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ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ

I.

РАЗДЕЛ "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ"

1. Какво влияние оказват смъртността, възрастта и средната продължителност на живот върху:
1.1

Спестовната застраховка „Живот“

1.2

Рисковата застраховка „Живот“

1.3

Смесената застраховка „Живот“

2. Защо през първите 2 години нямаме откупна стойност по застраховки „Живот“?
3. Защо застрахователите слагат горна граница на възрастта на застрахованите лица по
застраховки „Живот“?

II.

РАЗДЕЛ "ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"

1.

Защо в имущественото застраховане по риска „Земетресение“ застрахователите слагат

безусловен франшиз в размер на 1-2 %?
2.

Изяснете разликата между застрахователна сума и лимит на отговорност, както и при

кои застраховки се използва съответното понятие.
3.

Обяснете каква е разликата между риска за отделния обект и риска за съвкупността.

ІІІ. ЗАДАЧА
Имаме застрахован за действителната му стойност лек автомобил със застрахователна сума
10 000 лв. Настъпило е застрахователно събитие (ПТП по време на движение), щетата от което е
в размер на 2 000 лв., които са изплатени изцяло. Застрахованият е отказал да дозастрахова
автомобила за размера на изплатеното му обезщетение. Впоследствие е настъпило второ
застрахователно събитие (ПТП на паркинг), щетата от което възлиза на 1000 лева. Какъв ще е
размерът на обезщетението, което ще трябва да се изплати на застрахования, за събитието ПТП
на паркинг?

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Правилният отговор на всеки въпрос носи по 3 точки. Вярното решение на задачата носи 2
точки. Най-високият общ брой точки е 20.
Максималният брой точки за отговора на един въпрос се присъжда при неговото подробно
и изчерпателно писмено развиване. Максимален брой точки на задачата се присъжда при
вярното ѝ решение, подробно разписано и аргументирано.
При присъждането на точки ще се оценява не само пълнотата на отговора (2 т.), но и стила
на изказа (0,5 т.), както и боравенето със специализираната застрахователна терминология (0,5 т).
Допуска се използването на графики, таблици или схеми за онагледяването както на
отговорите, така и на задачата.

