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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ 7ης /11/2009 – ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 11:00-13:00
1. Με ποιους τρόπους επιδρά η Ιδιωτική Ασφάλιση στην οικονομία ;
2. Τι είναι το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο; Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η ασφαλιστική
επιχείρηση δεν συγκροτεί τα κατώτερα όρια που τίθενται ανά κλάδο;
3. Τι κίνδυνο διατρέχει μια ασφαλιστική επιχείρηση αν θέσει τα ασφάλιστρά της α) πολύ ψηλά και β)
πολύ χαμηλά (ανεπαρκή);
4. Ποια είναι η έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
σύμφωνα το π.δ.190/06;
5. Ποιές κυρώσεις επιβάλλονται και σε ποιους από την άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολαβησης από
άτομα που δεν πληρουν τις νόμιμες προυποθέσεις.
6. Ποια είναι τα ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με τον ν.2496/97;
7. Ποιοι λόγοι καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης από τον ασφαλιστή προβλέπονται στον
νόμο (ν.2496/97);
8. Τι είναι το underwriting και ποιες οι πηγές πληροφοριών του underwriter;
9. Τι είναι έκθεση πραγματογνωμοσύνης και για ποιους λόγους χρειάζεται;
10. Μπορούν οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης αυτοκίνητων να
αντιταχθούν κατά του τρίτου ζημιωθέντος; Δικαιολογήστε την απάντηση σας .
11. Ποιος είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ποιες είναι οι συνήθεις καλύψεις;
12. Τι είναι αποζημιωτική αρχή για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και πώς νοείται η απαγόρευση
πλουτισμού μέσω της ασφάλισης ;
13. Τι είναι «απαλλαγή» στα ασφαλιστήρια κατά ζημιών και ποιος ο σκοπός της εφαρμογής της;
14. Τι γνωρίζετε για τα προϊόντα unit linked; Ποια είναι η σχέση των προϊόντων αυτών με τα
Αμοιβαία Κεφάλαια;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να απαντηθούν από τα 14 θέματα τα 10 - Τα θέματα είναι ισότιμα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ.

