
 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 9 kwietnia 2020 roku  

 

UNIQA wesprze szpitale w Łodzi 

 

 UNIQA Polska włącza się w walkę z epidemią COVID-19  

 Spółka przekaże wsparcie finansowe dla szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w 

Łodzi   

 Dodatkowo w ramach wspólnej akcji z pracownikami przekaże pieniądze na 

pomoc dla Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi 

 

 

 

UNIQA Polska sfinansuje zakup najpotrzebniejszych materiałów ochronnych dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego. Przeznaczy na ten cel 100 tys. zł 

- Naszym podstawowym zadaniem jest pomaganie. To jest misja każdej firmy ubezpieczeniowej. W 

obecnej, niesłychanie trudnej sytuacji, liczy się każde wsparcie na pomoc walczącym z koronawirusem. 

Jako jedyny ubezpieczyciel z siedzibą w Łodzi zdecydowaliśmy o udzieleniu wsparcia finansowego dla 

zakaźnego szpitala jednoimiennego właśnie w tym mieście – mówi Jarosław Matusiewicz, prezes 

spółek UNIQA Polska. - Maseczki, fartuchy, rękawiczki, kombinezony ochronne to dziś najbardziej 

potrzebne wsparcie dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych. Stoją oni dziś na 

pierwszej linii walki z epidemią. I należą się im ogromne słowa uznania – dodaje. 

To nie koniec pomocy ze strony UNIQA Polska oraz pracowników towarzystwa. Ruszyła także zbiórka 

pieniędzy wśród pracowników. Swoją część dołoży także UNIQA Polska. Zebrane w ten sposób 

pieniądze zostaną przekazane Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

który wykonuje testy na koronawirusa. Ma obecnie problem z wyposażeniem swojego personelu w 

środki ochrony indywidualnej.  

 

- Bezpieczeństwo naszych pracowników było dla priorytetem od początku. Bezpieczeństwo 

pracowników szpitali to nasze wspólne bezpieczeństwo. Dzięki niezbędnym środkom ochrony mogą 

wykonywać swoją pracę, czyli ratować zdrowie i życie innych ludzi. Wierzę, że wraz z naszymi 

pracownikami możemy pomóc – mówi Jarosław Matusiewicz.  

Dodatkowo UNIQA Polska przekaże laptopy dla podopiecznych domu dziecka w Skierniewicach. 

Placówkę wspierają pracownicy od 2013 roku. Obecnie w placówce przebywa 29 dzieci, które 

potrzebują komputery do nauki online.  

 

 

 

UNIQA Polska  

Spółki UNIQA w Polsce koncentrują się na trzech segmentach. Są to UNIQA dla Ciebie, czyli oferta dla klientów indywidualnych, 

UNIQA dla Biznesu, czyli ubezpieczenia dla firm oraz UNIQA dla Mieszkalnictwa, czyli polisy dla klientów z sektora 

mieszkalnictwa. Dla tych trzech segmentów ma kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. 

UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni 



 

 

mieszkaniowych i ponad 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można kupić w placówkach wyłącznych, jak też 

w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA zdobyła tytuł Superbrands 2020. Otrzymała odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel 

Klientów. Uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017 i 2018. Pod 

koniec 2017 r. ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Z kolei w 2018 r. ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko  

zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej Marki Roku. 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. Około 20 tys. 

pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje ponad 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową 

w Austrii z ponad 21-proc. udziałem w rynku. W 2019 r. Grupa UNIQA zebrała 5,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach 

europejskich. 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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