
TEMAT:  Rynek ubezpieczeń w Polsce  

 

• Definicja ubezpieczenia  

Ubezpieczenie jest to zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty 
odszkodowania na wypadek powstania określonych zdarzeń w życiu, 
zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego  

• Podstawową funkcją ubezpieczeń jest:  

• wypłacanie odszkodowań za straty powstałe w wyniku nieszczęśliwych 
zdarzeń losowych, 

• zapewnienie środków na pokrycie kosztów leczenia 

• gromadzenie funduszy na starość gdy zakończy się aktywność zawodowa 
ubezpieczonego 

Podział ubezpieczeń ze względu na konieczność ich zawierania  

 obowiązkowe, z których trzeba korzystać z mocy prawa np. ubezp. 
środków transportu lub zdrowotne dla osób pracujących, 

 dobrowolne, czyli te z których można korzystać np. ubezp. osób na życie 
(decyzję podejmuje sam ubezpieczający się). 

Rodzaje ubezpieczeń ze względu na przedmiot ubezpieczenia:  

 majątkowe – zapewniają uzyskanie odszkodowania w wypadku strat 
majątkowych wynikających ze zdarzeń losowych (powódź, pożar, 
kradzież). Wielkość składki ubezpieczenia zależy od 
prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia i od wartości dobra). 

 osobowe  - zapewniają pokrycie śr. finans. powstałych w wyniku zdarzeń 
losowych (kalectwo, choroba, śmierć)  

Ubezpieczenia (2 rodzaje): 

• majątkowe 

- ubezpieczenia mienia 

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  



 

 

• osobowe 

- ubezpieczenie na życie 

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  

Umowa ubezpieczeniowa  

zawierana jest między ubezpieczycielem,  a ubezpieczającym  się. 

 
Ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe) zobowiązuje się wypłacić 
określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianych w umowie zdarzeń. 

Ubezpieczający zobowiązany jest płacić składki ubezpieczycielowi.  

Polisa ubezpieczeniowa  

jest to umowa, która określa m.in. : 

 przedmiot ubezpieczenia 

 wysokość składki 

 okres na jaki ubezpieczenie zostało zawarte 

 wysokość sumy ubezpieczenia (jest to górna granica do jakiej odpowiada 
t.u. w przypadku zaistnienia szkody)  

Ubezpieczenia majątkowe (2 rodzaje) 

 ubezpieczenia mienia 

- u. mieszkania 

- u. samochodu (AC) 

- u. budynków gosp. rolnego 

- u. magazynów, hal, maszyn, surowców 

• ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 



(chroni nas przed kosztami, jakie musielibyśmy ponieść, by naprawić szkody 
wyrządzone innej osobie lub jej mieniu)  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia  

to mienie stanowiące własność lub będące w użytkowaniu osoby 
ubezpieczającej oraz opis sytuacji, w jakich jesteśmy objęci ochroną 
ubezpieczeniową. 

Składniki mienia są precyzyjnie wymienione w treści warunków ubezpieczenia.  

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)  

określają szczegóły umowy, które mają zastosowanie do danego rodzaju 
ubezpieczenia zawieranego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Są to informacje dot. Wysokości i zasad wypłacania świadczeń oraz opis 
sytuacji, w których takie świadczenia nie zostaną wypłacone (czyli zdarzenia 
wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela).  

Ubezpieczenia osobowe  (2 rodzaje) 

 ubezpieczenia na życie 

To najpopularniejsza forma ochrony właściciela polisy i jego rodziny, 
przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie klienta  

• ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

dot. wypłaty określonych świadczeń w przypadku uszkodzenia ciała, czy 
śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.  

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń  

 Ubezpieczenia społeczne – zapewniają finansową ochronę przed 
skutkami choroby i wypadku oraz zgromadzeniu środków na wypłatę 
emerytur, rent dla osób, które nie mogą wykonywać pracy zawodowej. 

 Ubezpieczenia zdrowotne – celem jest pokrycie kosztów leczenia 

 Ubezpieczenia turystyczne – jest to zarówno ubezpieczenie majątkowe 
jak i osobowe  

 


