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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1. Ε.Π.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ι.Α.Σ.)
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 25/06/2005
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Αναφέρατε το περιεχόμενο της έννοιας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
2. Αναπτύξτε τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την αυστηρή εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών.
3. Τί είναι το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και ποιά η λειτουργία του;
4. Ποιά είναι τα ελάχιστα ζητήματα που πρέπει να καθορίζει η πρακτορειακή σύμβαση;
5. Δώστε την έννοια του ασφαλιστικού συμφέροντος και εξηγείστε την πρακτική του σημασία.
6. Αναφέρατε τις βασικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στην ασφαλιστική εταιρία μετά την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.
7. Αναφέρατε τα πρόσωπα που διενεργούν διακανονισμό αποζημιώσεων.
8. Τί είναι το underwriting και ποιά η πρακτική του σημασία;
9. Αναφέρατε παραδείγματα παροχών – καλύψεων στις ασφαλίσεις ασθενείας.
10. Κάποιος επιθυμεί να ασφαλίσει ένα πίνακα μεγάλης αξίας. Μετά από εκτίμηση, η ασφαλιστική αξία του
πίνακα είναι 15.000 Ευρώ και το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνείται να καλύψει ο ασφαλιστής είναι 10.000
Ευρώ. Ο πίνακας υφίσταται ζημιά που αντιστοιχεί σε 6.000 Ευρώ. Ερωτάται: α) Ποιά είναι η οφειλόμενη
από τον ασφαλιστή αποζημίωση; β) Ποιά είναι η οφειλόμενη αποζημίωση αν η ασφάλιση έχει συναφθεί με
τον όρο σε «πρώτο κίνδυνο»;
11. Ποιά είναι η έννοια της «Αποζημιωτικής Αρχής»; Αναφέρατε τις διαφορές στην αποζημίωση από ασφαλιστή
σε σχέση με την αποζημίωση από υπεύθυνο αδικοπραξίας.
12. Ποιά είναι τα είδη Χρηματιστηρίων και τί γνωρίζετε γι’ αυτά;
13. Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς ομολόγων;
14. Αναφέρατε τέσσερις τουλάχιστον προαιρετικές καλύψεις στην ασφάλιση αυτοκινήτου.
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

