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Marcin Nedwidek zostanie prezesem połączonych spółek 
UNIQA i AXA 

 

 Grupa UNIQA sfinalizowała zakup spółek AXA w Polsce, Czechach i na 

Słowacji 

 Funkcję prezesa po połączeniu prawnym spółek AXA i UNIQA w Polsce 

ma objąć Marcin Nedwidek, po otrzymaniu wymaganej zgody Komisji 

Nadzoru Finansowego 

Grupa UNIQA wczoraj sfinalizowała transakcję zakupu spółek AXA w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Udało 

się to po 8 miesiącach od ogłoszenia planowanej transakcji. Oznacza to, że w Polsce Grupa UNIQA stała się 

nowym właścicielem pięciu spółek*. Są to AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, AXA 

Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, AXA Polska, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i AXA 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne. 

Po transakcji Grupa UNIQA stała się 5. co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Polsce. Wiadomo już, kto 

pokieruje nową organizacją, po prawnym połączeniu spółek AXA i UNIQA. Zostanie nim Marcin Nedwidek, 

obecnie członek zarządu AXA odpowiedzialny za obszar klienta indywidualnego. Powołanie nowego prezesa 

wymaga wcześniejszej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Obecny prezes UNIQA Polska, Jarosław 

Matusiewicz, również pozostanie w firmie i obejmie ważną rolę w zarządzie połączonych spółek. 

- Dbając o 5 milionów klientów oraz generując przypis składki wart niemal 4 mld zł, wchodzimy razem do ścisłej 

czołówki polskiego rynku ubezpieczeń. Liczę, że razem z zespołem połączonych firm uda nam się z sukcesem 

przeprowadzić proces integracji oraz umocnić długoterminową pozycję Grupy UNIQA w Polsce – mówi Marcin 

Nedwidek.  

 

UNIQA w Polsce wchodzi także w całkiem nowy obszar inwestycyjno-emerytalny. AXA oferuje fundusze 

inwestycyjne i paletę produktów emerytalnych - IKZE, IKE i jest 6. na rynku pod względem wartości aktywów 

PPK. Zarządza także 6. pod względem wartości aktywów otwartym funduszem emerytalnym. Na koniec 2019 

roku AXA PTE i AXA TFI zarządzały łącznie aktywami w wysokości 15 mld zł. 

 

* Transakcja nie dotyczy innych firm działających w Polsce pod marką AXA - AXA Partners, AXA Assistance ani AXA XL. 

 

 

 



 

 

 
 

 

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 

21 300 pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15,5 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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