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UNIQA rozpoczyna program szkoleniowy dla brokerów 

 

 UNIQA dla Biznesu startuje z e-learningowym programem szkoleń dla 

brokerów pod nazwą Akcelerator Wiedzy Brokera 

 Towarzystwo podzieli się wiedzą ekspercką w segmencie ubezpieczeń 

korporacyjnych, pomoże prowadzić biznes w czasie pandemii i wesprze 

rozwój osobisty 

 Szkolenia z bloku IDD i Mój Rozwój już są dostępne na platformie e-

learningowej. Pierwsze webinarium z bloku UNIQA Ekspert – jeszcze w 

maju 

 

 
UNIQA, jako ekspert od ubezpieczeń korporacyjnych, zawsze dzieliła się wiedzą z partnerami biznesowymi. 

Teraz, oprócz dzielenia się doświadczeniem, zaproponuje e-learningowy certyfikowany program szkoleń dla 

brokerów. „Akcelerator Wiedzy Brokera” będzie składać się z trzech bloków tematycznych. Znajdą się tu 

szkolenia wymagane ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, z wiedzy eksperckiej w ubezpieczeniach 

korporacyjnych i rynku oraz szkolenia miękkie z rozwoju osobistego i sposobów zarządzania firmą w czasach 

pandemii.  

 

- Zmienia się otaczającą nas rzeczywistość, a co za tym idzie także sposób naszego działania – mówi Izabela 

Król, dyrektorka ds. rynku w pionie UNIQA dla Biznesu. – Startujemy z cyklem szkoleń, które będą 

odpowiedzią na potrzeby naszych partnerów biznesowych. A dzięki online’owej formule będą one bardziej 

przystępne dla uczestników. Edukacja jest jedną z najbardziej sprawdzonych metod do budowania silnych i 

długoterminowych relacji z naszymi partnerami biznesowymi. 

 

W bloku szkoleń wymaganych przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) brokerzy będą mogli odbyć 

szkolenia, które wliczają się do wymaganego rocznego limitu 15 godzin. Drugi blok szkoleń to szkolenia 

rozwojowe. Tu UNIQA będzie rozmawiać między innymi o prowadzeniu biznesu w zmieniających się czasach. 

Brokerzy będą mogli też rozwinąć swoje umiejętności liderskie oraz osobiste, jak asertywność, wywieranie 

wpływu i negocjacje. UNIQA proponuje też pomoc w rozwoju umiejętności menedżerskich, takich jak 

zarządzanie ludźmi, innowacyjne myślenie czy myślenie zespołowe.  

 

- Trzecim blokiem są szkolenia eksperckie związane z ubezpieczeniami UNIQA dla Biznesu. – mówi Izabela 

Król. – Przybliżą one brokerom naszą ofertę produktową oraz naszą strategię rozwoju. Szkolenia te 



 

 

prowadzone będą przez naszych ekspertów produktowych, ekspertów ds. oceny ryzyka, likwidacji szkód oraz 

inne osoby zaangażowane w biznes – menedżerów czy prawników. 

 

Szkolenia z bloku Akcelerator Wiedzy IDD oraz Akcelerator Wiedzy Mój Rozwój już są dostępne dla brokerów 

i koordynowane przez dyrektorów regionalnych UNIQA dla Biznesu oraz dyrektorów przedstawicielstw UNIQA. 

Pierwsze webinarium z bloku Akcelerator Wiedzy UNIQA Ekspert zostanie poprowadzone pod koniec maja. 

 

Wszystkie szkolenia dostępne będą na e-learningowej platformie szkoleniowej UNIQA. 

 

 

 

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 dużych 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 około 200 placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA uzyskała tytuł Instytucji 

Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. W 2019 roku otrzymała 

odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel Klientów przyznawaną instytucjom, które budują najlepsze relacje z klientami i 

zapewniają im usługi najlepszej jakości. W 2020 roku zdobyła tytuł Superbrands 2020 i znalazła się w gronie najsilniejszych 

marek w kategorii ubezpieczenia i inwestycje. Wyróżnione zostały także produkty: ubezpieczenie mienia za składką płatną 

miesięcznie certyfikatem Dobra Polisa, ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej 

Marki Roku, a ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie zostało odznaczone Orderem Finansowym w plebiscycie 

miesięcznika Home&Market. 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. Ponad 

13 tys. pracowników obsługuje 10,1 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z 

ok. 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 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Katarzyna Ostrowska        

rzeczniczka prasowa UNIQA        

tel. (+48) 697 770 498          

e-mail: katarzyna.ostrowska@uniqa.pl 

tt @RzecznikUNIQA     

tt/instagram/facebook @uniqapolska        

http://www.uniqa.pl/
http://www.uniqagroup.com/
mailto:katarzyna.ostrowska@uniqa.pl

