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Εξετάσεις Διαμεσολαβούντων της 28-6-03.
θεματα: Διάρκεια 2 ωρες
1.
2.
3.
4.
5.

Τι είναι ιδιωτική ασφάλιση ; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ;
Τι είναι τεχνικά αποθέματα και τι είναι ασφαλιστική τοποθέτηση;
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής του ασφαλιστικού συμβούλου στο Επιμελητήριο;
Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα εναντίωσης και πώς ασκείται;
Τι είναι κίνδυνος στις ασφαλίσεις και πώς μετράται; Aναφέρατε τρία παραδείγματα κινδύνων που
καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση;
6. Τι γνωρίζετε για την ακύρωση ασφαλιστικής σύμβασης αυτοκινήτου;
7. Τι είναι αποζημιωτική αρχή για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και πως νοείται η απαγόρευση
πλουτισμού μέσω της ασφάλισης ;
8. Τι είναι Χρηματιστήριο; Αναφέρατε τα είδη Χρηματιστηρίων.
9. Γιατί αντασφαλίζεται μια ασφαλιστική εταιρία;
10. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπασφάλισης στην ασφαλιστική αποζημίωση; Δώστε αριθμητικό
παράδειγμα.
11. Αναφέρατε δυο περιπτώσεις που σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία ανακαλείται η άδεια
λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για παράβαση νόμου.
12. Τι είναι “απαλλαγή” στα ασφαλιστήρια κατά ζημιών και ποιός ο σκοπός της εφαρμογής της ;
13. Ποια είναι τα εκ του νόμου δικαιώματα του ασφαλιστικού συμβούλου σε περίπτωση: i)
καταγγελίας της σύμβασής του εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης ii)παραίτησής του και iii)
θανάτου του ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ;
14. Τι είναι επίταση του κινδύνου και ποιές οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να απαντηθούν από τα 14 θέματα τα 10 – Τα θέματα είναι ισότιμα.
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