ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.

∆ιακρίνετε
µεταξύ
Αντασφάλισης».

2.

Αναφέρετε και επεξηγήστε τις λειτουργίες της ασφάλισης.

3.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους φορείς των ασφαλίσεων.

4.

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

«Συµβατικής

Αντασφάλισης»

και

«Προαιρετικής

Πιστοποιητικό της Ασφάλισης
Ασφαλιστικός Πράκτορας
Υποκατάσταση
Αφαιρετέο ποσό ή Απαλλαγή.

5.

∆ιακρίνετε µεταξύ φυσικού και ηθικού κινδύνου, δίδοντας παραδείγµατα.

6.

Περιγράψετε το καθήκον του διαµεσολαβητή έναντι της Πολιτείας.

7.

Τι σηµαίνει ο όρος «Απόλυτη Καλή Πίστη» και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην
περίπτωση παραβίασης του Καθήκοντος της Αποκάλυψης, αν αυτό συµβεί από
τον (α) ασφαλισµένο και (β) προµηθευτή;

8.

Περιγράψετε σε συντοµία τα δευτερογενή ασφαλιστικά έγγραφα και ποια η
χρησιµότητα τους;

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

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

Απαλλαγή (excess)
Χαριστική Πληρωµή
Ηθικός Κίνδυνος
Ενηµερωτικό ∆ελτίο

2.

Τι είναι, ποιο σκοπό εξυπηρετεί και τι περιλαµβάνει η «Πρόταση για Ασφάλιση»;

3.

Περιγράψετε µε παραδείγµατα τις ασφαλιστικές αρχές της «Υποκατάστασης» και της
«Συνεισφοράς».

4.

Περιγράψετε το καθήκον του διαµεσολαβητή έναντι του «Προµηθευτή» µε τον οποίον
συνεργάζεται.

5.

Τι είναι η «πρόσκληση για ασφάλιση» και περιγράψετε τι συµπεριλαµβάνει.

6.

Εξηγήστε τις επιπτώσεις που έχει «Ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµος» στις Ασφαλιστικές Εταιρείες και εξηγήστε
κάτω από ποιες περιστάσεις η επεξεργασία δεδοµένων γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση
του υποκειµένου.

7.

Εξηγήστε µε ποιο τρόπο οι λειτουργίες της ασφάλισης υποβοηθούν τόσο τον Ιδιωτικό
όσο και το ∆ηµόσιο Τοµέα.

8.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µια συµφωνία καθίσταται σύµβαση;

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

Για την ανάγκη προστασίας του Κοινού Ταµείου Ασφάλισης οι αρµόδιοι
διαχειριστές αποφασίζουν ποιοι κίνδυνοι είναι ασφαλίσιµοι. Περιγράψετε πέντε
(5) παράγοντες που πρέπει να συνυπάρχουν για να είναι ένας κίνδυνος
ασφαλίσιµος.

2.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους τέσσερις φορείς προµηθευτών ασφαλίσεων.

3.

∆ώστε τον ορισµό του «Κινδύνου – Hazard» και περιγράψετε σε συντοµία τις
δύο (2) κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρείται.

4.

Τι είναι «Σύµβαση» και περιγράψετε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
σύναψη της.

5.

Πως ορίζεται η «Αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης» και ποιες είναι οι επιπτώσεις
στην περίπτωση παραβίασης της;

6.

Περιγράψετε τη χρησιµότητα της «Πρόσκλησης για Ασφάλιση» και αναφέρετε τις
πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνει.

7.

Περιγράψετε τρία από τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
δ)

8.

Ασφαλιστικό Συµφέρον
Υποκατάσταση
Πιστοποιητικό της Ασφάλισης
∆εσµευτική απόδειξη.

Εξηγήστε µε ποιο τρόπο οι λειτουργίες της ασφάλισης υποβοηθούν τόσο τον
Ιδιωτικό όσο και το ∆ηµόσιο Τοµέα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.

Περιγράψετε µε παραδείγµατα τις πτυχές που αυξάνουν την πιθανότητα
επέλευσης και τη δριµύτητα του κινδύνου και αναφέρετε τους τρόπους µε τους
οποίους αντιµετωπίζονται αυτοί οι κίνδυνοι.

2.

Ποια γεγονότα θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν καταστροφικά και εξηγήστε
πως οι άνθρωποι διασφαλίζουν την οικονοµική τους θέση όταν τέτοια γεγονότα
συµβαίνουν.

3.

Εξηγήστε πως το κράτος εποπτεύει τη λειτουργία των «Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων» και περιγράψετε το έργο της «Συµβουλευτικής Επιτροπής
Ασφαλίσεων» και αναφέρετε από ποιούς απαρτίζεται.

4.

Εξηγήστε τι σηµαίνει ο κίνδυνος να είναι «οικονοµικά» και «στατιστικά»
επιµετρήσιµος και πως επηρεάζει τη λειτουργία ενός Κοινού Ταµείου Ασφάλισης;

5.

Τι είναι η «Ασφαλιστική Σύµβαση» και αναφέρετε πως µπορεί µια τέτοια σύµβαση
να καταστεί εξ’ υπαρχής άκυρη.

6.

Ποια είναι η έννοια της «Γενεσιουργού Αιτίας» και περιγράψετε τις αιτίες που
πιθανόν να συντρέχουν κάθε φορά που προκαλείται µια ζηµιά.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους παράγοντες που περιορίζουν την εφαρµογή της
Αρχής της Αποζηµίωσης.

8.

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

Αναλογικός Όρος
Ηθικός Κίνδυνος
Χαριστική Πληρωµή
Πρόσκληση για Ασφάλιση.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.

Αναφερθείτε στον όρο "Ασφαλιστικό Συµφέρον" και πότε θα πρέπει να υπάρχει
αυτό, σε σχέση µε τους διάφορους Κλάδους Ασφάλισης;

2.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους
Γεγονότος και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

3.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της Υποκατάστασης και της Συνεισφοράς
και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

4.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

5.

∆ιακρίνετε µεταξύ φυσικού και ηθικού κινδύνου, δίδοντας παραδείγµατα.

6.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους Περιοριστικούς Παράγοντες της Αποζηµίωσης.

7.

Αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση και περιγράψετε τις Σοβαρές Συνέπειες που επιφέρει η παράβαση
του άρθρου 192 του Νόµου.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)
Β)
Γ)
∆)

Έφορος Ασφαλίσεων
Προαιρετική Αντασφάλιση
Χαριστική Πληρωµή
Καλυπτικό Σηµείωµα.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς.

2.

Αναφερθείτε στην έννοια της Αποζηµίωσης και τις προϋποθέσεις καταβολής της.

3.

Αναφερθείτε στα Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα και το περιεχόµενο τους.

4.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
πρέπει να υπάρχει αυτό στους διάφορους Κλάδους Ασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) απ΄ αυτά.

6.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της Υποκατάστασης και της Συνεισφοράς
και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

7.

Περιγράψτε τις σοβαρές συνέπειες που επιφέρει η παράβαση του άρθρου 192
του Νόµου, (∆ιαµεσολάβηση µε Ψευδείς Απατηλές ή Παραπλανητικές ∆ηλώσεις)
και αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) τουλάχιστον άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα :
Α) Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων
Β) Απαλλαγή
Γ) Καλυπτικό Σηµείωµα
∆) Καταχρηστική Ρήτρα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
Αναφέρετε και περιγράψετε τους Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς.

1.

2.

«Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα»: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια της Αποζηµίωσης και τις προϋποθέσεις καταβολής
της.

5.

Αναφέρετε και επεξηγήστε τη
Αντασφάλισης.

6.

Περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου.

7.

«Καταστροφικά Γεγονότα»: ∆ώστε την έννοια και παραδείγµατα.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Συνασφάλιση
β) Ηθικός Κίνδυνος
γ) Συνεισφορά
δ) Αφαιρετέο ποσό ή Απαλλαγή.

λειτουργία και τα πλεονεκτήµατα της

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
1.

Αναφερθείτε και περιγράψετε σε συντοµία τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες
Λειτουργίες της Ασφάλισης.

2.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

3.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τα Μέρη ενός Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.

4.

Περιγράψετε, σε
∆ιαµεσολαβητών.

5.

Αναφερθείτε στην αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης και στις σοβαρές συνέπειες
της σύναψης ασφαλιστικής συµβάσης µετά από ψευδή δήλωση, είτε του
Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή, είτε του ασφαλισµένου.

6.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες του Νόµου για το ∆ικαίωµα Υπαναχώρησης.

7.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Κινδύνου, δίδοντας και παραδείγµατα.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα :

συντοµία,

Α)

Τ.Α.Μ.Ο. (ή M.I.F.)

Β)

Αναλογικός Όρος

Γ)

∆εσµευτική Απόδειξη

∆)

Σύµβαση ∆ιαµεσολάβησης.

τις

πέντε

(5)

κατηγορίες

Ασφαλιστικών

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2. "Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα": Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3. ∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
Συνασφάλισης.

4. Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους
Γεγονότος και τις συνέπειες που έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

5. Αναφερθείτε στην έννοια της Αποζηµίωσης και περιγράψετε τους Περιοριστικούς
Παράγοντες της Αποζηµίωσης.

6. Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα.

7. Αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση και περιγράψετε τις Σοβαρές Συνέπειες που επιφέρει η παράβαση
του άρθρου 192 του Νόµου, (για ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές δηλώσεις
του ∆ιαµεσολαβητή).
8. Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)
β)
γ)
δ)

Έφορος Ασφαλίσεων
Ηθικός Κίνδυνος
Συµβατική Αντασφάλιση
Ευαίσθητα ∆εδοµένα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
1. Περιγράψτε, σε συντοµία, τις πέντε (5) κατηγορίες Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών.

2.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

3.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τις µεθόδους της
Αντασφάλισης.

4. Περιγράψτε, (µε παραδείγµατα), τον Φυσικό και τον Ηθικό Κίνδυνο.

5. Αναφερθείτε στα Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα και το περιεχόµενο τους.

6. Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε πρέπει
να υπάρχει αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

7. Περιγράψτε τις σοβαρές συνέπειες που επιφέρει η παράβαση του άρθρου 192 του
Νόµου, (∆ιαµεσολάβηση µε Ψευδείς Απατηλές ή Παραπλανητικές ∆ηλώσεις) και
αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον άλλα πέντε (5) Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα :
Α)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

Β)

Συνεισφορά

Γ)

Καλυπτικό Σηµείωµα

∆)

Ευαίσθητα Προσωπικά ∆εδοµένα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009
1.

Αναφερθείτε και περιγράψετε σε συντοµία τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες
Λειτουργίες της Ασφάλισης.

2.

Αναφέρετε και περιγράψετε τους Φορείς στις Ασφαλιστικής Αγοράς.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια του Κινδύνου (Hazard), στις κατηγορίες που
υποδιαιρείται και στα χαρακτηριστικά του.

4.

Αναφερθείτε στις Προϋποθέσεις και τους εναλλακτικούς τρόπους καταβολής της
Ασφαλιστικής Αποζηµίωσης.

5.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

6.

Αναφερθείτε στην αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης και στις σοβαρές συνέπειες
της σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης µετά από ψευδή δήλωση, είτε του
Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή, είτε του ασφαλισµένου.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα Πρωτογενή και τα ∆ευτερογενή
Ασφαλιστικά Έγγραφα.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)

Συνασφάλιση

β)

Φυσικός Κίνδυνος

γ)

Αφαιρετέο Ποσό ή Απαλλαγή

δ)

Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
1.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε
σύντοµη περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

2.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
πρέπει να υπάρχει αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

3.

Αναφερθείτε στα Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα και το περιεχόµενο τους.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψτε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους
Γεγονότος και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

6.

∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
Συνασφάλισης.

7.

Αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση και περιγράψτε τις Σοβαρές Συνέπειες που επιφέρει η παράβαση
των προνοιών του Νόµου, για ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές δηλώσεις
του ∆ιαµεσολαβητή.

8. Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)

Καλυπτικό Σηµείωµα

β)

Ηθικός Κίνδυνος

γ)

Αφαιρετέο ποσό ή Απαλλαγή

δ)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
1.

Αναφέρετε και περιγράψτε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες Λειτουργίες της
Ασφάλισης.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια του Κινδύνου
υποδιαιρείται και στα χαρακτηριστικά του.

4.

Αναφερθείτε στην αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης και στις συνέπειες της
σύναψης ασφαλιστικής συµβάσεως µετά από ψευδή δήλωση, είτε του
Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή, είτε του ασφαλισµένου.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε τα ∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα.

6.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους Περιοριστικούς Παράγοντες και τους τρόπους
καταβολής της Αποζηµίωσης.

7.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της Υποκατάστασης και της Συνεισφοράς και
δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)

Έφορος Ασφαλίσεων,

β)

Προαιρετική Αντασφάλιση,

γ)

Φυσικός Κίνδυνος,

δ)

Καταχρηστική Ρήτρα.

(Hazard),

στις

κατηγορίες

που

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
1.

Περιγράψτε, σε
∆ιαµεσολαβητών.

2.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψτε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

3.

«Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα»: Περιγράψτε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

4.

∆ιακρίνετε µεταξύ Φυσικού και Ηθικού Κινδύνου, δίδοντας παραδείγµατα.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια της Αποζηµίωσης και τις προϋποθέσεις καταβολής της.

6.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
πρέπει να υπάρχει αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

7.

α)

Περιγράψτε τις σοβαρές συνέπειες που επιβάλλονται από τον Νόµο
∆ιαµεσολάβηση µε Ψευδείς Απατηλές ή Παραπλανητικές ∆ηλώσεις, και

β)

Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον άλλα πέντε (5) Ποινικά
στη ∆ιαµεσολάβηση.

8.

συντοµία,

τις

πέντε

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Τ.Α.Μ.Ο. (ή M.I.F.)
β) Αναλογικός Όρος
γ) Συνεισφορά
δ) Ευαίσθητα Προσωπικά ∆εδοµένα.

(5)

κατηγορίες

Ασφαλιστικών

για

Αδικήµατα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς.

2.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του ασφαλίσιµου κινδύνου και
σύντοµη περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

3.

"Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα": Περιγράψετε αυτήν την λειτουργία της
ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

4.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του ουσιώδους γεγονότος
και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα.

6.

Αναφερθείτε στις προϋποθέσεις και τους εναλλακτικούς τρόπους καταβολής της
ασφαλιστικής αποζηµίωσης.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το δικαίωµα της
υπαναχώρησης.

8.

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

Συµβατική Αντασφάλιση
Ηθικός Κίνδυνος
Καλυπτικό Σηµείωµα
Αναλογικός Όρος.

δώστε

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
1.

Αναφέρετε και περιγράψτε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες Λειτουργίες της
Ασφάλισης.

3.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψτε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

4.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους Γεγονότος
και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια της Αποζηµίωσης και περιγράψτε τους Περιοριστικούς
Παράγοντες της Αποζηµίωσης.

6.

Αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση και περιγράψτε τις Σοβαρές Συνέπειες που επιφέρει η παράβαση του
άρθρου 192 του Νόµου.

7.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της Υποκατάστασης και της Συνεισφοράς και
δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

8.

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

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων
Συνασφάλιση
Χαριστική Πληρωµή
∆εσµευτική Απόδειξη

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
1.

Περιγράψετε, σε συντοµία, τις πέντε κατηγορίες Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών.

2.

Αναφερθείτε στην έννοια του Κινδύνου (Hazard), στις κατηγορίες που
υποδιαιρείται και στα χαρακτηριστικά του.

3.

Αναφέρετε και περιγράψετε τα ∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους Περιοριστικούς Παράγοντες και τους τρόπους
καταβολής της Αποζηµίωσης.

5.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους
Γεγονότος και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

7.

Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο, για
"Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή" και
αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Τ.Α.Μ.Ο. (ή M.I.F.)
Β) Προαιρετική Αντασφάλιση
Γ)

Απαλλαγή

∆) Καταχρηστική Ρήτρα

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς.

2.

"Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα": Περιγράψετε αυτήν τη Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

∆ιακρίνετε µεταξύ Φυσικού και Ηθικού Κινδύνου, δίδοντας παραδείγµατα.

4.

Αναφερθείτε στην Πρόταση για Ασφάλιση και στις ουσιώδεις πληροφορίες που
θα πρέπει να περιέχει.

5.

Αναφερθείτε στην αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης και στις συνέπειες της
σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης µετά από ψευδή δήλωση, είτε του
Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή, είτε του ασφαλισµένου.

6.

Αναφερθείτε στην έννοια, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους καταβολής
Αποζηµίωσης.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Έφορος Ασφαλίσεων
Β) Αναλογικός Όρος
Γ) Συµβατική Αντασφάλιση
∆) Ευαίσθητα Προσωπικά ∆εδοµένα.

της

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
1.

Περιγράψετε σε
∆ιαµεσολαβητών.

συντοµία

τις

2.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

3.

«Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα»: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

4.

∆ιακρίνετε µεταξύ Φυσικού και Ηθικού Κινδύνου, δίδοντας παραδείγµατα.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια
τρόπους καταβολής της.

της

πέντε

κατηγορίες

(5)

Αποζηµίωσης,

τις

Ασφαλιστικών

προϋποθέσεις

και

τους

6.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο
πότε πρέπει να υπάρχει αυτό στους διάφορους Κλάδους Ασφάλισης.

7.

Α)
Περιγράψετε τις σοβαρές συνέπειες που επιβάλλονται από τον Νόµο
για
∆ιαµεσολάβηση µε Ψευδείς Απατηλές ή Παραπλανητικές
∆ηλώσεις.
Β)
Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον άλλα πέντε (5) Ποινικά
Αδικήµατα στη ∆ιαµεσολάβηση.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Τ.Α.Μ.Ο. (ή M.I.F.)

Β)

Αναλογικός Όρος

Γ)

Συνεισφορά

∆)

Ευαίσθητα Προσωπικά ∆εδοµένα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες Λειτουργίες της
Ασφάλισης.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε
σύντοµη περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά
Αδικήµατα στη ∆ιαµεσολάβηση

6.

Αναφερθείτε στην αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης και στις συνέπειες της
παράβασης της κατά την σύναψη της ασφαλιστικής συµβάσεως.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους καταβολής
Αποζηµίωσης.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Ηθικός Κίνδυνος

Β)

Συνασφάλιση

Γ)

Προαιρετική Αντασφάλιση

∆)

Καλυπτικό Σηµείωµα

της

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

1.

Αναφέρετε και περιγράψτε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

"Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα": Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια του Κινδύνου (Hazard), στις κατηγορίες που
υποδιαιρείται και στα χαρακτηριστικά του.

4.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους
Γεγονότος και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια της Αποζηµίωσης και περιγράψτε τους Περιοριστικούς
Παράγοντες της Αποζηµίωσης.

6.

∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
Συνασφάλισης.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων
β) Συµβατική Αντασφάλιση
γ) Χαριστική Πληρωµή
δ) ∆εσµευτική Απόδειξη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
1. Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες Λειτουργίες της
Ασφάλισης.

2. ∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε µε (παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον Ηθικό
Κίνδυνο.

3. Αναφερθείτε στην έννοια, τους Περιοριστικούς Παράγοντες και τους τρόπους
καταβολής της Αποζηµίωσης.

4. Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

5. ∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

6. Περιγράψετε, (σε συντοµία), τις πέντε κατηγορίες Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών.

7. Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο, για "Ψευδείς,
Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή" και αναφέρετε
ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη ∆ιαµεσολάβηση.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα :
Α) Έφορος Ασφαλίσεων
Β) Συνεισφορά
Γ) Απαλλαγή
∆) Καλυπτικό Σηµείωµα.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

1. Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους “Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς”.

2. ″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4. Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

5. Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″ και της ″Συνεισφοράς″ και
δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

6. Αναφερθείτε στην αρχή της ″Απόλυτης Καλής Πίστης″ και στις συνέπειες της παράβασης
της κατά την σύναψη της ασφαλιστικής συµβάσεως.

7. Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις της
Αποζηµίωσης.

8. Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Ηθικός Κίνδυνος

Β)

Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Γ)

Προαιρετική Αντασφάλιση

∆)

Μεσίτης Ασφαλίσεων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
1.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

2.

"Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα": Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψτε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον Ηθικό
Κίνδυνο.

4.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους Γεγονότος και
τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους Περιοριστικούς Παράγοντες και τους τρόπους
καταβολής της Αποζηµίωσης.

6.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων
β) TAMO
γ) Συνεισφορά
δ) Ευαίσθητα ∆εδοµένα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες Λειτουργίες της
Ασφάλισης.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια του Κινδύνου (Hazard), στις κατηγορίες που υποδιαιρείται
και στα χαρακτηριστικά του.

4.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια και τις προϋποθέσεις της Αποζηµίωσης, καθώς και στους
τρόπους καταβολής της.

6.

∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
Συνασφάλισης.

7.

Αναφερθείτε στην Πρόταση για Ασφάλιση και στις ουσιώδεις πληροφορίες που
πρέπει να περιέχει.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Έφορος Ασφαλίσεων
β) Συµβατική Αντασφάλιση
γ) Υπαναχώρηση
δ) Προνοµιακή Απαλλαγή.

θα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς.

2.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους Γεγονότος
και τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τους τρόπους
καταβολής της Αποζηµίωσης.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τις πέντε κατηγορίες Ασφαλιστικών
∆ιαµεσολαβητών.

6.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ)
β) Φυσικός Κίνδυνος
γ) Απαλλαγή (Excess)
δ) ∆εσµευτική Απόδειξη

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2. ″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″:
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

Περιγράψετε

αυτήν

την

Λειτουργία

της

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφέρετε και περιγράψτε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

5.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″ και της ″Συνεισφοράς″ και
δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

6.

Αναφερθείτε στην αρχή της ″Απόλυτης Καλής Πίστης″ και στις συνέπειες της παράβασης
της κατά την σύναψη της ασφαλιστικής συµβάσεως.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις της
Αποζηµίωσης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα :
Α)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

Β)

Αναλογικός Όρος

Γ)

Προαιρετική Αντασφάλιση

∆)

Προσωπικά ∆εδοµένα.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

1. "Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα": Περιγράψετε αυτή τη Λειτουργία της Ασφάλισης
και τις διάφορες πτυχές της.

2.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς″.

3.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον Ηθικό
Κίνδυνο.

4.

Εξηγήστε την έννοια του Ασφαλιστικού Συµφέροντος και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους καταβολής
Αποζηµίωσης

6.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα
της ∆ιαµεσολάβησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α) Συνασφάλιση
β) TAMO
γ) Απαλλαγή (Excess)
δ) Καλυπτικό Σηµείωµα

της

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

1.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες Λειτουργίες της
Ασφάλισης.

2.

Αναφερθείτε στο καθήκον της Αποκάλυψης, την έννοια του Ουσιώδους Γεγονότος και
τις συνέπειες που θα έχουµε σε περίπτωση µη-αποκάλυψης.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Περιγράψετε, (σε συντοµία), τις πέντε (5) κατηγορίες Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών.

5.

Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο, για "Ψευδείς,
Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή" και αναφέρετε ονοµαστικά
τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη ∆ιαµεσολάβηση.

6.

∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
Συνασφάλισης.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις της
Αποζηµίωσης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα :
Α)

Έφορος Ασφαλίσεων

Β)

Ηθικός Κίνδυνος

Γ)

Συµβατική Αντασφάλιση

∆)

Υπαναχώρηση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν τη Λειτουργία της Ασφάλισης
και τις διάφορες πτυχές της.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

5.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

6.

Αναφερθείτε στην αρχή της ″Απόλυτης Καλής Πίστης″ και στις συνέπειες της παράβασης
της κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συµβάσεως.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Φυσικός Κίνδυνος

Β)

Αναλογικός Όρος

Γ)

∆εσµευτική Απόδειξη

∆)

Ευαίσθητα Προσωπικά ∆εδοµένα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής
Αγοράς″.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις
της ″Αποζηµίωσης″.

4.

∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
″Συνασφάλισης″.

5.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφέρετε και
Έγγραφα″.

7.

Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο, για
"Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή" και
αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:

περιγράψτε

σε

συντοµία

Α)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

Β)

Προαιρετική Αντασφάλιση

Γ)

Υπαναχώρηση

∆)

Απαλλαγή (Excess)

τα

″∆ευτερογενή

Ασφαλιστικά

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
1. Περιγράψετε, σε συντοµία, τις πέντε (5) κατηγορίες Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών.

2. ″Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4. Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

5. ∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

6. Αναφερθείτε
στις
ασφαλιστικές
αρχές
της
″Υποκατάστασης″
″Συνεισφοράς″ και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

και

της

7. Αναφερθείτε στα δικαιώµατα που έχει από τον Νόµο Περί Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα το Υποκείµενο των ∆εδοµένων, σε σχέση µε την επεξεργασία
των δεδοµένων που το αφορούν.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Έφορος Ασφαλίσεων

Β)

Τ.Α.Μ.Ο.

Γ)

Ηθικός Κίνδυνος

∆)

Καλυπτικό Σηµείωµα.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια, τις προϋποθέσεις και τους περιοριστικούς παράγοντες
της ″Αποζηµίωσης″.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα″.

6.

Αναφερθείτε στην αρχή της ″Απόλυτης Καλής Πίστης″ και στις συνέπειες της
παράβασης της κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Β)

Φυσικός Κίνδυνος

Γ)

Συµβατική Αντασφάλιση

∆)

Ευαίσθητα Προσωπικά ∆εδοµένα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής
Αγοράς″.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

3.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον
Ηθικό Κίνδυνο.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα″.

7.

α)

β)

8.

Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο για
τις "Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή"
καί
Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα
στη ∆ιαµεσολάβηση.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα :
α)

Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (ΤΑΜΟ – MIF)

β)

Συνεισφορά

γ)

Υπαναχώρηση

δ)

Προνοµιακή Απαλλαγή.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
1.

Αναφερθείτε στις πέντε (5) κατηγορίες των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών και
σε πέντε τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στην ∆ιαµεσολάβηση.

2.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες
της Ασφάλισης″.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και
σύντοµη περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα″.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις
προϋποθέσεις της ″Αποζηµίωσης″.

6.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″ και της
″Συνεισφοράς″ και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

7.

Αναφερθείτε στα δικαιώµατα που έχει από τον Νόµο το Υποκείµενο των
∆εδοµένων, σε σχέση µε την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Έφορος Ασφαλίσεων

Β)

Προαιρετική Αντασφάλιση

Γ)

Ηθικός Κίνδυνος

∆)

Καλυπτικό Σηµείωµα.

δώστε

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους Προµηθευτές Ασφαλίσεων.

2.

″Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα″.

6.

Αναφερθείτε στην αρχή της ″Απόλυτης Καλής Πίστης″ και στις συνέπειες της
παράβασης της κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.

7.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το ∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

Β)

Φυσικός Κίνδυνος

Γ)

Καταχρηστική Ρήτρα

∆)

∆εσµευτική Απόδειξη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής
Αγοράς″.

2.

″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον Ηθικό
Κίνδυνο.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις της
″Αποζηµίωσης″.

7.

α) Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον
Νόµο για τις "Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του
∆ιαµεσολαβητή" καί
β) Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά
∆ιαµεσολάβηση.

8.

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

Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
Αναλογικός Όρος
Υπαναχώρηση
Μεσίτης Ασφαλίσεων

Αδικήµατα στη

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
1. Αναφερθείτε στις πέντε (5) κατηγορίες των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών και
σε πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στην ∆ιαµεσολάβηση.

2. Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

3. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4. ∆ώστε τον ορισµό, την λειτουργία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
″Συνασφάλισης″.

5.

Αναφερθείτε
στις
ασφαλιστικές
αρχές
της
″Υποκατάστασης″
″Συνεισφοράς″ και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

και

της

6.

Περιγράψετε σε συντοµία το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και αναφέρετε ονοµαστικά
τα άλλα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

7. Αναφερθείτε στα δικαιώµατα που έχει από τον Νόµο το Υποκείµενο των ∆εδοµένων, σε
σχέση µε την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Ηθικός Κίνδυνος
Β) ΤΑΜΟ (M.I.F.)
Γ) Απαλλαγή (Excess)
∆) Καλυπτικό Σηµείωµα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
1.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

2.

Αναφερθείτε στις πέντε (5) κατηγορίες των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών και
σε πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στη ∆ιαµεσολάβηση.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου
σύντοµη περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφέρετε
Έγγραφα″.

5.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″ και της ″Συνεισφοράς″
και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

6.

Αναφερθείτε
στην
έννοια,
τους
προϋποθέσεις της ″Αποζηµίωσης″.

7.

Αναφερθείτε στα δικαιώµατα που έχει από τον Νόµο το Υποκείµενο των
∆εδοµένων, σε σχέση µε την επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:

και

περιγράψετε

Α) Έφορος Ασφαλίσεων
Β) Ηθικός Κίνδυνος
Γ) Συµβατική Αντασφάλιση
∆) Τ.Α.Μ.Ο.

σε

συντοµία

τα

Κινδύνου

″∆ευτερογενή

περιοριστικούς

και

δώστε

Ασφαλιστικά

παράγοντες

και

τις

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς″.

2.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

3.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στις έννοιες της ″Αποζηµίωσης″ καί του ″Ωφελήµατος″ και περιγράψετε
τους τρόπους καταβολής ″Αποζηµίωσης″.

6.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

7.

Α)

Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο για τις
"Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή" καί

Β)

Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση.

8. Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

Β)

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Γ)

Συνασφάλιση

∆)

Ευαίσθητα ∆εδοµένα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Προµηθευτές Ασφαλίσεων″.

2.

″Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν τη Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον
Ηθικό Κίνδυνο.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων″ και τα
δικαιώµατα του ″Υποκειµένου των ∆εδοµένων″.

5.

6.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα″.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις της
″Αποζηµίωσης″.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Υπαναχώρησης″ και τις εξαιρέσεις της που
προβλέπονται από τον Νόµο.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
Β) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (ΤΑΜΟ)
Γ) Προαιρετική Αντασφάλιση
∆) Μεσίτης Ασφαλίσεων

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
1. Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία όλους τους Φορείς της Κυπριακής
″Ασφαλιστικής Αγοράς″.

2. Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

3. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4. Αναφερθείτε στην αρχή της ″Απόλυτης Καλής Πίστης″ και στις συνέπειες της παράβασης
της κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συµβάσεως.

5. Περιγράψετε σε συντοµία την Πρόταση Ασφάλισης και αναφέρετε ονοµαστικά τα άλλα
Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα.

6. Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″ και της ″Συνεισφοράς″ και
δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

7. Αναφερθείτε σε συντοµία στις πέντε κατηγορίες των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών και
σε πέντε τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στην ∆ιαµεσολάβηση.

8. Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)

Συµβατική Αντασφάλιση

β)

Φυσικός Κίνδυνος

γ)

Αφαιρετέο ποσό (Deductible)

δ)

Καταχρηστική Ρήτρα

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
1.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον
Ηθικό Κίνδυνο.

2.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

3.

″Υποβοήθηση του ∆ηµοσίου Τοµέα″ : Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στις προυποθέσεις καταβολής της ″Αποζηµίωσης″ και περιγράψετε
τους τρόπους καταβολής της.

6.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

7.

α)

β)

8.

Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο για
τις "Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή"
καί
Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα
στη ∆ιαµεσολάβηση.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
α)

Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων

β)

Συνεισφορά

γ)

Υπαναχώρηση

δ)

∆εσµευτική Απόδειξη.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Προµηθευτές Ασφαλίσεων″.

2.

″Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων″ και τα
δικαιώµατα του ″Υποκειµένου των ∆εδοµένων″.

5.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά
Έγγραφα″.

6.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″
″Συνεισφοράς″ και δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Υπαναχώρησης″ και τις εξαιρέσεις της που
προβλέπονται από τον Νόµο.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)
Β)

Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχηµάτων (Τ.Α.Μ.Ο.)
Συνασφάλιση

Γ)

Ασφαλιστικός Πράκτορας

∆)

Συµβατική Αντασφάλιση

και

της

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής
Αγοράς″.

2.

Αναφερθείτε στις πέντε (5) κατηγορίες των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών και
σε πέντε (5) τουλάχιστον Ποινικά Αδικήµατα στην ∆ιαµεσολάβηση.

3.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

4.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

5.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφερθείτε στην έννοια, τους περιοριστικούς παράγοντες και τις προϋποθέσεις
της ″Αποζηµίωσης″.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Φυσικός Κίνδυνος

Β)

Αναλογικός Όρος

Γ)

Προαιρετική Αντασφάλιση

∆)

Τ.Α.Μ.Ο.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Προµηθευτές Ασφαλίσεων″.

2.

″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν την Λειτουργία της
Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

3.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε (µε παραδείγµατα) τον Φυσικό και τον
Ηθικό Κίνδυνο.

4.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

5.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων″ και τα
δικαιώµατα του ″Υποκειµένου των ∆εδοµένων″.

6.

Αναφερθείτε στις πιό κάτω ασφαλιστικές έννοιες:
α)
β)

7.

α)

Συνασφάλιση και
Απόλυτη Καλή Πίστη
Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο για
τις "Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή"
καί

β)

Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα
στη ∆ιαµεσολάβηση.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα :
Α)

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Β)

Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχηµάτων (ΤΑΜΟ)

Γ)

Απαλλαγή (Excess)

∆)

Καταχρηστική Ρήτρα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς″.

2.

α) Αναφερθείτε στις σοβαρές συνέπειες που προβλέπονται από τον

Νόµο για τις

"Ψευδείς, Παραπλανητικές ή Απατηλές ∆ηλώσεις του ∆ιαµεσολαβητή" καί
β) Αναφέρετε ονοµαστικά τουλάχιστον πέντε (5) άλλα Ποινικά Αδικήµατα στη
∆ιαµεσολάβηση.

3.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

4.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

5.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε πρέπει
να υπάρχει αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφερθείτε στην έννοια, τις προϋποθέσεις και τους περιοριστικούς παράγοντες της
″Αποζηµίωσης″.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Ηθικός Κίνδυνος
Β) Αναλογικός Όρος
Γ) Συµβατική Αντασφάλιση
∆) Συνασφάλιση

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τις πέντε (5) κατηγορίες των Ασφαλιστικών
∆ιαµεσολαβητών.

2.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

3.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων″ και τα
δικαιώµατα του ″Υποκειµένου των ∆εδοµένων″.

4.

″Υποβοήθηση του Ιδιωτικού Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν τη Λειτουργία της Ασφάλισης
και τις διάφορες πτυχές της.

5.

∆ώστε τον ορισµό και περιγράψετε τις µεθόδους και τα πλεονεκτήµατα της
Αντασφάλισης.

6.

Αναφέρετε στις προϋποθέσεις καταβολής της ″Αποζηµίωσης″ και περιγράψετε τους
τρόπους καταβολής της.

7.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τα ″∆ευτερογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

8.

Περιγράψετε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)
Β)
Γ)
∆)

Φυσικός Κίνδυνος
Συµβουλευτική Επιτροπή
Απόλυτη Καλή Πίστη
Συνεισφορά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
1.

Αναφερθείτε στις ασφαλιστικές αρχές της ″Υποκατάστασης″ και της ″Συνεισφοράς″ και
δώστε τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

2.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε µε παραδείγµατα τον Φυσικό και τον Ηθικό
Κίνδυνο.

3.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων″ και τα
δικαιώµατα του ″Υποκειµένου των ∆εδοµένων″.

5.

Αναφερθείτε στην ″Αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης″ και το ″Καθήκον της
Αποκάλυψης″.

6.

Αναφέρετε και περιγράψτε σε συντοµία την Πρόταση Ασφάλισης και το Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια, τις προϋποθέσεις και τους περιοριστικούς παράγοντες της
″Αποζηµίωσης″.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Έφορος Ασφαλίσεων
Β) Μεσίτης Ασφαλίσεων
Γ) Ευαίσθητα ∆εδοµένα
∆) Συνασφάλιση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
1.

Αναφέρετε και περιγράψετε σε συντοµία τους ″Φορείς της Ασφαλιστικής
Αγοράς″.

2.

Αναφέρετε

και

περιγράψετε

πέντε

(5)

Ποινικά

Αδικήµατα

στη

∆ιαµεσολάβηση.

3.

″Υποβοήθηση του ∆ηµόσιου Τοµέα″: Περιγράψετε αυτήν τη Λειτουργία

της

Ασφάλισης και τις διάφορες πτυχές της.

4.

Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά του Ασφαλίσιµου Κινδύνου και δώστε σύντοµη
περιγραφή για πέντε (5) από αυτά.

5.

∆ώστε τον ορισµό του ″Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και αναφερθείτε στο πότε
ελέγχεται αυτό στους διαφόρους Κλάδους Ασφάλισης.

6.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Υπαναχώρησης″ και τις εξαιρέσεις της που
προβλέπονται από τον Νόµο.

7.

Αναφέρετε και περιγράψτε σε συντοµία τα ″Πρωτογενή Ασφαλιστικά Έγγραφα″.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α)

Ηθικός Κίνδυνος

Β)

Τ.Α.Μ.Ο.

Γ)

Αναλογικός Όρος

∆)

Συνασφάλιση

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
1.

Αναφερθείτε στις πρόνοιες της ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το ‘’∆ικαίωµα της
Υπαναχώρησης’’.

2.

∆ώστε τους ορισµούς και περιγράψετε µε παραδείγµατα τον Φυσικό και τον Ηθικό
Κίνδυνο.

3.

Αναφερθείτε και περιγράψετε τη Βασική και τις ∆ευτερεύουσες ″Λειτουργίες της
Ασφάλισης″.

4.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων″ και τα
δικαιώµατα του ″Υποκειµένου των ∆εδοµένων″.

5.

Αναφερθείτε στην ″Αρχή του Ασφαλιστικού Συµφέροντος″ και στο πότε θα πρέπει
να ελέγχεται, ανάλογα µε τον Κλάδο Ασφάλισης.

6.

Μεσίτης Ασφαλίσεων: Αναφερθείτε στις προϋποθέσεις για την Εγγραφή του στο
Μητρώο, καθώς και στις βασικές διαφορές του από τις άλλες κατηγορίες
Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών.

7.

Αναφερθείτε στην έννοια της ″Αποζηµίωσης″ και στους διάφορους τρόπους
καταβολής της.

8.

Περιγράψτε τρία (3) από τα ακόλουθα:
Α) Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων
Β) Απόλυτη Καλή Πίστη
Γ) Ευαίσθητα ∆εδοµένα
∆) Συνασφάλιση

