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Treści przedmiotu:
I.

Ryzyko, jego znaczenie w działalności gospodarczej oraz metody jego
unikania, zwalczania i transferowania. Zdarzenie losowe i wypadek
ubezpieczeniowy – podstawowe definicje ubezpieczeniowe. Pojęcie
ubezpieczenia. Podział ubezpieczeń na ubezpieczenia osobowe i
ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia
społeczne.

II.

Pojęcie umowy ubezpieczenia i stosunku prawnego ubezpieczenia.
Strony umowy ubezpieczenia i podmioty zaangaŜowane w stosunek
prawny ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa, zasady jej

świadczenia i jej znaczenie dla podmiotów ubezpieczonych. Materialny i
formalny początek ubezpieczenia.
III.

Świadczenia pienięŜne ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych
i w ubezpieczeniach osobowych. Składka ubezpieczeniowa: pojęcie,
rodzaje oraz sposoby wyznaczania jej wysokości.

IV.

Ubezpieczenia majątku. Pojęcie interesu ubezpieczeniowego.
Szkoda, wartość ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia.Techniczno –
ubezpieczeniowe ograniczenia wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego: franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział
własny.

V.

Nadubezpieczenie, niedoubezpieczenie, systemy odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenie w wartości nowej.

VI.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie w
ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Pojęcie sumy
gwarancyjnej.

VII.

Ubezpieczenia claims made, action commited i occurrence.

VIII.

Ubezpieczenia obowiązkowe.

IX.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

X.

Pojęcie ubezpieczeń osobowych, w tym ubezpieczeń na Ŝycie. Cele
ubezpieczeń osobowych. Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach
na Ŝycie. Suma ubezpieczenia i uposaŜony do jej otrzymania. Szczególne
regulacje dotyczące ubezpieczeń na Ŝycie.

XI.

Pojęcie zakładu ubezpieczeń i działalności ubezpieczeniowej. Zasady
podejmowania działalności ubezpieczeniowe w Polsce i w Unii
Europejskiej. Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych w Unii
Europejskiej.

XII.

Szczególne wymogi organizacyjne, prawne i finansowe dotyczące
zakładów ubezpieczeń. Formy prawne zakładów ubezpieczeń.
Sposoby monitorowania kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń.
Nadzór ubezpieczeniowy. Komisja Nadzoru Finansowego.

XIII.

Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Czynności agenta
ubezpieczeniowego. Czynności brokera ubezpieczeniowego.

XIV.

Instytucje rynku ubezpieczeniowego: Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

XV.

Instytucje rynku ubezpieczeniowego: Rzecznik Ubezpieczonych. Polska
Izba Ubezpieczeń.

Course contents:
I. The risk, its importance in business, and the method of its avoidance, control and transfer.
Random event and accident insurance - basic definitions of insurance. The concept of
insurance. Non life insurance and life insurance. Economic security and social insurance.
II. The concept of insurance and insurance legal relationship. Parties to the contract of
insurance and those involved in the legal relationship of insurance. Insurance coverage, the
rules of the insurance service . Material and the formal beginning of the insurance.
III. Cash benefits in non-life insurance and personal insurance. Insurance premium: concept,
types and methods of determining the height.
IV. Property insurance. The concept of insurance interest. The value of insurance, the
insurance sum.
V. Overinsurance, underinsurance, insurance liability regimes.
VI. Liability insurance. Damages in liability insurance.
VII. Triggers in liability insurance: claims made, action commited and occurrence.
VIII. Compulsory insurance.
IX. Compulsory motor insurance.
X. The concept of personal insurance, including life insurance. Objectives of personal
insurance. Accident insurance. Specific regulations for life insurance.
XI. Insurance business in Poland and the European Union. Freedom to provide insurance
services in the European Union.
XII. Specific organizational, legal and financial information on insurance companies. Legal
forms of insurance company. Methods for monitoring the financial health of insurance
companies. Insurance supervision. Financial Supervision Commission.
XIII. The concept of insurance mediation. Insurance agent, Insurance broker.
XIV. Insurance market institutions: Insurance Guarantee Fund. Polish Motor Insurers'
Bureau.
XV. Insurance market institutions: The Insurance Ombudsman. Polish Chamber of
Insurance.

Cele i efekty kształcenia:
1. Student uzyskuje podstawową wiedzę dotyczącą umowy ubezpieczenia, organizacji i
nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce i w Unii Europejskiej, wiedzę o
zasadach prawnych odnoszących się do działalności zakładów ubezpieczeń,
pośredników ubezpieczeniowych i instytucji rynku ubezpieczeniowego.
2. Student rozumie: znaczenie ubezpieczeń dla stabilizacji sytuacji finansowej jednostek
i prowadzenia działalności gospodarczej, znaczenie reguł prawnych działalności
ubezpieczeniowej oraz szczególne zasady ochrony konsumentów usług
ubezpieczeniowych.
3. Student posiada umiejętność: wykładni przepisów prawa ubezpieczeniowego z
uwzględnieniem zasad rządzących tym działem prawa, odczytywania treści umów
ubezpieczenia, w szczególności zaś technicznych określeń ubezpieczeniowych
zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Objectives and
learning outcomes:
1. Basic knowledge of the insurance contract, the organization and supervision of the
insurance market in Poland and the European Union, the knowledge of the legal
principles relating to the business of insurance, insurance agents and insurance
market institutions.
2. Understanding of the importance of insurance to stabilize the financial situation of
individuals and business, the importance of the rule of law and the business of
insurance specific rules for the protection of consumers of insurance services.
3. Ability to: the interpretation of insurance law including the rules governing the law
department, read the content of insurance contracts, in particular the technical terms
contained in the general insurance terms and conditions.
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