ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων
Οχημάτων.
Αναφέρετε ποιοι περιορισμοί δεν μπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο
Πιστοποιητικό ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μπορεί να περιορίζει
την κάλυψη αναφορικά με τέτοια ζητήματα.

2.

Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές
Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου, έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους
πελάτες τους.

3.

Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του.

4.

Τι σημαίνει «Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία» και ποιες οι εξαιρέσεις ενός
ναυτασφαλιστηρίου συμβολαίου.

5.

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός. Ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να
επεκταθούν σ’ αυτό με την πληρωμή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου.

6.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση
Υαλοπινάκων.

7.

Το ασφάλιστρο σε μια ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης υπολογίζεται με την
εφαρμογή ενός ποσοστού στο σύνολο του κύκλου εργασιών.
α) Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται αυτό το
ποσοστό
β) Αναφέρετε τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη
επαγγελματικής ευθύνης.

8.

Τι καλύπτει μια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων
υπάρχουν;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

2.

Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων οχημάτων, σε σχέση με τα πιο
κάτω:
α.

Τα άτομα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα.

β.

Το ίδιο το μηχανοκίνητο όχημα.

Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν δυο (2) από τα πιο κάτω:
α.

Κοινοπραξία Ασφαλιστών Oχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη αποδεκτών
Κινδύνων.

β.

Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (M.I.F.).

γ.

Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών.

3.

Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Ευθύνης Εργοδότη.

4.

Ποια θέματα θεωρούνται ουσιώδη στην Ασφάλιση Κλάδου Ατυχημάτων, για τα οποία
θα πρέπει απαραίτητα να δοθούν ακριβείς πληροφορίες από το προτεινόμενο προς
ασφάλιση άτομο, σε μια πρόταση ασφάλισης.

5.

Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ μια Ασφάλιση Πυρός.

6.

Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε
ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.

7.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων.

8.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και μιας Ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

Περιγράψετε με λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κύπρο.

2.

Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν 2 (δυο) από τα πιο κάτω:
α)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών και Ειδικών Κινδύνων

β)

Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

γ)

Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών.

3.

Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό ασφάλισης
Ευθύνης Εργοδότη

4.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Ιατροφαρμακευτικών
Εξόδων.

5.

Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι 3 (τρεις) προσφερόμενες καλύψεις σε
ένα ναυτασφαλιστήριο.

6.

Περιγράψετε την διαφορά μεταξύ της Συνασφάλισης και της Υποασφάλισης.

7.

Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε 3 (τρεις) από τις επεκτάσεις του
συμβολαίου.

8.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Προσωπικής
Ευθύνης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007
1.

Ποιά η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης, σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.

2.

Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το πιστοποιητικό ασφάλισης
Ευθύνης Εργοδότη.

3.

Ποια η διαφορά μεταξύ μίας ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και μιας ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης.

4.

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης.

5.

Αναφέρετε τι καλύπτει , που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση «Όλων των
Κινδύνων».

6.

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας, τι θα αποζημιωθεί ένας
ασφαλισμένος κάτω από μια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιστάσεις:

7.

α)

Αξία κτιρίου και περιεχομένου
Ασφαλιστική κάλυψη για
Ζημιά
Αποζημίωση

₤200,000
₤150,000
₤ 60,000
₤

β)

Αξία κτιρίου και περιεχομένου
Ασφαλιστική κάλυψη για
Ζημιά
Αποζημίωση

₤400,000
₤400,000
₤200,000
₤

γ)

Αξία κτιρίου και περιεχομένου
Ασφαλιστική κάλυψη για
Ζημιά
Αποζημίωση

₤300,000
₤400,000
₤ 30,000
₤

δ)

Αξία κτιρίου και περιεχομένου
Ασφαλιστική κάλυψη για
Ζημιά
Αποζημίωση

₤600,000
₤400,000
₤600,000
₤

Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν δυο (2) από τα πιο κάτω:
Α)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών και Ειδικών κινδύνων

Β)

Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Γ)

Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών.

8. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
1. (α)
(β)

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της υποασφάλισης και
της υπερασφάλισης.
Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας
τι θα αποζημιωθεί ένας ασφαλισμένος κάτω από μια ασφάλιση
Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

400.000
280.000
100.000
3.000
..............

(β)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

300.000
300.000
200.000
10.000
..............

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

500.000
400.000
50.000
10% επί της ζημιάς
..............

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

300.000
450.000
100.000
3.000
..............

(γ)

(δ)

2.

Αναλύστε:
(α) Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός
ναυτασφαλιστηρίου συμβολαίου;
(β) Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του
ασφαλίστρου σε ένα ναυτασφαλιστήριο.

3.

4.

5.

Αναφέρετε:
(α) Κάτω από ποιές περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς
τους υπαλλήλους τους.
(β) Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το
πιστοποιητικό ασφάλισης ευθύνης εργοδότη.
Περιγράψετε τι σημαίνουν τέσσερα από τα πιο κάτω:
(α) Κοινοπραξία
Ασφαλιστών
Οχημάτων
Δημόσιας Χρήσης
Αποδεκτών Κινδύνων
(β) Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων μετά από απαίτηση
(γ) Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών
(δ) «Γενική Αβαρία» σε ναυτασφαλιστήριο
(ε) Χαριστική Πληρωμή.

και

μη

Το ασφαλισμένο όχημα έχει Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη και οδηγείται από μη
εξουσιοδοτημένο οδηγό. Εμπλέκεται σε δυστύχημα, προκαλώντας ζημιές στο
ασφαλισμένο όχημα €3000 και στο όχημα του τρίτου €2000, την ευθύνη φέρει
αποκλειστικά ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος.
Αναφέρετε:
(α) Με ποιο τρόπο θα διευθετηθούν οι πάνω ζημιές;
(β) Τι καλύπτει η Περιεκτική ασφάλιση;
(γ) Πέντε (5) επεκτάσεις τις οποίες, με την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου
προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων
Οχημάτων.

6.

Αναφέρετε :
(α) Τι καλύπτει, που χρησιμοποιείται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση
Χρημάτων;
(β) Τι καλύπτει μια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη
ασφαλιστηρίων υπάρχουν;

7.

Αναφέρετε:
(α) Πως διευθετούνται οι διαφωνίες στις περιπτώσεις απαιτήσεων;
(β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού
για απαίτηση σε:
1. Σε συμβόλαιο Ευθύνης
2. Σε συμβόλαιο Περιουσίας
3. Σε συμβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

8.

του πληρωτέου

Αναφέρετε:
(α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων;
(β) Τι στοιχεία πρέπει να περιέχονται σε μια πρόταση για ασφάλιση
Ατυχημάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση του κινδύνου.

ποσού

Προσωπικών

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
1.

Τι σημαίνει η λέξη Πυρκαγιά κάτω από ένα «Ασφαλιστήριο Πυρός»;
(α)
(β)
(γ)

2.

3.

Ποιες άλλες ζημιές περιλαμβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά;
Πότε παύει να είναι σε ισχύ μια ασφάλεια πυρός;
Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να επεκταθούν σ’ αυτό
πληρωμή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου;

με

την

Περιγράψετε τι σημαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Διαιτησία (σε συμβόλαιο Πυρός)
Υποασφάλιση
Περίοδος αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών
Καλυπτικό Σημείωμα (σε συμβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχημάτων)
Ρήτρα Υποθήκης.

(α)

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Με την πληρωμή επιπρόσθετων ασφαλίστρων ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί
να συμπεριληφθούν.
Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ μια ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

(β)
(γ)
4.

Αναφέρετε σε συντομία τα πέντε (5) ωφελήματα που προσφέρονται στον ασφαλισμένο
κάτω από ένα Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων.

5.

Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόμενες καλύψεις σε ένα
ναυτασφαλιστήριο.

6.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται μια Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων και ποια η
διαφορά από την Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων.

7.

Αναφέρετε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού του πληρωτέου
ποσού για απαιτήσεις:
(α)
(β)
(γ)

8.

σε συμβόλαια Ευθύνης
σε συμβόλαια Περιουσίας
σε συμβόλαια Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Ευθύνης Εργοδότη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006
1.

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης;

2.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πως
υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο.

3.

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου
συμβολαίου;

4.

Τι σημαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη πυρκαγιά και ποιες άλλες ζημιές
που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται.

5.

Περιγράψετε τι σημαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω σε μια ασφάλιση Πυρός:
α) Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών.
β) Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών μετά από απαίτηση.
γ)

Ρήτρα υποθήκης.

δ)

Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών.

ε)

Ασφάλιση σε αξία καινούργιου.

6.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων.

7.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και μιας ασφάλισης
Ανάκλησης Προϊόντων.

8.

Τι είναι ο Κλάδος Βοηθείας και ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες καλύψεις στον κλάδο
αυτό;

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
1.

Το ασφαλισμένο όχημα έχει περιεκτική κάλυψη. Ο Ασφαλισμένος σκοπεύει να μεταβεί για
διακοπές στο εξωτερικό και για τις μετακινήσεις του θα πάρει μαζί του το όχημά του.
Αναφέρετε:
(α) Tις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος έτσι ώστε να έχει
ασφαλιστικές καλύψεις.
(β) Tι είναι το καλυπτικό σημείωμα και ποια στοιχεία περιλαμβάνονται.

2.

3.

σωστές

Περιγράψετε τι σημαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω:
(α) Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
(β) Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο)
(γ) Περίοδος Αποζημίωσης
(δ) Ρήτρα Υποθήκης
(ε)
Διαιτησία.
(α)

Περιγράψετε (δίνοντας παραδείγματα) τι είναι και πως λειτουργούν τα δηλωτικά
συμβόλαια;
(β) Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ μια Ασφάλεια Πυρός;

4.

Σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, μετά από διαρροή αερίων από τις εγκαταστάσεις του
κλιματισμού, είχαμε σαν αποτέλεσμα το θάνατο δυο υπαλλήλων και τριών πελατών του
ξενοδοχείου.
Αναφέρετε κάτω από ποια συμβόλαια θα πληρωθούν οι απαιτήσεις και τι καλύπτουν και τι
εξαιρούν τα συγκεκριμένα συμβόλαια.

5.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Κατά Παντός
Κινδύνου Εργολάβου.

6.

(α)

7.

Αναφέρετε :
(α) Ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόμενες καλύψεις σε ένα
ναυτασφαλιστήριο.
(β) Πότε πρέπει να υφίσταται το ασφαλιστικό συμφέρον στις ασφαλίσεις Μεταφορών
Εμπορευμάτων.

Αναφέρετε ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για την ορθή αξιολόγηση
και τιμολόγηση του κινδύνου για την ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων.
(β) Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο ταξιδίου.

8.

Μετά από έλεγχο σε Τραπεζικό οργανισμό διαφάνηκε ότι ποσό €50.000 είχε κλαπεί κατά
την πρόσφατη διάρρηξη που είχε ο οργανισμός ενώ ποσό €30.000 κλάπηκε από
υπάλληλο του οργανισμού.
Αναφέρετε:
Κάτω από ποια συμβόλαια θα διευθετηθούν οι απαιτήσεις του Τραπεζικού oργανισμού;
Τι καλύπτουν και που προσφέρονται τα πιο πάνω συμβόλαια;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

2.

3.

(α) Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3)
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

σχέδια

(β)

Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να συμπεριληφθούν στην ασφάλιση
Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή επιπρόσθετων ασφαλίστρων.

(γ)

Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ μια ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Το ασφάλιστρο σε μια ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης υπολογίζεται με την
εφαρμογή ενός ποσοστού στο σύνολο του κύκλου εργασιών.
(α)

Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται αυτό το ποσοστό.

(β)

Αναφέρετε τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη επαγγελματικής
ευθύνης.

(α)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

(β)

Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης

4.

Εργοδότη;

Περιγράψετε τι σημαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω:

(α)

Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών

(β)

Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών μετά από απαίτηση

(γ)

Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

(δ)

Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών

(ε)

Ασφάλιση σε αξία καινούργιου.

5.

Περιγράψετε την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και την Ασφάλιση Προσωπικής Ευθύνης
και αναφέρετε ποιες είναι οι διαφορές τους.

6.

(α)

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της υποασφάλισης και της συνασφάλισης

(β)

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας τι θα αποζημιωθεί ένας
ασφαλισμένος κάτω από μια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 400.000
€ 280.000
€ 100.000
€
3.000
€…………

(β)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 300.000
€ 400.000
€ 200.000
€ 15.000
€…………

(γ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 400.000
€ 320.000
€ 50.000
10% επί της ζημιάς
€…………

(δ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 300.000
€ 350.000
€ 50.000
€
6.000
€…………

7.

Αναφέρετε σε συντομία τα πέντε (5) ωφελήματα που προσφέρονται στον
ασφαλισμένο κάτω από ένα Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων.

8.

Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι 3 (τρεις) προσφερόμενες καλύψεις σε ένα
ναυτασφαλιστήριο.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009
1.

Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ μια Ασφάλιση Πυρός;

2.

Ποια η διαφορά μεταξύ της περιόδου Ασφάλισης και της περιόδου Αποζημίωσης σε
ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.

3.

Ποια η διαφορά μεταξύ
Προσωπικής Ευθύνης;

4.

α. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στον πίνακα του ναυτασφαλιστηρίου
συμβολαίου;
β. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του
ασφαλίστρου σε ένα ναυτασφαλιστήριο.

5.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια:
α. Ασφάλιση Υαλοπινάκων.
β. Ασφάλιση αλλοίωσης εμπορευμάτων.

6.

Τι καλύπτει μια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων υπάρχουν;

7.

8.

μιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και μιας Ασφάλισης

Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές
Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

α. Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται το
ασφαλιστήριο σε μια ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.
β. Αναφέρετε επίσης τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη
Επαγγελματικής Ευθύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
1.

Περιγράψτε τα πιο κάτω:
(α) Περίοδος αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών
(β) Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
(γ) Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο)
(δ) Ασφάλιση σε Αξία Καινούργιου.

2.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων.

3.

Αναφέρετε:
(α) Τι καλύπτει, που χρησιμοποιείται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Χρημάτων;
(β) Τι καλύπτει μια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων
υπάρχουν;

4.

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός;
Ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να
επεκταθούν σ’ αυτό με την πληρωμή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου;

5.

Ποια θέματα θεωρούνται ουσιώδη στην Ασφάλιση Κλάδου Ατυχημάτων, για τα οποία
θα πρέπει απαραίτητα να δοθούν ακριβείς πληροφορίες από το προτεινόμενο προς
ασφάλιση άτομο, σε μια πρόταση ασφάλισης;

6.

Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόμενες καλύψεις σε ένα
ναυτασφαλιστήριο.

7.

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης;

8.

Το ασφαλιστήριο σε μια ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης υπολογίζεται με την
εφαρμογή ενός ποσοστού στο σύνολο του κύκλου εργασιών.
(α) Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται αυτό το
ποσοστό.
(β)

Αναφέρετε τρεις (3) από
Επαγγελματικής Ευθύνης.

τις

κυριότερες

επεκτάσεις

στην

κάλυψη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
1.

Υπολογίστε την αποζημίωση που θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο κάτω από ένα
Συμβόλαιο Πυρός σε κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις.
(Δείξετε αναλυτικά
τους υπολογισμούς σας).
α)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή 5% επί της ζημιάς
Αποζημίωση

€500.000
€350.000
€150.000

β)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€350.000
€420.000
€200.000
€3.500
……..…..

γ)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€400.000
€400.000
€120.000
€6.000
……..……

δ)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή 5% επί της ζημιάς
Αποζημίωση

……..…..

€300.000
€200.000
€100.000
……..……

2.

Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται Νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του;

3.

Αναφέρετε τι καλύπτει, πού προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση “΄Ολων των
Κινδύνων”;

4.

Αναφέρετε και περιγράψετε (σε συντομία) τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

5.

α) Τι είναι ένα Δηλωτικό Συμβόλαιο Πυρός; (Δώστε παραδείγματα)
β) Ποιες οι περιπτώσεις στις οποίες παύει να ισχύει μια Ασφάλεια Πυρός;

6.

7.

8.

Τι είναι και τι συμπεριλαμβάνει;:
α)

Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης

β)

Το Kαλυπτικό Σημείωμα σε ένα συμβόλαιο Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Περιγράψετε τι σημαίνουν και τι συμπεριλαμβάνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω:
α)

Ρήτρα Υποθήκης

β)

Περίοδος Αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών

γ)

Διαιτησία (Σε Συμβόλαιο Πυρός)

δ)

Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών

ε)

Υποασφάλιση.

α)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων;

β)

Δώστε τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε μια πρόταση για ασφάλιση
Προσωπικών Ατυχημάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση των
κινδύνων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1. α) Περιγράψετε με λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.
β) Περιγράψετε σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για
σκοπούς τιμολόγησης.
2. Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της Υποασφάλισης και της Συνασφάλισης.

3. Αναφέρετε
α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων.
β) Τι πρέπει να περιέχει μια πρόταση για ασφάλιση Προσωπικών
Ατυχημάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση του κινδύνου.

4. α) Ποιες πληροφορίες περιέχονται σε ένα Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Ευθύνης Εργοδότη;
β) Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο ευθύνης
εργοδότη;

5.

Το ασφαλισμένο όχημα αξίας €15,000 έχει περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη και
οδηγείται από νεαρό οδηγό που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. Ο οδηγός
εμπλέκεται σε δυστύχημα για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και προκαλεί
ζημιά
i) €5000 στο ασφαλισμένο όχημα
ii) €4000 σε όχημα τρίτου
iii) €5000 σε περιουσία τρίτου
Αναφέρετε
α) Με ποιο τρόπο θα διευθετηθούν οι ζημιές;
β) Τι καλύπτει η Περιεκτική Ασφάλιση;

6.

Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόμενες καλύψεις σε ένα
ναυτασφαλιστήριο.

7.

Περιγράψετε τι σημαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

8.

Περίοδος αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών.
Ρήτρα Υποθήκης.
Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών μετά από απαίτηση.
΄Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων.
Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο.)

Μετά από διάρρηξη διαφάνηκε ότι κλάπηκε το ποσό των €100.000 από Τράπεζα.
Στους ελέγχους που έγιναν διαφάνηκε ότι επιπρόσθετο ποσό €50.000 κλάπηκε επίσης
από δυο υπαλλήλους της Τράπεζας.
Αναφέρετε:
Κάτω από ποια συμβόλαια θα μπορούσαν να διευθετηθούν οι απαιτήσεις του
Τραπεζικού οργανισμού; Τι καλύπτουν τα πιο πάνω συμβόλαια;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

(α) Τι σημαίνει «Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία»; και
(β) Ποιες οι κύριες εξαιρέσεις ενός ναυτασφαλιστηρίου συμβολαίου;

2.

Τι σημαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη πυρκαγιά και ποιες άλλες
ζημιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται;

3.

Περιγράψετε τι είναι και πώς λειτουργούν δύο (2) από τα πιο κάτω:
(α) Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη
αποδεκτών Κινδύνων
(β) Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (M.I.F.)
(γ) Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών.

4.

Αναφέρετε:
(α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Ιατροφαρμακευτικών
Εξόδων, και
(β) Τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Προσωπικής
Ευθύνης.

5.

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της Συνασφάλισης και της Υποασφάλισης.

6.

Αναφέρετε σε συντομία τα πέντε (5) ωφελήματα που προσφέρονται στον
ασφαλισμένο κάτω από ένα Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων.

7.

(α)

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3)
σχέδια ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

(β)

Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να συμπεριληφθούν στην ασφάλιση
Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου;

8.

(γ)

Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ μια ασφάλιση Μηχανοκινήτων
Οχημάτων.

(α)
(β)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης
Εργοδότη;

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
1.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πώς
υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο και σε τι ενέργειες προβαίνει η
Ασφαλιστική Εταιρία (αναφορικά με τα ασφάλιστρα) στην ανανέωση.

2.

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα Οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης;

3.

α)

Τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια Ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων;

β)

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και
Προσωπικής Ευθύνης;

μιας Ασφάλισης

4.

Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο
Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του συμβολαίου.

5.

α) Ποια θέματα θεωρούνται ουσιώδη στην Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, για
τα οποία πρέπει απαραίτητα να δοθούν ακριβείς πληροφορίες από τον
προτεινόμενο σε μια πρόταση Ασφάλισης.
β) Αναφέρετε σε συντομία τις πέντε (5) καλύψεις που προσφέρονται στον
ασφαλισμένο κάτω από ένα Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων.

6.

α)

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός Ναυτασφαλιστηρίου
Συμβολαίου;

β) Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ασφαλίστρου σε ένα
Ναυτασφαλιστήριο ;

7.

α)

Ποια η διαφορά μεταξύ της συνασφάλισης και της υποασφάλισης;

β)

Αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί ο αναλογικός όρος.

γ)

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας τι θα αποζημιωθεί ένας
ασφαλισμένος κάτω από ένα Συμβόλαιο Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις.
i)
Αξία κτιρίου
€800 000
Ασφαλιστική κάλυψη
€600 000
Ζημιά
€200 000
Απαλλαγή
5% της ζημιάς
Αποζημίωση
;

8.

ii)

Αξία κτιρίου
Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€500 000
€400 000
€100 000
€2 000
;

iii)

Αξία κτιρίου
Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€450 000
€600 000
€250 000
€40 000
;

α)

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα
ασφάλισης στην Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

τρία

(3) σχέδια

β)

Ποιες επιπρόσθετες καλύψεις μπορούν να συμπεριληφθούν στην Ασφάλιση
Μηχανοκίνητων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετων Ασφαλίστρων;

γ)

Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ μια Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
1.

2.

3.

α)

Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του;

β)

Πώς πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό
Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη;

α)

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός; Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να προστεθούν
σ’ αυτό με την πληρωμή ενός πρόσθετου ασφάλιστρου;

β)

Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ μια Ασφάλιση Πυρός;

Αναλύστε:
α)

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε έναν Πίνακα ενός
ναυτασφαλιστηρίου συμβολαίου;

β)

Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του
ασφάλιστρου σε ένα ναυτασφαλιστήριο;

4.

Περιγράψετε σε συντομία ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κύπρο;

5.

Αναφέρετε τι καλύπτει, πού προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση «Όλων των
κινδύνων».

6.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και μιας ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης;

7.

α) Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου
Αποζημίωσης, σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
β) Πώς υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του
συμβολαίου;

8.

Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες
στα ασφαλιστήρια Μηχανοκίνητων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετου
ασφάλιστρου, έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους πελάτες τους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
1.

Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων
Οχημάτων.
Αναφέρετε ποιοι περιορισμοί δεν μπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο
Πιστοποιητικό ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μπορεί να περιορίζει
την κάλυψη αναφορικά με τέτοια ζητήματα.

2.

Περιγράψετε τι είναι η Συνασφάλιση και τι είναι η Υποασφάλιση.

3.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση «Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων».

4.

Αναφέρετε σε συντομία τα πέντε (5) ωφελήματα που προσφέρονται στον
ασφαλισμένο κάτω από ένα Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων.

5.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται μια Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων και
ποια η διαφορά από την Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων.

6.

Το ασφαλισμένο όχημα έχει Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη και οδηγείται από
μη εξουσιοδοτημένο οδηγό. Εμπλέκεται σε δυστύχημα, προκαλώντας ζημιές στο
ασφαλισμένο όχημα €3000 και στο όχημα του τρίτου €2000, την ευθύνη φέρει
αποκλειστικά ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος.
Αναφέρετε:
(α) Με ποιο τρόπο θα διευθετηθούν οι πάνω ζημιές;

7.

(β)

Τι καλύπτει η Περιεκτική ασφάλιση;

(γ)

Πέντε (5) επεκτάσεις τις οποίες, με την πληρωμή επιπρόσθετου
ασφαλίστρου προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια
Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Αναφέρετε:
(α) Τι καλύπτει, που χρησιμοποιείται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Χρημάτων;
(β)

8.

Τι καλύπτει μια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων
υπάρχουν;

Αναφέρετε:
(α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων;
(β)

Τι στοιχεία πρέπει να περιέχονται σε μια πρόταση για ασφάλιση
Προσωπικών Ατυχημάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση του
κινδύνου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
1.

Περιγράψετε με λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.

2.

(α) Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι 3 (τρεις) προσφερόμενες

καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο.

(β) Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα Πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου
συμβολαίου
3.

(α) Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε

ένα ασφαλιστήριο Απώλειας κερδών; Αναφέρετε 3 (τρεις) από τις επεκτάσεις
του συμβολαίου

(β) Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου
Αποζημίωσης σε ένα Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
4.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και μιας Ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης;

5.

Αναφέρετε τι καλύπτει, πού προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση «Όλων των
Κινδύνων».

6.

Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
αξιολογώντας ένα κίνδυνο Ασφάλισης Μηχανοκινήτων οχημάτων, σε σχέση με τα
πιο κάτω:
(α) Τα άτομα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα
(β) Το ίδιο το μηχανοκίνητο όχημα

7.

(α)

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της υποασφάλισης και της
υπερασφάλισης.

(β)

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας τι θα
αποζημιωθεί ένας ασφαλισμένος κάτω από μια ασφάλιση Πυρός στις πιο
κάτω περιπτώσεις:

(α)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά

€400.000
€300.000
€ 10.000

8.

Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 5.000
€…………

(β)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€500.000
€500.000
€300.000
€ 15.000
€…………

(γ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€600.000
€500.000
€ 60.000
€ 10% επί της ζημιάς
€…………

(δ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€400.000
€600.000
€100.000
€ 5.000
€…………

Αναφέρετε:
(α)

Πως διευθετούνται οι διαφωνίες στις περιπτώσεις απαιτήσεων;

(β)

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού του πληρωτέου
ποσού για απαίτηση:
1. Σε συμβόλαιο Ευθύνης
2. Σε συμβόλαιο Περιουσίας
3. Σε συμβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχημάτων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

1.

Περιγράψετε με λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που
ισχύουν στην Κύπρο.

2.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντος και μιας Ανάκλησης
Προϊόντων;

3.

Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές
Εταιρείες στα Ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου, έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους
πελάτες τους.

4.

Στην Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων συναντούμε τρία (3) σχέδια
ασφάλισης. Περιγράψετε τα.

5.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη;
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο;

6.

Περιγράψετε τι σημαίνουν τρία (3) από τα πιο κάτω σε μια Ασφάλιση Πυρός.
α)
β)
γ)
δ)
ε)

7.

α)
β)

8.

α)
β)

Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών
Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών μετά από
απαίτηση
Ρήτρα υποθήκης
Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών
Ασφάλιση σε αξία καινούργιου.
Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Αναφέρετε τρεις (3) επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου Απώλειας
Κερδών.
Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια Ασφάλιση
Προσωπικής Ευθύνης.
Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια Ασφάλιση
Αλλοίωσης Εμπορευμάτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
1.

Αναφέρετε τι συμπεριλαμβάνεται στο Καλυπτικό Σημείωμα και τι
Πιστοποιητικό Ασφάλισης, στο Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

2.

Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις στο Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων
με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου έτσι ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για
τους πελάτες.

3.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη;
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε αυτό το ασφαλιστήριο;

4.

Τι σημαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη «πυρκαγιά», ποιες άλλες
ζημιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται και ποιες οι εξαιρέσεις του
Ασφαλιστηρίου Πυρός.

5.

α)
β)

6.

α)
β)

στο

Πως υπολογίζονται τα Ασφαλισμένα ποσά σε ένα ασφαλιστήριο
Απώλειας Κερδών;
Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ Περιόδου Αποζημίωσης και Περιόδου
Ασφάλισης σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.
Περιγράψετε τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης που συναντούμε στην
Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
Αναφέρετε έξι (6) Γενικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου Μηχανοκίνητων
Οχημάτων.

7.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και μιας ασφάλισης
Ανάκλησης Προϊόντων;

8.

Περιγράψετε τι καλύπτουν τρία (3) από τα πιο κάτω:
Α) Υποασφάλιση
Β) Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Γ) Έξοδα αμοιβής αρχιτεκτόνων & εκτιμητών
Δ) Αμοιβή Ελεγκτών σε Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
1.

Περιγράψετε με λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
σήμερα στην Κύπρο.

2.

Για την Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων περιγράψετε τι συμπεριλαμβάνει:

α)
β)
γ)

Η Πρόταση Ασφάλισης
Το Καλυπτικό Σημείωμα
Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

3.

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς ασφαλιστικής
τιμολόγησης.

4.

Αναφέρετε λίγα λόγια για τα πιο κάτω:

α)
β)
γ)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας χρήσης
Aποδεκτών Κινδύνων.
Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΤΑΜΟ - MIF).
Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών (Για την ασφάλιση Ευθύνης
Εργοδότη).

και

μη

5.

Αναφέρετε λίγα λόγια για κάθε μια από τις τρεις (3) Ρήτρες Εμπορευμάτων
Ινστιτούτου (Institute Cargo Clauses). Α, Β, και Γ της 1/1/1982.

6.

α) Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός;
β) Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία έξι (6) από τους κινδύνους που
μπορούν να προστεθούν σ’ αυτό με την πληρωμή ενός πρόσθετου
ασφαλίστρου σε μια επέκταση του Ασφαλιστηρίου.

7.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός Ασφαλιστηρίου Ευθύνης
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου;

Εργοδότη;

8.

Αναφέρεται τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση
των Κινδύνων».

«Όλων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
1.

Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο
Απώλειας Κερδών; Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του συμβολαίου.

2.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Κατά Παντός
Κινδύνου Εργολάβων.

3.

Περιγράψετε τα πιο κάτω σε μια ασφάλιση Πυρός.

Α) Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών
Β) Ρήτρα υποθήκης
Γ) Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών
Δ) Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
4.

Αναφέρετε ποιες είναι οι Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο και
περιγράψετε σε συντομία πέντε (5) από αυτές.

5.

Περιγράψετε διαφορά μεταξύ της Συνασφάλισης και της Υποασφάλισης.

6.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πως
υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο.

7.

Τι σημαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη πυρκαγιά και ποιες άλλες
ζημιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται;

8.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και μιας ασφάλισης
Ανάκλησης Προϊόντων;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
1.

α) Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια η διαφορά
μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σ’ ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
β ) Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σ’ ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;

2.

Περιγράψετε σε συντομία
ισχύουν στην Κύπρο.

ποιες

είναι

οι

υποχρεωτικές

ασφαλίσεις

που

3.

Τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Κλοπής;

4.

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός και ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να
επεκταθούν σ’ αυτό με την πληρωμή ενός επιπρόσθετου ασφαλίστρου;

5.

Αναφέρεται τι καλύπτουν που προσφέρονται και τι εξαιρούν οι ασφαλίσεις
Προσωπικής Ευθύνης και οι Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης.

6.

α) Τι είναι και ποιες πληροφορίες απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στο
Καλυπτικό Σημείωμα για την Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
β) Τι είναι το πιστοποιητικό Ασφάλισης στην Ασφάλιση Μηχανοκίνητων
Οχημάτων και ποιες πληροφορίες αναγράφονται σ’ αυτό.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας
ασφαλιστής αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε
σχέση με τα πιο κάτω:
α) Τα άτομα που οδηγούν το προς ασφάλιση όχημα
β) Το ίδιο το μηχανοκίνητο όχημα.

8.

Αναφέρεται δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές
Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκίνητων Οχημάτων με την
πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
1.

Α)

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Β)

Ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να συμπεριληφθούν στην ασφάλιση
Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή επιπρόσθετων ασφαλίστρων;

2.

Περιγράψετε σε συντομία τέσσερις (4) από τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κύπρο.

3.

Α)

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός;

Β)

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία έξι (6) από τους κινδύνους που μπορούν
να προστεθούν σ’ αυτό με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου σε μία επέκταση
του Ασφαλιστηρίου.

Α)

Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης
σε ένα Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;

Β)

Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρείς (3) από τις επεκτάσεις του
συμβολαίου.

4.

5.

Α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Β) Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη ;

6.

Α)

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια Ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων.

Β)

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και μιας ασφάλισης
Ανάκλησης Προϊόντων

7.

8.

Α)

Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ασφαλίστρου σε ένα
ναυτασφαλιστήριο;

Β)

Περιγράψετε σε συντομία τις καλύψεις που προσφέρονται στις Ρήτρες
Εμπορευμάτων ( Institute Cargo Clauses ).

Περιγράψετε σε συντομία πού προσφέρονται, τι καλύπτουν και τι εξαιρούν οι πιο
κάτω ασφαλίσεις:
Α)

Ασφάλιση Κλοπής.

Β)

Ασφάλιση «Όλων των Κινδύνων».

Γ)

Ασφάλιση Χρημάτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
1.

Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα
Ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου,
έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους πελάτες τους.

2.

α)

3.

Περιγράψετε σε συντομία ποιες είναι οι Υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.

4.

Αναφέρετε τι καλύπτουν, που προσφέρονται και τι εξαιρούν οι Ασφαλίσεις Προσωπικής
Ευθύνης και οι Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης.

5.

Υπολογίστε την αποζημίωση που θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο κάτω από ένα Συμβόλαιο
Πυρός σε κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις. (Δείξετε αναλυτικά τους υπολογισμούς σας).

β)

Α)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή 5% επί της ζημιάς
Αποζημίωση

€500.000
€350.000
€150.000

Β)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€350.000
€420.000
€200.000
€3.500
…………

Γ)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€400.000
€400.000
€120.000
€6.000
…………

Δ)

Αξία κτιρίου
Ασφαλιστική κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή 5% επί της ζημιάς
Αποζημίωση

€300.000
€200.000
€100.000

…………

…………

Εργοδότη;

6.

Περιγράψετε τα πιο κάτω σε μια ασφάλιση Πυρός
Α)

Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών

Β)

Ρήτρα υποθήκης

Γ)

Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών

Δ)

Ασφάλιση σε αξία καινούργιου.

7.

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της Συνασφάλισης και της Υποασφάλισης.

8.

Τι σημαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη πυρκαγιά και ποιες άλλες
που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται;

ζημιές

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1.

Αναφέρετε:
(α)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων;

(β)

Τι στοιχεία πρέπει να περιέχονται σε μια πρόταση για ασφάλιση
Προσωπικών Ατυχημάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση του
κινδύνου.

2.

3.

Περιγράψετε τι είναι και πώς λειτουργούν δύο (2) από τα πιο κάτω:
α)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών και Ειδικών κινδύνων

β)

Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

γ)

Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, σε σχέση με τα
πιο κάτω:
(α)

τα άτομα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα

(β)

το ίδιο το μηχανοκίνητο όχημα

4.

Ποια η διαφορά μεταξύ μιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και μιας Ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης;

5.

Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων
Οχημάτων;
Αναφέρετε ποιοι περιορισμοί δεν μπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο
Πιστοποιητικό Ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μπορεί να περιορίζει
την κάλυψη αναφορικά με τέτοια ζητήματα.

6.

Περιγράψετε με λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κύπρο.

7.

Πώς υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του
συμβολαίου.

8.

(α)

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της υποασφάλισης και της
υπερασφάλισης.

(β)

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας τι θα
αποζημιωθεί ένας ασφαλισμένος κάτω από μια ασφάλιση Πυρός στις πιο
κάτω περιπτώσεις:

(α)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

400.000
280.000
100.000
3.000
………..

(β)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

300.000
300.000
200.000
10.000
………..

(γ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

500.000
400.000
50.000
10% επί της ζημιάς
………..

(δ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

300.000
450.000
100.000
3.000
………..

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
1.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και περιγράψετε
σε συντομία τι καλύπτουν οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις.
Α)
Β)
Γ)

2.

Μηχανοκινήτων Οχημάτων
Ευθύνης Εργοδότου
Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφάλισης.

Αναφέρετε τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
όταν αξιολογεί ένα κίνδυνο Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε σχέση με
τα πιο κάτω:
Α)
Β)

Τα άτομα που οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα
Το ίδιο το μηχανοκίνητο όχημα.

3.

Περιγράψετε τα τρία (3)
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

4.

Σε σχέση με την ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, αναφέρετε:
Α)
Β)
Γ)

σχέδια

που

προσφέρονται

στην

Ασφάλιση

Σε ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του.
Κάτω από ποιες περιστάσεις θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη και
εργοδοτουμένου.
Τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ασφάλιστρο.

5.

Περιγράψετε τις τρείς (3) καλύψεις που προσφέρονται σε ένα ναυτασφαλιστήριο
Μεταφερομένων Εμπορευμάτων.

6.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Πυρός και περιγράψετε
σε συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις:
Α)
Β)

Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
Απώλεια Ενοικίου και Εναλλακτική Διαμονή.

7.

Εξηγείστε σε συντομία τα πιο κάτω:
Α)
Β)
Γ)
Δ)

8.

Διπλή ή Πολλαπλή ασφάλιση
Συνασφάλιση
Υποασφάλιση
Υπερασφάλιση.

Περιγράψετε τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τα πιο κάτω ασφαλιστήρια:
Α)
Β)

Ασφάλιση Κλοπής
Ασφάλιση Χρημάτων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
1.

Περιγράψετε σε συντομία ποιά είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης στην
Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

2.

Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις που προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα
ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

3.

Αναφέρετε τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο και περιγράψετε σε
συντομία τρεις (3) από αυτές.

4.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία έξι (6) από τους κινδύνους που μπορούν να
προστεθούν σε ένα αφαλιστήριο Πυρός με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

5.

Περιγράψετε τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις ενός Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη.
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο;

6.

Α) Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποιά είναι η διαφορά
μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Β) Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σ' ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;

7.

Περιγράψετε τι καλύπτουν, τι εξαιρούν και που προσφέρονται
Προσωπικής Ευθύνης και οι Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης.

8.

Περιγράψετε σε συντομία δύο από τα ακόλουθα:
Α)

Αναλογικός Όρος

Β)

Ασφάλιση Υαλοπινάκων

Γ)

Δηλωτικά Ασφαλιστήρια

οι Ασφαλίσεις

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
1.

Περιγράψετε σε συντομία τέσσερεις (4) από τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κύπρο.

2.

Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα
Ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

3.

Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης;

4.

Ποιά η κάλυψη και ποιές οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη;
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο;

5.

Τι καλύπει ένα ασφαλιστήριο Πυρός;
Περιγράψετε σε συντομία πέντε (5) κινδύνους που μπορούν να προστεθούν στο
ασφαλιστήριο Πυρός με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

6.

Εξηγείστε τι είναι η ασφάλιση Οικονομικής Ζημιάς, ποιούς κινδύνους καλύπτει και ποιά
η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.

7.

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί μια Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.

8.

Εξηγήστε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)
β)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη Αποδεκτών
Κινδύνων
Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΤΑΜΟ - MIF)

γ)

Ρήτρα Ενυπόθηκου Δανειστή (Mortgage Clause)

δ)

Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
1.

Περιγράψετε σε συντομία τέσσερις (4) από τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις που ισχύουν
στην Κύπρο.

2.

Α)

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός;

Β)

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία έξι (6) από τους κινδύνους που
μπορούν να προστεθούν σε ένα Ασφαλιστήριο Πυρός
με την πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου.

Α)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

Β)

Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

Α)

Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ασφαλίστρου σε ένα
Ναυτασφαλιστήριο;

Β)

Περιγράψετε σε συντομία τις καλύψεις που προσφέρονται στις Ρήτρες Φορτίων
(Institute Cargo Clauses).

3.

4.

5.

Περιγράψετε τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τα πιο κάτω ασφαλιστήρια:
1)
2)

Κλοπής
Χρημάτων

6. Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια Ασφαλιστική Εταιρεία
στην αξιολόγηση του κίνδυνου ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, σε σχέση με τα
πιο κάτω:
1)
2)
7. Α)

Τα άτομα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση Μηχανοκίνητο ΄Οχημα
Το ίδιο το Μηχανοκίνητο Όχημα
Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια η διαφορά μεταξύ της
Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε αυτό.

8.

Β)

Πώς υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;

Α)

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της υποασφάλισης και της υπερασφάλισης.

Β)

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας τι θα αποζημιωθεί ένας
ασφαλισμένος κάτω από μια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 500.000
€ 280.000
€ 100.000
€
3.000
€ ……….

(β)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€
€
€
€
€

(γ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 500.000
€ 300.000
€ 50.000
10% επι της ζημιάς
€ ……….

(δ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση

€ 300.000
€ 450.000
€ 50.000
€ 4.000
€ ……….

400.000
300.000
150.000
10.000
……….

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
1.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και περιγράψετε
συντομία τι καλύπτουν οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις:
α)
Μηχανοκινήτων Οχημάτων
β)
Ευθύνης Εργοδότη
γ)
Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών

2.

Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες
στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετου
ασφαλίστρου.

3.

Περιγράψετε τα τρία (3) σχέδια που προσφέρονται στην Ασφάλιση Μηχανοκινήτων
Οχημάτων.

4.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Πυρός και περιγράψετε σε
συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις:
α)
Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
β)
Απώλεια Ενοικίου και Εναλλακτική Διαμονή

5.

Περιγράψετε τι σημαίνουν τα πιο κάτω σε μια Ασφάλιση Πυρός:
α)
Ετήσια Αυτόματη Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένων Ποσών
β)
Ρήτρα Ενυπόθηκου Δανειστή (Mortgage Clause)
γ)
Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών

6.

α)
β)

7.

α)
β)

Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και Περιόδου
Αποζημίωσης σε ένα Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Αναφέρετε τρείς (3) επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου Απώλειας Κερδών.

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων;
Τι στοιχεία πρέπει να περιέχονται σε μια πρόταση για Ασφάλιση
Προσωπικών Ατυχημάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση του
κινδύνου;

σε

8.

Περιγράψετε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
δ)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και Μη Αποδεκτών
Κινδύνων.
Ασφάλιση «Όλων των Κινδύνων».
Αναλογικός Όρος.
Ασφάλιση Υαλοπινάκων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
1.

Περιγράψετε σε συντομία τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο.

2.

Αναφέρετε τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε σχέση μα τα πιο
κάτω.

3.

α)
β)

Τα άτομα που οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα.
Το ίδιο το όχημα.

α)

Ποια είναι η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης
Εργοδότη;
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο;

β)

4.

Τι καλύπτουν, που προσφέρονται και τι εξαιρούν τα ασφαλιστήρια Κλοπής και
Χρημάτων;

5.

α)

Τι σημαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη ''πυρκαγιά'' και ποιες
άλλες ζημιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται;

β)

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία τέσσερις (4) από τους κινδύνους που
μπορούν να προστεθούν σε ένα ασφαλιστήριο Πυρός με την πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου.

6.

Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ασφαλίστρου σε ένα
ναυτασφαλιστήριο;

7.

Εξηγήστε σε συντομία τα πιο κάτω δίδοντας παραδείγματα.
α)
β)
γ)
δ)

Διπλή ή Πολλαπλή ασφάλιση
Συνασφάλιση
Υποασφάλιση
Υπερασφάλιση

8.

Περιγράψετε σε συντομία τρία (3) από τα πιο κάτω.
α)
β)
γ)
δ)

Καλυπτικό Σημείωμα
Περίοδος Αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών
Διαιτησία σε συμβόλαιο Πυρός
Αναλογικός όρος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
1.

α)
Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς
τιμολόγησης;
β)
Εξηγήστε σε συντομία τι είναι το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων
Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο).

2.

α)
Στην Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων συναντούμε τρία (3)
ασφάλισης. Περιγράψτε τα.
β)
Αναφέρετε τις γενικές εξαιρέσεις που ισχύουν σε όλα τα
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

3.

4.

ασφαλιστήρια

Περιγράψετε σε συντομία τι σημαίνουν τρία (3) από τα πιο κάτω σε
Πυρός.
α)
β)
γ)
δ)

σχέδια

μια Ασφάλιση

Ετήσια Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένων ποσών
Ρήτρα Ενυπόθηκου Δανειστή (Mortgage Clause)
Απώλεια Ενοικίου και Εναλλακτικής Διαμονής
Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων.

Αναφέρετε τι καλύπτουν, που προσφέρονται και τι εξαιρούν τα ακόλουθα ασφαλιστήρια
Συμβόλαια:
α)
β)
γ)

Ασφάλιση Υαλοπινάκων
Ασφάλιση Κλοπής
Ασφάλιση 'Όλων των Κινδύνων'.

5. α)
Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια η διαφορά
μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε
β)

αυτό.

Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;

6. α) Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός;

β) Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία πέντε (5) κινδύνους που
μπορούν να προστεθούν σε ένα Ασφαλιστήριο Πυρός με την
πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.
7.

Περιγράψετε σε συντομία τις ακόλουθες υποχρεωτικές ασφαλίσεις που
στην Κύπρο.

8. α)
β)

α)

Μηχανοκινήτων Οχημάτων

β)

Ευθύνης Εργοδότη

γ)

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων.
Ποια η κάλυψη
Εργοδότη;

και

ποιες

οι

εξαιρέσεις

ενός

Ασφαλιστηρίου

Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο;

ισχύουν

Ευθύνης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
1.

Περιγράψετε σε συντομία τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο.

2.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Πυρός και περιγράψετε σε
συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις:
α) Ευρεία έκρηξη
β) Πυρκαγιά από δάσος
γ) Κακόβουλες Ενέργειες
δ) Διαρροή Σωληνώσεων και Εγκαταστάσεων ύδρευσης και θέρμανσης

3.

Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες
στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

4.

Αναφέρετε τι καλύπτουν, που προσφέρονται και τι εξαιρούν τα ακόλουθα
ασφαλιστήρια συμβόλαια:
α) Ασφάλιση Χρημάτων
β) Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

5.

Περιγράψετε τι καλύπτουν, τι εξαιρούν και πού προσφέρονται οι Ασφαλίσεις
Αστικής Ευθύνης και οι Ασφαλίσεις Προσωπικής Ευθύνης.

6.

Σε σχέση με την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, αναφέρετε:
α)
Σε ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του
β)
Κάτω από ποιές περιστάσεις θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη και
εργοδοτούμενου
γ)
Τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ασφάλιστρο

7.

Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σημείωμα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Σε σχέση με το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, αναφέρετε
πέντε (5) περιορισμούς που βάσει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων
(Ασφάλιση έναντι Τρίτου) Νόμο δεν επιτρέπουν στην ασφαλιστική εταιρεία να
αρνηθεί να αποζημιώσει το θύμα σε τροχαίο ατύχημα.

8.

Εξηγήστε σε συντομία τι είναι η Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας
Χρήσης και Μη Αποδεκτών Κινδύνων και σε ποιες περιπτώσεις θύματα τροχαίων
ατυχημάτων αποζημιώνονται από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων
Οχημάτων (ΤΑΜΟ).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

1.

Περιγράψετε σε συντομία τις καλύψεις που προσφέρονται στις ακόλουθες υποχρεωτικές
ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο.
α)
Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών
β)
Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων
γ)
Μηχανοκινήτων Οχημάτων

2.

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός;
Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία πέντε (5) από τους κινδύνους που μπορούν να
προστεθούν σε ένα Ασφαλιστήριο Πυρός με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

3.

α)

Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρει ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη
και αναφέρετε τις κύριες εξαιρέσεις που αναφέρονται σε αυτό.

β) Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
4.

α)

β)

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια η
διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου
Αποζημίωσης σε ένα
Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Αναφέρετε τρείς (3) επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου Απώλειας Κερδών.

5.

Περιγράψετε τις καλύψεις που προσφέρονται στα τρία (3) σχέδια ασφάλισης
του
Κλάδου Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων και αναφέρετε τέσσερεις (4) γενικές
εξαιρέσεις που ισχύουν σε όλα τα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

6.

Περιγράψετε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
δ)

Αναλογικός όρος
Ετήσια Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένων ποσών
Ρήτρα Ενυπόθηκου Δανειστή (Mortgage Clause)
Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών

7. Περιγράψετε σε συντομία τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας
ασφαλιστής Μηχανοκινήτων Οχημάτων όταν αξιολογεί ένα κίνδυνο ασφάλισης
Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε σχέση με τα πιο κάτω:
α)
Τα άτομα που οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα
β)
Το ίδιο το όχημα

8. Σε σχέση με την Ασφάλιση Κλοπής, περιγράψετε σε συντομία:
α)
β)
γ)

τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται
τις βασικές εξαιρέσεις που αναφέρονται σε ένα ασφαλιστήριο Κλοπής
τα βασικά σημεία της ασφαλιστικής πρακτικής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όταν προσφέρεται το ασφαλιστήριο αυτό.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
1.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των Yποχρεωτικών Ασφαλίσεων και περιγράψετε σε
συντομία τρεις (3) από τις Yποχρεωτικές Ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο.

2.

Εξηγήστε σε συντομία τι είναι:
α) Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο).
β) Η Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης και μη Αποδεκτών
Κινδύνων

3.

Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα
ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

4.

Περιγράψετε τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τρία (3) από τα πιο κάτω ασφαλιστήρια:
α) Χρημάτων
β) Υαλοπινάκων
γ) Όλων των Kινδύνων’
δ) Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

5.

Σε σχέση με την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη αναφέρετε:
α) Σε ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους
του;
β) Κάτω από ποιες περιστάσεις θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη και
εργοδοτούμενου;

6.

Εξηγήστε πως δημιουργείται η αστική ευθύνη και αναφορικά με το ασφαλιστήριο Αστικής
Ευθύνης, περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτει, τι εξαιρεί, που προσφέρεται και πως
τιμολογείται μια τέτοια Ασφάλιση.

7.

Εξηγήστε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Δηλωτικά Ασφαλιστήρια
β) Υποασφάλιση
γ) Διπλή ή Πολλαπλή ασφάλιση
δ) Ασφάλιση σε αξία καινούργιου (New for Old)

8. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ασφαλίστρου σε ένα
ναυτασφαλιστήριο;

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
1.

Περιγράψετε σε συντομία τρείς (3) από τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.

2.

α) Στην Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων συναντούμε τρία (3)
σχέδια ασφάλισης. Περιγράψτε τα.
β)
Αναφέρετε τις γενικές εξαιρέσεις που ισχύουν σε όλα τα
ασφαλιστήρια
Μηχανοκινήτων Oχημάτων.

3.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Πυρός και περιγράψετε σε
συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις:
α)
Ευρεία έκρηξη
β)
Κακόβουλη ζημιά
γ)
Διαρροή σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή θέρμανσης

4.

α)
β)

5.

Περιγράψετε τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τα πιο κάτω ασφαλιστήρια:
α)
Ασφάλιση Κλοπής
β)
Ασφάλιση Υαλοπινάκων

6.

Εξηγήστε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)
Αναλογικός Όρος
β)
Ρήτρα Ενυπόθηκου Δανειστή
γ)
Ρήτρα Επικίνδυνων ουσιών
δ)
Ρήτρα Αποκομιδής Συντριμμάτων

7.

α)
β)
γ)

8.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη;
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο;

Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου
Αποζημίωσης;
Πώς υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο
σε
ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Ποιες επεκτάσεις μπορούν να προσφερθούν σε ένα
ασφαλιστήριο
Απώλειας Κερδών;

Περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτουν και τι εξαιρούν οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης
και Προσωπικής Ευθύνης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
1.

Α) Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σημείωμα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Β) Σε σχέση με το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, αναφέρετε πέντε (5) περιορισμούς
που βάσει του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση έναντι Τρίτου) Νόμο
δεν επιτρέπουν στην ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί να αποζημιώσει το θύμα
σε τροχαίο ατύχημα.

2.

Σε σχέση με την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη αναφέρετε:
Α) Σε ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους
του
Β) Κάτω από ποιες περιστάσεις θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη και
εργοδοτουμένου
Γ) Τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ασφάλιστρο.

3.

Α) Εξηγήστε σε συντομία τι είναι η Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας
Χρήσης και Μη Αποδεκτών Κινδύνων
Β) Σε ποιες περιπτώσεις θύματα τροχαίων ατυχημάτων αποζημιώνονται από το
Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΤΑΜΟ).

4.

Ως λειτουργός αξιολόγησης κινδύνων μηχανοκινήτων οχημάτων, περιγράψετε σε
συντομία τους παράγοντες που λαμβάνετε υπόψη σε σχέση με τα άτομα που
οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα (ηθικός κίνδυνος) ως επίσης και το
ίδιο το όχημα (φυσικός κίνδυνος).

5.

Τι είναι η αίτηση σε ένα ασφαλιστήριο Πυρός και αναφέρετε και περιγράψετε σε
συντομία έξι (6) από τους κινδύνους που μπορούν να προστεθούν με την πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου.

6.

Εξηγήστε τι είναι η ασφάλιση Οικονομικής Ζημιάς, ποιους κινδύνους καλύπτει και
ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης.

7.

Περιγράψετε τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τα πιο κάτω ασφαλιστήρια:
Α) Ασφάλιση Χρημάτων
Β) Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων
Γ) Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων

8.

Περιγράψετε σε συντομία τις ακόλουθες υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.
Α) Ευθύνης Εργοδότη
Β) Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών
Γ) Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
1.

Περιγράψετε σε συντομία τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο.

2.

α)

Στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων συναντάμε τρία (3) σχέδια
ασφαλίσεων. Περιγράψετε τα.

β)

Αναφέρετε τις γενικές εξαιρέσεις που ισχύουν σε όλα τα ασφαλιστήρια
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

3.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Πυρός και περιγράψετε σε
συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις.
α) Διαρροή σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή θέρμανσης
β) Απώλεια ενοικίου και εναλλακτικής διαμονής
γ) Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων.

4.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί μια ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και τι μια
ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων.

5.

α)
β)

Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρει ένα ασφαλιστήριο Ευθύνης
Εργοδότη και αναφέρετε τις κύριες εξαιρέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο Ευθύνης
Εργοδότη;

6.

Περιγράψετε τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τα πιο κάτω ασφαλιστήρια:
α) Ασφάλιση Κλοπής
β) Ασφάλιση ‘Όλων των Κινδύνων’
γ) Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

7.

Περιγράψετε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Αναλογικός όρος
β) Ετήσια Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένων ποσών
γ) Ρήτρα Ενυπόθηκου Δανειστή
δ) Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών

8.

α) Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου
Αποζημίωσης;

β) Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
γ) Ποιες επεκτάσεις μπορούν να προσφερθούν σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας
Κερδών;

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
1.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και περιγράψετε σε
συντομία τρεις (3) από τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο.

2.

Αναφέρετε έξι (6) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα
ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχημάτων με την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

3.

Εξηγήστε σε συντομία τι είναι:
α) Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο).
β) Η Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη Αποδεκτών
Κινδύνων.

4.

α) Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός;
β) Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντομία έξι (6) από τους κινδύνους που
μπορούν να προστεθούν σε ένα ασφαλιστήριο Πυρός με την πληρωμή
πρόσθετου ασφαλίστρου.

5.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια η διαφορά μεταξύ της
Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης;

6.

α) Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη;
β) Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο συμβόλαιο;

7.

Εξηγήστε πως δημιουργείται η αστική ευθύνη και αναφορικά με το ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης, περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτει, τι εξαιρεί, που προσφέρεται
και πως τιμολογείται μια τέτοια ασφάλιση.

8.

Περιγράψετε τι καλύπτουν τρία (3) από τα ακόλουθα ασφαλιστήρια:
α) Ασφάλιση Χρημάτων
β) Ασφάλιση Κλοπής
γ) Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων
δ) Ασφάλιση Υαλοπινάκων

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
1.

Περιγράψετε σε συντομία τις καλύψεις που παρέχονται από τις ακόλουθες υποχρεωτικές
ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο ως επίσης και τα ελάχιστα όρια κάλυψης των.
α)
β)
γ)

Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών
Ευθύνης Εργοδότη.

2.

Ως εκτιμητής κινδύνων μηχανοκίνητων οχημάτων περιγράψετε σε συντομία τους
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τα άτομα που οδηγούν το προς
ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα ως επίσης και το ίδιο το όχημα.

3.

Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σημείωμα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Σε σχέση με το Πιστοποιητικό Ασφάλισης αναφέρετε πέντε
(5) περιορισμούς που βάσει του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλιση Έναντι
Τρίτου) Νόμο δεν επιτρέπουν στην ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί να αποζημιώσει το
θύμα σε τροχαίο ατύχημα.

4.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Πυρός και περιγράψετε σε
συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις:
α)
β)

5.

Απώλεια Ενοικίου και Εναλλακτικής Διαμονής
Διαρροή σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή θέρμανσης.

Σε σχέση με το ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη αναφέρετε:
α) Σε ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους
του
β) Κάτω από ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη και
εργοδοτούμενου
γ) Τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ασφάλιστρο.

6.

Σε σχέση με την ασφάλιση Κλοπής περιγράψετε τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)

τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται
τις βασικές εξαιρέσεις που αναφέρονται σ’ ένα ασφαλιστήριο Κλοπής
τα βασικά σημεία της ασφαλιστικής πρακτικής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όταν προσφέρεται το ασφαλιστήριο αυτό.

7.

Περιγράψετε σε συντομία την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ένα ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης τις κυριότερες εξαιρέσεις, ως επίσης και το πού προσφέρεται καθώς
και τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου δίδοντας παραδείγματα.

8.

Εξηγήστε σε συντομία τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
δ)

Δηλωτικά ασφαλιστήρια
Αναλογικός όρος
Διπλή ή Πολλαπλή ασφάλιση
Ασφάλιση σε αξία καινούριου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
1. α)
β)

Περιγράψετε σε συντοµία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων.
Αναφέρετε έξι (6) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

2.

Περιγράψετε σε συντοµία τρεις (3) από τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις που
ισχύουν στην Κύπρο.

3. α)
β)

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Πυρός;
Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία έξι (6) από τους κινδύνους που
µπορούν να προστεθούν σ’ αυτό µε την πληρωµή πρόσθετου ασφαλίστρου
σε µία επέκταση του Ασφαλιστηρίου.

4. α)

Ποια η διαφορά µεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζηµίωσης
σε ένα Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Πως υπολογίζεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρείς (3) από τις επεκτάσεις του
συµβολαίου.

β)

5. α)
β)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

6.

Εξηγήστε πως δημιουργείται η αστική ευθύνη και αναφορικά με το
ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης, περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτει, τι εξαιρεί,
που προσφέρεται και πως τιμολογείται μια τέτοια ασφάλιση.

7.

8.

α)
β)

Εξηγήστε σε συντομία τι είναι:
Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο.)
Η Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη Αποδεκτών
κινδύνων
Περιγράψετε σε συντοµία τι καλύπτουν και τι εξαιρούν οι πιο κάτω ασφαλίσεις:
α)
Ασφάλιση Κλοπής
β)
Ασφάλιση «Όλων των Κινδύνων»
γ)
Ασφάλιση Χρημάτων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
1.

(α)
(β)
(γ)

2.

Περιγράψετε τι σημαίνουν τα πιο κάτω:
(α) Υποασφάλιση
(β) Περίοδος αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών
(γ)
Ρήτρα Υποθήκης.

3.

(α)
(β)

4.

(α)
(β)

5.

(α)
(β)

Τι σημαίνει η λέξη Πυρκαγιά κάτω από ένα «Ασφαλιστήριο Πυρός»;
Ποιες άλλες ζημιές περιλαμβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά;
Πότε παύει να είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Πυρός;

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Με την πληρωμή επιπρόσθετων ασφαλίστρων αναφέρετε τέσσερεις
επιπρόσθετους κινδύνους που μπορεί να συμπεριληφθούν σε
ασφαλιστήριο Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του;
Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και ποιες
οι υποχρεωτικές Ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο
Περιγράψετε σε συντομία τρεις (3) από αυτές.

6.

Αναφέρετε τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις:
(α) Έξοδα Αποκομιδής Συντριµµάτων
(β) Απώλεια Ενοικίου και Εναλλακτική ∆ιαµονή
(γ)
Διαρροή σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή θέρμανσης.

7.

Εξηγήστε σε συντομία τα πιο κάτω δίδοντας παραδείγματα.
(α) ∆ιπλή ή Πολλαπλή ασφάλιση
(β) Συνασφάλιση
(γ)
Υπερασφάλιση

8.

(α)
(β)

(4)
ένα

είναι

Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σημείωμα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Σε σχέση µε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, αναφέρετε πέντε (5) περιορισμούς
που βάσει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση έναντι Τρίτου) Νόμο

δεν επιτρέπουν στην ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί να αποζημιώσει το θύμα σε
τροχαίο ατύχημα.

IΟΥΛΙΟΣ 2016
1.

Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων οχημάτων, σε σχέση µε τα πιο
κάτω:
α)
Τα άτοµα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση Μηχανοκίνητο όχημα.
β)
Το ίδιο το Μηχανοκίνητο όχημα.

2.

Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν δυο (2) από τα πιο κάτω:
α)
Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και μη Αποδεκτών
Κινδύνων
β)
Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΤΑΜΟ – MIF)
γ)
Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών.

3.

Περιγράψετε µε λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.

4.

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πως
υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο.

5.

(α)

Περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ της Yποασφάλισης και της Συνασφάλισης

(β)

Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισμούς σας τι θα αποζημιωθεί
ένας ασφαλισμένος κάτω από µια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις:
Αξία Κτιρίου
€500.000
Ασφαλιστική Κάλυψη €300.000
Ζημιά
€100.000
Απαλλαγή
€3.000
Αποζημίωση
€…………..

(α)

(β)

(γ)

Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά
Απαλλαγή
Αποζημίωση
Αξία Κτιρίου
Ασφαλιστική Κάλυψη
Ζημιά

€300.000
€400.000
€200.000
€15.000
€…………
€400.000
€320.000
€50.000

Απαλλαγή 10% επί της ζημιάς
Αποζημίωση
€…………
6.

α)
β)

7.

α)
β)

8.

Τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια Ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων;
Ποια η διαφορά μεταξύ µιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας Ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης;
Ποια η διαφορά μεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου
Αποζημίωσης, σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Πώς υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του
συμβολαίου;

Περιγράψετε σε συντομία τα ακόλουθα:
α)
Ασφάλιση «Όλων των Κινδύνων»
β)
Αναλογικός Όρος
γ)
Ασφάλιση Υαλοπινάκων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
1.

Τι σημαίνει η λέξη Πυρκαγιά κάτω από ένα «Ασφαλιστήριο Πυρός»;
(α) Ποιες άλλες ζημιές περιλαμβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά;
(β) Πότε παύει να είναι σε ισχύ µια ασφάλιση πυρός;
(γ) Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να επεκταθούν σ’ αυτό µε την πληρωμή
επιπρόσθετου ασφαλίστρου;

2.

(α)
(β)

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Με την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου αναφέρετε έξι (6)
επιπρόσθετους κινδύνους που μπορεί να συμπεριληφθούν σε ένα
ασφαλιστήριο Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

3.

Περιγράψετε τι σημαίνουν τρία (3) από τα πιο κάτω σε µια ασφάλιση Πυρός:
α) Ετήσια αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένων ποσών.
β) Ρήτρα υποθήκης.
γ) Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών.
δ) Ασφάλιση σε αξία καινούργιου.

4.

α)
β)
γ)

5.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και περιγράψετε σε
συντομία τι καλύπτουν οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις.
α) Μηχανοκινήτων Οχημάτων
β) Νοσοκομειακή Περίθαλψη Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων
γ) Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ∆ιαμεσολαβητών Ασφάλισης.

6. α)
β)
γ)

Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη;
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο και
Σε τι ενέργειες προβαίνει η Ασφαλιστική Εταιρία (αναφορικά µε τα ασφάλιστρα)
στην ανανέωση.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια είναι η διαφορά μεταξύ
της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε ένα ασφαλιστήριο
Απώλειας Κερδών;
Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο
σ' ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του συμβολαίου.

7. Σε σχέση µε την Ασφάλιση Κλοπής, περιγράψετε σε συντομία:
α) τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται
β) τις βασικές εξαιρέσεις που αναφέρονται σε ένα ασφαλιστήριο Κλοπής
γ) τα βασικά σημεία της ασφαλιστικής πρακτικής που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη όταν προσφέρεται το ασφαλιστήριο αυτό.

8.

Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και τι µια ασφάλιση
Ευθύνης Προϊόντων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
1. α) Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νομική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους
του και πότε θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου;
β) Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
2. α) Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός;
β) Ποια η διαφορά μεταξύ της ‘Περιόδου Κάλυψης’ και της ’Περιόδου Αποζημίωσης’ σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
γ) Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο
Απώλειας Κερδών;
3.

Αναφέρετε ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν
περιγράψετε σε συντομία πέντε (5) από αυτές.

στην Κύπρο, και

4. α)
β)

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης ;
Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σημείωμα και το Πιστοποιητικό
Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

5.

Εξηγήστε σε συντομία τρία (3) από τα πιο κάτω:
α)
Διπλή ή Πολλαπλή Ασφάλιση
β)
Συνασφάλιση
γ)
Υποασφάλιση
δ)
Υπερασφάλιση

6.

Περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτουν οι πιο κάτω επεκτάσεις σε ένα Ασφαλιστήριο
Πυρός:
α)
Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή θέρμανσης
β)
Απώλεια ενοικίου και Εναλλακτική διαμονή
γ)
Ασφάλιση σε αξία καινούργιου

7.

Περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτουν τα ακόλουθα ασφαλιστήρια:
α)
Ασφάλιση Χρημάτων
β)
Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων
γ)
Ασφάλιση Υαλοπινάκων.

Ασφάλισης

8.

Περιγράψετε σε συντομία την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ένα ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης, τις κυριότερες εξαιρέσεις, ως επίσης και τους τρόπους υπολογισμού
του ασφαλίστρου δίδοντας παραδείγματα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
1. α)
β)

Περιγράψετε σε συντομία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Αναφέρετε τέσσερεις (4) πρόσθετους κινδύνους που μπορεί να
συμπεριληφθούν στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων µε την πληρωμή
επιπρόσθετων ασφαλίστρων.

2. Περιγράψετε σε συντομία τρείς (3) από τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.
3. (α)
(β)
(γ)

Τι σημαίνει η λέξη ‘Πυρκαγιά’ κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός;
Ποιες άλλες ζημιές περιλαμβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά;
Πότε παύει να είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Πυρός;

4. α)

Ποια η διαφορά μεταξύ της ‘Περιόδου Ασφάλισης’ και της ‘Περιόδου
Αποζημίωσης’ σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρείς (3) από τις επεκτάσεις του
συμβολαίου.

β)

5. α)
β)

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

6. Περιγράψετε σε συντομία τα πέντε (5) Ωφελήματα που προσφέρονται στον
ασφαλισμένο κάτω από ένα Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων.

7. Περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτουν και τι εξαιρούν οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης
και Προσωπικής Ευθύνης.

8. Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν τα πιο κάτω:
(α)
(β)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων ∆ηµόσιας Χρήσης και µη Αποδεκτών
Κινδύνων.
Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
1.

Περιγράψετε σε συντομία τις καλύψεις που προσφέρονται στις ακόλουθες υποχρεωτικές
ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο:
α)
β)
γ)

Επαγγελματικής Ευθύνης ∆ιαµεσολαβητών
Επαγγελματικής Ευθύνης δικηγόρων
Μηχανοκινήτων Οχημάτων

2.

Αναφέρετε έξι (6) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα
ασφαλιστήρια
Μηχανοκινήτων
Οχημάτων
µε
την
πληρωμή
πρόσθετου
ασφαλίστρου.

3.

(α)
(β)

4.

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός. Ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να επεκταθούν
σ’ αυτό µε την πληρωμή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου (αναφέρετε έξι (6) από αυτούς).

5.

Περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτουν και τι εξαιρούν οι πιο κάτω ασφαλίσεις:
α)
Ασφάλιση Κλοπής.
β)
Ασφάλιση Χρημάτων.

6.

Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής
αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, σε σχέση µε τα πιο
κάτω:
(α) τα άτοµα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση μηχανοκίνητο όχημα
(β)
το ίδιο το μηχανοκίνητο όχημα

7.

Εξηγήστε πως δημιουργείται η αστική ευθύνη και αναφορικά µε το
ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης, περιγράψετε σε συντομία τι καλύπτει και τι εξαιρεί μια τέτοια
ασφάλιση.

8.

Περιγράψετε τι σημαίνουν και τι συμπεριλαμβάνουν τρία (3) από τα πιο κάτω:
α)
Ρήτρα Υποθήκης
β)
Περίοδος Αποζημίωσης σε συμβόλαιο Απώλειας Κερδών
γ)
Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών
δ)
Υπoασφάλιση

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
1.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των υποχρεωτικών ασφαλίσεων και περιγράψετε
σε συντομία τρεις (3) από τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.

2.

(α) Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σηµείωµα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
(β) Σε σχέση µε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, αναφέρετε πέντε (5) περιορισμούς
που βάσει του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλιση έναντι Τρίτου) Νόµο
δεν επιτρέπουν στην ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί να αποζημιώσει το θύµα
σε τροχαίο ατύχημα.

3. (α) Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νοµική ευθύνη εργοδότη προς τους
υπαλλήλους του;
(β) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

4. Εξηγήστε πως δημιουργείται η Αστική Ευθύνη και αναφορικά µε το ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης, περιγράψετε σε συντοµία τι καλύπτει, και τι εξαιρεί μια τέτοια
ασφάλιση.

5. Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί:
(α) Η Ασφάλιση Υαλοπινάκων
(β) Η Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων
(γ) Η Ασφάλιση Χρημάτων.
6.

Σε σχέση με ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών:
α)
β)
γ)
δ)

Ποια η κάλυψη που προσφέρεται;
Πως υπολογίζονται τα Ασφαλισμένα ποσά;
Ποια η διαφορά μεταξύ ‘Περιόδου Αποζημίωσης’ και ‘Περιόδου Ασφάλισης’;
Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις που προσφέρονται.

7. Σε σχέση με ένα ασφαλιστήριο Πυρός εξηγήστε τις πιο κάτω επεκτάσεις που
προσφέρονται:
α)
β)
γ)
δ)

Απώλεια Ενοικίου και Εναλλακτικής ∆ιαµονής
∆ιάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης ή θέρμανσης
΄Εξοδα Αποκοµιδής Συντριµµάτων
Κακόβουλες ενέργειες

8. Σε σχέση µε την Ασφάλιση Κλοπής, περιγράψετε σε συντοµία:
α)
β)
γ)

Τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται
Τις βασικές εξαιρέσεις που αναφέρονται σε ένα ασφαλιστήριο Κλοπής
Τα βασικά σηµεία της ασφαλιστικής πρακτικής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όταν προσφέρεται το ασφαλιστήριο αυτό.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
1. Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν τα πιο κάτω:
(α)
(β)
2. (α)
(β)
(γ)
(δ)

Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχηµάτων ∆ηµόσιας Χρήσης και Μη Αποδεκτών
Κινδύνων.
Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχηµάτων (Τ.Α.Μ.Ο)
Τι σημαίνει η λέξη Πυρκαγιά κάτω από ένα «Ασφαλιστήριο Πυρός»;
Ποιες άλλες ζημιές περιλαμβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά;
Πότε παύει να είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Πυρός;
Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να επεκταθούν σ’ αυτό µε την πληρωμή
ενός πρόσθετου ασφαλίστρου; (αναφέρετε τέσσερεις (4) από αυτούς).

3. Περιγράψετε τι σημαίνουν τρία (3) από τα πιο κάτω:
(α) Ασφάλιση σε Αξία Καινούριου
(β) Υποασφάλιση – Αναλογικός Όρος
(γ)
Δηλωτικά Ασφαλιστήρια
(δ)
Έκπτωση για μη Υποβολή Απαίτησης
4. (α)
(β)
(γ)
5. (α)
(β)
6.

Περιγράψετε σε συντοµία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια
ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων.
Αναφέρετε τέσσερεις (4) εξαιρέσεις που αφορούν αποκλειστικά σε απώλεια ή
ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα.
Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ μια ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
Αναφέρετε τις τρεις (3) ασφαλιστικές Ρήτρες που προσφέρονται σε μια
ασφάλιση θαλασσίων κινδύνων μεταφερόμενων εμπορευμάτων και περιγράψετε
τις καλύψεις που προσφέρονται από αυτές.
Περιγράψετε τα δεδομένα τα οποία ο εκτιμητής θαλασσίων κινδύνων λαμβάνει
υπόψη στον καθορισμό του ασφαλίστρου.
(α)
(β)

7.

(α)
(β)

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών και ποια η διαφορά μεταξύ
της
Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζημίωσης σε ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Πως υπολογίζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σ' ένα
ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών;
Ποια η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και μιας
ασφάλισης Ανάκλησης Προϊόντων;
Τι καλύπτει και τι εξαιρεί μια Ασφάλιση Χρημάτων;

8.

(α)
(β)

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οχήματα για σκοπούς τιμολόγησης;
Εξηγήστε τι είναι το Καλυπτικό Σημείωμα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
1. Αναφέρετε τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας εκτιμητής κινδύνου
όταν αξιολογεί ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, σε σχέση µε τον
φυσικό και ηθικό κίνδυνο.
2. Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν δυο (2) από τα πιο κάτω:
(α) Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχηµάτων ∆ηµόσιας Χρήσης και µη αποδεκτών
Κινδύνων.
(β) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (M.I.F.).
(γ)
Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών.
3. Αναφέρετε:
(α) Με ποιο τρόπο διευθετούνται οι διαφωνίες στις περιπτώσεις απαιτήσεων;
(β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τρόπο υπολογισμού του πληρωτέου
για απαίτηση στα:
1.
Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης
2.
Ασφαλιστήρια Περιουσίας
3.
Ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων

ποσού

4. Περιγράψετε σε συντομία τέσσερεις (4) υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην
Κύπρο.
5. (α)
(β)
(γ)
(δ)

Τι σηµαίνει η λέξη Πυρκαγιά κάτω από ένα «Ασφαλιστήριο Πυρός»;
Ποιες άλλες ζηµιές περιλαμβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά;
Πότε παύει να είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Πυρός;
Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να επεκταθούν σ’ αυτό
πληρωμή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου;

6. (α)

Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Αλλοίωσης
Εμπορευμάτων.
Ποια η διαφορά μεταξύ µιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας Ασφάλισης
Προσωπικής Ευθύνης.
Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται µια Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων και
ποια η διαφορά από την Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων.

(β)
(γ)

7. (α)
(β)

µε

την

Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;
Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

8. Εξηγήστε τη σημασία της ασφάλισης εναντίον Οικονομικής Ζημιάς και περιγράψετε την
κάλυψη που παρέχεται σε μια ασφάλιση Απώλειας Κερδών.

