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Święta w tym roku, jak wszystko inne, będą dziwne.
 Aby poczuć Ducha Tegorocznej Wigilii ( kto pamięta
skąd ta nazwa? :-)  Proponuję oddać należne honory

Świętemu Mikołajowi, tak jak najlepiej umiemy – czyli
proponując mu niezbędną ochronę ubezpieczeniową :)  

Zakres pokrycia przedstawiam w formie wierszyka.
Uwaga:  w tym roku nauczymy się wreszcie, by nie
mówić Santa ‘Klaus’ tylko Santa ‘Klooz’ (długie o) :).
Łatwo zapamiętać, bo rymuje się z Clause (klauzula),

którą także czyta się jako Klooz, a nie Klaus :)   



Jak zwykle, najpierw słowniczek:
Słowniczek
A flaw – defekt, niedoróbka
Reindeer – renifer
Gross negligence – rażące niedbalstwo
Diligence – staranność 
Brisk – szybki
To eagerly await – czekać z utęsknieniem
Premium due date – data płatności składki 
To aim – mieć na celu
To litigate - procesować się
To blame - obwiniać
Lame – słabe, kiepskie
To waive the subrogation – zrzec się prawa do regresu
Duration – czas trwania 



Santa Claus gets a special clause 

Especially for Santa Claus
We’ll add a special clause
Eliminate the flaws
According to the laws 

Well, just because
He is the Santa Claus

We’ll cover the reindeer
Because they are so dear
Plus gross negligence
And lack of diligence

Well, just because
He is the Santa Claus

We’ll estimate the risk
The process will be brisk
We’ll eagerly await
The premium due date

Well, just because
He is the Santa Clause

We’ll settle every claim
And we will never aim
To litigate or blame
That would be so lame!  

Well, just because
He is the Santa Clause

We’ll waive the subrogation
To limit his frustration
 For the whole duration
of our great relation

Well, just because 
He is the Santa Claus 



A teraz na poważnie: 
jeśli chcecie poćwiczyć ubezpieczeniowe słownictwo i

wymowę, polecamy:
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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.
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