
Kliknij kółeczko 
z odpowiednim 
Regionem

1. Mapa regionów

* UdB - UNIQA dla Biznesu

Zależy nam na dobrej współpracy, zaufaniu i partnerskich relacjach. W tym materiale 
znajdziecie praktyczne informacje i dane kontaktowe do nas. 

kwiecień 2023

1 stycznia 2023 roku połączyliśmy Region Dolnośląski UdB3 z Regionem Śląskim UdB6.  
Obecnie region UdB3 to Region Śląski, prowadzony przez Rafała Warzechę.

Grzegorz Przybylski, dotychczasowy dyrektor Regionu Dolnośląskiego, 
od 1 kwietnia prowadzi zespół UNIQA dla Biznesu  
współpracujący z agentami.

Przewodnik dla brokerów  
po UNIQA dla Biznesu

Od teraz 5 regionów UNIQA dla Biznesu. Wyłącznie do współpracy z brokerami.

Chcemy być 
blisko Was.

żyjmy razem lepiej



2. Produkty i kontakty 
Kliknij kółeczko z odpowiednim Regionem



3. Specjalnie dla Was - informacje i kontakty

Dane spółki

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 271543, NIP 107-000-61-55,  
REGON 140806789,  
Kapitał zakładowy: 141 730 747 PLN  
– opłacony w całości

Skład Zarządu
Marcin Nedwidek - Prezes Zarządu
Adam Łoziak - Członek Zarządu 
Mariusz Wójcik - Członek Zarządu 
Jakub Machnik - Członek Zarządu 
Piotr Lipa - Członek Zarządu

 Akcelerator Wiedzy IDD: gotowe szkolenia on-line, które pozwalają na  uczestnictwo w 15 godzinach szkoleń rocznie,  
 wymaganych przez ustawę o dystrybucji ubezpieczenia z 1 października 2018 roku.

 Akcelerator Wiedzy Mój Rozwój: szkolenia miękkie związane z rozwojem osobistym, aktywnością fizyczną oraz  
 wsparciem w codziennej działalności. 

 Akcelerator Wiedzy UNIQA Ekspert: szkolenia eksperckie związane z ubezpieczeniami, które oferujemy w pionie  
 UNIQA dla Biznesu.  

Na kolejną, wiosenną edycję szkoleń zapraszamy od 23 marca do 22 czerwca 2023 roku. Planujemy 9 spotkań. 
Szkolenia prowadzimy we wtorki lub w czwartki o godz. 11.00. 

kliknij tutaj Akcelerator Wiedzy

preferowaną i najszybszą 
formą zgłoszenia jest  formularz 
zgłoszeniowy na naszej stronie 
internetowej  
https://www.uniqa.pl/pomoc-
i-obsluga/ubezpieczenia-
korporacyjne/likwidacja-szkod/ 

telefonicznie pod numerem 
naszej infolinii 22 599 95 22  
w godzinach 09.00-17.00

mejlowo na adres dla brokerów:  
szkody.brokerzy@uniqa.pl

przesyłką pocztową na adres  
00-867 Warszawa ul. Chłodna 51

preferowaną i najszybszą 
formą zgłoszenia jest 
formularz na stronie  
https://www.uniqa.pl/
reklamacje/

Kontakt
 Infolinia: 22 599 95 22
 Wynagrodzenia: prowizje@uniqa.pl 
 Zaświadczenia o szkodowości:  

 zaswiadczenia@uniqa.pl

Zgłoszenie szkody Zgłoszenie reklamacji

Szkolenia

W otoczeniu każdego przedsiębiorstwa występuje szereg zagrożeń. Wiele z nich może skutkować poważną szkodzą 
majątkową lub przerwą w realizowanej działalności. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo jest przygotowane finansowo na 
taką ewentualność, nie zrekompensuje to wszystkich możliwych skutków, np. braku zrealizowanych kontraktów, utraty 
klientów czy wartości przedsiębiorstwa. Jesteśmy tego świadomi, dlatego proponujemy profesjonalną ocenę ryzyka 
technicznego w zakresie utraty kluczowych składników majątku lub wystąpienia przerwy w działalności. 

Usługi inżynierskie UNIQA obejmują m.in.:

 identyfikację i ocenę zagrożeń charakterystycznych dla prowadzonej działalności, 

 prewencję szkodową, która ma na celu wskazanie rozwiązań, ograniczających prawdopodobieństwo oraz skutki  
 potencjalnych zdarzeń niepożądanych.

Ocena ryzyka

„Buduj z UNIQA” to usługa doradcza skierowana do klientów realizujących proces inwestycyjny. Jej celem jest eliminacja 
błędów na etapie projektowym i wykonawczym, które mogą w przyszłości mieć negatywny wpływ na majątek  
i działalność klienta, a także skutkować problemami z uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowej. Wsparcie inżynierów 
UNIQA polega na weryfikacji założeń projektowych oraz wybranych części dokumentacji projektowej, a w szczególnych 
przypadkach także bezpośredniej współpracy z zespołem projektowym i wykonawcami. Usługa skierowana jest  
do klientów oraz potencjalnych klientów UNIQA i dotyczy inwestycji o wartości przekraczającej 60 mln zł.

Buduj z UNIQA

https://www.uniqa.pl/firmy-i-pracownicy/dla-brokerow-i-agentow-korporacyjnych/akcelerator-wiedzy-brokera/
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