
A

absolute suretyship agreement umowa

porêczenia solidarnego

absolute total loss rzeczywista strata

ca³kowita

absorption of insurance absorpcja ubez-

pieczenia

abuse of law nadu¿ycie prawa

abusive clause klauzula abuzywna

(w umowach konsumenckich)

accede to the insurance contract

przyst¹piæ do umowy ubezpieczenia

acceding person osoba przystêpuj¹ca

acceding to the insurance contract

przyst¹pienie do umowy ubezpieczenia

accelerated option opcja przyœpieszona

acceleration life insurance przyœpieszo-

ne ubezpieczenie na ¿ycie

accept przyj¹æ

accept a risk przyj¹æ ryzyko

accept risks ceded akceptowaæ ryzyka

cedowane

acceptability akceptowalnoœæ; dopusz-

czalnoœæ

acceptable risk ryzyko dopuszczalne

acceptance przyjêcie

acceptance insurance slip pokwitowanie

przyjêcia dokumentów ubezpieczenio-

wych

acceptance of lump sum settlement

przyjêcie rozliczenia rycza³towego

acceptance of proposal przyjêcie propo-

zycji

acceptance slip pokwitowanie przyjêcia

ubezpieczenia; zaœwiadczenie o przyjê-

ciu do ubezpieczenia

accepted risk ryzyko akceptowane

accepted value wartoœæ przyjêta do ubez-

pieczenia

accessory claim roszczenie dodatkowe

accident nieszczêœliwy wypadek; wypa-

dek

accident and health benefit œwiadczenie

wypadkowe i chorobowe

accident and health insurance ubezpie-

czenia wypadkowe i chorobowe

accident and health insurance services

us³ugi z zakresu ubezpieczeñ od na-

stêpstw nieszczêœliwych wypadków

i ubezpieczeñ chorobowych

accident and sickness insurance ubez-

pieczenia wypadkowe i chorobowe

accident at work wypadek przy pracy

accident benefit renta wypadkowa;

œwiadczenie powypadkowe

accident claim roszczenie wypadkowe

accident free bezwypadkowy

accident frequency czêstoœæ wypadków

(miara stosowana w prognozowaniu

strat przy obliczaniu wysokoœci premii

ubezpieczeniowej); czêstotliwoœæ wy-

padków (np. przy pracy)

accident frequency rate wskaŸnik wy-

padków przy pracy

accident indemnity odszkodowanie wy-

padkowe

accident insurance ubezpieczenie wy-

padkowe; ubezpieczenie od nastêpstw

nieszczêœliwych wypadków; ubezpie-

czenie NNW

accident insurance scheme system

ubezpieczenia wypadkowego
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accident investigation dochodzenie do-

tycz¹ce wypadku

accident involving the death or injury

wypadek powoduj¹cy zgon lub obra¿e-

nia cielesne

accident perils zagro¿enia nieszczêœli-

wych wypadków

accident policy polisa ubezpieczenia od

wypadków

accident prevention zapobieganie wy-

padkom

accident rate wskaŸnik wypadków

accident reconstruction odtworzenie

przebiegu wypadku

accident report protokó³ powypadkowy;

raport powypadkowy

accident risk ryzyko nieszczêœliwego

wypadku; ryzyko wypadku

accident severity zakres strat spowodo-

wanych przez wypadek

accident statement oœwiadczenie o zda-

rzeniu drogowym

accident statistics statystyka nieszczêœli-

wych wypadków

accident to conveyance nieszczêœliwy

wypadek ze œrodkiem transportu

accident victim ofiara wypadku; poszko-

dowany

accident witness œwiadek wypadku

accident year rok kalendarzowy, w któ-

rym mia³ miejsce wypadek lub szkoda

accidental and damage insurance ubez-

pieczenia wypadkowe

accidental and health insurance ubez-

pieczenia wypadkowe i zdrowotne

accidental and sickness cover ubezpie-

czenia wypadkowe i chorobowe

accidental damage cover zakres pokry-

cia szkód wypadkowych

accidental death œmieræ na skutek nie-

szczêœliwego wypadku

accidental death benefit œwiadczenie

z ubezpieczenia wypadkowego ze

skutkiem œmiertelnym

accidental death insurance ubezpiecze-

nie na wypadek œmierci na skutek nie-

szczêœliwego wypadku

accidental experience analiza nieszczê-

œliwych wypadków

account klient; rachunek

account acquisition costs koszty pozy-

skania klienta

account analysis analiza klientów

account loss strata bilansowa

account segmentation segmentacja

klientów

accountants liability insurance ubezpie-

czenie od odpowiedzialnoœci cywilnej

ksiêgowych

accounting classes klasy rachunkowe

accounting par value ksiêgowa wartoœæ

nominalna

accounts receivable insurance ubezpie-

czenie wierzytelnoœci

accruals and deferred income rozlicze-

nia miêdzyokresowe

accrued costs rozliczenia miêdzyokreso-

we kosztów

accrued expenses rozliczenia miêdzy-

okresowe kosztów

accrued insurance przyrost kwot ubez-

pieczeniowych

accrued interest odsetki naros³e; odsetki

naliczone, lecz niewyp³acone; odsetki

zarachowane

accrued interest and rent zarachowane

odsetki i czynsze

accumulated cost of insurance skumu-

lowane koszty ubezpieczenia

accumulation of risk kumulacja ryzyka

accumulation risk ryzyko skumulowane

acquisition agent poœrednik ubezpiecze-

niowy

acquisition commission prowizja po-

œrednika od zawarcia umowy ubezpie-

czeniowej

acquisition costs koszty akwizycji; kosz-

ty nabycia

act of god si³a wy¿sza

act of violence akt przemocy
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action aktywnoœæ; dzia³anie; powództwo;

sprawa s¹dowa;

action committed wypadek ubezpiecze-

niowy

action for compensation skarga o od-

szkodowanie

action for damages postêpowanie od-

szkodowawcze; skarga odszkodowaw-

cza

actions for claims powództwo o roszcze-

nia

active reinsurance cedowanie ryzyka;

reasekuracja czynna

active underwriter aktywny ubezpieczy-

ciel (osoba upowa¿niona do przyjmo-

wania ryzyka na rzecz cz³onków syn-

dykatu)

activity coverage zakres dzia³alnoœci

activity of the agency dzia³alnoœæ agen-

cyjna

actual cash value rzeczywista wartoœæ

gotówkowa

actual damage szkoda rzeczywista

actual deaths faktyczne zgony

actual loss strata rzeczywista; ubytek

faktyczny

actual payment period rzeczywisty

okres p³atnoœci

actual profit zysk faktyczny

actual risk ryzyko faktyczne; ryzyko rze-

czywiste

actual state of affairs stan faktyczny

actual total loss rzeczywista strata ca³ko-

wita

actuarial aktuarialny

actuarial adjustment korekta aktuarial-

na

actuarial analysis analiza aktuarialna

actuarial appraisal value wartoœæ wyce-

ny aktuarialnej

actuarial assumption za³o¿enie aktu-

arialne

actuarial calculations obliczenia aktu-

arialne

actuarial considerations wzglêdy aktu-

arialne

actuarial consultant doradca aktuarialny

actuarial cost koszt aktuarialny

actuarial cost method aktuarialna meto-

da naliczania kosztów

actuarial equivalence ekwiwalentnoœæ

aktuarialna

actuarial equivalent ekwiwalent aktu-

arialny

actuarial evaluation ocena aktuarialna

actuarial expectation oczekiwania aktu-

arialne

actuarial findings ustalenia aktuarialne

actuarial life table aktuarialna tablica

umieralnoœci

actuarial mathematics matematyka ak-

tuarialna; matematyka ubezpieczenio-

wa

actuarial maturities aktuarialne terminy

zapadalnoœci (na podstawie analizy hi-

storycznej wyp³at z rachunku)

actuarial modeling modelowanie aktu-

arialne

actuarial opinion opinia aktuarialna

actuarial rate stopa aktuarialna

actuarial report sprawozdanie aktuarial-

ne

actuarial reserve rezerwa aktuarialna

actuarial risk ryzyko aktuarialne; ryzy-

ko ubezpieczeniowe

actuarial science wiedza aktuarialna

actuarial statistics statystyka aktuarialna

actuarial supervision nadzór aktuarialny

actuarial surplus nadwy¿ka aktuarialna

actuarial tables tablice aktuarialne

actuarial theory aktuariat (metody wy-

korzystania statystyki i teorii prawdo-

podobieñstwa w ubezpieczeniach)

actuarial valuation wycena aktuarialna

actuarial value of assets aktuarialna

wartoœæ aktywów

actuarially estimated value wartoœæ

oszacowana metod¹ aktuarialn¹

actuary aktuariusz

added value wartoœæ dodana

added value tax podatek od wartoœci do-

danej

action added value tax
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addendum za³¹cznik z uzgodnionymi

poprawkami do umowy ubezpieczenia

addition to age dodatek do sk³adki za

wiek ubezpieczonego

additional claim roszczenie dodatkowe

additional conditions warunki dodatko-

we

additional contributions to equity

dop³aty do kapita³u

additional cover ubezpieczenie dodatko-

we

additional coverage ubezpieczenie do-

datkowe

additional death benefit dodatkowe

œwiadczenie z tytu³u œmierci

additional expense insurance ubezpie-

czenie dodatkowych kosztów

additional extended coverage dodatko-

wy zakres ubezpieczenia

additional insurance dodatkowy zakres

ubezpieczenia; ubezpieczenia dodatko-

we

additional insurance clause klauzula

dodatkowego ubezpieczenia

additional insurance premium dodatko-

wa sk³adka ubezpieczeniowa

additional insured osoba lub organizacja

posiadaj¹ca udzia³ w nieruchomoœci

wymieniona w polisie

additional living expense insurance

ubezpieczenie dodatkowych kosztów

utrzymania

additional premium sk³adka dodatkowa

additional premium for payment by in-

stallments sk³adka dodatkowa z tytu³u

p³atnoœci ratalnych

additional premium for short-period

cover sk³adka dodatkowa za krótkoter-

minowe pokrycie ubezpieczeniowe

additional provisions rezerwy dodatko-

we

additional risk ryzyko dodatkowe

additional security zabezpieczenie do-

datkowe

additional voluntary contributions do-

datkowe sk³adki dobrowolne na œwiad-

czenia emerytalne

add-on sales sprzeda¿ dodatkowa

address for service adres do dorêczeñ

adds-on dodatkowy zakres ochrony

ubezpieczeniowej

adequacy of coverage adekwatnoœæ po-

krycia

adequacy of technical provisions ade-

kwatnoœæ rezerw techniczno-ubezpie-

czeniowych (miernik stosowany przy

ocenie marginesu wyp³acalnoœci)

adequate compensation odpowiednie

odszkodowanie

adhesion agreement umowa przyst¹pie-

niowa

adjust a claim uregulowaæ roszczenie

adjust the premium korygowaæ sk³adkê

adjustable insurance premium korygo-

wana sk³adka ubezpieczeniowa

adjustable life insurance ubezpieczenie

na ¿ycie ze sk³adk¹ korygowan¹

adjustable premium korygowana

sk³adka ubezpieczeniowa

adjustable rate mortgage hipoteka z ko-

rygowana stop¹

adjusted net worth skorygowana war-

toœæ netto

adjusted premium skorygowana sk³adka

ubezpieczeniowa

adjusted premium method metoda sko-

rygowanej sk³adki ubezpieczeniowej

adjuster likwidator

adjustment dostosowanie; korekta; li-

kwidacja szkody

adjustment bureau biuro likwidacji

szkód

adjustment clause klauzula korekty (np.

sumy ubezpieczenia)

adjustment coefficient wspó³czynnik

przystosowania

adjustment costs koszty likwidacji

szkód

adjustment of claims rozliczenie rosz-

czeñ; zaspokojenie roszczeñ
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adjustment of expenses korekta kosz-

tów

adjustment of expenses incurred korek-

ta kosztów poniesionych

adjustment of losses likwidacja szkód

adjustment of sum insured korekta

sumy ubezpieczenia

adjustment office biuro likwidacji szkód

adjustment premium korekta sk³adki

ubezpieczeniowej; sk³adka skorygowa-

na; sk³adka ostateczna; sk³adka uzu-

pe³niaj¹ca

administration of medicaments zasto-

sowanie leków

administrative charge koszty admini-

stracyjne

administrative costs koszty administra-

cyjne

administrative expenses koszty admini-

stracyjne; wydatki administracyjne

administrator zarz¹dca

admissible risk ryzyko dopuszczalne

admission przyznanie; uznanie

admission of claim uznanie roszczenia

admission of liability przyznanie siê do

odpowiedzialnoœci

admit a claim przyj¹æ roszczenie

admitted assets dopuszczalne aktywa uj-

mowane w sprawozdaniu firmy ubez-

pieczeniowej

admitted reinsurer licencjonowany re-

asekurator (am.)

advance zaliczka

advance call zaliczkowa wp³ata

advance payment bond gwarancja

zwrotu zaliczki

advance premium sk³adka zaliczkowa

advances against policies zaliczki w ra-

mach polis

adverse development cover ochrona

przed niekorzystnym przebiegiem zda-

rzeñ ubezpieczeniowych

adverse deviation odchylenie nieko-

rzystne

adverse selection antyselekcja; selekcja

negatywna

advertisement reklama

advertising liability odpowiedzialnoœæ

z tytu³u dzia³alnoœci reklamowej

aerial insurance ubezpieczenie lotnicze

aerocargo insurance ubezpieczenie stat-

ków powietrznych od uszkodzeñ

aerocargo insurance ubezpieczenie ³ad-

unku w transporcie lotniczym

affection value wartoœæ faktyczna

affiliated company risks ryzyko spó³ek

powi¹zanych

age at death wiek w chwili œmierci

age at entry wiek na pocz¹tku okresu

ubezpieczenia; wiek wstêpu

age limits granice wieku (dolna lub gór-

na granica wieku jako podstawa akcep-

tacji wniosku o ubezpieczenie); prze-

dzia³ wiekowy

age of the acceding person wiek osoby

przystêpuj¹cej

age setback przesuniêcie granicy wieku

ageing reserves rezerwy okresowe

agency agencja; przedstawicielstwo

agency acts czynnoœci agencyjne

agency broker osoba prawna pro-

wadz¹ca dzia³alnoœæ brokersk¹

wy³¹cznie jako agent dla innego po-

œrednika ubezpieczeniowego

agency contract umowa agencyjna

agency manager kierownik agencji

ubezpieczeniowej

agency system system agencyjny

agent agent; poœrednik; przedstawiciel

agent’s certificate of authority œwiadec-

two pe³nomocnictwa agenta

agent’s errors and omissions insurance

ubezpieczenie agenta na wypadek

b³êdów i opuszczeñ

agent’s license zezwolenie na prowadze-

nie dzia³alnoœci agencyjnej

aggravated risk ryzyko wzmo¿one

aggregate ustalaæ limity

aggregate accounts sprawozdanie zbior-

cze

aggregate benefits œwiadczenia ogólne

adjustment of expenses aggregate benefits
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aggregate liability index indeks skumu-

lowanego zobowi¹zania; indeks sku-

mulowanego ryzyka

aggregate limit maksymalna kwota

wyp³aty w ramach polisy

aggregate table uproszczona tablica

umieralnoœci

aggregation of insurance periods sumo-

wanie okresów ubezpieczenia

agreed amount clause klauzula sumy

uzgodnionej

agreed premium uzgodniona wysokoœæ

premii

agreed sum of money uzgodniona kwota

pieniê¿na

agreed value uzgodniona wartoœæ

agreed value clause klauzula uzgodnio-

nej wartoœci

agreement porozumienie; umowa

agreement for exclusiveness umowa

o wy³¹cznoœci

agricultural equipment insurance

ubezpieczenie wyposa¿enia rolniczego

agricultural insurance ubezpieczenia

rolne

agricultural machinery insurance

ubezpieczenie maszyn rolniczych

aid pomoc

air cargo insurance ubezpieczenie ³ad-

unków lotniczych

air carrier przewoŸnik lotniczy

air carrier liability odpowiedzialnoœæ

przewoŸnika lotniczego

air crash wypadek lotniczy

air insurance ubezpieczenie lotnicze

air liability odpowiedzialnoœæ przewo-

Ÿnika lotniczego

air risk ryzyko lotnicze

air transport insurance ubezpieczenie

transportu lotniczego

air transportation insurance ubezpie-

czenie transportu lotniczego (am.)

aircraft hull insurance ubezpieczenie

casco statków powietrznych

aircraft liability ubezpieczenie od odpo-

wiedzialnoœci cywilnej z tytu³u u¿ytko-

wania statków powietrznych

aircraft operator operator statku po-

wietrznego

aircraft passenger insurance ubezpie-

czenie pasa¿erów lotniczych

all damage to a loss of property szkody

rzeczowe

all damages wszystkie szkody

all liability insurance ubezpieczenie

wszystkiej odpowiedzialnoœci cywilnej

all lines insurance ubezpieczenia kombi-

nowane

all loss insurance ubezpieczenie wszyst-

kich ryzyka

all risks wszystkie ryzyka

all risks cover pokrycie wszystkich ry-

zyk

all risks insurance ubezpieczenie

wszystkich ryzyk

all risks policy polisa ubezpieczenia

wszystkich ryzyk

alleviate the financial burden zmniej-

szyæ obci¹¿enie finansowe

allied perils ryzyka towarzysz¹ce

all-in insurance ubezpieczenie ³¹czne

allocated investment return przydzielo-

ne zwroty z lokat

allocation of insurance premiums alo-

kacja sk³adek ubezpieczeniowych

allocation of premium alokacja sk³adki

allocation of risk alokacja ryzyka; po-

dzia³ ryzyka

allocation to reserves odpis na rezerwy

allotment of bonus podzia³ premii; po-

dzia³ zni¿ek

allotted przydzielony

allowance for a loss bonifikata na stratê

allowance for expenses rezerwa na kosz-

ty

allowance for future expenses rezerwa

na przysz³e koszty

allowed amount dopuszczalna kwota

allowed assets aktywa dopuszczalne

allowed risk ryzyko dopuszczalne
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alteration of application zmiana wnio-

sku

alternate risk financing techniques me-

tody alternatywnego finansowania ry-

zyka

alternative risk transfer alternatywny

transfer ryzyka

alternative risk transfer instruments

alternatywne instrumenty transferu ry-

zyka

Altman’s model model Altmana (doty-

czy analizy upad³oœci)

ambulatory care opieka ambulatoryjna

ambulatory treatment leczenie ambula-

toryjne

amendment korekta; nowelizacja; popra-

wa; uzupe³nienie; zmiana

amicable settlement rozstrzygniêcie po-

lubowne

amortization of shares umarzanie

udzia³ów

amount kwota; suma

amount at risk suma ubezpieczenia

amount in dispute suma sporna

amount in words suma s³ownie

amount insured suma ubezpieczenia

amount of claim wysokoœæ roszczenia

amount of claims (remaining) to be

borne (by the undertaking) wysokoœæ

odszkodowañ pozosta³ych do wyp³ace-

nia (przez zak³ad)

amount of compensation kwota odszko-

dowania; wysokoœæ odszkodowania

amount of damage wysokoœæ szkody

amount of indemnity suma odszkodo-

wania

amount of insurance suma ubezpiecze-

nia

amount of loss suma strat; wartoœæ stra-

ty; wartoœæ szkody

amount of risk rozmiar ryzyka; suma

ubezpieczenia

amount of the minimum guarantee

fund wielkoœæ minimalnego funduszu

gwarancyjnego

amount of the premium wysokoœæ

sk³adki

amount of the premium accepted kwota

sk³adek przyjêtych

amount of the reserve for outstanding

risk kwota rezerw na pokrycie niewy-

gas³ego ryzyka

amount payable on settlement kwota

odszkodowania

amount set aside kwota wydzielona

amounts due from intermediaries nale-

¿noœci od poœredników ubezpieczenio-

wych

amounts due from policyholders nale-

¿noœci od ubezpieczaj¹cych

amounts due from the budgetary sec-

tor nale¿noœci od bud¿etu

amounts of benefits wysokoœæ œwiad-

czeñ

amounts owed to credit institutions zo-

bowi¹zania wobec instytucji kredyto-

wych

amounts owed to insurance intermedi-

aries zobowi¹zania wobec poœredni-

ków ubezpieczeniowych

amounts owed to policyholders zobo-

wi¹zania wobec ubezpieczaj¹cych

amounts owed to the budget zobo-

wi¹zania wobec bud¿etu

amounts owed under reinsurance zobo-

wi¹zania z tytu³u reasekuracji

ancillary benefits œwiadczenia dodatko-

we

ancillary cover dodatkowa ochrona

ubezpieczeniowa

ancillary risks ryzyka dodatkowe

animal insurance ubezpieczenie

zwierz¹t

animal keeper’s liability odpowiedzial-

noœæ w³aœciciela zwierz¹t

annual account sprawozdanie roczne

annual amortization roczna stawka

amortyzacji

annual amount of premiums roczny

zbiór sk³adek

alteration of application annual amount of premiums
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annual compensation rate wynagrodze-

nie roczne (am.)

annual policy polisa roczna

annual premium sk³adka roczna

annual report raport roczny; sprawozda-

nie roczne

annual return roczna deklaracja podat-

kowa

annual turnover obrót roczny

annuities ubezpieczenia rentowe

annuity renta

annuity assurance ubezpieczenie rento-

we

annuity claim roszczenie rentowe

annuity due renta nale¿na

annuity income dochód z renty

annuity insurance ubezpieczenie rento-

we; ubezpieczenie renty

annuity policy polisa ubezpieczenia ren-

towego

annulment uniewa¿nienie

annulment of an insurance contract

uniewa¿nienie umowy ubezpieczenia

antedate antydatowaæ

anticipated damage szkoda przewidy-

wana

anticipated mortality przewidywana

œmiertelnoœæ

anticipated profit oczekiwany (przewi-

dywany) zysk

antiselection selekcja negatywna

any one bottom limit odpowiedzialnoœci

ubezpieczyciela dla ka¿dego statku

(ub. mors.)

any one loss limit odpowiedzialnoœci

ubezpieczyciela wobec ka¿dego zda-

rzenia ubezpieczeniowego (ub. mors.)

apartment insurance ubezpieczenie

mieszkañ

applicable law obowi¹zuj¹ce prawo

applicant kandydat; ubiegaj¹cy siê;

zg³aszaj¹cy; zleceniodawca

application wniosek

application of controlling tools zastoso-

wanie instrumentów kontrolnych

application for automobile insurance

wniosek o ubezpieczenie pojazdu me-

chanicznego

application for insurance wniosek

o ubezpieczenie

application form formularz ubezpiecze-

niowy

apply for insurance wystêpowaæ o ubez-

pieczenie

apply for insurance license sk³adaæ

wniosek o wydanie zezwolenia na

dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹

appointed actuary wyznaczony aktu-

ariusz

apportionment podzia³ strat na poszcze-

gólne polisy ubezpieczeniowe

apportionment clause klauzula podzia³u

strat w ubezpieczeniu maj¹tkowym

appraisal ocena; oszacowanie; wycena

appraisal of claims wycena roszczeñ

appraisal of damage szacowanie szkód;

wycena szkód

appraisal of risk ocena ryzyka

appraisal report operat szacunkowy

appraiser rzeczoznawca

approval zatwierdzenie

approved zatwierdzony

aptitude test test kwalifikacji; test zdol-

noœci

arbitration award decyzja s¹du arbitra-

¿owego

arbitration clause klauzula arbitra¿owa

arbitration court s¹d arbitra¿owy

arbitration in maritime cases arbitra¿

w sprawach morskich

arbitration proceedings postêpowanie

arbitra¿owe

architect’s liability odpowiedzialnoœæ ar-

chitekta

arm’s length principle zasada wartoœci

rynkowej

arrest of vessel areszt statku

arson podpalenie

articles of association statut

ascertainment of loss ustalenie szkody

assert a claim stwierdziæ roszczenie
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assess oceniaæ

assess the insurance risk oceniæ ryzyko

ubezpieczeniowe

assessed value wartoœæ z wyceny

assessing credit risk ocena ryzyka kre-

dytowego

assessment ocena; wycena

assessment of damages ustalenie wyso-

koœci odszkodowania

assessment of performance ocena wyni-

ków

assessment of the insurance risk ocena

ryzyka ubezpieczeniowego

assessor bieg³y; rzeczoznawca

asset adequacy analysis analiza ade-

kwatnoœci aktywów

asset allocation alokacja aktywów

asset depreciation risk ryzyko spadku

wartoœci aktywów

asset mismatch risk ryzyko niedopaso-

wania aktywów

asset risk ryzyko aktywów

asset trading obrót aktywami

asset valuation wycena aktywów

asset valuation method metoda wyceny

aktywów

asset value wartoœæ maj¹tku

assets covering technical provisions ak-

tywa pokrywaj¹ce rezerwy technicz-

no-ubezpieczeniowe

asset-value insurance ubezpieczenie

wartoœci aktywów

assign a claim cedowaæ roszczenie

assigned benefits œwiadczenia cedowa-

ne; œwiadczenia przypisane

assigned claims roszczenia cedowane

assigned risk ryzyko cedowane; ryzyko

przypisane

assigned risk plan plan cedowanych ry-

zyk

assignee cesjonariusz

assigner cedent

assignment cesja (np. przeniesienie praw

z polisy ubezpieczeniowej)

assignment clause klauzula cesji

assignment of a claim cesja roszczenia;

odst¹pienie od roszczenia

assignment of benefits cesja œwiadczeñ

assignment of policy cesja polisy ubez-

pieczeniowej

assignment of reinsurance risk cesja ry-

zyka reasekuracji

assignment of the claim by way of

a guarantee przew³aszczenie nale¿no-

œci w drodze gwarancji

assignor cedent

assistance œwiadczenie pomocy

association stowarzyszenie; towarzystwo

association captive towarzystwo ubez-

pieczeniowe zale¿ne grupowe

Association of British Insurers Stowa-

rzyszenie Ubezpieczycieli Brytyjskich

Association of Burglary Insurance Sur-

veyors Stowarzyszenie Rzeczoznaw-

ców Ubezpieczeniowych ds. W³amañ

assumed liability zobowi¹zanie umowne

assumed loss ratio wskaŸnik umownej

szkodowoœci

assumption certificate œwiadectwo prze-

jêcia ubezpieczenia

assumption of debt przejêcie d³ugu

assumption of risk przejêcie ryzyka

assumption of risk rule zasada przejêcia

ryzyka

assurance ubezpieczenie (termin czê-

œciej stosowany w Kanadzie i W. Bry-

tanii ni¿ w USA)

assurance on death ubezpieczenie na

wypadek œmierci

assurance to survival to a stipulated

age ubezpieczenie na do¿ycie do okre-

œlonego wieku

assurance undertaking zak³ad ubezpie-

czeñ

assurer ubezpieczyciel

at a premium powy¿ej wartoœci nomi-

nalnej

at a rated premium z ustalon¹ sk³adk¹

at buyer’s risk na ryzyko kupuj¹cego

at carrier’s risk na ryzyko przewoŸnika

at seller’s risk na ryzyko sprzedaj¹cego

assess at seller’s risk
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at sender’s risk na ryzyko nadawcy; na

ryzyko wysy³aj¹cego

at shipper’s risk na ryzyko za³adowcy

attachment dodatkowe ubezpieczenie

attachment of insurance rozpoczêcie

biegu ubezpieczenia

attachment of risk wyst¹pienie ryzyka

attachment point limit udzia³u w³asnego

w umowie reasekuracji

attained age osi¹gniêty wiek

attendance allowance zasi³ek na opiekê

attestation clause klauzula poœwiadcze-

nia (potwierdzenie, ¿e umowa jest

wi¹¿¹ca)

auditor’s report sprawozdanie bieg³ego

rewidenta

authorization maksymalna kwota pokry-

cia ubezpieczeniowego, jak¹ ubezpie-

czyciel zapisze dla danego rodzaju

wartoœci maj¹tkowych lub ryzyka;

pe³nomocnictwo

authorized assets aktywa dopuszczalne

authorized insurer licencjonowany

ubezpieczyciel

authorized reinsurer licencjonowany re-

asekurator (am.)

auto insurance provider towarzystwo

oferuj¹ce ubezpieczenia komunika-

cyjne

auto motor insurance ubezpieczenia ko-

munikacyjne

auto theft kradzie¿ samochodu

automatic cover ubezpieczenie automa-

tyczne

automatic proportional reinsurance au-

tomatyczna reasekuracja proporcjo-

nalna

automatic reinsurance reasekuracja au-

tomatyczna

automatic renewal wznowienie automa-

tyczne (np. polisy ubezpieczeniowej)

automation automatyzacja

automobile insurance ubezpieczenia ko-

munikacyjne

automobile liability insurance ubezpie-

czenie od odpowiedzialnoœci cywilnej

w³aœcicieli samochodów

automobile use zastosowanie samocho-

du

available tools dostêpne narzêdzia (np.

analizy)

average awaria (ub. mors.); przeciêtny;

œredni

average adjuster dyspaszer; komisarz

awaryjny; komisarz rozliczaj¹cy awa-

riê poszczególn¹

average adjuster operations czynnoœci

komisarza awaryjnego

average burden of claims œrednia szko-

dowoœæ, œrednia wielkoœæ wyp³aco-

nych odszkodowañ

average claim roszczenie awaryjne; war-

toœæ przeciêtnej szkody

average clause klauzula proporcjonalne-

go podzia³u odpowiedzialnoœci; klau-

zula awaryjna (ub. mors.)

average cost of claim przeciêtna wartoœæ

roszczenia

average duration of life przeciêtny okres

trwania ¿ycia

average expectation of life przeciêtny

przewidywany okres ¿ycia

average premium przeciêtna sk³adka

ubezpieczeniowa

average premium system system

sk³adki przeciêtnej

average rate kurs przeciêtny; stawka

przeciêtna

averaged income dochód uœredniony

aviation lotnictwo

aviation hazard ryzyko lotnicze

aviation insurance ubezpieczenia lotni-

cze

aviation risk ryzyko lotnicze

avoid risk unikaæ ryzyka

avoidance of contract mo¿liwoœæ

odst¹pienia od umowy

avoidance of delay unikanie zw³oki

away from office poza biurem
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