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Nowe warianty grupowego ubezpieczenia UNIQA 
 

▪ Ubezpieczenie grupowe na życie Bezpieczna Przyszłość w nowej odsłonie 

▪ Przedsiębiorcy mogą teraz wybierać z trzech nowych wariantów  

▪ Atutami oferty są proste formularze, brak oceny medycznej, wysokie sumy 

ubezpieczenia i niskie składki miesięczne.  
 

 

W ofercie UNIQA pojawiły się trzy warianty grupowego ubezpieczenia na życie Bezpieczna 

Przyszłość. Prosta formuła ubezpieczenia, brak ankiety medycznej, składki od 10 do 20 zł 

miesięcznie oraz wysokie sumy ubezpieczenia - to główne korzyści z wyboru nowych wariantów 

zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.  

 

 

Nowa odsłona ubezpieczenia Bezpieczna Przyszłość wyróżnia się prostą konstrukcją. Trzy nowe warianty 

ubezpieczenia mają określone zakresy i wysokość świadczeń. Składka miesięczna wynosi 10, 15 lub 20 zł w 

zależności od wybranego wariantu. Propozycja ubezpieczenia UNIQA jest skierowana do pracowników bez 

względu na formę zatrudnienia lub współpracy z pracodawcą - może obejmować zarówno osoby na etatach, 

zleceniobiorców, jak również samozatrudnionych. Nowa propozycja daje ochronę dla osób w wieku od 16. do 

69. roku życia, które podpiszą deklarację zgody na przystąpienie do umowy. Umowa zawierana jest na 12 

miesięcy  i automatycznie przedłuża się na kolejny okres. 

 

- W pierwszym etapie stworzyliśmy specjalny program ubezpieczenia grupowego dedykowany kierowcom i 

pracownikom firm transportowych, które miały aktywne umowy flotowe w UNIQA. Spotkał się on z dużym 

zainteresowaniem i dlatego zdecydowaliśmy o jego rozszerzeniu – mówi Rafał Kukier, dyrektor 

Departamentu Sprzedaży - Mieszkalnictwo i Ubezpieczenia Korporacyjne w UNIQA.  

 

- Celem, który przyświecał nam przy tworzeniu nowych wariantów, było uzupełnienie tradycyjnego zakresu 

ubezpieczenia pracowniczego, jaki posiada większość pracowników. Nasza propozycja koncentruje się na 

zapewnieniu zabezpieczenia skutków wypadków, głównie komunikacyjnych. W takich sytuacjach solidne 

wsparcie finansowe zapewni pieniądze na dodatkowe leczenie, rehabilitację, przekwalifikowanie zawodowe, 

a w sytuacjach tragicznej śmierci, także na życie dla najbliższych pracownika – mówi Sławomir Tryfon, 

dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych UNIQA. 

 

 



 

 

Co istotne, nowa oferta ubezpieczenia grupowego może stać się uzupełnieniem aktualnej oferty grupowego 

ubezpieczenia pracodawcy bez konieczności zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela. 

 

- Warianty są kierowane do wybranej minimum 10-osobowej grupy pracowników, a dodatkowo są przystępne 

cenowo - miesięczna składka jest niższa niż cena pojedynczego biletu do kina – dodaje Sławomir Tryfon. 

 

Nowa odsłona grupowego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Przyszłość to wysokie świadczenia – do 380 

tys. zł - z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy. To także wsparcie po wypadku lub 

nagłym zachorowaniu pracownika dzięki medycznemu assistance.  

 

- Zapewniamy prywatne wizyty u lekarza specjalisty po wypadku oraz rehabilitację po wypadku lub nagłym 

zachorowaniu. To duże odciążenie finansowe i wsparcie dla klientów – mówi Rafał Kukier. - Czas 

oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce to często nawet kilka miesięcy. Długo czeka się także na 

zabiegi rehabilitacyjne. Dlatego pakiet assistance jest integralną częścią oferty. Dodatkowo, oferta jest 

wzbogacona o unikalne na rynku świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku 

komunikacyjnego – mówi. 

 

UNIQA w ramach grupowych ubezpieczeń na życie obejmuje ochroną około 100 tys. pracowników.  

 

UNIQA Polska 

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i 

życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA jest liderem w 

ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. 

wspólnot mieszkaniowych. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się z 200 placówek, jak też 

w multiagencjach, oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku 

nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które 

dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem 

strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. 

Więcej informacji: www.uniqa.pl 

Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.  Prowadzi 

działalność w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 

mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 21-proc. udział w rynku. W 2017 

roku Grupa UNIQA zebrała 5,3 mld euro składki. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni 

i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, 

Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie. 

Więcej informacji: www.uniqagroup.com 
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