
11. Rynek ubezpieczeń

NA TEJ LEKCJI:
. poznasz lodzaje ubezpieczeń,

. poznasz ubezpieczenia OC i AC posiadacza pojazdu.

Podstawową funkcją ubezpieczeń jest Wyplacenie odszkodowań za 5traty po_

Wstałe W Wyniku nieszczęśtWych zdarŻeń losowych' zapewnien e ślodkóW na
pokrycie kosztóW teczenia lUb gromadzenie fUndUsry na starość, gdy Żakończy
s ę akty\łność zawodowa L]bezpiecŻonego' Rea[Żacja L]bezpieczenia następU_
je plŻeŻ Wypłatę odsŻkodowań i śW adczeń z f!nd!szu tworzonego Że składek
osób ubezpieczonych' W ten sposób Lrbezpieczenie poŻWala na pokryc e kosŻ
tów lecz'An a' emelytLrry' renty czy napraw enia szkód spowodowanych zdarze_
nlam losowym , któlych n e bylibyśmy W stanie sf nansować z Własnych środ_
kóW

Podział ubezpieczeń

UbeŻpiecŻeniaze Wzgtędu na kon ecŻność ch zaw erania można podzielić na:

t obowiązkowe, z których trŻeba korŻystać z mocy prawa, na przykład Lrbez_

pieczen]a obowiązkowe środkóW transportu lUb zdrowoine osób pracują

t dobrowolne, czyli ie, z których moŻnakofzystać, naprŻykład !beŻpieczenia
majątkowe tL]b !bezpiecŻenia osób naŹyc e; decyz]ę o przystąpien U do nich
podejmu]e sam ubezp eczaiący się'

Rodzaje LrbeŻpieczeń Że Względ! na przednriot Ubezp]eczen a:

. majątkowe zapewnia]ą uzyskanie odszkodowan a W WypadkLr strat ma'
]ątkowych Wynlkających ze Żdarzeń losowych takich jak pożar' powódź czy
kradzież; Wielkość składk tak]ego L]bezpieczeniajest uzależniona od praw'
dopodobieństwa Żajścia danego Żdarzen a i od Wartości dobra (domU czy
samochodLr), które chcemy Ubezp eczyć'

. osobowe - zapewniają pokryc e śfodkóW f nansowych powstałych W Wy
nikU pewnych Żdarzeń losowych W Źyc u cztowieka, tak ch ]ak: katectwo'
choroba czy śm erć'

Towazysiwo lbezp ecŻen owe n]e moŹe odnróWić osobie fzycznej czy
plzedsiębiofstw! zawarcia umowy Ubezpleczen a obow ązkowego, jeżet

Wzakresie]ego dŻ ałatności U bezpleczen owejistnie]ątak e Ubezp eczen a.

Agnieszka
Pole tekstowe
ZADANIE - 3.12Zapoznaj się z materiałem z podręcznika /skan/ a następnie rozwiąż zadanie znajdujące się na końcu i w terminie do 10.12 odeślij na adres: a.ptak@cku2.waw.pl
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ubezpieczenia mienia. Przykładem takiego LrbezpiecŻenia może być pop!lal
ne LrbezpiecŻenje mieszkania' domu, pojazdLr (autocasco zh/ane W skrócie AcJ
cŻy obowiąŻkowe Ubezpleczen e bUdynkóW gospodarstwa rotnego' Ubezp e-
czen]a m enia mogą dotyczyć ró\łniez magauynóW, hal prodLrkcy]nych olaŻ ch
!!yposażen]a' maszyn' s!lowcóW. Gospodarstwa domowe ubeŻp eczaią róW
n eż rL chomości do n owe (tak e]ak sprzęt RTV' obrazy' kosztowności)' a nawet

UbeŻp ecŻenia nieluchomośc różn ąs]ę m iędzy sobą sŻcŻegółam Lrmowy'jed
nak pewne elementy są zazwyczaj stałe. Zakres polis dta domLr [!b m eszkania
obeimU e na cZęściel następLriące Zdarzenla]

r hLrragan

t uderŻeneporLrna

. Żategan e śn egu

r Lrpadek drŻew i masztóW

. Lr padek statk! powietrznego

t Właman e Ż kradŻieżą lUb rabunek

t prŻep ęc a etektrycŻne.

JeŹeti dojdŻ e do usŻkodzen a n ellrchomośc W Wyn]kL Wystąpien a któregoś
z Wym enionych W polis e zdarzeń' L]beŻp ecŻyciel Wypłaci odszkodowan]e.
cŻasem dana nieruchomość' aby mogla zostać LrbezpiecŻona' mUs spełniać
okleśtone Wymagania' np. pos adan e dWóch ŻamkóW cŻy LrsytLrowa| e domLr
poza terenam zalewowym

Przedmiot i zakres ubezpieczenia to mienle stanowiące Własność tLb
będące !.J LrŻytkowan U osoby LrbeŻp ecŻa]ącej olaŻ op s sytLracj' !! jak ch
jesteśmy ob]ęc] ochroną LrbeŻpiecŻen]oWą. składnik mien a podlega]ące
Ubezp eczen u są precyzyjnie !!ym enione W treśc ogótnych WarUnkóW
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otWaltydom podczas naszejn eobecności zostan ie dokonanakladz eż, am e

tiśmy jedynie L]beŻpiecŻenie od kradzieży Ż Włamarriem, iowarzystwo odmóW

4,po r odr.odod. ra.go.7 iaoos'odo ^L ana

Ubezp eczyciel Ustala róWn eż limity odpowledzialnośc , na przyktad Lrbezpie_

cŻając m enieŻnajdLrjące s]ę !\r dorrU od kradz eźyzWłamanlem' iirmyWprowa
dzają ogranicŻen a Wysokośc Wypłat dotyczące poszcŻególnych przedmiotóW

Ubezp eczenia, np' b żutefi czy gotóWki' Wańo Więc pam ętać, aby kosztow_

nośc o dlrzej Wartości l w]ęksŻe sumy gotóWki przechowywać W banku, a n e

W domu, dzięki temU zaoszczędz]my na Wysokośc składek zapewnimy W ęk
sŻe bezpieczeństWo nasŻego ma ąikU'

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ch ro n] nas przed kosztaml' ja_

k e mUs etbyśmy ponieść' by napraw ć szkody Wyrządzone innej osob e tUb ]e]

W sprawach dotyczących słLrżby zdrowia obejmu]e Wyplacenie odszkodo$lań
osobom' które zostały posukodowane W trakcie lecŻenia lub Wykonywania

W plŻypadkLr kierowcóW jest to na prŻykład pokrycie kosztóW naprawy jnnego

pojazdu, który !tegł lszkodzenilr' Jest to ubeŻpieczenle obow ązkowe posia

dacza poiazdU, zwane W skróc e oc' Jeżeli ktoś n e posiadałby takiego Lrbez_

p]eczen a, a spowodollat Wypadek drogowy, to mus ałby pokryć Wszystki'"

koszty naplawy' leczen a zadość!cŻynien a poszkodowanemu z Własnych

środkóW f nansowych. To mogloby doprowadz]ć do sytuacj , że posŻkodowany

n]e otrŻymatby żad nego śW ad cze n ]a' jak róWn eż d o n ewypłacatn ośc s pIawcy

WypadkL] jego bankfuctwa' Dlatego Wprowadzono obowiąZek ubezp ecŻen a

od odpoWiedzialnośc cyw]tne] dta posiadaczy po]aŻdóW mechanicŻnych' UtWo"

rzony zostat róWn eż Ubezp ecuen owy FLrndUsz GWarancyjny, dz ęki któremLr

odszkodowan e mogą dostać osoby poszkodowane prŻez nieubezp]ecŻonych

lUb nieznanych spra\łcó\ł' Dziękitemu posŻkod o!łan] m a]ą gWaran c]ę otrzynra
nia odsŻkodowan a ze ślodkóW iowarzystw ubezp eczeniowych' Przy Wyborze

L]bezpiecŻenia warto skorzystać W WielLr dostępnych W internecie poltali słLr

żących porównan U ofert towarzystw LrbeŻpieczeniowych. Umożl]Wia to Wybór

naikorzystn elszej dta nas opci .

U bezpieczenia osobowe dz et się naubezpiecżenia nażycie iubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

uBEzńEczEN]A oE NASTĘFgTw
NlEszczĘśLlw]vcH WYPADKóW

Ubezpieczenia na źycie to najpoputarn ejsza forma ochro|y nie tylko Właści

ciela poL]sy, ale ego rodŻ]ny Przedm otem ubeŻp ecuen a są zdrowie życie

UBEZPIECZENIA NA ZYCIE

13t
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Pozostałe rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia społeczne 5łLrżą ZapewnLen]u flnansowej ochrony przed sku1

kanr choroby !^rypadkLr oraz zgromadŻeni! ślodkóW na Wypłatę emerytur'

rent innych śW]adcŻeń osoborn, które nle mogą !'Jyko lywać placy Żawodowe]

(patrz rodŻ. 3'8).

Ubezpieczenie zdrowotne' opłacane z obow|ązkowych składek osób pracu

jących, iest odprowadzane c]o ZakładLr Ubezp ecŻei SpołecŻnych. SWadcŻe

n]am] z ŻakresLr !b€Żpieczeń Zc]rowotnych 5ą objęci pracownicy llcl rodzny'

bezrobotn, emeryc]]lenclśc olaŻ oso by Żaleiestlowan e ]ako beŻlobotle' cŻyl]

praw]e całe spole.Żeńslwo' ceLem tego ubeŻp]eczen a ]est pokrycie kosztóW

teczenia: W Zyty Lr tekarza, pobytu W sŻp tatLr czy cŻęśc oWych tLrb całkow tych

kosztóW zakUpLr lekóW' Wysokość skladk na Lrbezp ecŻenie zdrowotne W 2018

lokU,'\rynos ła 9% podstawyWym aru (dochodU). Pien ądze te są plŻeznaczane

na ochronę zdrowia, któ rej dŻiałatn oś ć bLrdziWietezastrzeżeń dlatego]estona

o.] k lkU tat re1oimol^]ana' Taka svtLrac a (W szcŻególnośc] dłlgie kote]ki W pLr_

bt cznvch prŻyclodniach szpltalach) powodLrje Wzlos1 popularnośc prywat-

nych ubezpieczeń zdrowotnych WedłLrg lapońLr Polsk e] ]zby Ubezp eczeń

la koniec 2017 lokU aż 2,27 rntn PotakóW posiadato dodatkowe Lrbezp ecŻen a

7.lrowotne' Koszt tak ch UbeŻo eczeń zalezy od Żak esLr dostępnych śWiadczeń

i badań' CŻęsto placodaWcy chcący zachęcić na]''\'artośc oWszych spec]al]5t0W

do zairudnien a s ę W ch firmi€ poza obowiązkowym ubezp]eczenlem Żdrowot_

nym op1aca]ą swo m pracownikom calość tL b część sktadek na dodatkowe po

Ubezpi€czenie turystyczne ]est zaróWno LrbeŻpieczen]em ma]ątko!^]yn' ]ak

] osobowym SłLrŻy pokryc]L kosztóW leczen a Ża gran cą, strat Wyn]ka]ących

Ż Zagub onego bagaŻU lLrb kosŻtóW zW ąŻanych Z usłLgan assistance Wyna-

jęc a hotetLr tLrb 5amochodLr zastęp.zego olaz następstw n eszcŻęśtWych Wy

padkóW (NNW)'

L]beŻpieczen]a odgry!\'a]ą bardŻo WaŻną rotę W gospodarce lynko!^]e] pozwa_

tają odbudo!,]ać zn sŻcŻone LUb Lrtracone m enje' Żapewn a]ą beŻpieczeńst!ło

'o - o ooom pÓ 7,a|la^a'' p _A o l |o 'pń'og' ol. o^" ' Do

stalcza]ątakże kap ta{ ]nwestycyjny na

rynek 1]nansowy DŻięki temLr możtWy
jest roz'łó] g ełdy ] UsłLrg fjnansowych,
co stallo,,,]]n eodŻownyelement praw -

dłowego f u lkc]onowania cate] gospo

dark.

ża.]na roLisa n eŻagwalanlule nam

absolutnego beŻpieczeństWa, a oĆhlo r

ras]e.]y] e przea kosŻtolvnymi konse
kWencjami róż ny.h Żdażeń. Wa11o Wię.
podcZas pÓdróŻy zachÓWaĆ loŻwagę
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'* Ćwiczenie 1
PrzyporŻądkuj rodŻaje ubezpi€czeń do odpowiedniej grupy:

od następstw niebeŻpiecznych WypadkóW
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