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UNIQA nagradza za bezpieczną jazdę 
 

 UNIQA wprowadza aplikację UNIQA Go 

 Użytkownicy będą nagradzani za bezpieczną jazdę  

 Na klientów UNIQA czekają także dodatkowe korzyści  

   

UNIQA wprowadza na rynek nową aplikację – UNIQA Go. To rozwiązanie dla kierowców, którzy stawiają 

na bezpieczną jazdę i chcą czerpać z tego korzyści. Aplikację można pobrać zarówno na telefony z 

systemem Android, jak i iOS.  

UNIQA Go to nowa aplikacja skierowana do kierowców. Jej zadaniem jest ocena stylu jazdy. Aplikacje bierze 

pod uwagę takie czynniki, jak przyspieszanie czy hamowanie, ale też przestrzeganie ograniczeń prędkości 

czy styl jazdy w okolicach szkół i przedszkoli. Najważniejszym czynnikiem jest jednak nieużywanie telefonu w 

czasie jazdy.  

- W UNIQA stawiamy klienta w centrum. Dlatego chcemy zapewnić mu nie tylko jak najlepszą ofertę i obsługę, 

ale również dbać o jego bezpieczeństwo. Zgodnie z naszym hasłem, by żyło się nam bezpieczniej, lepiej i dłużej. 

Dbanie o bezpieczeństwo na drogach kojarzy się zazwyczaj z kontrolami drogowymi czy mandatami. Nasza 

aplikacja idzie w innym kierunku. Chcemy docenić tych kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie i dają dobry 

przykład innym – mówi Michał Modzelewski, dyrektor ds. wsparcia klienta w UNIQA.  

Atutem aplikacji jest to, że nie trzeba jej każdorazowo włączać przy wsiadaniu do samochodu. Wykrywa ona 

automatycznie jazdę samochodem. Po jej zakończeniu UNIQA Go ocenia procentowo poprawność jazdy. 

Kierowca może sprawdzić także swoje wcześniejsze trasy oraz jaką ocenę przyznano mu za jej poszczególne 

elementy. Korzystający z aplikacji już wkrótce za dobrą jazdę będą otrzymywać nagrody w postaci e-

voucherów Sodexo.  

- Warto podkreślić, że użytkownik aplikacji najwięcej punktów zdobywa za nieużywanie telefonu komórkowego 

w trakcie prowadzenia samochodu. Naszą aplikacją chcemy zachęcić Polaków do bezpiecznej jazdy 

samochodem i do dobrych nawyków za kierownicą. Analizy* wskazują, że kierowca rozmawiający przez 

telefon reaguje kilkadziesiąt razy wolniej na sytuacje występujące na drodze. Używanie telefonu komórkowego 

w czasie jazdy, bez zestawu głośnomówiącego czy słuchawkowego, może być też przyczyną nawet co 

czwartego wypadku na polskich drogach – mówi Michał Modzelewski. 

Aplikacja przyniesie też dodatkową korzyść zarezerwowaną tylko dla klientów UNIQA. Dobry styl jazdy pozwoli 

na uzyskanie korzyści w kolejnym roku ubezpieczenia.  



 

 

- Punkty, które można wymienić na nagrody, zniżki na ubezpieczenie oraz promocja bezpiecznej jazdy, to realne 

korzyści, które daje UNIQA Go – dodaje Michał Modzelewski.  

* Badania Instytutu Transportu Samochodowego  

 
 

 

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 

19 200 pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 10,5 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 Północnej, 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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