
GŁÓWNE TERMINY UBEZPIECZENIOWE 

• Beneficjent to osoba fizyczna lub prawna, która w ramach polisy ubezpieczeniowej może otrzymać płatność z 

tytułu polisy ubezpieczeniowej w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Beneficjentem nie musi 

być ubezpieczony/posiadacz polisy, a w ramach polisy ubezpieczeniowej może funkcjonować więcej niż 

jeden beneficjent. 

• Osoba występująca z roszczeniem to albo beneficjent, czyli osoba występująca z roszczeniem na 

podstawie polisy ubezpieczeniowej, albo osoba fizyczna lub prawna występująca z roszczeniem wobec 

beneficjenta, jeżeli roszczenie to jest objęte polisą ubezpieczeniową. 

• Rozpatrywanie roszczeń to proces rozpatrywania roszczeń zgłaszanych w ramach polisy ubezpieczeniowej. 

• Wycena to proces polegający na dostarczeniu wyceny polisy ubezpieczeniowej potencjalnemu 

ubezpieczonemu/posiadaczowi polisy  

• Rozpoczęcie to moment rozpoczęcia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. 

• Ubezpieczenie to łączenie i przenoszenie ryzyka w celu zapewnienia ochrony finansowej w razie wystąpienia 

określonych zdarzeń. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń. Wyrażenie ubezpieczenie może również oznaczać 

reasekurację. 

• Polisa ubezpieczeniowa jest umową ubezpieczenia zawartą pomiędzy ubezpieczycielem a 

ubezpieczonym/posiadaczem polisy. 

• Uczestnik lub Uczestnicy rynku ubezpieczeniowego to pośrednik, Zakład Ubezpieczeń (ubezpieczyciel) 

lub Zakład Reasekuracji (reasekurator) 

• Ubezpieczony/posiadacz polisy to osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której wystawiana jest polisa 

ubezpieczeniowa. Potencjalny ubezpieczony/posiadacz polisy może zwrócić się do pośrednika w celu 

wykupienia polisy ubezpieczeniowej lub może zwrócić się bezpośrednio do Zakłądu Ubezpieczeń 

(ubezpieczyciela) lub za pośrednictwem strony internetowej zawierającej porównanie cen.  

• Zakłady Ubezpieczeń  (czasami nazywani również towarzystwami ubezpieczeniowymi lub ubezpieczycielami) 

zapewniają ubezpieczonym/posiadaczom polisy ochronę ubezpieczeniową w zamian za składkę. 

Ubezpieczyciel może również być  reasekuratorem.  

• Pośrednicy pomagają posiadaczom polisy i ubezpieczycielom w zorganizowaniu ubezpieczenia.  Mogą 

doradzać i rozpatrywać roszczenia. Wiele polis ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych jest zawieranych za 

pośrednictwem  pośredników. 

• Zarządzanie polisą to proces administrowania polisą ubezpieczeniową i zarządzania nią od momentu jej 

rozpoczęcia. 

• Składka to kwota pieniężna, którą  ubezpieczony/posiadacz polisy wypłaca Zakładowi Ubezpieczeń   w 

ramach polisy ubezpieczeniowej  

• Zakłady Reasekuracji  zapewniają ochronę ubezpieczeniową dla innego Zakładu Ubezpieczeń lub Zakładu 

Reasekuracji.  Ubezpieczenie to nosi nazwę reasekuracji. 

• Odnowienie to proces realizowany przez Zakład Ubezpieczeń  na podstawie polisy ubezpieczeniowej, w 

ramach którego ubezpieczony/posiadacz polisy otrzymuje wycenę nowej  polisy ubezpieczeniowej, 

zastępującej dotychczasową z dniem jej wygaśnięcia.  



KLUCZOWE WARUNKI OCHRONY 
DANYCH 

• RODO to ogólne unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz krajowe przepisy dotyczące 

ochrony danych obowiązujące w danym państwie członkowskim UE, w którym siedzibę ma spółka Marsh. 

• Administrator danych to podmiot gromadzący i przechowujący Dane Osobowe. Decyduje o tym, jakie Twoje 

Dane Osobowe będą gromadzone i jak te Dane Osobowe będą wykorzystywane.  Każdy z uczestników 

rynku ubezpieczeniowego wykorzystujący Twoje Dane Osobowe do celów określonych w [W JAKI SPOSÓB 

WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE] może być administratorem danych. 

• Dane Osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Cię zidentyfikować i które odnoszą się do 

Ciebie.  Mogą one obejmować dane dotyczące składanych przez Ciebie roszczeń  

• Przetwarzanie danych osobowych obejmuje gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, ujawnianie 

lub usuwanie Danych Osobowych. 


