Chcemy być
blisko Was.
Przewodnik dla brokerów
po UNIQA dla Biznesu
Zależy nam na dobrej współpracy, zaufaniu i partnerskich relacjach. W tym materiale
znajdziecie praktyczne informacje i dane kontaktowe do nas.
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2.

Produkty i kontakty
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Region Centralny – Andrzej Karlak, andrzej.karlak@uniqa.pl, 502 232 887
Odpowiedzialność
Linia

Produkty

Osoba
odpowiedzialna

Kontakt

Flotowe

OC, AC, raidery

Bartosz Babski
Joanna Kusiak
Paulina Hajduczenia
Aleksandra Szymańska
Anna Tomaszewska
Olga Wieczorek

bartosz.babski@uniqa.pl
joanna.kusiaka@uniqa.pl
paulina.hajduczenia@uniqa.pl
aleksandra.szymanska@uniqa.pl
anna.tomaszewska@uniqa.pl
olga.wieczorek@uniqa.pl

Gwarancje
ubezpieczeniowe

Wadialne, pozostałe
gwarancje

Karolina Kowalczyk
Urszula Szostak
Magdalena Orszuł
Ewelina Lisowska

karolina.kowalczyk1@uniqa.pl
urszula.szostak@uniqa.pl
magdalena.orszul@uniqa.pl
ewelina.lisowska@uniqa.pl

Majątkowe

Ubezpieczenie mienia
klienta korporacyjnego
(all risk i ryzyka nazwane),
Rozwiązanie pakietowe dla
średnich i dużych firm (PDBI/
MBMLOP),
Dzieła sztuki,
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od
uszkodzeń i awarii

Łukasz Byszewski
Anna Przybyła
Dorota Kielak
Barbara Jankowska
Jan Imiela
Jan Podlecki
Tomasz Siedlecki

lukasz.byszewski@uniqa.pl
anna.przybyla@uniqa.pl
dorota.kielak@uniqa.pl
barbara.jankowska@uniqa.pl
jan.imiela@uniqa.pl
jan.podlecki@uniqa.pl
tomasz.siedlecki@uniqa.pl

Techniczne

Ubezpieczenie maszyn
budowlanych,
Ubezpieczenie wszystkich
ryzyk budowy/montażu,
Ubezpieczenie maszyn
i urządzeń od uszkodzeń,
Casco pojazdów szynowych

OC

OC działalności, OC
zawodowe

Ewa Stapińska
Agata Geryn
Michał Krawczyk

ewa.stapinska@uniqa.pl;
agata.geryn@uniqa.pl
michal.krawczyk@uniqa.pl

Transportowe

Cargo, OC Przewoźnika, OC
Spedytora, OC Przewoźnika
Zawodowego

Anna Czarniak
Łukasz Radecki

anna.czarniak@uniqa.pl
lukasz.radecki@uniqa.pl

Majątkowe dla małych
i średnich firm

Pakiet SME

msp@uniqa.pl

Kontakt z menedżerami w zakresie Programów międzynarodowych:
Programy wychodzące oraz HUB – Dorota Styczyńska-Marciniak, dorota.styczynska-marciniak@uniqa.pl
Programy przychodzące (fronting) – Aneta Puchała, aneta.puchala@uniqa.pl

Kontakt w sprawie ubezpieczeń osobowych – osobowe@uniqa.pl

3.

Podstawowe informacje
Kontakt
Infolinia: 22 599 95 22
Wynagrodzenia: prowizje@uniqa.pl

Zaświadczenia o szkodowości: zaswiadczenia@uniqa.pl
Zgłoszenie szkody: szkody.brokerzy@uniqa.pl

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
Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenie szkody
preferowaną i najszybszą
formą zgłoszenia jest formularz
zgłoszeniowy na naszej stronie
internetowej
https://www.uniqa.pl/pomoci-obsluga/ubezpieczeniakorporacyjne/likwidacja-szkod/

4.

telefonicznie pod numerem
naszej infolinii 22 599 95 22
w godzinach 8.30-16.00
mejlowo na adres dla brokerów:
szkody.brokerzy@uniqa.pl

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

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

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

Edukacja

Akcelerator Wiedzy Mój Rozwój: szkolenia miękkie związane z rozwojem osobistym, aktywnościami
fizycznymi oraz wsparciem w codziennej działalności.
Akcelerator Wiedzy UNIQA Ekspert: szkolenia eksperckie związane z ubezpieczeniami, które
oferujemy w pionie UNIQA dla Biznesu.

kliknij tutaj

Ocena
ryzyka
i prewencja
szkodowa

Akcelerator Wiedzy

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.

Buduj
z UNIQA

„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.

