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                                                          Informacja prasowa 

  Warszawa, 5 września 2013 r. 

 

UNIQA ma nowego rzecznika prasowego 
 
Od września 2013 r. obowiązki dyrektora Departamentu Marketingu i PR oraz funkcję rzecznika 
prasowego grupy UNIQA Polska objęła Katarzyna Ostrowska.  
 
 
W UNIQA zajmie się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz przygotowaniem i wdrożeniem 
strategii marketingowej grupy. 
 
Katarzyna Ostrowska przez ostatnie 10 lat pracowała w redakcji dziennika „Rzeczpospolita”, 
wcześniej przez prawie 6 lat w „Pulsie Biznesu”. Jako dziennikarz specjalizowała się w tematach 
finansowych i ubezpieczeniowych. Była redaktor prowadzącą portal "MojaEmerytura.rp.pl", 
przygotowywała dodatki o tematyce finansowej, organizowała i prowadziła debaty redakcyjne. 
 
Ukończyła Dziennikarstwo na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest także 
absolwentką podyplomowego studium negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej. 
 
 

 

 
UNIQA Polska 
Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące 
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod 
względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2012 wyniosła ponad 1,15 mld zł. Dzięki 
rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko 
klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty 
UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak 
i w multiagencjach oraz u dealerów samochodowych.  
 
Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w 
Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 9 mln 
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klientów w 20 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, które dają bardzo dobrą 
podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, 
Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą 
również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie. 

 

Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Sobczyk 

Samodzielny Specjalista ds. PR 

tel. 604 101 309 

e-mail: aleksandra.sobczyk@uniqa.pl 
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