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WHAT IS INSURANCE
Insurance is a means of protection from financial loss. It is a form of
risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent,
uncertain loss.
An entity which provides insurance is known as an insurer, insurance
company, insurance carrier or underwriter. A person or entity who buys
insurance is known as an insured or policyholder. The insurance
transaction involves the insured assuming a guaranteed and known
relatively small loss in the form of payment to the insurer in exchange for
the insurer's promise to compensate the insured in the event of a covered
loss. The loss may or may not be financial, but it must be reducible to
financial terms, and usually involves something in which the insured has
an insurable interest established by ownership, possession, or preexisting
relationship [1].
The insured receives a contract, called the insurance policy, which
details the conditions and circumstances under which the insurer will
compensate the insured. The amount of money charged by the insurer to
the insured for the coverage set forth in the insurance policy is called the
premium. If the insured experiences a loss which is potentially covered by
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the insurance policy, the insured submits a claim to the insurer for
processing by a claims adjuster. The insurer may hedge its own risk by
taking out reinsurance, whereby another insurance company agrees to
carry some of the risk, especially if the risk is too large for the primary
insurer to carry [2].
When a company insures an individual entity, there are basic legal
requirements and regulations. Several commonly cited legal principles of
insurance include:
) Indemnity – the insurance company indemnifies, or compensates,
the insured in the case of certain losses only up to the insured's interest.
) Benefit insurance – as it is stated in the study books of the
Chartered Insurance Institute, the insurance company does not have the
right of recovery from the party who caused the injury and to compensate
the insured regardless of the fact that insured had already sued the
negligent party for the damages (for example, personal accident insurance)
) Insurable interest – the insured typically must directly suffer from
the loss. Insurable interest must exist whether property insurance or
insurance on a person is involved. The concept requires that the insured
have a "stake" in the loss or damage to the life or property insured. What
that "stake" is will be determined by the kind of insurance involved and the
nature of the property ownership or relationship between the persons. The
requirement of an insurable interest is what distinguishes insurance from
gambling.
) Utmost good faith – (Uberrima fides) the insured and the insurer
are bound by a good faith bond of honesty and fairness. Material facts
must be disclosed.
) Contribution – insurers which have similar obligations to the
insured contribute in the indemnification, according to some method.
) Subrogation – the insurance company acquires legal rights to
pursue recoveries on behalf of the insured; for example, the insurer may
sue those liable for the insured's loss. The Insurers can waive their
subrogation rights by using the special clauses.
) Causa proxima, or proximate cause – the cause of loss (the peril)
must be covered under the insuring agreement of the policy, and the
dominant cause must not be excluded
) Mitigation – in case of any loss or casualty, the asset owner must
120
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attempt to keep loss to a minimum, as if the asset was not insured [1].
Insurance can have various effects on society through the way that it
changes who bears the cost of losses and damage. On one hand it can
increase fraud; on the other it can help societies and individuals prepare for
catastrophes and mitigate the effects of catastrophes on both households
and societies.
Insurance can influence the probability of losses through moral
hazard, insurance fraud, and preventive steps by the insurance company.
Insurance scholars have typically used moral hazard to refer to the
increased loss due to unintentional carelessness and insurance fraud to
refer to increased risk due to intentional carelessness or indifference.
Insurers attempt to address carelessness through inspections, policy
provisions requiring certain types of maintenance, and possible discounts
for loss mitigation efforts. While in theory insurers could encourage
investment in loss reduction, some commentators have argued that in
practice insurers had historically not aggressively pursued loss control
measures—particularly to prevent disaster losses such as hurricanes –
because of concerns over rate reductions and legal battles. However, since
about 1996 insurers have begun to take a more active role in loss
mitigation, such as through building codes.
Any risk that can be quantified can potentially be insured. Specific
kinds of risk that may give rise to claims are known as perils. An insurance
policy will set out in detail which perils are covered by the policy and
which are not. Below are non-exhaustive lists of the many different types
of insurance that exist. A single policy that may cover risks in one or more
of the categories set out below. For example, vehicle insurance would
typically cover both the property risk (theft or damage to the vehicle) and
the liability risk (legal claims arising from an accident). A home insurance
policy in the United States typically includes coverage for damage to the
home and the owner's belongings, certain legal claims against the owner,
and even a small amount of coverage for medical expenses of guests who
are injured on the owner's property.
Business insurance can take a number of different forms, such as the
various kinds of professional liability insurance, also called professional
indemnity (PI), which are discussed below under that name; and the
business owner's policy (BOP), which packages into one policy many of
121
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the kinds of coverage that a business owner needs, in a way analogous to
how homeowners' insurance packages the coverages that a homeowner
needs.
References:
1. A. Luqman. Investigating the factors influencing the life insurance market in
Ethiopia / A. Luqman Problems and Perspectives in Management. 2015. – Volume
13( Issue 2).
2. Dr. Sonal Nena. Performance Evaluation of Life Insurance Corporation (LIC)
of India / Dr. Sonal Nena / International Journal of Advance Research in Computer
Science and Management Studies. 2013, Volume 1 (Issue 7): pg.113-118.
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СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗВО
Стрімкий науково-технічний прогрес, розвиток інформаційних
технологій, посилення глобалізації економіки, масові міграції
фахівців, розширення міжкультурних контактів, зближення країн і
народів, орієнтація суспільства на діалог культур є характерними
політичними й соціокультурними чинниками, які визначають
цивілізаційні процеси в сучасному полікультурному світі. У таких
умовах набуває особливої актуальності питання оновлення змісту та
вдосконалення професійної підготовки фахівців аграрної галузі в
контексті гуманістичної парадигми вищої освіти, одним із напрямів
якої є формування полікультурної особистості. Інтерес до питань
забезпечення полікультурної освіти студентів аграрних закладів
вищої освіти обумовлений не лише процесами глобалізації та
євроінтеграції, але й потребою в обміні досвідом, здобутками,
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Збірник містить матеріали науково-практичної конференції викладачів і
студентів «Мова, культура та освіта». Доповіді відображають широкий спектр
досліджень із галузей мовознавчої, культурологічної та педагогічної наук:
методика викладання та інноваційні технології навчання, культурологічна
парадигма освіти, новітні напрямки у сучасному мовознавстві, реформування
системи професійної та довузівської підготовки. Представлені доробки
учасників конференції можуть бути корисними для викладачів, учителів,
наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться
питаннями підвищення якості освіти.
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