Likwidacja szkód komunikacyjnych
Program studiów podyplomowych
„LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH”
Liczba godzin 150
Czas trwania 2 semestry
Lp.
Nazwa przedmiotu

Ilość
godzin

1

Ogólne wiadomości nt. ubezpieczeń

8

komunikacyjnych, w szczególności w
odniesieniu do Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia
2

Budowa pojazdów

34

3

Odpowiedzialność za zaistniałe

12

zdarzenia w aspekcie Prawa o Ruchu
Drogowym i Kodeksu Cywilnego
4

Zakres dokumentacji szkodowej

4

5

Likwidacja szkód w zakresie OC

10

komunikacyjnego
6

Likwidacja szkód w zakresie AC

8

komunikacyjnego
7

Likwidacja szkód na rzecz

8

Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego
8

Likwidacja szkód w zakresie Zielonej

8

Karty
9

Zagadnienia rzeczoznawcze w zakresie 16
techniki samochodowej, niezbędne do
likwidacji szkód komunikacyjnych

10

Audatex jako narzędzie do likwidacji
szkód komunikacyjnych

32

11

Podstawy zasad rekonstrukcji
wypadków drogowych

10

Razem

150

Cel studiów – gospodarka rynkowa w Polsce wyzwoliła nowe siły społeczno – ekonomiczne i nowe

sposoby korzystania z nich. Jedną z ważnych dziedzin tej gospodarki jest szeroki wachlarz firm
ubezpieczeniowych, działających na naszym rynku. Ich rozwój rodzi potrzebę dysponowania wysoce
wykwalikowaną kadrę zawodową o szerokich specjalistycznych uprawnieniach. Studia gwarantują w
pełni profesjonalne przygotowanie oraz zapewniają;
- przeszkolenie w zakresie wykorzystania programu do likwidacji szkód komunikacyjnych „Audatex” z
jednoczesnym uzyskaniem licencji,
- przeszkolenie w zakresie likwidacji szkód z Zielonej Karty i na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
Słuchacze studiów – naszą propozycję kierujemy do pracowników firm ubezpieczeniowych oraz
wszystkich pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć specjalistyczne uprawnienia
w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych a także likwidacji szkód komunikacyjnych. Uczestnicy
otrzymują Dyplom Ukończenia Studiów oraz Licencję na korzystanie z programu „Audatex”.

Czesne za studia podyplomowe
Wpłat należy dokonywać na konto uczelni:
BS Przysucha O/ Drzewica
65 9145 1011 4001 1945 2000 0004

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. Przekroczenie
terminu płatności powoduje naliczenie odsetek ustawowych ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późn.zm.)
Wpisowe 100 zł

Kierunek

Likwidacja szkód
komunikacyjnych

Czesne jednorazowe

Czesne
w ratach
1250 zł

2500 zł / za cały rok

Czesne należy wpłacać w następujących terminach:
- I rata płatna w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
- II rata płatna do pierwszego zjazdu II semestru.

1250 zł

