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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 13 / 03 / 2004
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Τι είναι ασφαλιστική διαμεσολάβηση ;
2. Δώστε την έννοια της ασφαλιστικής αγοράς και αναφέρατε τους παράγοντες που την απαρτίζουν.
3. Ποια πρόσωπα ασκούν διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση και ποια είναι η συμβολή τους στην
ασφαλιστική αγορά;
4. Δώστε την έννοια των όρων ασφάλισμα, λήπτης ασφάλισης, ασφαλισμένος.
5. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν η ασφαλιστική εταιρία και το διαμεσολαβούν στην ασφάλιση
πρόσωπο μετά την ανακοίνωση επέλευσης του κινδύνου;
6. Τι γνωρίζετε για την κάλυψη αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου και ποια είναι τα κατώτατα
υποχρεωτικά όρια;
7. Δώστε την έννοια της συνασφάλισης (πότε υπάρχει συνασφάλιση;). Αναφέρατε ένα παράδειγμα για
το πως υλοποιείται.
8. Επενδυτικό προϊόν Α έχει βέβαιο κέρδος (όφελος) 240 ευρώ. Επενδυτικό προϊόν Β έχει πιθανότητα
25% να κερδίσει 1.000 ευρώ και 75% πιθανότητα να μην κερδίσει τίποτα. Ποιο από τα δύο είναι
οικονομικά προτιμότερο και γιατί;
9. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από οδηγό χωρίς δίπλωμα (νόμιμη άδεια οδήγησης)
αναφέρατε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την αστική
ευθύνη του οδηγού.
10. Τι είναι ασφάλιση θανάτου και τι επιβίωσης;
11. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού πράκτορα σε περίπτωση λύσης της πρακτοριακής
σύμβασης;
12. Ορίσατε το δικαίωμα εναντίωσης. Ποιες είναι οι περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης
και η πρακτική του σημασία;
13. Ποια είναι η σημασία της αίτησης (πρότασης) ασφάλισης και ποια είναι η συμβολή του
διαμεσολαβούντος στη σωστή συμπλήρωσή της από τον ασφαλισμένο;
14. Ποιος είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ποιες είναι οι συνήθεις καλύψεις;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να απαντηθούν από τα 14 θέματα τα 10 – Τα θέματα είναι ισότιμα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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