UBEZPIECZENIOWE WIERSZYKI

Specjalistyczne kursy językowe
i tłumaczenia dla
branży ubezpieczeń
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Czy da się napisać wiersz o udziale własnym?
Ależ owszem, czemu nie, w czasie pandemii uda się :) .
Proponuję serię ubezpieczeniowych wierszyków, które się
ładnie rymują, ucząc nas dobrej wymowy oraz słówek.
Potrzeba 5 minut czasu… Plus można się trochę pośmiać ,
co wszystkim się teraz przyda :)
Wierszyk nr 1
Na co zwrócić uwagę: Zasada jest prosta, choć mało kto ją
stosuje: jeśli słowo ma końcówkę -able, to żeby nie wiem co,
nie można tej końcówki przeczytać jako EIBL (czyli tak jak
czytamy to be able, to buy a table etc).
Końcówkę takiego słowa czytamy jako EBL.

Najpierw przeczytajcie słowniczek, żeby w pełni docenić
literackie walory wiersza :)
Słowniczek
Policyholder – ubezpieczony/ubezpieczający
Renewal- wznowienie
Deductible - udział własny
Unforgivable- niewybaczalne
Utterly - kompletnie
Inexplicable - niewytłumaczalne
Loss ratio – wskaźnik szkodowości
Inadmissible - niedopuszczalne
Incredible - niewiarygodne

Policyholder’s lament at renewal
God, it’s unbelievable
I don’t want a deductible!
It’s unforgivable
Utterly inexplicable
That they would propose
A deductible!
I know, I know…
My loss ratio has been horrible
My attitude to risk- inadmissible!
But still, I find it incredible
That I need to accept
A deductible…

Szybkie ćwiczenie:
Wybierz odpowiednie słowo ze słowniczka, żeby
wypełnić luki:
1. The policy is due for ……………….in 30 days.
2. The client will be offered a discount if he accepts a
…………..
3. I don’t know why they are raising my premium, it’s
…………………..!
4. Before renewal, we need to analyze the risk, including
the …………………….for the last year.
5. I’m sorry, this document is ………………….We can’t accept
it.
6. Because of your mistake, I did not receive a discount.
It’s ………………!

Odpowiedzi:
1 renewal, 2 deductible, 3 inexplicable, 4 loss ratio, 5 inadmissible, 6 unforgivable

A teraz na poważnie:
jeśli chcecie poćwiczyć ubezpieczeniowe słownictwo i
wymowę, polecamy:
REPETYTORIUM
ANGIELSKI W UBEZPIECZENIACH

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

604 807 903

office@premium-english.pl

Szkoła powstała w 2011 roku. Ofertę kursów językowych kierujemy
wyłącznie do branży ubezpieczeń – brokerów, agentów, pracowników
zakładów ubezpieczeń. Wraz z klientami od 10 lat analizujemy język
ubezpieczeń używany w OWU, korespondencji ubezpieczeniowej,
raportach
i
analizach
branżowych.
Uczymy
słownictwa
ubezpieczeniowego w szerszym kontekście, z uwzględnieniem terminologii
medycznej, prawniczej i finansowej. Przygotowujemy do telekonferencji,
prezentacji, wystąpień publicznych i tych w mniejszym gronie
prowadzonych po angielsku.

