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Warszawa, 4 kwietnia 2018 r.

„Zabezpieczamy Przyszłość” – rusza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń

Nawet 6 tys. zł oraz płatny staż w towarzystwie ubezpieczeniowym Open Life czeka na autorów najciekawszych 
prac licencjackich i magisterskich poświęconych ubezpieczeniom na życie. Zgłoszenia do udziału w konkursie 

„Zabezpieczamy Przyszłość” można nadsyłać do 30 września 2018 r. 

Organizowany przez Open Life TU Życie S.A. konkurs „Zabezpieczamy Przyszłość” jest skierowany do autorów prac licencjackich  
i magisterskich związanych z szeroką rozumianą tematyką ubezpieczeń na życie. Celem inicjatywy jest rozwijanie wśród studentów 
i absolwentów uczelni wyższych zainteresowania obszarem ubezpieczeń ochronnych, edukacja finansowa oraz stworzenie 
możliwości rozwoju osobom, które chciałyby w przyszłości związać się zawodowo z branżą ubezpieczeniową.

Bardzo cenimy sobie możliwość współpracy z młodymi osobami, którzy niejednokrotnie mają zupełnie inne od nas spojrzenie 
na rynek i świat ubezpieczeń. Wierzymy, że ich otwartość i kreatywność jest bardzo potrzebna branży. Chcemy wspierać 
studentów zainteresowanych rozpoczęciem kariery w ubezpieczeniach, dlatego autorom najciekawszych prac konkursowych, 
oprócz nagród finansowych, z chęcią zaproponujemy również płatne staże w naszym towarzystwie, aby mogli od środka 
poznać proces tworzenia, sprzedaży i obsługi ubezpieczeń oraz przekonać się, że nasza branża jest naprawdę ciekawa  

– mówi Krzysztof Bukowski, prezes zarządu Open Life TU Życie S.A. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace napisane w j. polskim i obronione w roku akademickim 2017/2018, których wiodącym 
tematem są ubezpieczenia na życie, w szczególności ubezpieczenia ochronne. Prace będą oceniane m.in. pod kątem oryginalnego 
ujęcia tematu, nowatorskiego i twórczego charakteru pracy czy też poprawności merytorycznej. Zgłoszenia do I etapu konkursu 
są przyjmowane do 30 września 2018 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie http://stypendium-konkurs.openlife.pl.

Organizowany w ramach „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)” z Ministerstwem Rozwoju, 
konkurs realizuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Dobra Jakość Edukacji. Partnerem konkursu „Zabezpieczamy 
Przyszłość” jest AIESEC Warszawa SGH. Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawuje branżowy portal poświęcony 
ubezpieczeniom http://www.beinsured.pl.

Open Life TU Życie S.A. to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w tworzeniu, we współpracy z bankami i innymi 
instytucjami finansowymi, innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych na życie. W portfolio spółki znajdują się również 
ubezpieczenia łączące funkcję oszczędzania z elementami ochronnymi oraz ubezpieczenia grupowe pracownicze. Spółka jest 
laureatem wielu nagród branżowych, w tym Orderów Finansowych. Więcej informacji o spółce znajduje się na stronie www.openlife.pl

AIESEC Warszawa SGH - jeden z największych oddziałów lokalnych w Polsce. To właśnie tutaj, w 1971 roku, rozpoczęła się 
historia AIESEC Polska. Zrzesza ponad 100 aktywnych członków ze stołecznych uczelni, którzy realizują projekty społeczne  
i biznesowe docierające do kilkudziesięciu tysięcy osób.

beinsured.pl to pierwszy na polskim rynku portal, który powstał w celu dzielenia się wiedzą oraz kompetencjami z zakresu 
ubezpieczeń. Miejsce tworzone jest przez wykwalifikowany zespół z myślą profesjonalistach, którzy każdego dnia w pracy 
zawodowej stykają się z tematami ubezpieczeń.
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