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Ubezpieczenia gospodarcze – Uniwersytet Wrocławski, IPC 

 

1. Podstawowym celem ubezpieczeń gospodarczych jest: 

a) zagwarantowanie pracownikom i ich rodzinom świadczeń materialnych  

w razie utraty zdolności do pracy z powodu wypadku lub choroby, 

b) zapewnienie realizacji zasad zawartych w części ogólnej prawa pracy, 

c) kompensowanie strat finansowych związanych z realizacją różnych typ ryzyka, 

d) przeniesienie konsekwencji finansowych danego zdarzenia losowego  

z ubezpieczyciela na ubezpieczonego następstw.  

 

2. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedmiotem ubezpieczenia 

majątkowego może być każdy inters majatkowy, który: 

a) nie jest sprzeczny z prawem, 

b) daje się ocenić w pieniądzu, 

c) może mieć wartość pieniężną lub przyjmującą inną postać, 

d) odpowiedzi a i b traktowane łącznie są prawidłowe.  

 

3. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 

a) przy ubezpieczeniu majątkowym określonego odszkodowania za szkodę powstałą 

wskutek przewidzianego w umowie zdarzenia (wypadku), 

b) w razie ubezpieczenia osobowego umówionej sumy pieniężnej, renty  

lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu 

osoby ubezpieczonej, 

c) spełnienia świadczeń w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego (zdarzenia 

określonego wiążącą strony umową),  

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

4. Umowę ubezpieczenia majątkowego uważa się za zawartą: 

a) z chwilą doręczenia przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu dokumentu 

ubezpieczenia, 

b) także, jeżeli przed upływem czternastu dni od daty otrzymania oferty na piśmie 

ubezpieczyciel nie doręczył składającemu ofertę dokumentu ubezpieczenia, umowę uważa 

się z piętnastym dniem od otrzymania oferty za zawartą na podstawie ogólnych warunków 

ubezpieczenia, 

c) również w wypadku zawartych w dokumencie zmian na niekorzyść 

ubezpieczającego, jeżeli wyrazi na nie zgodę. W przeciwnym wypadku zmiany  

na niekorzyść nie wiążą ubezpieczającego. 

d) odpowiedzi a-c są prawidłowe. 

 

5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się, jeżeli strony nie umówiły się 

inaczej: 

a) od dnia następującego po zawarciu umowy, 

b) nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki, 

c) w wypadku, gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu 

ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia,  

w którym umowa ubezpieczenia uważana jest za zawartą, 

d) odpowiedzi a-c są prawidłowe. 
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6. Ubezpieczyciel może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie  

w formie: 

a) dowolnej spółki prawa handlowego, 

b) spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

c) osoby ustawowej przewidzianej w kodeksie cywilnym, 

d) przedsiębiorstwa państwowego lub fundacji. 

 

7. Następująca klauzula w Ogólnych warunkach ubezpieczenia jest zgodna z umową: 

a) zastrzega się jednostronne rozwiązanie umowy po każdym wypadku, 

b) odszkodowanie nie będzie wypłacane, jeżeli ubezpieczony popełni samobójstwo 

przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, 

c) przewiduje się odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu kradzieży  

tylko wówczas, gdy pojazd został zabezpieczony przez system antywłamaniowy 

wskazanej marki, 

d) określająca, że spory rozstrzygane będą jedynie przez sąd polubowny. 

 

8. Umowę ubezpioeczenia na życie osoby trzeciej: 

a) można zawrzeć tylko na jej rzecz, 

b) można zawrzeć wyłącznie za wyrażnie wyrażoną jej zgodą, 

c) odpowiedź a i b jest prawidłowa, 

d) nie jest konieczne wyrażenie zgody dla ważności umowy. 

 

9. Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela nie jest wyłącznie kategorią: 

a) odszkodowania z czynu niedozwolonego (art. 415 kodeksu cywilnego), 

b) odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy (art. 471 

kodeksu cywilnego),  

c) zgodnie z definicją zawartą w art. 805 kodeksu cywilnego, strony są związane 

stosunkiem prawnym ale obowiązek naprawienia szkody ma charakter pierwotny 

(przesłanka na rzecz trzeciego rodzaju odpowiedzialności), 

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 

10. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych OC(…) w przypadku zbycia 

pojazdu mechanicznego: 

a) prawa i obowiązki przechodzą na nabywcę, 

b) brak jest ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, 

c) następuje kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej, 

d) odpowiedzi a i c są prawidłowe. 


