowy 2022 roku. To o 12,2% 

więcej niż wartość świadczeń wypłaconych w analogicznym okresie przed rokiem. 

 

Najwyższe jednorazowe świadczenie wypłacone w okresie od lipca 2021 do połowy 2022 

roku w polisie indywidualnej wyniosło 839.580 zł, a w polisie grupowej 1.000.000 zł.  

„We wzroście wypłaty  świadczeń upatrujemy nie tylko wpływu zwiększonego portfela 

klientów, jako naturalnego czynnika rozwoju, ale też przykrego pokłosia pandemii. 

Wiele osób straciło życie i zdrowie. Wielu z naszych klientów, w związku z obciążeniem 

służby zdrowia, nie otrzymało też na czas pomocy w innych dolegliwościach, 

niekoniecznie związanych z Covid-19, a późna diagnostyka wpływa niekorzystnie na 

skuteczność leczenia. Najważniejsze jest to, że w znaczącej części tych przypadków 

otrzymane z polisy pieniądze pomogą w dotarciu do lekarzy i mamy nadzieję,  w 

powrocie do zdrowia” – komentuje Iwona Wiśniewska-Jacak, Dyrektor Działu 

Wypłaty Świadczeń.   

 

O większej otwartości na polisy na życie świadczy również fakt, że spółka odnotowuje 

również wzrost sprzedaży polis. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych  

z działalności bezpośredniej za okres od połowy 2021 roku do połowy 2022 roku jest o 8,5% 

wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 236,6 mln zł. Natomiast  

w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 158,7 mln zł i jest 

wyższa o 22,2% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku.  

 

„Ostatnie lata unaoczniły nam wszystkim, że to, co niewyobrażalne, może się zdarzyć  

w każdym momencie. To skłania Polaków do świadomego wyboru ochrony życia  

i zdrowia. Dostrzegamy to oferując polisy, które nie tylko chronią życie, ale również 

zapewniają pomoc w razie pobytów w szpitalu, chorób kardiologicznych, 

onkologicznych i innych poważnych zachorowań” – komentuje Renata Stawiczny, 

Krajowa Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Indywidualnych. 
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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. 

 
 

 


