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Szanowni Państwo, 

Władze Uczelni w porozumieniu ze związkami zawodowymi, kierując się dobrem pracowników oraz dążąc do polepszenia obecnych 

warunków ubezpieczeniowych dokonały w drodze postępowania przetargowego wyboru oferty UNUM Życie Towarzystwo Ubezpieczeń 

i Reasekuracji S.A. (dawniej Pramerica Życie TUiR S.A.). 

Program dla Pracowników Uczelni funkcjonuje od 1 grudnia 2019 r., a  dla Doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej oraz 

studentów Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwanych dalej Doktorantami) 

zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2020 r. 

WARUNKI PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

Do programu ubezpieczenia mają prawo przystąpić:  
 

Doktoranci, którzy w dniu składania Wniosku przystąpienia do ubezpieczenia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 75 roku życia  (w stosunku 

do osób przekraczających 75 lat, które były objęte w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, przystąpienia do ubezpieczenia 

grupowego następuje zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia). 
 

Współmałżonkowie, Partnerzy Życiowi oraz Pełnoletnie Dzieci ubezpieczonych Doktorantów, którzy w dniu składania Wniosku 

przystąpienia do ubezpieczenia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 70 roku życia.  

 

Możliwość wyboru 1 z 5 wariantów ubezpieczenia: 

 Wariant I – składka miesięczna 55,50 zł  Wariant IV – składka miesięczna 73,50 zł 

 Wariant II – składka miesięczna 61,50 zł  Wariant V – składka miesięczna 83,50 zł 

 Wariant III – składka miesięczna 68,50 zł  

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY UBEZPIECZENIA? 

Program grupowego ubezpieczenia na życie jest dobrowolny, co oznacza, że przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi na podstawie oświadczenia 

woli pracownika/członka rodziny. 

Doktorant, przystępujący do umowy ubezpieczenia, wypełnia:  

 Wniosek przystąpienia do ubezpieczenia on-line lub papierowo oraz dyspozycję potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia; 

Małżonek/Partner Życiowy, Pełnoletnie Dziecko ubezpieczonego Doktoranta, przystępujący do umowy ubezpieczenia, wypełnia: 

 Wniosek przystąpienia do ubezpieczenia ubezpieczenia on-line lub papierowo (wybrany wariant powinien zostać uwzględniony w dyspozycji 

potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia doktoranta); 

 Oświadczenie dobrego stanu zdrowia, które zostało uwzględnione we Wniosku przystąpienia on-line 

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy wypełnienia Wniosku przystąpienia do ubezpieczenia: 

W celu zapisania się do ubezpieczenia zapraszamy do skorzystania  z załączonego linku lub kodu QR:  

Jeżeli jesteś Doktorantem, skorzystaj z: 

https://gb.unum.pl/Enrollment/MzU2MzAxNzY2MzA        

Jeżeli jesteś Współmałżonkiem/Partnerem lub Pełnoletnim Dzieckiem skorzystaj ubezpieczonego Doktoranta skorzystaj z:     

https://gb.unum.pl/Enrollment/NTg1MjE4NTQ0MDQ              

Dalsze kroki - dotyczy Doktoranta:  

1. Proszę o uzupełnienie danych niezbędnych do logowania (imię i nazwisko oraz login tj. adres mailowy)  

2. Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zaakceptowanie umieszczonego na stronie Oświadczenia i kliknięcie pola 

„Dalej”.  

3. Proszę o ustawienie hasło i kliknięcie pola „Dalej”.  

4. Proszę o odebranie maila i kliknięcie na załączony link aktywacyjny.  

5. Proszę o skorzystanie z ustalonego hasła i zalogowanie się do systemu.  

6. Proszę o wypełnienie wniosku, uzupełniając kolejne pola.  

7. Proszę o zakończenie składania wniosku - klikając przycisk  "Wyślij zgłoszenie".                                                                       

Po zgłoszeniu siebie do ubezpieczenia, można dołączyć za pomocą aplikacji także swojego Małżonka/Partnera lub Pełnoletnie Dziecko.  

1. Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu siebie jako Doktoranta, proszę o przekazanie powyższego linku swojemu Małżonkowi/Partnerowi lub 

Pełnoletniemu Dziecku.  

2. Dalsze kroki postępowania - analogicznie jak dla Doktoranta - punkty 1-7 powyżej.  

  

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników i 

Doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej oraz 

studentów Studiów Doktoranckich Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu  

oraz członków ich rodzin 

https://gb.unum.pl/Enrollment/NTg1MjE4NTQ0MDQ
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UWAGA! 
Unum zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkich osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, 

urlopach bezpłatnych, o ile osoby te były objęte innym grupowym ubezpieczeniem na życie funkcjonującym u Ubezpieczającego w okresie co 

najmniej sześciu miesięcy.  

Aby ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się od 1 czerwca 2020 r.,  

- wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w Centrum Spraw Pracowniczych (Sekcja Płac)  

lub wypełnić wniosek przystąpienia do ubezpieczenia za pośrednictwem aplikacji  

do 25 maja 2020 r. 

W kolejnych miesiącach dokumenty przystąpienia do ubezpieczenia należy składać  w wersji papierowej lub on-line najpóźniej do 25-go dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze od 1 dnia 

miesiąca następującego po dacie wypełnienia Wniosku 

W przypadku osób, które mają obowiązek dostarczenia Oświadczenia Dobrego Stanu Zdrowia, początek ochrony nastąpi nie wcześniej, niż 

po akceptacji ryzyka przez Unum. 

ZAKRES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

Osoby przystępujące do ubezpieczenia, mogą wybrać jeden z pięciu dowolnie wybranych wariantów.  
 

Zdarzenie Ubezpieczeniowe 
Wysokość świadczenia 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 
Śmierć Ubezpieczonego 43 000 zł 52 500 zł 60 000 zł 57 500 zł 80 000 zł 

Śmierć na skutek Nieszczęśliwego wypadku* 86 000 zł 105 000 zł 120 000 zł 115 000 zł 160 000 zł 

Śmierć na skutek Wypadku komunikacyjnego* 115 000 zł 140 000 zł 150 000 zł 145 000 zł 185 000 zł 

Śmierć na skutek Wypadku w pracy* 115 000 zł 140 000 zł 150 000 zł 145 000 zł 185 000 zł 

Śmierć na skutek Wypadku komunikacyjnego w pracy* 144 000 zł 175 000 zł 180 000 zł 175 000 zł 210 000 zł 

Śmierć na skutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego* 60 000 zł 70 000 zł 84 000 zł 80 000 zł 110 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na skutek 
Nieszczęśliwego wypadku 

46 000 zł 53 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 68 000 zł 

za 1% uszczerbku 460 zł 530 zł 600 zł 600 zł 680 zł 

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na zawału serca lub 
krwotoku śródmózgowego 

40 000 zł 43 000 zł 50 000 zł 42 000 zł 50 000 zł 

za 1% uszczerbku 400 zł 430 zł 500 zł 420 zł 500 zł 

Niezdolność do pracy spowodowana Nieszczęśliwym 
wypadkiem lub Chorobą 

10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł 13 000 zł 20 000 zł 

Śmierć Małżonka albo Partnera Życiowego 10 000 zł 11 000 zł 13 500 zł 13 500 zł 15 000 zł 

Śmierć Małżonka albo Partnera Życiowego na skutek 
Nieszczęśliwego wypadku* 

20 000 zł 22 000 zł 27 000 zł 27 000 zł 30 000 zł 

Śmierć Małżonka albo Partnera Życiowego na skutek Wypadku 
komunikacyjnego* 

35 000 zł 35 000 zł 35 000 zł 35 000 zł 35 000 zł 

Śmierć Dziecka 2 500 zł 3 200 zł 3 400 zł 3 400 zł 3 800 zł 

Śmierć Dziecka na skutek Nieszczęśliwego wypadku* 3 500 zł 4 200 zł 4 400 zł 4 400 zł 4 600 zł 

Urodzenie Dziecka  1 200 zł 1 300 zł --- 1 400 zł --- 

Urodzenie Dziecka martwego* 2 400 zł 2 600 zł --- 2 800 zł --- 

Osierocenie Dziecka 3 400 zł 4 000 zł 4 500 zł 4 500 zł 5 000 zł 

Śmierć Rodzica (Rodzica Małżonka/Partnera Życiowego) 2 200 zł 2 200 zł 2 400 zł 2 400 zł 2 600 zł 

Śmierć Rodzica (Rodzica Małżonka/Partnera Życiowego) na 
skutek Nieszczęśliwego wypadku* 

3 200 zł 3 200 zł 3 400 zł 3 400 zł 3 600 zł 

Poważna choroba Ubezpieczonego - 45 jednostek chorobowych 5 800 zł 6 200 zł 7 000 zł 8 000 zł 8 800 zł 

Nowotwór złośliwy* 10 800 zł 11 200 zł 12 000 zł 13 000 zł 13 800 zł 

Nowotwór o granicznej złośliwości 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Poważna choroba Małżonka/Partnera Życiowego   
                                                         - 45 jednostek chorobowych 

3 000 zł 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

Poważna choroba Dziecka - 24 jednostki chorobowe --- --- --- 5 000 zł 5 000 zł 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego z powodu Choroby lub NW – 
stawka za jeden dzień (świadczenie płatne do 180 dnia w Roku 
ubezpieczenia) 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł  

z powodu Choroby (do 14. dnia /po 14. dniu) 50 zł / 50 zł 55 zł / 55 zł 62,50 zł / 62,50 zł 62,50 zł / 62,50 zł 65 zł / 65 zł 

z powodu zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (do 14. 
dnia /po 14. dniu) 

100 zł / 50 zł 110 zł / 55 zł 125 zł / 62,50 zł 125 zł / 62,50 zł 130 zł / 65 zł 

z powodu Nieszczęśliwego wypadku (do 14. dnia /po 14. dniu) 150 zł / 50 zł 165 zł / 55 zł 185 zł / 62,50 zł 185 zł / 62,50 zł 195 zł / 65 zł 

z powodu Wypadku w pracy (do 14. dnia /po 14. dniu) 190 zł / 50 zł 210 zł / 55 zł 240 zł / 62,50 zł 240 zł / 62,50 zł 260 zł / 65 zł 

z powodu Wypadku komunikacyjnego (do 14. dnia /po 14. dniu) 190 zł / 50 zł 210 zł / 55 zł 240 zł / 62,50 zł 240 zł / 62,50 zł 260 zł / 65 zł 

z powodu Wypadku komunikacyjnego w pracy (do 14. dnia /po 
14. dniu) 

230 zł / 50 zł 255 zł / 55 zł 295 zł / 62,50 zł 295 zł / 62,50 zł 325 zł / 65 zł 

Pobytu na OIOM (świadczenie jednorazowe): 475 zł 550 zł 600 zł 600 zł 650 zł 

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu  świadczenie za  
1 dzień: 

22,50 zł 27,50 zł 30 zł 30 zł 32,50 zł 

Świadczenie apteczne 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego (min 10%) maks. 2 000 zł maks. 2 500 zł maks. 3 500 zł maks. 4 000 zł maks. 5 000 zł 

Leczenie specjalistyczne 3 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 4 000 zł 6 000 zł 

Składka miesięczna 55,50 zł 61,50 zł 68,50 zł 73,50 zł 83,50 zł 

* - Łączne świadczenia wynikające z sum ubezpieczenia poszczególnych umów 
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KORZYŚCI Z NOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

 Ubezpieczenie na życie działa 24 godziny na dobę na całym świecie,  

 Szeroki katalog w świadczeniu poważnych zachorowań ubezpieczonego aż 45 jednostek chorobowych, 

 Szeroki katalog w świadczeniu poważnych zachorowań współmałżonka aż 45 jednostek chorobowych, 

 Szeroki katalog w świadczeniu poważnych zachorowań dziecka aż 24 jednostki chorobowe (dotyczy wariantu IV oraz V), 

 Wypłata świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu do 180 dni pobytu, 

 Bardzo krótki pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz nieszczęśliwego wypadku - 1 dzień, 

 W przypadku uprawiania sportów (również sportów kwalifikowanych jako sporty o ryzykownym charakterze), ochroną objęte są zdarzenia 

będące ich następstwem we wszystkich umowach. 

CZY SĄ KARENCJE I KIEDY BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY? 

 Brak karencji dla osób, które przystąpią do Programu ubezpieczenia grupowego w dacie 1 czerwca 2020 r lub 1 lipca 2020 r. 

 Brak karencji dla osób, które przystąpią do Programu ubezpieczenia grupowego w jednym z dwóch pierwszych miesięcy liczonych od daty 

nabycia uprawnień, tj. daty uzyskania statusu Doktoranta (w przypadku Doktoranta)., daty zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku 

Małżonka Doktoranta), daty uzyskania pełnoletności (w przypadku Pełnoletniego dziecka Doktoranta).W stosunku do osób przystępujących 

do Umowy ubezpieczenia w innych terminach niż opisane powyżej terminy bez karencyjne, mają zastosowanie następujące okresy 

ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej: 

 9 miesięcy – Urodzenie Dziecka, Urodzenie Dziecka martwego (z zastrzeżeniem, że w przypadku zajścia zdarzenia w okresie karencji, zostanie 

wypłacone 10% Sumy ubezpieczenia dla danego zdarzenia); 

 6 miesięcy – Śmierć: Małżonka lub Partnera Życiowego, Rodzica lub Rodzica Małżonka; 

 3 miesiące - Poważna choroba ubezpieczonego, Zdiagnozowanie choroby nowotworowej w przypadku której w razie zajścia zdarzenia  

w okresie karencji, zostanie wypłacone 10 % Sumy ubezpieczenia z tytułu nowotworu o granicznej złośliwości, Poważna choroba Małżonka, 

Poważna choroba Dziecka, Operacje chirurgiczne, Leczenie specjalistyczne (z zastrzeżeniem, że w przypadku zajścia zdarzenia w okresie 

karencji, zostanie wypłacone 10% Sumy ubezpieczenia za zdarzenie); 

 1 miesiąc - Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego (dotyczy także pobytu na OIOM, Rekonwalescencji po pobycie w szpitalu, Świadczenia 

aptecznego). 

Karencje nie dotyczą zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WSKAZAĆ LUB ZMIENIĆ UPOSAŻONYCH? 

Każdy Ubezpieczony, na pisemny wniosek, może w dowolnym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskazać lub zmienić Uposażonego 

/ Uposażonych do otrzymania Świadczenia na wypadek swojej śmierci. Jeżeli osoby takie nie zostaną wskazane, Świadczenie z tytułu Śmierci 

Ubezpieczonego będzie przysługiwało jego najbliższej rodzinie według następującej kolejności: 1 – małżonek, 2 – dzieci, 3 – rodzice,  

4 – rodzeństwo. 

ZMIANA WARIANTU UBEZPIECZENIA LUB REZYGNACJA Z PROGRAMU 

 Ubezpieczony Doktorant, jego współmałżonek, partner życiowy oraz pełnoletnie dziecko może dokonać zmiany wybranego wariantu 

ubezpieczenia w rocznicę polisy tj. 1 grudnia każdego roku ubezpieczenia z zastosowaniem karencji na nadwyżki sum ubezpieczenia oraz 

zakres ubezpieczenia. 

 Zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej można w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego, po 

złożeniu pisemnej rezygnacji w Centrum Spraw Pracowniczych (Sekcja Płac). 

OPIS WYBRANYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 

Śmierć Ubezpieczonego – w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego 

Ubezpieczonego, Unum wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia, bez względu na przyczynę śmierci. 

Poważna choroba Ubezpieczonego/Małżonka/Partnera Życiowego - prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli poważne zachorowanie 

nastąpiło w okresie odpowiedzialności Unum. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego/Małżonka/Partnera Życiowego  

w okresie odpowiedzialności Unum następujących poważnych zachorowań: całkowita utrata wzroku, choroba Crohna, choroba neuronu 

ruchowego, choroba Parkinsona, ciężkie oparzenia, dystrofia mięśni, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, niedokrwistość aplastyczna, niewydolność 

nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, operacja na naczyniach wieńcowych, operacja wszczepienia protezy 

aortalnej, operacja zastawek serca, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo, piorunujące zapalenie wątroby, porażenie, poważny 

uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność wątroby, sepsa, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, 

transplantacja głównych narządów – (jako biorcy – serce, płuca, wątroba, nerki, trzustka, szpik kostny), udar mózgu, utrata kończyn, utrata mowy, 

utrata możliwości samodzielnej egzystencji, utrata słuchu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wścieklizna, zaawansowany stan otępienny  

(w tym choroba Alzheimera), zakażenie wirusem HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 

zapalenie mózgu, zawał serca, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, bąblowiec mózgu, choroba Huntingtona, masywny zator tętnicy płucnej, 

ropień mózgu, zakażona martwica trzustki, zespół krótkiego jelita, zgorzel gazowa. 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego – świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień Pobytu w szpitalu, o ile w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej Ubezpieczony będzie przebywać w Szpitalu 1 dzień w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem lub Chorobą. Świadczenie 

wypłacane jest maksymalnie za 180 dni Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego w danym Roku ubezpieczenia. 

Pobyt na OIOM – świadczenie jednorazowe, wypłacane niezależne od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu. 

Operacje chirurgiczne – zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialności Unum operacji chirurgicznych, które są 

wymienione w Katalogu Operacji Chirurgicznych Unum. Liczba kategorii/klas, według których operacje zostaną podzielone i w zależności od 

których Unum będzie wypłacał świadczenie, będzie zgodna z zasadami przyjętymi w OWU Unum. Przy czym za operacje najcięższe (najbardziej 

skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosiła 100% kwoty bazowej określonej w umowie ubezpieczenia,  

a dla operacji najlżejszych (najmniej skomplikowanych pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosiła 10% kwoty bazowej 

określonej w umowie ubezpieczenia. Maksymalnie trzy operacje chirurgiczne w ciągu roku polisowego. 

Leczenie specjalistyczne – świadczenie przysługuje w przypadku wykonania następujących zabiegów, z zastrzeżeniem ograniczeń 

wynikających z Warunków umowy dodatkowej: ablacja, chemioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, radioterapia, wszczepienie 

rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), terapia interferonowa, dializoterapia, leczenie przeciwwirusowe. 

Poważna choroba Dziecka – prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli poważne zachorowanie nastąpiło w okresie odpowiedzialności Unum. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Unum następujących poważnych zachorowań: 

cukrzyca, dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, ciężkie oparzenia, śpiączka, 

całkowita utrata słuchu, utrata kończyny, utrata mowy, transplantacja głównych narządów, utrata wzroku (ślepota), zakażenie wirusem HIV, zapalenie 
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mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Crohna, choroba Heinego-Medina, choroba kardiologiczną, choroba neuronu ruchowego, 

niedokrwistość aplastyczną, paraliż, poważny uraz głowy, przewlekła niewydolność oddechowa.  

Urodzenie Dziecka – świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu z tytułu urodzenia się Dziecka żywego lub martwego po 22 tygodniu ciąży, 

potwierdzonego aktem urodzenia wydanego przez odpowiednie urzędy a także w przypadku przysposobienia Dziecka przez Pracownika, o ile 

urodzenie i przysposobienie miały miejsce w okresie odpowiedzialności Unum. 

Osierocenie Dziecka – wypłata świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego każdemu Dziecku 

Ubezpieczonego, bez względu na wiek Dziecka. 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące: definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, 

wysokości świadczeń, wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, określa Opis Przedmiotu Zamówienia oraz ogólne warunki ubezpieczenia wraz ze 

zmianami zawartymi w ofercie złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne przez UNUM.  

JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE? 

 

INFORMACJE O ZAKRESIE I WARUNKACH UBEZPIECZENIA 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony oraz wszelkie druki związane z przystąpieniem do ubezpieczenia, zmianami oraz 

zgłoszeniem roszczenia dostępne są u poniżej wskazanych osób: 

  

 

  

INFORMACJE O UNUM

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wszelkie informacje na temat dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia można uzyskać na stronie www.unum.pl lub 

za pośrednictwem infolinii tel. 800 33 55 33. Wnioski roszczeniowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesyłać w formie 

skanów/zdjęć na adres e-mail: swiadczenia@unum.pl 

Decyzja zostaje wydana na podstawie otrzymanych skanów (nie są wymagane oryginały). Unum zastrzega sobie jednak prawo wglądu 

w dokumentację papierową, gdy skan jest nieczytelny lub dokumentacja budzi wątpliwości.  

 Zgłoszenie roszczenia możliwe jest również przez FORMULARZ ON-LINE dostępny na www.unum.pl 

 Zgłoszenie roszczenia może nastąpić również poprzez złożenie Wniosku roszczeniowego w formie papierowej, wraz z potwierdzonymi (m.in. 

przez Pracodawcę) za zgodność z oryginałem dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia roszczenia w najbliższym Oddziale Unum. Dokumenty 

można również przesłać drogą pocztową na adres centrali Unum Życie TUiR S.A.: Unum Życie TUiR S.A., Dział Wypłaty Świadczeń, 

Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 

Świadczenia przekazywane są na wskazane przez osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia konto bankowe lub przekazem pocztowym 

na adres podany we Wniosku. 

 

Unum Życie TUiR S.A. 
 
Unum Życie TUiR S.A. jest częścią grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej  

i Wielkiej Brytanii.  

Grupa Unum działa od ponad 170 lat, oferując klientom profesjonalne ubezpieczenia dopasowane do potrzeb indywidualnych oraz firm. 

 

W Polsce działamy od ponad 20 lat (do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA). Jesteśmy obecni w 12 największych miastach.  

W naszym portfolio znajduje się szeroki zakres ubezpieczeń na życie, a także chroniących zdrowie naszych klientów i ich bliskich 

http://www.unum.pl/
mailto:swiadczenia@unum.pl

