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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 06/11/2004
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Αναφέρατε δύο περιπτώσεις όπου κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά.
2. Η ιδιωτική ασφάλιση στηρίζεται στην κοινωνία κινδύνων. Δηλαδή την αποζημίωση των ολίγων παθόντων
από τα ασφάλιστρα των πολλών ασφαλισμένων. Προκειμένου ο ασφαλιστής να ασκήσει την ασφαλιστική
τεχνική και να προχωρήσει στην ασφάλιση, ποια στάδια ή παραμέτρους λαμβάνει υπόψη;
3. Τι είναι το εγγυητικό κεφάλαιο και ποιο το ελάχιστο κατώτατο όριό του στις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής;
4. Ποιες είναι σύμφωνα με το νόμο οι δραστηριότητες του ασφαλιστικού συμβούλου και πώς χαρακτηρίζει ο
νόμος τη σχέση που τον συνδέει με την ασφαλιστική εταιρεία;
5. Αναφέρατε μέτρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του διαμεσολαβούντος.
6. Ποιες οι συνέπειες της εκ δόλου κακής ή πλημμελούς περιγραφής του ασφαλιζομένου κινδύνου κατά τη
σύναψη της σύμβασης;
7. Τι γνωρίζετε για την προσωρινή ασφάλιση; Αναπτύξατε όρους και προϋποθέσεις για να ισχύσει.
8. Πώς συνάπτεται η ασφαλιστική σύμβαση και από πότε αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη;
9. Ποιά πρόσωπα μπορούν να κάνουν διακανονισμό ζημιών;
10. Μπορούν οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να
αντιταχθούν κατά του τρίτου ζημιωθέντος; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
11. Επεξηγήστε την έννοια «ατύχημα». Ποια είδη παροχών δίνονται σε περίπτωση ατυχήματος;
12. Τι σκοπούς εξυπηρετούν οι διάφορες απαλλαγές στις αποζημιώσεις που μπορεί να υπάρχουν στις
ασφαλιστικές συμβάσεις;
13. Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά, διάρκεια και τρόπο διάθεσης στο κοινό των ομολόγων σταθερής
απόδοσης ή σταθερού επιτοκίου ;
14. Δώστε την έννοια: α) της αντασφάλισης, β) της αναλογικής αντασφάλισης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να απαντηθούν από τα 14 θέματα τα 10 – Τα θέματα είναι ισότιμα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ

