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Czy wiesz, że...?

Każdego dnia przytrafiają nam się rzeczy, na które nie mamy wpływu.
Są to tzw. ZDARZENIA LOSOWE

Każdego dnia jesteśmy narażeni na potencjalną stratę w wyniku podjęcia jakiejś
decyzji.
Prawdopodobieństwo straty to RYZYKO.

Możesz zapobiec temu ryzyku chroniąc się na wypadek wystąpienia skutków różnych
wydarzeń.
Ta ochrona to UBEZPIECZENIE.

niezależne od woli
przyszłe i niepewne
powoduje uszczerbek 

Zdarzenie
losowe:

      zdrowotny lub majątkowy

UBEZPIECZENI NA CO DZIEŃ
Temat przewodni edycji:

Ubezpieczenia
Cyberbezpieczeństwo

Materiał startowy obejmuje następujące zagadnienia:

 

UBEZPIECZENIA
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Polaków uważa, że
ubezpieczenie jest
przydatne, gdy w życiu
dzieją się złe rzeczy.
(https://piu.org.pl/rapor
ty-piu/) 

83%



Zadanie
Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz jakie ryzyko niosą za sobą
te działania:
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Ubezpieczenie:
umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na
rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych
w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub
mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje
poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze
składek wnoszonych przez ubezpieczonych.

Ubezpieczenia obowiązkowe
to grupa ubezpieczeń dla których
istnieje prawny obowiązek
zawierania umowy ubezpieczenia.
Obowiązek ten wynika z ważnych
przyczyn społecznych
i gospodarczych, najdobitniejszym
przykładem może być
ubezpieczenie posiadaczy
pojazdów mechanicznych. 

Ubezpieczenia dobrowolne
zawierane są, aby uchronić się
przed niespodziewanymi
dodatkowymi kosztami
i zapewnić płynność finansową,
jak również ciągłość pracy firmy,
np. naprawa pojazdu po wypadku
z winy kierowcy (AC), remont
mieszkania po zalaniu. 
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UBEZPIECZENIA

MAJĄTKOWE OSOBOWE

Mienie
(własność)

Odpowiedzia lność 
cywi lna

Finanse

Życie

Wypadki

Choroby

SPOŁECZNE

Emeryta lne (ochrona przed ryzykiem starości)

Rentowe (ochrona przed niezdolnością do pracy)

Wypadkowe (ochrona przed utratą 
zdrowia w wyniku wypadku)

Zdrowotne (uprawnia do korzystania z  publ icznej  s łużby
zdrowia)
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Ubezpieczenia
majątkowe.
Pokrycie strat materialnych
(rzeczowych) w wyniku szkody, np.
pożaru lub kradzieży.

Ubezpieczenia
osobowe.
Pokrycie potrzeb finansowych na
skutek zdarzeń, np. choroba,
kalectwo lub śmierć.

Ochrona zdrowia i zdolności do pracy.
Pomoc pracownikom i ich rodzinom w razie choroby lub
niezdolności do pracy.
Pracownik opłaca składkę za ubezpieczenie, która jest
pobierana z jego pensji.

Ubezpieczenia społeczne.

Zadanie
Spójrz na przykładowy diagram poniżej ilustrujący ważne etapy
w życiu każdego z nas. Zastanów się jakiego rodzaju ubezpieczeń
możesz potrzebować na każdym z nich.

Narodziny

Pójście do
szkoły

Pierwsze wakacje
bez rodziców

Pierwsza 
praca

Ślub

Narodziny
dziecka



Ogólne warunki ubezpieczenia
(OWU)

Instrukcja obsługi ubezpieczenia to tzw. ogólne warunki ubezpieczenia w skrócie
OWU. Polisa coraz częściej jest tylko zapisem elektronicznym. To właśnie ogólne
warunki ubezpieczenia mówią nam co kupiliśmy. Co bardzo ważne, OWU
akceptujemy, podpisując umowę ubezpieczenia i cokolwiek w nich jest zapisane nas
obowiązuje. 

klientów czyta OWU
przed podpisaniem
umowy.

>50%
Suma i przedmiot ubezpieczenia – za co tak
naprawdę płacimy.
Okres obowiązywania umowy – od kiedy do kiedy
jesteśmy objęci ochroną.
Wyłączenia – w jakich przypadkach polisa nie działa.
Definicje – rozumienie pojęć przez ubezpieczyciela,
np. co ubezpieczyciel rozumie jako „pożar” lub
„zalanie”.
Zakres terytorialny – gdzie i na jakim terenie działa
nasza polisa.
Obowiązki ubezpieczającego – obowiązki klienta,
czyli nasze!

Jakie informacje znajdziecie w OWU?  

Zadanie

odszukajcie sekcję z wyłączeniami i zastanówcie się, w jakich
sytuacjach ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty
świadczenia, 
odszukajcie sekcję z obowiązkami ubezpieczającego
i zastanówcie się czym grozi nie dotrzymanie któregoś z nich.

Znajdźcie przykładowe OWU w internecie:
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Składka
to określona kwota, jaką klient płaci
ubezpieczycielowi w zamian za
udzieloną ochronę ubezpieczeniową.

Zakres ochrony
to wskazane w ubezpieczeniu
zdarzenia, za które bierze
odpowiedzialność ubezpieczyciel
i może za nie wypłacić świadczenie
poszkodowanemu.

Składka a zakres
ochrony
wysokość składki zależy od zakresu
ochrony. Im zakres jest większy tym
większa będzie składka do zapłaty. 

O czym decydujesz zawierając
ubezpieczenie np. polisę na życie

Na wniosku decydujesz na jaką sumę chcesz ubezpieczyć swoje życie,
np. 100 000 zł lub 500 000 zł.

Wybierasz czas trwania umowy, np 15, 20 lub 30 lat.

Zobowiązujesz się do zapłaty składki za posiadane ubezpieczenie.
Możesz opłacać składkę miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub
rocznie.

Wysokość twojej składki zależy od twojego wieku, sumy ubezpieczenia
i czasu trwania umowy.

Suma
ubezpieczenia
to kwota stanowiąca górną granicę
odpowiedzialności ubezpieczyciela,
czyli maksymalna kwota, którą
wypłaci ubezpieczyciel
w określonych w umowie
wypadkach.



Zadanie
Spójrz na ilustrację i zastanów się, co oraz w jaki sposób 
można ubezpieczyć.
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Ciekawostki ze świata ubezpieczeń

Jak podaje CNN, Starbucks w Ameryce wydaje więcej pieniędzy na ubezpieczenia
zdrowotne swoich pracowników niż na ziarna kawy! Tą największą na świecie sieć
kawiarni można więc pochwalić za zapewnienie swoim pracownikom dobrej opieki
socjalnej. 

https://msm.pl/blog/6-ciekawostek-ubezpieczeniowych.html

https://money.cnn.com/2010/06/07/news/companies/starbucks_schultz_healthcare.fortune/index.htm
https://msm.pl/blog/6-ciekawostek-ubezpieczeniowych.html


W oryginalnych ryzykach objętych ubezpieczeniem lubują się przede 
wszystkim Amerykanie. W USA od wielu lat można ubezpieczyć się 
np. od… porwania przez kosmitów. 

Mocno nietypowe ubezpieczenia to także domena Japonii. W tym kraju golfiści mogą
się bowiem ubezpieczyć od… konieczności zorganizowania imprezy za trafienie do
dołka już przy pierwszej próbie. Za jeden z powodów częstych samobójstw w Kraju
Kwitnącej Wiśni podaje się zaś motywację finansową, czyli wypłatę odszkodowania
rodzinie zmarłego.

Do najciekawszych przypadków należą ubezpieczenia np. od utraty sprawności jakiejś
części ciała albo od utraty możliwości uprawiania sportu (popularne zwłaszcza wśród
światowej sławy sportowców). Przykładowo Christiano Ronaldo ubezpieczył swoje
nogi na kwotę ponad 100 mln euro, a Robert Lewandowski 12 mln euro (50 mln
złotych).

Z wykupywania wielomilionowych polis znani są szczególnie celebryci. Przykładowo
Jennifer Lopez ubezpieczyła swoją pupę na równowartość 27 mln dolarów. Z kolei
gitarzysta The Rolling Stones Keith Richards swój środkowy palec na sumę 1,6 mln
dolarów (obawiał się swoich wrogów, którym zbyt często pokazuje ten palec).
Piosenkarz Tom Jones nie martwi się utratą głosu, a jedynie włosów na klatce
piersiowej, które ubezpieczył aż na 7 milionów dolarów. Modelka Heidi Klum
oszacowała wartość swojej prawej nogi na 1,2 miliona dolarów, a lewej niewiele mniej,
bo zaledwie na 1 milion dolarów. Powodem różnicy jest mała blizna, która według Heidi
– lub ubezpieczyciela – obniża wartość lewej nogi o 200 tys. dolarów.

https://msm.pl/blog/6-ciekawostek-ubezpieczeniowych.html

 

Baza wiedzy
Jeśli chcesz wiedzieć więcej i lepiej przygotować się do
konkursu, zapoznaj się z poniższymi materiałami. Znajdziesz
w nich ciekawe informacje, dane i raporty.

Mapa ryzyka Polaków (PIU)
https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Mapa-ryzyka-Polakow-2021.07.12.pdf

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja
https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513538

5 informacji o ubezpieczeniu dzieci i młodzieży (PIU)
http://zsp1.fc.pl/pliki-stale/Ubezpieczenie/UBEZPIECZENIA_SZKOLNE.pdf
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https://msm.pl/blog/6-ciekawostek-ubezpieczeniowych.html


CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zadanie
Spójrz na zdjęcia poniżej. Jak nowe technologie zmieniły to, w jaki
sposób dokonujemy transakcji finansowych?

Bankowość
elektroniczna:
dostęp do rachunku za pomocą
urządzenia elektronicznego:
komputera, bankomatu, terminalu
POS, telefonu komórkowego
i internetu

Żyjemy w coraz bardziej cyfrowym świecie. Wszystko, od zakupów po edukację,
w dużej mierze odbywa się online. Ale czy zakupy online są naprawdę bezpieczne?
Za każdym razem, gdy dokonujemy płatności online, istnieje ryzyko, że hakerzy lub
złodzieje mogą potajemnie wykraść nasze dane bankowe lub informacje o płatności. 

Bankowość internetowa

Bankowość mobilna

Płatności z użyciem kart
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Bankowość
internetowa
to operacje bankowe dokonywane
przez człowieka za pośrednictwem
internetu. Do ich realizacji 
 wymagany jest jedynie komputer 
z dostępem do internetu.

Bankowość
mobilna
to usługa umożliwiająca dostęp do
rachunku bankowego poprzez
urządzenia mobilne posiadające
dostęp do internetu, np. telefony
komórkowe, smartfony, tablety.

Karta płatnicza
umożliwia zdalny dostęp do gotówki
zgromadzonej na koncie bankowym.
Pozwala bezgotówkowo regulować
należności za nabyte towary lub
usługi, dokonywać transakcji
w bankomacie i wpłatomacie, a także
realizować płatności na odległość,
na przykład za pośrednictwem
internetu.

Bankowość zmienia się bardzo dynamicznie,
wkrótce nie będziemy przychodzić do banku,
wszystko załatwimy zdalnie, online czy przez
aplikację bankową. Wpływ mają na to zarówno
nowe możliwości technologiczne, jak
i oczekiwania klienta. W trakcie pandemii
koronawirusa niemal 1/3 z nas częściej
korzysta z płatności elektronicznych.

kupujących korzysta z
płatności cyfrowych.
Źródło: Raport Płatności
cyfrowe 2020, IGE.

50%

10
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Zadanie
Zapytaj swoich bliskich, w jaki sposób dokonują transakcji
finansowych. Jakie widzą zalety i wady każdej z form transakcji?
Na podstawie zebranych informacji stwórz mapę myśli dotyczącą
zalet i wad różnych form transakcji finansowych. 
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Po wykonaniu tego zadania na pewno wiesz już, że jedną z wad elektronicznych
transakcji finansowych jest związane z nimi ryzyko.

Czy wiesz, że...?

Na podstawie raportu ZBP "Cyfrowy portfel", 2020.



RYZYKA E-BANKOWOŚCI

BANKOWOŚĆ
INTERNETOWA

BANKOWOŚĆ
MOBILNA

Phishing danych

Złoś l iwe 
oprogramowanie

Przejęcie kontro l i  nad
urządzeniem

Pośrednictwo osób
trzecich

Oszustwa nigeryjsk ie

Utrata urządzenia
 

Nieuprawniona wymiana
danych między

urządzeniami
 

Kradzież  danych poprzez
skanowanie tagów NFC

 

KARTY PŁATNICZE

Skimming

Wyłudzenie danych z  karty
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Zadanie
Zanim przejdziesz dalej, wyszukaj definicji
wybranych zagrożeń bankowości
elektronicznej w internecie. 

to kwota płatności za
pomocą BLIKa w Polsce  
w III kw. 2020 r.
Raport Płatności
cyfrowe 2020, IGE.

15 mld
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Phishing
sytuacja, w której
przestępca podszywa się
pod inną osobę lub
organizację w celu
wyłudzenia określonych
informacji.

Malware
program komputerowy,
który gromadzi dane
o użytkowniku i przesyła
je, bez jego wiedzy, innej
osobie lub instytucji.

Oszustwo
nigeryjskie
przestępstwo popełniane
za pomocą mediów
społecznościowych
w celu zmanipulowania
ofiary i wciągnięcia jej
w fikcyjny transfer
pieniędzy.

Jak możemy się bronić?
Cyberbezpieczeństwo (z ang. Cyber security) to ogół technik, procesów i praktyk
stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych
przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. To także odporność
systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność,
dostępność i autentyczność przetwarzanych danych.

Czy znasz zasady bezpieczeństwa w sieci?

Nigdy nie zdradzaj nikomu swoich loginów i haseł. 
Nigdy nie korzystaj z linków do banku przesyłanych drogą elektroniczną.
Nie otwieraj podejrzanych maili i wiadomości w mediach społecznościowych –
bank NIGDY nie wymaga podania poufnych danych w mailu.
Chroń swój komputer oprogramowaniem antywirusowym.
Loguj się tylko z zabezpieczonych sieci.
Podawaj hasła tylko na szyfrowanych stronach.
Pamiętaj o mocnym haśle.

tomasz czy 
T0m@$z  
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Baza wiedzy
Jeśli chcesz wiedzieć więcej i lepiej przygotować się do
konkursu, zapoznaj się z poniższymi materiałami. Znajdziesz
w nich ciekawe informacje, dane i raporty.

Raport Związku Banków Polskich
https://www.zbp.pl/getmedia/156b5c44-bfcc-46cb-a5d1-
bd0d141e9ed0/ZBP_CyberbezpiecznyPortfel2020

Badanie - Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa
https://www.zbp.pl/getmedia/65f267e4-3316-4198-9cce-
411d8f03de32/Postawy_Polakow_wobec_Cyberbezpieczenstwa_v-3



KNF - Materiały edukacyjne dla środowisk szkolnego


