
NAZWA PRZEDMIOTU: ASEKURACJA GOSPODARCZA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń 

OSOBA(Y) PROWADZĄCE WYKŁADY:  dr inż. Ryszard Stempel 

OSOBA(Y) PROWADZĄCE ĆWICZENIA:  dr inż. Ryszard Stempel 

TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 
Podstawy prawne ubezpieczeń 

gospodarczych 

- podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego 

- zasady ochrony ubezpieczeniowej 

- prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia 

2. 
Istota i rodzaje ubezpieczeń 

majątkowych 

- klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych typów 

ubezpieczeń 

3. Ubezpieczenia mienia 
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

-  ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

4. 
Ubezpieczenia transportowe krajowe  

i zagraniczne 

- ubezpieczenia cargo 

- ubezpieczenia casco 

- ubezpieczenia OC w transporcie 

5. Ubezpieczenia komunikacyjne 

- OC 

- AC  

-  NNW  

- assistance 

- Zielona Karta 

6. 
Ubezpieczenia obowiązkowe  

i dobrowolne w rolnictwie 

- obowiązkowe: OC rolników, budynków w gospodarstwie 

rolnym, upraw polowych 

- dobrowolne: mienia ruchomego, upraw polowych, zwierząt 

gospodarskich 

7. Przestępczość ubezpieczeniowa 

- wyjaśnienie pojęć, 

- motywy przestępczości ubezpieczeniowej  

- metody przestępczego działania, 

- skutki przestępstw ubezpieczeniowych  

- sposoby ograniczania przestępczości ubezpieczeniowej 

TEMATYKA ĆWICZEŃ 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. Szkodowość w ubezpieczeniach 
- wskaźniki szkodowości sumy ubezpieczenia 

- zadania 

2. 

Składka ubezpieczeniowa jako miara 

ryzyka w ubezpieczeniach 

gospodarczych 

- struktura składki ubezpieczeniowej, 

- metody ustalania składki w ubezpieczeniach majątkowych 

- podstawy techniczne kalkulacji składki 

- zadania 

3. 

Techniczno-ubezpieczeniowe 

instrumenty ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela 

- franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny, 

- limit odpowiedzialności odszkodowawczej 

- konsumpcja sumy ubezpieczenia 

- klauzule ubezpieczeniowe, 

- wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej 

- regres ubezpieczeniowy 

- zadania 

4. 
Systemy ubezpieczeń stosowane  

w ubezpieczeniach majątkowych 

- na sumy stałe 

- solidarnie na sumy stałe 

- na sumy zmienne 

- na pierwsze ryzyko 

- na wartość częściową 

5. 
Metody ustalania sumy ubezpieczenia  

w ubezpieczeniach majątkowych 

- suma ubezpieczenia oparta na wartości odtworzeniowej 

(nowej) 

- suma ubezpieczenia oparta na  wartości rzeczywistej 

- suma ubezpieczenia oparta na wartości upłynnienia  

(na rynku) 

- suma ubezpieczenia oparta na wartości księgowej brutto 

- zadania 



6. 
Finansowe normy ostrożnościowe 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

- środki własne zakładu ubezpieczeń 

- kapitał gwarancyjny 

- margines wypłacalności 
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