
Kurs nr A/I-XI/2010 – specyfikacja:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO PROWADZENIA CZYNNOŚCI DORADCY ODSZKODOWAWCZEGO 

Zakres kursu obejmuje zagadnienia przydatne również prawnikom zajmującym się prawem ubezpieczeniowym, brokerom oraz 
pracownikom działów likwidacji szkód.

Miejsce : Wrocław   Koszt: ................... zł

Czas trwania: 116 godzin - 10 zjazdów weekednowych co dwa tygodnie

Opis: Kurs realizowany jest przez osoby stale związane z rynkiem dochodzenia odszkodowań i prawników z praktyki 
znających  szeroką  problematykę odszkodowawczą.  Niezbędna przy profesjonalnym dochodzeniu  odszkodowań  teoria 
prawa i ubezpieczeń wykładana jest w odniesieniu do specyfiki branży a przyjęta formuła przewidziana również dla osób 
dotychczas słabo poruszających się  w przepisach prawa.  Nowością na rynku szkoleniowym jest  odpowiednio dobrana 
tematyka  przedmiotów  praktycznych  z  zajęciami  warsztatowymi,  co  zapewnia  właściwe  przyswojenie  wykładanego 
materiału. Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, zawierającego specyfikację tematyczną i  
godzinową zajęć. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych blokach tematycznych.

Adresaci:
• Z uwagi na brak wymogów formalnych dla osób zawodowo zajmujących się dochodzeniem odszkodowań a tym 

samym  na  różnorodność  potencjalnych  słuchaczy  kurs  ma  charakter  otwarty  i  przystąpienie  nie  jest  obwarowane  
wymogiem posiadania przez słuchaczy wykształcenia kierunkowego. 

• Tematyka  kursu  jest  też  niewątpliwie  przydatna  dla  uczestników  rynku  ubezpieczeń  jak  pracownicy  działów 
likwidacji szkód, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz dla osób starających się o zatrudnienie w sektorze ubezpieczeniowym.

• W charakterze doszkalającym mogą również uczestniczyć  adwokaci, radcy prawni i doradcy prawni,  którzy w 
swojej pracy zawodowej nie mieli dotychczas okazji zapoznać się ze specyfiką dochodzenia odszkodowań.

Cel kursu: 
Profesjonalizacja działań prowadzonych przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez pełnomocników osób 

poszkodowanych oraz podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawodowe czynności związane z likwidacją szkód w 
szczególności poprzez zdobycie:
• wiedzy podstawowej o sektorze ubezpieczeń i o specyfice branży dochodzenia odszkodowań
• znajomości podstawowych przepisów prawa i aktualnego orzecznictwa 
• znajomości praw i obowiązków stron w procesie odszkodowawczym
• umiejętności właściwej analizy przypadku i możliwości dochodzenia odszkodowań
• umiejętności  odpowiedniej  konstrukcji  prowadzonego  procesu  odszkodowawczego,  sporządzania  pełnej  listy 

roszczeń, oceny konsekwencji ugody

Zakres kursu obejmuje:
1. Wprowadzenie do teorii ubezpieczeń 4h w tym ubezpieczenia gospodarcze, ich historia, źródła, rozwój, zasady  

ekonomiczne
2. Wstęp do prawa – 8 h w tym źródła prawa, podział, zasady interpretacji, zagadnienia z kodeksu cywilnego i kodeksu  

postępowania cywilnego, oświadczenie woli, pełnomocnictwo
3. Prawo karne a kwestia dochodzenia odszkodowań – 1h
4. Zobowiązania z umowy i ustawy – zarys – 11h w tym prawo zobowiązań, jego źródła, rodzaje, wykonanie  

zobowiązań, swoboda umów, czynności prawne, dziedziczenie
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza – funkcje, zasady, – 12h w tym źródła i podstawy odpowiedzialności, zasady,  

funkcje i granice odpowiedzialności
6. Umowa ubezpieczenia – istota i charakter prawny – 6h przykłady, orzecznictwo w tym zobowiązania stron umowy  

ubezpieczenia, zawarcie umowy i jej wykonanie, 
7. Konsument w umowie ubezpieczenia – 6h przykłady, orzecznictwo w tym normy prawa konsumenckiego,  

uprawnienia konsumentów, interesy zbiorowe, prawo karne w ubezpieczeniach, 
8. Rynek Ubezpieczeń w Polsce – 12h w tym zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, kancelarie  

odszkodowawcze, instytucje i organizacje rynku ubezpieczeń
9. Szkody i wypłata odszkodowania z umowy ubezpieczenia – 12h teoria, przykłady, orzecznictwo, zajęcia  

warsztatowe w tym rodzaje szkód, rodzaje świadczeń, związek przyczynowo-skutkowy, podstawy prawne i zasady  
dochodzenia roszczeń, obowiązki ubezpieczyciela i jego wierzyciela, regres, zobowiązania podatkowe

10. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – 36h teoria, przykłady, orzecznictwo, zajęcia warsztatowe w tym  
podmioty uprawnione, proces dowodowy, rodzaje i budowa roszczeń, etapy dochodzenia roszczeń, szkoda w  
komunikacji

11. Działalność doradcy odszkodowawczego – 8h teoria, przykłady orzecznictwo, zajęcia warsztatowe w tym formy  
prowadzenia działalności, treść umowy i pełnomocnictwa, reklama, akwizycja, kierunki regulacji zawodu, samorządy  
branżowe

W miarę dostępności miejsc istnieje możliwość wyboru pojedynczych elementów szkolenia, których cena kalkulowana jest  
osobno – informacje i rezerwacje pod numerem telefonu 609 100 969


