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TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. Podstawy ubezpieczeń - wprowadzenie 

- miejsce ubezpieczeń w sferze usług ubezpieczeniowych 

- rola ubezpieczeń 

- elementy zarządzania i manipulacji ryzykiem 

- zasady i funkcje ubezpieczeń 

2. Rynek ubezpieczeniowy 

- pojęcie rynku ubezpieczeniowego 

- zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 

- najważniejsze wskaźniki 

- dane dotyczące  rynku ubezpieczeniowego (przypis składki, 

wypłacone odszkodowania i świadczenia, liczba zakładów, 

udział zakładów) 

3. Instytucje rynku ubezpieczeniowego 

- Komisja Nadzoru Finansowego 

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

- Rzecznik Ubezpieczonych 

- Polska Izba Ubezpieczeń 

- Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

4. Marketing ubezpieczeniowy 

- marketing mix – 7P 

- czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne wpływające na 

zakup ochrony ubezpieczeniowej 

- promocja 

- reklama 

- cechy produktu ubezpieczeniowego 

5. 
Dystrybucja produktów 

ubezpieczeniowych 

- system dystrybucji 

- pośrednicy ubezpieczeniowi – agent i broker 

ubezpieczeniowy 

- bancassurance 

- internet 

- telefon 

- pracownik zakładu ubezpieczeń 

TEMATYKA ĆWICZEŃ 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. Ubezpieczenia – wprowadzenie  

- podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe 

- historia ubezpieczeń 

- akty prawne 

- ogólne warunki ubezpieczeń 

- prawa ubezpieczonego 

- obowiązki ubezpieczonego 

2. Klasyfikacja ubezpieczeń 

- ubezpieczenia społeczne i gospodarcze 

- ubezpieczenia majątkowe i osobowe 

- ubezpieczenia zbiorowe i indywidualne 

- ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne 

- ubezpieczenia wzajemne i komercyjne 

- ustawowy podział ubezpieczeń 

- podział ze względu na pochodzenie kapitału 

3. Ubezpieczenia na życie 

- ubezpieczenia na życie  

- ubezpieczenia posagowe i zaopatrzenia dzieci 

- ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym 

- ubezpieczenia rentowe 

- ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 



4. Ubezpieczenia komunikacyjne 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 

- ubezpieczenie autocasco 

- ubezpieczenie assistance 

- ubezpieczenie Zielona Karta 

- ubezpieczenie NNW komunikacyjne  

- zadanie 
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