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TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 
Źródło prawa ubezpieczeń 

Nadzór ubezpieczeniowy 

- wprowadzenie do przedmiotu 

- przedstawienie zasad zaliczenia przedmiotu 

- geneza prawa ubezpieczeniowego 

- instytucje nadzorujące sektor ubezpieczeniowy w Polsce 

2. 
Klasyfikacja ubezpieczeń 

majątkowych 

- ubezpieczenia mienia 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

- pakiety ubezpieczeniowe 

3. 
Zakres i sposoby 

ubezpieczenia mienia 
- standardowe i niestandardowe klauzule ubezpieczeniowe 

4. 
Obowiązkowe ubezpieczenia 

majątkowe 

- ubezpieczenia powszechne 

- ubezpieczenia szczególne 

5. 
Dobrowolne ubezpieczenia 

majątkowe 

- ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych 

- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

- ubezpieczenia mienia od dewastacji 

6. 

Likwidacja szkód  

i odszkodowania za szkody 

majątkowe 

- regulacje prawne dotyczące dochodzenia roszczeń 

- realizacja roszczeń 

- obowiązki stron umowy 

- ustalanie wielkości należnego odszkodowania 

7. Ubezpieczenia All Risks - istota i funkcje 

TEMATYKA ĆWICZEŃ 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 
Ubezpieczenia domów  

i mieszkań (I) 

- co i dlaczego ubezpieczamy w domu lub mieszkaniu 

- jak prawidłowo określić przedmiot i zakres ubezpieczenia 

2. 
Ubezpieczenia domów  

i mieszkań (II) 

- zagadnienia, które należy przeanalizować przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia domu lub mieszkania 

3. 
Ubezpieczenia domów  

i mieszkań (III) 

- właściwe określenie sumy ubezpieczenia 

- wysokość składki w ubezpieczeniach majątkowych 

4. 
Ubezpieczenie mienia 

ruchomego 
- analiza możliwości ubezpieczenia mienia ruchomego 

5. Ubezpieczenia pakietowe 

- cechy charakterystyczne ubezpieczeń pakietowych 

- wady i zalety pakietów  

- przykłady pakietów 

- wybór pakietu ubezpieczeniowego 

6. Ubezpieczenia OC - rodzaje OC, ze szczególnym uwzględnieniem OC w życiu prywatnym 
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