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Studia drugiego stopnia

Studia niestacjonarne

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

4

Typ przedmiotu

Rok
studiów/semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Do wyboru

II letni

Wykład

19

1a.

Imię i nazwisko:
Marcin Orlicki

1b.

Tytuł/stopień:
Doktor

1c.

Dyscyplina naukowa:
prawo cywilne, prawo ubezpieczeniowe

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i założenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ekonomicznymi,
organizacyjnymi i prawnymi założeniami zwalczania
skutków ryzyka poprzez ubezpieczenia i reasekurację.
Celem praktycznym jest stworzenie umiejętności wyboru optymalnej oferty
ochrony ubezpieczeniowej, korzystania z usług pośredników
ubezpieczeniowych oraz obliczania wysokości odszkodowania
ubezpieczeniowego.
3.2. Założenia przedmiotu:

a) w zakresie wiedzy:
Przedmiot ma dać studentom wiedzę o sposobie funkcjonowania
ubezpieczenia i reasekuracji jako urządzeń ekonomicznych, ukształtowaniu
umowy ubezpieczenia i umowy reasekuracji jako instytucji prawnych,
zasadach funkcjonowania rynku ubezpieczeń oraz intytucji pośrednictwa
ubezpieczeniowego (działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych).
Założeniem jest również przekazanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania
wewnętrznego rynku usług ubezpieczeniowych Wspólnoty Europejskiej.
b) w zakresie postaw:
Założeniem jest ukształtowanie postawy poszukiwania efektywnych narzędzi
zarządzania ryzykiem oraz analitycznego i krytycznego podejścia do
dostępnych na rynku ofert usług ubezpieczeniowych.
c) w zakresie umiejętności:
Założeniem jest ukształtowanie umiejętności analizy ofert usług
ubezpieczeniowych od strony ekonomicznej i prawnej, jak również umiejętność
weryfikacji zasadności wypłaty (lub odmowy wypłaty) i wysokości świadczenia
przez zakład ubezpieczeń.
4.

Wymagania wstępne:
Zaliczony egzamin z prawa cywilnego.

5.

Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja multimedialna MS Powerpoint

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
test zaliczeniowy wielokrotnego wyboru weryfikujący wiedzę teoretyczną
oraz umiejętność obliczania wysokości świadczenia ubezpieczeniowego
(zadanie).

7.

Treści kształcenia (programowe):
Ryzyko, jego znaczenie w działalności gospodarczej oraz metody jego
unikania, zwalczania i przenoszenia
Zdarzenie losowe i wypadek ubezpieczeniowy
Pojęcie ubezpieczenia
Pojęcie umowy ubezpieczenia i stosunku prawnego ubezpieczenia.
Strony umowy ubezpieczenia i podmioty zaangażowane w stosunek
prawny ubezpieczenia
Składka ubezpieczeniowa: pojęcie, rodzaje oraz sposoby wyznaczania jej
wysokości
Pojęcie interesu ubezpieczeniowego
Ubezpieczenie w wartości nowej
Pojęcie odpowiedzialności cywilnej i jej ubezpieczenia
Zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Pojęcie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń na życie
Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach na życie
Suma ubezpieczenia i uposażony do jej otrzymania
Pojęcie zakładu ubezpieczeń i działalności ubezpieczeniowej
Zasady podejmowania działalności ubezpieczeniowe w Polsce i w Unii
Europejskiej
Formy prawne zakładów ubezpieczeń
Nadzór ubezpieczeniowy
Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Kryteria wyboru usług ubezpieczeniowych
8.

Wykaz literatury podstawowej:
1. Bogusław Hadyniak, Jan Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w
zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa - Podstawy, Warszawa 2010,
2. Marcin Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002,
3. Marcin Orlicki, Katarzyna Przewalska, Nowe prawo ubezpieczeń
gospodarczych - wprowadzenie, Poznań-Bydgoszcz 2004

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
1. C.Arthur Williams Jr., Michael L. Smith, Peter C. Young, Zarządzanie
ryzykiem a ubezpieczenia, Warszawa 2002,
2. Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz
do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008,
3. Jakub Pokrzywniak, Broker – ubezpieczyciel – ubezpieczający.
Stosunki zobowiązaniowe, Poznań – Bydgoszcz 2005.

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

