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Осигурање је привредна дјелатност путем које се правним и физичким лицима
пружа економска заштита од (означити тачан одговор):
А ризика који угрожавају имовину и тјелесни (лични) интегритет
Б свих ризика
Класификација осигурања на поморско, копнено и ваздушно извршена је (означити
тачан одговор):
А према мјесту остварења ризика
Б према врсти превозних средстава
Класификација осигурања на: осигурање имовине-ствари, поморско-транспортно
осигурање, осигурање лица и осигурање од одговорности извршено је (означити
тачан одговор):
А према предмету осигурања
Б према мјесту остварења ризика
Класификација осигурања на премијско и узајамно извршено је (означити тачан
одговор):
А према облику организације осигурања
Б према врсти послова осигурања
Класификација осигурања на добровољна и обавезна извршена је (означити тачан
одговор):
А према критерију обавезности
Б према предмету осигурања
Класификација осигурања на одштетна и осигурања на
(неодштетна) извршена је (означити тачан одговор):

осигурану суму

А према правној природи обавезе осигуравача
Б према критерију добровољности
Класификација осигурања на осигурање, саосигурање и реосигурање извршена је
(означити тачан одговор):
А према начину подношења ризика
Б према врсти ризика
Класификација осигурања на појединачно и колективно осигурање извршена је
(означити тачан одговор):
А према броју осигураника
Б према броју корисника права из уговора о осигурању
Законска, стандардна и прописана класификација осигурања на животна и
неживотна осигурања, извршена је (означити тачан одговор):
А према врсти послова осигурања и врстама ризика у оквиру њих
Б према предмету осигурања
В према временском трајању осигурања
Означити групу послова осигурања која се не може уврстити у неживотна
осигурања:
А
Б
Б
Г
Д
Ђ
Е
Ж

осигурање незгоде
осигурању копнених возила, осим возила која се крећу по шинама
осигурање возила која се крећу по шинама
осигурање пловила
осигурање ваздухоплова
осигурање робе у транспорту
осигурање имовине од пожара и природних сила
осигурање од осталих штета на имовини
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З

11.

осигурања од грађанске одговорности за моторна возила, пловила,
ваздухоплове и опште грађанске одговорности
И осигурање брака и осигурање рођења
Ј осигурање кредита
К осигурање гаранција
Л осигурање од различитих финансијских губитака
Љ осигурање трошкова правне заштите
М осигурање помоћи
Н здравствено добровољно осигурање
Означити групу послова осигурања која се не може уврстити у животна осигурања:
А

12.

13.

14.

15.

животно осигурање засновано на уговорној основи, рентно и додатно
осигурање уз животно осигурање,
Б осигурање брака и осигурање рођења
В осигурање незгоде
Г животно, рентно и додатно осигурање уз животно осигурање, сигурање брака и
рођења која су повезана са ивестиционим фондовима
Д тонтине
Е послови поврата капитала
Ж управљање групним пензионим фондовима
З врсте послова сличних социјалном осигурању
Према важећој класификацији послова осигурања животно осигурање засновано
на уговорној основи, рентно и додатно осигурање уз животно осигурање обухвата
ризике (означити нетачан одговор):
А осигурање живота за случај смрти
Б одигурање живота за случај доживљења старосне доби
В мјешовито (за случај смрти и доживљења старосне доби)
Г доживотно осигурање за случај смрти
Д осигурање личне доживотне ренте
Е додатно осигурање од посљедица несрећног случаја
Ж осигурање путника у јавном саобраћају од посљедица несрећног случаја
З додатно здравствено осигурање уз животно осигурање
Према важећој класификацији послова осигурања, осигурање од осталих штета на
имовини покрива ризике (означи нетачан одговор)
А осигурање машина од лома
Б осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
В осигурање стакла од лома
Г осигурање ствари домаћинства
Д осигурања имовине од пожара и других опасности
Е осигурање грађевинских објеката у изградњи
Ж осигурање објеката у монтажи
З осигурање филмских предузећа
Према важећој класификацији послова осигурања, осигурање имовине од пожара и
природних сила покрива ризике (означи нетачан одговор)
А осигурање од пожара и других опасности изван индустрије и занатства
Б осигурање од пожара и других опасности у индустрији и занатству
В осигурање објеката у монтажи
Г остала осигурања имовине од пожара и других опасности
Према важећој класификацији послова осигурања, осигурање робе у превозу
покрива ризике (означи нетачан одговор)
А осигурање робе у поморском превозу
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Б осигурање робе у авионском превозу
В осигурање робе у копненом превозу
Г осигурање од аутомобилске одговорности
Д осигурање робе за време ускладиштења
Е остала осигурања робе у превозу
Према важећој класификацији послова осигурања, врста осигурања
одговорности за моторна возила обухвата (означи нетачан одговор)

од

А обавезно осигурање власника односно корисника моторних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима
Б добровољно осигурање власника односно корисника моторних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима
В каско осигурање моторног возила
Г осигурање од одговорности превозника за робу приликом транспорта на копну
Према важећој класификацији послова осигурања, осигурање незгоде обухвата
ризике (означи нетачан одговор)
А

18.

19.

20.

21.

осигурање лица од посљедица несрећног случаја при обављању редовног
занимања и ван њега
Б осигурање лица од посљедица несрећног случаја у моторним возилима и
обављању посебних делатности
В осигурање ученика и студената од посљедица несрећног случаја посебна
Г осигурања омладине од посљедица несрећног случаја
Д осигурање гостију, посјетилаца приредби, излетника и туриста од посљедица
несрећног случаја
Е осигурање потрошача, претплатника и сл. од посљедица несрећног случаја
Ж друга посебна осигурања од посљедица несрећног случаја
З осигурање живота за случај смрти
И обавезно осигурање путника у јавном превозу од посљедица несрећног случаја
Ј остала осигурања од посљедица несрећног случаја
Према важећој класификацији послова осигурања, осигурање возила која се крећу
по копну, осим возила која се крећу по шинама обухвата ризике (означи нетачан
одговор)
А каско осигурање моторних возила, на сопствени погон
Б каско осигурање возила без сопстевеног погона
В каско осигурање шинских возила
Г остала каско осигурања возила која се крећу по кону, осим возила која се крећу
по шинама
Према важећој класификацији послова осигурања здравствено осигурање обухвата
(означи нетачан одговор)
А допунско здравствено осигурање
Б путно здравствено осигурање
В приватно здравствено осигурање
Г остала добровољна здравствена осигурања
Д обавезно здравствено осигурање
Према важећој класификацији послова осигурања од опште грађанске
одговорности обухватају ризике опште одговорности и ризике одговорности од
разних дјелатности и професионалног немара
А ДА
Б НЕ
Дјелатност непосредног осигурања је: (означити тачан одговор)
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А дјелатност закључивања и извршавања уговора о осигурању и реосигурању,
укључујући помоћне дјелатности за осигурање и пензионе фондове, осим
реосигурања
Б дјелатност заступања у осигурању и реосигурању
В дјелатност посредовања-брокера у осигурању и реосигурању
Реосигурање је (означити нетачан одговор)
А

23.

24.

25.

26.

27.

28.

учешће два или више осигуравача непосредно у закључивању уговора о
осигурању тако да сваки осигуравач преузима покриће одређеног дијела
ризика-хоризнтална расподјела ризика између осигуравача
Б пренос дијела обавеза осигуравача из уговора о осигурању на реосигуравачавертикална расподјела ризика
В пренос обавеза из уговора о реосигурању другом реосигуравачу
ДА ли је осигуравачу, за пренос ризика из појединих уговора о осигурању у
реосигурање, потребна сагласност уговарача осигурања/осигураника
А ДА
Б НЕ
Самопридржај друштва за осигурање је дио осигуране суме или штете који
задржава осигуравач и који не преноси у реосигурање:
ДА
НЕ
Дјелатност и послови реосигурања су пренос вишка ризика изнад самопридржаја
осигуравача реосигуравачу на основу уговора:
ДА
НЕ
Реосигураник може бити (означити тачан одговор)
А свако физичко или правно лице
Б само друштво за осигурање чији су ризици реосигурани
Учесници на тржишту осигурања у Републици Српској су: (означити 2 нетачна
одговора)
А друштва за осигурање са сједиштем у Републици Српској
Б друштва за осигурање са сједиштем у Федерацији БиХ која у Републици
Српској послују путем филијале
В друштва за реосигурање
Г друштва за заступање у осигурању са сједиштем у Републици Српској
Д друштва за заступање у осигурању са сједиштем у Федерацији БиХ која у
Републици Српској послују путем филијале
Ђ предузетници за заступање у осигурању
Е брокерска друштва за осигурање са сједиштем у Републици Српској
Ж брокерска друштва за осигурање са сједиштем са сједиштем у Федерацији БиХ
која у Републици Српској послују путем филијале
З одштетни центри
И инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима
Ј овлашћени заступници у осигурању, физичка лица
К овлашћени брокери у осигурању, физичка лица
Л овлашћени актуари
Љ добровољни пензиони фондови и друштва за управљање добровољним
пензионим фондовима
Осигуравач је: (означити тачан одговор)
А друштво за осигурање
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29.

Б посредник у осигурању
В и друштво за осигурање и посредник у осигурању
Осигуравач у Републици Српској може бити (означити тачан одговор)

30.

А само акционарско друштво за осигурање
Б само друштво за узајамно осигурање
В и акционарско друштво за осигурање и друштво за узајамно осигурање
Акционарско друштво за осигурање могу основати (означити тачан одговор):

31.

А само правна лица
Б само физичка лица
В и правна и физичка лица
Друштва за осигурање могу обављати (означити тачан одговор)

32.

33.

34.

А само дјелатност осигурања заједно са дјелатностима укљученим и повезаним са
осигурањем
Б дјелатност осигурања и техничких прегледа
В дјелатност осигурања уз друге привредне дјелатности
Надзор над учесницима на тржишту осигурања у Републици Српској врши
(означити тачан одговор)
А Министарство финансија
Б Агенција за осигурање Републике Српске
В Агенција за банкарство Републике Српске
Агенција за осигурање је јавноправни субјект која је (означити нетачан одговор)
А самостална
Б непрофитна
В надзорна
Г регулаторна
Д непристрасна
Е орган управе у саставу Министарства финансија Републике Српске
Регулаторни, законом одређени циљеви Агенције за осигурање републике Српске
су (означитре нетачан одговор)
А

35.

надзор над примјеном закона и подзаконских аката из области осигурања,
добровољног капитализованог пензијског осигурања и других прописа
Б регулација рада друштава за осигурање и посредника у осигурању, као и
добровољних пензијских фондова и друштава за управљање добровољним
пензијским фондовима
В стварање повјерења тржишта у послове осигурања и добровољног пензијског
осигурања
Г спречавање и откривање финансијског криминала у који су укључени или могу
бити укључени субјекти над којима Агенција РС има овлашћења за надзор и
регулацију
Д едукација о користима и ризицима који су повезани са различитим врстама
неживотног и животног осигурања и осталим улагањима у Републици Српској,
као и пружање одговарајућих информација и савјета
Е регулација и надзор корпоративних прописа
Ж савјетовање и заштита потрошача у складу са природом укључених ризика и
степеном искуства и стручношћу потрошача
Ризик осигурања је вјероватноћа наступања догађаја за чије лоше посљедице
(штете и губитке) је уговором о осигурању, физичким и правним лицима дато
осигуравајуће покриће:
А ДА
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Б НЕ
Да би уговор о осигурању био правоваљан, осигурани ризик мора бити (означити
тачан одговор):

37.

А Будући, неизвјестан и независан од воље уговорних страна и осигураника
Б Будући, извјестан и зависан од воље уговорних страна и осигураника
Неизвјесност настанка осигураног случаја је (означити нетачан одговор)

38.

А када се не може унапријед знати да ли ће се осигурани случај остварити у току
трајања осигурања
Б кад се зна да ће се осигурани случај остварити у току трајања осигурања али се
не зна вријеме када ће се то догодити
В када је осигурани случај у настанку, али није позната вриједност штете
Осигурани случај мора бити (означити тачан одговор):

39.

А будући, извјестан и зависан од искључиве воље уговарача осигурања
Б будући, неизвјестан и зависан од искључиве воље осигуравача
В будући, неизвјестан и независан од искључиве воље уговарача
Ко има обавезу пријављивања и доказивања осигураног случаја који је наступио
(означити тачан одговор):

40.

А Осигураник
Б Осигуравач
Уговорна страна у уговору о осигурању може бити (означити нетачан одговор):

41.

А Осигуравач (друштво за осигурање)
Б Уговарач осигурања (правно и физичко лице)
В Треће лице
Стране у уговору у осигурању су (означити тачан одговор):

42.

43.

44.

45.

46.

А осигураник и корисник осигурања
Б осигуравач и треће лице
В осигуравач и уговорач осигурања/осигураник
Да ли уговарач осигурања мора уједно бити осигураник или корисник права из
уговора о осигурању:
А ДА
Б НЕ
Осигураник и уговарач осигурања могу бити различита лица (означити тачан
одговор)
А само код животних осигурања
Б код свих врста осигурања
В само код имовинских осигурања
Уговор о осигурању је (означити тачан одговор):
А формалан (мора бити закључен у писменој форми)
Б неформалан
Уговор о осигурању је закључен када уговарачи потпишу полису осигурања или
лист покрића:
А ДА
Б НЕ
Уговор о осигурању је закључен када (означити тачан одговор):
А осигуравачу стигне понуда уговарача осигурања
Б уговарачи потпишу полису осигурања или лист покрића
В уговарачу осигурања стигну услови осигуравача
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Сматра се да је закључен уговор о осигурању (означити тачан одговор):
А када се оствари осигурани случај
Б када уговорне стране потпишу полису или листу покрића
В када уговарач осигурања обавијести осигурача да прихвата опште услове
осигурања
Полиса осигурања може бити привремено замијењена листом покрића у који се
уносе сви битни састојци уговора:
А ДА
Б НЕ
У случају неслагања општих или посебних услова осигурања и неке одредбе
полисе (означити тачан одговор):
А примјениће се одредбе полисе
Б примјениће се општи или посебни услови осигурања
У случају неслагања неке штампане одредбе полисе и неке њене рукописне
одредбе примјениће се рукописне одредбе

51.

А ДА
Б НЕ
Полиса осигурања (означити тачан одговор):

52.

А не може бити замијењена листом покрића
Б може бити трајно замијењена листом покрића
В може бити привремено замијењена листом покрића
Обавезни елементи уговора о осигурању - полисе су (означити нетачан одговор)

53.

А уговорне стране
Б осигурана ствар, односно осигурано лице
В ризик осигурања
Г назив реосигуравача
Д трајање осигурања (период покрића)
Е осигурана сума
Ж премија осигурања
З датум издавања полисе (закључења уговора)
И потписи уговорних страна
Осигурана сума је битан елемент уговора код (означити тачан одговор):

54.

А осигурања имовине
Б осигурања лица
В код свих осигурања
Осигуравач је лице које, на основу уговора о осигурању (означити тачан одговор):

55.

А сноси ризик осигурања
Б плаћа премију осигурања
В има право на исплату накнаде ако наступи осигурани случај
Уговарач осигурања је лице које (означити тачан одговор):

56.

А није уговорна страна, а има користи из уговора о осигурању
Б јесте уговорна страна која је увијек и ималац права из осигурања
В јесте уговорна страна која није нужно (увијек) ималац права из осигурања
Уговарач осигурања/осигураник је, при закључивању уговора, дужан осигуравачу
пријавити (означити тачан одговор):
А све околности које су, по његовом мишљењу, значајне за оцјену ризика
Б све околности које су значајне за оцјену ризика, а које су му познате или нису
могле остати непознате
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В оне околности које су од пресудног значаја за оцјену ризика
Ако су осигуравачу у тренутку закључења уговора биле познате или нису могле
остати непознате околности које су значајне за оцјену ризика, а уговарач
осигурања их је нетачно пријавио или прећутао, онда (означити тачан одговор):
А осигуравач може да се позове на натачност пријаве и прећуткивање
Б осигуравач не може да се позове на нетачност пријаве и прећуткивање
В осигуравач може да предложи повећање премије
Може ли осигураник изгубити права на накнаду или уговорену суму осигурања,
ако послије наступања осигураног случаја не изврши неку уговорну обавезу
А ДА
Б НЕ
Ако једно лице закључи уговор о осигурању у име другог без његовог овлашћења,
онда овај први (означити тачан одговор):

60.

А одговара осигуравачу за обавезе све док уговор не одобри лице у чије име је
закључен
Б не одговара осигуравачу за обавезе
Обавезе осигуравача су (означити нетачан одговор):

61.

А да наплати – прими премију осигурања
Б да, у случају наступања осигураног случаја, исплати накнаду или осигурану
суму у прописаном или уговореном року
В да, уз полису, уручи опште и посебне услове осигурања или их обухвати
полисом осигурања
Г да пријави околности значајне за оцјену ризика при закључивања уговора о
осигурању
Осигуравач је дужан примити исплату премије од (означити тачан одговор):

62.

А од сваког лица
Б од уговарача осигурања
В од уговарача осигурања и сваког лица које има правни интерес да она буде
плаћена
Мјесто плаћања премије, ако уговором није одређено другачије, је (означити тачан
одговор):
А

63.

64.

65.

мјесто сједишта, односно пребивалишта уговарача осигурања, ако уговором
није одређено друго мјесто плаћања премије
Б мјесто сједишта осигуравача
В мјесто закључења уговора
Ако је уговором о осигурању одређен период важења уговора, а није другачије
уговорено, дејство уговора почиње (означити тачан одговор):
А двадесетчетвртог сата оног дана који је означен као дан почетка уговора
Б сљедећег дана у односу на дам закључења уговора
В на дан и сат када је уговор закључен
Ако уговором није другачије одређено, осигурање производи своје дејство
(означити тачан одговор):
А од тренутка потписивања полисе
Б од тренутка плаћања премије
В од двадесет четвртог часа дана који је у полиси означен као да почетака трајања
осигурања
Уколико уговором о осигурању није одређено трајање истог (означити тачан
одговор):
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А свака уговорна срана има право раскинути уговор у било ком тренутку
Б свака уговорна срана има право раскинути уговор са даном доспјелости премије
В
свака уговорна срана има право раскинути уговор са даном доспјелости
премије, обавјештавајући о томе другу страну најкасније 3 мјесеца прије
доспјелости премије
Ако је уговор о осигурању закључен на период дужи од 5 година (означити тачан
одговор):
А свака страна по протеку овог рока може писмено изјавити раскид уговора, без
отказног рока
Б свака страна по протеку овог рока може писмено изјавити раскид уговора, уз
отказни рок од 6 мјесеци
В уговор престаје истеком рока од 5 година од дана закључења уговора
Обавезе уговарача осигурања су (означити нетачан одговор)
А да осигуравачу пријави све околности од значаја за оцјену ризика
Б да плати премију осигурања
В да осигуравача обавјештава о промјенама ризика за вријеме трајања уговора
Г да осигуравача обавијести о наступању осигураног случаја
Д да сноси ризик осигурања
Посљедице повећања ризика уговарача осигурања утичу на уговор на начин да
(означити нетачан одговор)
А осигуравач раскида уговор јер је повећање ризика такво да уговор не би ни био
закључен да је осигуравач знао за те ризике
Б осигуравач, ако одлучи да може прихватити повећане ризике уз повећање
премије, повећава премију осигурања уз остајање уговора о осигурању на
снази
В повећани ризици немају утицај на закључени уговор о осигурању
Ако, у случају повећања премије због повећаних ризика, уговарач осигурања не
пристане на повећање премије, уговор о осигурању (означити тачан одговор):
А

70.

71.

72.

73.

престаје да важи по самом закону, након истека рока од 14 дана од
обавјештавања о новој премијској стопи
Б осигуравач отказује уговор
Ако се премија осигурања не плати у уговореном року по доспјелости, осигурање
престаје да важи по сили закона (означити тачан одговор)
А када истекне рок за плаћање премије
Б када уговарач осигурања прими препоручено писмо осигуравача да је премија
осигурања доспјела
В у року од 30 дана од дана када је уговарач осигурања прими препоручено
писмо осигуравача да је премија осигурања доспјела
Ако због повећања ризика осигуравач понуди уговарачу осигурања нову стопу
премије, што овај не прихвати у року од 14 дана (означити тачан одговор):
А уговор остаје на снази са раније утврђеном премијом
Б уговор престаје по самом закону
В уговарач осигурања може захтијевати раскид уговора, уз давање отказног рока
Ако је ризик повећан неким поступком уговарача осигурања, онда је он дужан да
(означити тачан одговор):
А да осигуравача обавијести у року од 30 дана
Б да осигуравача обавијести у року од 14 дана
В да осигуравача обавијести одмах, без одлагања
У случају смањења ризика након закључења уговора о осигурању, уговарач
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осигурања има право да (означити тачан одговор):

74.

А да захтијева смањење премије почев од дана када је осигуравач обавијештен о
смањењу ризика
Б да захтијева повећање премије
В да захтијева поврат дијела уплаћених премија
Штета, као облигациони институт, је (означити нетачан одговор):

75.

А умањење нечије имовине или умањење вриједности нечије имовине (обична
штета)
Б спречавање повећања нечије имовине или повећања вриједности нечије имовине
(измакла корист)
В наношење неком физичког или психичког бола или страха (повреда права
личности)
В умањење сопствене имовине или наношење физичког бола самом себи
Накнада материјалне штете је (означити нетачан одговор):

76.

77.

78.

79.

А успостављање стања имовине каква је била прије штете као и надокнада
трошкова довођења имовине у пређашње стање
Б исплата новчаног износа у висини процијењене штете
В исплата новчаног износа већег од висине процијењене штете
Франшиза је дио штете коју, у складу са уговором о осигурању подноси (означити
тачан одговор)
А осигураник
Б осигуравач
В осигураник и осигуравач
Накнада нематеријалне штете се може остварити по основу (означити нетачан
одговор):
А претрпљених душевних боловова због умањења животне способности,
наружености, смрти блиског сродника
Б за претрпљене физичке болове и страх
В за трошкове сахране блиског сродника
По општим правилима грађанске одговорности, обавезу накнаде штете има лице
које је (означити тачан одговор)
А проузроковало штету
Б било које лице
Грађанин који закључује осигурање од грађанске одговорности, своју обавезу да
надокнади штету коју је неком проузроковао преноси на осигуравача у границама
одређеним уговором о осигурању

80.

А ДА
Б НЕ
У одштетним – имовинским осигурањима, уговорни однос закључују:

81.

А стране које имају интерес да се не догоди осигурани случај
Б стране које су заинтересоване за наступање осигураног случаја
Уговоре о осигурању имовине може закључити (означити тачан одговор):

82.

А само власник имовине
Б и власник и корисник имовине
В свако лице које има интерес да се не догоди осигурани случај, пошто би
претрпио неки материјални губитак
Принципи накнаде штете код имовинских осигурања су (означити нетачан
одговор):
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А

83.

накнаду из осигурања може остварити само лице које је наступањем
осигураног случаја претрпило материјални губитак
Б лице које има право на накнаду штете не може, на име накнаде, примити већи
износ од стварно претрпљене штете
В лице које има право на накнаду штете може на име накнаде примити већи
износ од стварно претрпљене штете
Када наступи осигурани случај, осигураник је, осим код осигурања живота, дужан
да (означити тачан одговор):
А

84.

85.

обавијести осигуравача о наступању осигураног случаја у року од 3 дана од
дана када је то сазнао
Б обавијести осигуравача о наступању осигураног случаја у року од 3 дана од
дана када је случај наступио
В обавијести осигуравача о наступању осигураног случаја у року од 3 дана од
дана када је према околностима могао сазнати за наступање случаја
Ако је уговарач осигурања намјерно или преваром изазвао осигурани случај, онда
осигуравач (означити тачан одговор):
А није обавезан ни на каква давања
Б јесте обавезан да исплати накнаду или осигурану суму
Обавеза осигуравача је законом искључена у случају (означити нетачан одговор):
А

86.

87.

88.

89.

90.

намјерног изазивања осигураног случаја од стране уговарача осигурања,
осигураника или корисника осигурања
Б преваре уговарача осигурања, осигураника или корисника осигурања
В изазивања осигураног случаја од крајњом непажњом уговарача осигурања,
осигураника или корисника осигурања
Накнада из имовинског осигурања је износ који се плаћа осигуранику настанком
осигураног случаја који је (означити тачан одговор)
А увијек једнак уговореној суми осигурања
Б увијек једнак насталој штети
В утврђен у зависности како је уговорено
Износ накнаде из осигурања имовине (означити тачан одговор)
А може бити већи од штете коју је осигураник претрпио настанком осигураног
случаја уколико је уговорена виша сума осигурања
Б не може бити већи од штете коју је осигураник претрпио настанком осигураног
случаја
Накнада из осигурања у имовинским осигурањима је ограничена (означити
нетачан одговор)
А до износа прописане суме осигурања
Б до износа уговорене суме осигурања
В до стварне вриједности осигуране ствари
Г до износа захтјева за накнаду штете
На висину накнаде у имовинском осигурању утичу слиједећи елементи (означити
нетачан одговор)
А висина штете
Б сума осигурања
В ликвидност осигуравача
Г вриједност осигуране ствари
Ако је уговорена сума већа од стварне вриједности осигуране ствари говоримо о
(означити тачан одговор):
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А подосигурању
Б надосигурању
Ако је вриједност осигуране ствари у имовинским осигурањима већа од уговорене
осигуране суме говоримо о (означити тачан одговор):
А надосигурању
Б подосигурању
Кад се нека ствар осигура код два или више осигуравача од истог ризика, за исти
интерес и за исто вријеме, при чему збир сума осигурања не прелази вриједност
осигуране ствари је (означити тачан одговор):
А вишеструко осигурање
Б двоструко осигурње
В саосигурање
Кад се нека ствар осигура код два или више осигуравача од истог ризика, за исти
интерес и за исто вријеме, при чему збир сума осигурања прелази вриједност
осигуране ствари је (означити тачаан одговор):
А вишеструко осигурање
Б двоструко осигурње
В саосигурање
Портфељ осигурања је (означити тачан одговр):
А су сви одштетни захтјеви и уговори једне, више или свих врста осигурања у
друштву за осигурање
Б су сви уговори једне, више или свих врста осигурања које закључи друштво за
осигурање
В су сва друштва за осигурање која послују на једном тржишту
Кад се уговор о осигурању закључи с више осигуравача који су се споразумјели о
заједничком подношењу и расподјели ризика је (означити тачан одговор):

96.

А надосигурање
Б саосигурање
В реосигурање
Саосигурање је (означити тачан одговор)

97.

А учешће два или више осигуравача непосредно у закључивању уговора о
осигурању тако да сваки осигуравач преузима покриће одређеног дијела
ризика-хоризнтална расподјела ризика између осигуравача
Б пренос дијела обавеза осигуравача из уговора о осигурању на реосигуравачавертикална расподјела ризика
В пренос обавеза из уговора о реосигурању другом реосигуравачу
Услови осигурања су (означити нетачан одговор):

98.

А општи услови пословања друштва за осигурање
Б стандардни уговорни услови под којим осигуравач закључује уговоре о
осигурању
В позив за закључење уговора о осигурању
Г саставни дио уговора о осигурању када се уговор закључи у складу са условима
осигурања
Д независни од уговора о осигурању
Опште услове осигурања унапријед доноси осигуравач:

99.

А ДА
Б НЕ
Посебни услови осигурања се (означити тачан одговор):
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100.

101.

А доносе од стране осигуравача
Б настају преговарањем уговорних страна приликом закључења уговора
В доносе од стране надлежног државног органа
Општи и посебни услови осигурања чине саставни дио уговора:
А ДА
Б НЕ
Општи услови осигурања измијењени од стране осигуравача важе (означити тачан
одговор):

102.

А само за будуће уговоре, и то оне који ће тек бити закључени
Б и за већ закључене и за будуће уговоре
В само за већ закључене уговоре`
Тарифе премија прописује (означити тачан одговор):

103.

А Агенција за осигурање РС
Б друштво за осигурање
В Удружење друштава за осигурање
Премија осигурања је означити нетачан одговор)

104.

105.

www.osigurajse.info

А цијена осигурања
Б
новчани износ који уговарач осигурања плаћа осигуравачу у складу са
уговором о осигурању
В новчани износ који уговарач осигурања плаћа заступнику или осигуравачу у
складу са уговором о осигурању
Основе за утврђивање премијских стопа у осигурању живота (означити нетачан
одговоре)
А Вјероватноћа дешавања осигураног случаја-таблице смртности
Б Временска вриједност новца-обрачунска каматна стопа
В Вриједност осигуране ствари
Г Трошкови спровођења осигурања
Д Укалкулисани профит
Нето премија треба да одговара (означити тачан одговор)
А

106.

107.

108.

109.

оном дијелу премије потребне да се исплате одштете и провизије
посредницима у осигурању
Б оном дјелу премије потребне да се исплате накнаде из уговора
В оном дјелу премије потребне да се исплате штете и други планирани трошкови
пословања друштва за осигурање.
Основне приливе новчаних средстава осигуравач остварује (означити нетачан
одговор)
А по основу наплате премије осигурања
Б по основу наплате од саогуравача и реосигуравача по удјелима у штетама
В по основу наплате приноса на уложена средства осигурања
Г по основу наплате услуга техничког прегледа возила
Режијски додатак је дио бруто премије из које се подмирују трошкови штета.
А ДА
Б НЕ
Техничке резерве служе за извршавање обавеза из уговора о осигурања и обавеза
према заступницима и посредницима у осигурању
А ДА
Б НЕ
Техничке резерве неживотних осигурања чине (означити натачан одговор)
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.
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А резерве за штете
Б преносне премије
В математичка резерва
Резерве за штете обухватају (означити тачан одговор)
А само резерве за пријављевене штете и резерве за штете које ће настати у
периоду трајања покрића
Б резерве за настале пријављене и резерве за настале непријављне штете
В резерве настале непријављене штете и резерве за изравнање ризика
Осигуравач, у циљу извршавања садашњих и будућих обавеза из уговора о
осигурању има обавезу формирати (означити тачан одговор)
А техничке резерве
Б резерве које не произилазе из обавеза по основу уговора у осигурању
В нераспоређену добит
Друштво за осигурање обрачунава резерву за преносну премију (означити тачан
одговор)
А за све уговоре о осигурању
Б за оне уговоре код којих осигуравајуће покриће траје и послије истека
обрачунског периода
В за уговоре које преноси у реосигурање
Ако се премија осигурања плаћа одједном, онда се иста исплаћује (означити тачан
одговор):
А у року од 60 дана након закључења уговора
Б приликом закључења уговора
В прије закључења уговора
Најнижа сума осигурања код осигурања од аутоодговорности се одређује
(означити тачан одговор):
А у уговору о осигурању (полиси)
Б законом
В од стране Удружења друштава за осигурање
Ко је одговоран за пријављивање околности које су од значаја за оцјену ризика
приликом закључивања уговора о осигурању (означити нетачан одговор)
А осигуравач
Б уговарач осигурања
В осигураник
Уговарач осигурања није дужан пријавити приликом склапања уговора све
околности које су значајне за оцјену ризика, а које су му познате или нису могле
остаи непознате:

117.

А ДА
Б НЕ
Писмена понуда учињена осигуравачу за закључивање уговора о осигурању везује
понудиоца, ако он није одредио краћи рок (у случају да није потребан љекарски
преглед), за вријеме од (означити тачан одговор):

118.

А десет дана од кад је понуда приспјела
Б осам дана од кад је понуда приспјела
Писмена понуда учињена осигуравачу за закључивање уговора о осигурању, ако
он није одредио краћи рок, у случају да је потребан љекарски преглед, везује
понудиоца, за вријеме од (означити тачан одговор):
А десет дана од кад је понуда приспјела
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119.

Б тридесет дана од кад је понуда приспјела
Премија осигурања је (означити тачан одговор):

120.

А израчунати износ који уговарач осигурања плаћа осигуравачу за подношење
ризика из уговора о осигурању
Б паушални износ који уговарач осигурања плаћа осигуравачу за подношење
ризика из уговора о осигурању
Исправе о осигурању су (означити нетачан одговор)

121.

122.

А полиса осигурања
Б лист покрића
В услови осигурања
Г тарифе премија
Тарифе премија или премијски систем је акт друштва за осигурање којим је
усвојен скуп критерија и параметара на основу којих се утврђује премија
осигурања (цијена коју плаћа уговарач осигурања за подношење ризика из
закљученог уговора о осигурању)
А ДА
Б НЕ
Тарифирање је (означити нетачан одговор) :
А

123.

124.

125.

126.

127.

примјена премијског система (тарифа премија) код закључивања одређених
врста уговора о осигурању како би се обрачунала одговарајућа премија
осигурања
Б
примјена премијског система (тарифа премија) код контроле уговора и
обрачуна уговорене премије осигурања у друштву за осигурање
B актуарско формирање тарифа за поједине врсте осигурања
Предуслов за одређивање и обрачун висине премије код закључивања уговора о
осигурању је (означити нетачан одговор)
А стицање увида у ризике осигураника које исти пријављује у складу са законом
прије закључивања уговора
Б стицање увида у ризике осигураника које исти пријављује у складу са законом
након закључивања уговора
В одређивање критерија и параметара за процјена ризика осигураника прије
закључивања уговора
Г вредновање ризика прије закључивања уговора
У случају када се након закључивања уговора о осигурању догодило смањење
ризика уговарач осигурања (означити тачан одговор)
А нема право захтјевити одговарајуће смањење премије
Б има право захтјевити одговарајуће смањење премије
У случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе
полисе примјениће се одредбе (означити тачан одговор)
А општих или посебних услова
Б полисе
Ко има право на накнаду из осигурања од одговорности (означити тачан одговор)
А осигураник
Б треће лице
Врста осигурања којим осигуравач, умјесто одговорног осигураника за настанак
осигураног случаја, преузима обавезу за накнаду штете трећим лицима је
(означити тачан одговор):
А осигурање од грађанске одговорности
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129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.
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Б осигурање од посљедице несретног случаја
В само осигурање од аутоодговорности
Код осигурања од одговорности осигуравач је одговоран за штету проузроковану
осигураним случајем (означити тачан одговор):
А само онда када треће оштећено лице захтијева накнаду штете
Б увијек, и онда када осигуравач није примио захтјев за накнаду штете
Обавезна осигурања од грађанске одговорности у саобраћају су (означити нетачан
одговор):
А осигурање од одговорности за моторна возила
Б осигурање од одговорности за бродове (пловила)
В осигурање од одговорности за ваздухоплове
Г осигурање од одговорности
Д осигурање путника у јавном превозу
Е каско осигурање
Предмет осигурања у уговору о осигурању од аутомобилске одговорности
(одговорност за употребу моторног возила) је (означити тачан одговор)
А моторно возило
Б одговорност власника и корисника за употребу моторног возила
Право на накнаду штете из осигурања од аутомобилске одговорности имају
(означити тачан одговор)
А трећа оштећена лица која нису одговорна за наступање осигураног случаја
Б трећа оштећена лица која су одговорна за наступање осигураног случаја
В осигураник, власник моторног возила
Г возач-корисник моторног возила
Осигурање од аутонезгоде - осигурање лица од посљедица несрећног случаја у
моторним возилима - је (означити тачан одговор)
А обавезно
Б добровољно
Може ли се уз осигурање власника и корисника моторног возила од одговорности
уговорити и добровољно осигурање од ауто – незгоде
А ДА
Б НЕ
Треће оштећено лице има право на накнаду штете из осигураног случаја по основу
осигурања од аутомобилске одговорности (означити тачан одговор)
А само ако власник, односно корисник возила сноси одговорност за наступање
осигураног случаја
Б у сваком случају, без обзира на то ко је одговоран за наступање осигураног
случаја
Треће оштећено лице у случају осигурања од аутомобилске одговорности и других
осигурања од грађанске одговорности има према осигуравачу (означити тачан
одговор)
А непосредно и сопствено право да захтијева накнаду штете до износа
осигуравачеве обавезе
Б нема непосредно и сопствено право према осигуравачу
Не сматра се трећим оштећеним лицем, па према томе нема право на накнаду
штете (означити нетачан одговор)
А власник и корисник моторног возила чија је одговорност осигурана
Б уговарач осигурања од аутоодговорности који није осигураник
17

Питања за полагање испита за посреднике у осигурању

www.osigurajse.info

137.

В сапутник у возилу којим је управљао возач под утицајем алкохола или опојних
средстава
Осигуравач је обавезан да надокнади штету трећим лицима и онда када је штету
проузроковао возач који је неовлаштено возио возило власника односно
осигураника

138.

А ДА
Б НЕ
Осигурање од аутомобилске одговорности покрива грађанску одговорност
власника, корисника и било којег овлаштеног возача возила, ако је при употреби
возила, дошло до (означити нетачан одговор):

139.

140.

141.

142.

143.

А тјелесног оштећења, нарушавања здравља или смрти трећег лица,
Б уништења, односно оштећења ствари – имовине трећег лица
В тјелесног оштећења, нарушавања здравља или смрти, односно уништења или
оштећења ствари-имовине власника моторног возила
Осигурање од аутомобилске одговорности закључено у Републици Српској важи
(означити тачан одговор)
А на територији Босне и Херцеговине
Б на територији Републике Српске
Код закљчивања уговора о осигурању од аутомобилске одговорности (означити
тачан одговор)
А премија се плаћа приликом закључивања уговора и обавеза осигуравача тече од
оног дана који је у уговору означен као почетак осигурања
Б премија се плаћа у уговореном року а обавеза осигуравача тече од дана
закључивања уговора
Из Заштитног фонда се надокнађује (означити нетачан одговор):
А материјална и нематеријална штета коју проузрокује лице које није закључило
осигурање од одговорности за употребу моторног возила (неосигурани
починилац)
Б нематеријалне штета коју проузрокује непознати починилац моторним возилом
В материјалне и нематеријалне штете коју проузрокују непознати починиоци
моторним возилом
Заштитни фонд Републике Српске надокнађује штете почињене од стране
непознатог починиоца одговорног за настанак штете (означити тачан одговор):
А само за штете настале на територији Републике Српске
Б за штете настале на територији цијеле Босне и Херцеговине
В не покрива такве штете
Финансијски губитак (измакла корист) који настаје у случају пожара и остали
стални трошкови и обавезе који прате осигураникиво пословање, је ризик који се
осигурава (означити тачан одговор):

144.

А уговором о осигурању имовине од пожара и осталих природних сила
Б уговором о осигурању од различитих финансијских губитака
У осигурање лица се убрајају (означити тачан одговор):

145.

А само осигурање од несретног случаја
Б осигурање живота и осигурање од несретног случаја
В све врсте осигурања у којима постоји могућност нематеријалне штете
Полиса осигурања живота може гласити на доносиоца:
А ДА
Б НЕ
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Премија код осигурања живота је у првим годинама трајања осигурања (означити
тачан одговор)
А виша од цијене ризика
Б нижа од цијене ризика
В једнака цијени ризика
Обавеза формирања матемтичке резерве произилази из чињенице да је премија
која се плаћа у првим годинама трајања осигурања виша од стварне цијене ризика,
а у каснијим испод стварне цијене ризика
А ДА
Б НЕ
Друштво за животно осигурање је дужно обрачунавати математичку резерву за
сваки уговор о осигурању живота појединачно (означии тачан уговор)
А ДА
Б НЕ
Математичка резерва се обрачунава као разлика садашње вриједности свих
будућих обавеза, дефинисаних условима и уговором о осигурању (а укључујући:
све загарантоване накнаде и откупне вриједности, учешће у добити на које
уговарачи осигурања имају право) и садашње вриједности свих будућих обавеза
уговатача осигурања по сваком од тих уговора о осигурању (нпр. уплате
премија).

150.

А ДА
Б НЕ
Математичка резерва се формира појединачно за сваки уговор из осигурања лица

151.

А ДА
Б НЕ
Полиса осигурања живота може гласити на (означити тачан одговор):

152.

153.

154.

155.

156.

А на одређено лице, по наредби и на доносиоца
Б на одређено лице
Осигурање живота за случај смрти трећег лица млађег од четрнаест година
ништаво је, а осигуравач је дужан вратити уговарачу осигурања све премије
примљене по основу таквог уговора
А ДА
Б НЕ
Осигурање живота за случај смрти трећег лица млађег од четрнаест година
(означити тачан одговор)
А ништаво
Б правоваљано
Уговором о осигурању за случај смрти није обухваћен ризик самоубиства ако се
догодило у првој години осигурања
А ДА
Б НЕ
У случају да се самоубиство догодило у року од три године од дана закључења
уговора о осигурањуза случај смрти осигуравач (означити тачан одговор)
А
Б
В
У

није дужан ништа исплатити
дужан је исплатити осигурану суму
дужан је исплатити најмање математичку резерву уговора
случају да се самоубиство догодило у року од 5 година од дана закључења
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уговора о осигурању за случај смрти осигуравач (означити тачан одговор)

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

А није дужан ништа исплатити
Б дужан је исплатити осигурану суму
В само математику резерву уговора
Осигуравач је дужан исплатити откупну вриједност полисе осигурања живота
закљученог на цијели живот ако је до дана подношења захтјева плаћено (означити
тачан одговор):
А најмање три мјесечне премије
Б најмање три годишње премије
В једна мјесечна или једна годишња премија
Корисник осигурања живота мора бити одређен искључиво по имену
А ДА
Б НЕ
Уговарење осигурања живота са опцијом индексације има за циљ (означити тачан
одговор)
А заштиту од инфлације
Б могућност учешћа у добити осигуравача
У случају пораста одређеног (уговореног) индекса, код уговора о осигурању
живота са уговореном опцијом индексације, повећава се (означити тачан одговор)
А само износ осигуране суме,
Б и износ премије и осигуране суме
В само математичка резерва која се односи на тај уговор
Уз осигурање живота не може се уговорити (означити тачан одговор)
А додатно осигурање од посљедица несрећнос случаја
Б врста здравствено осигурања које се уговара као додатно
В додатно осигурање љекара од професионалне одговорности
Новчани износ који је, у складу са условима, осигуравач
дужан исплатити
уговарачу, односно другом имаоцу права у осигурању живота у случају
пријевременог раскида уговора о осигурању живота је (означити тачан одговор)
А математичка резерва тог уговора
Б откупна вриједност
В капитализирана вриједност
Откупна вриједност у осигурању живота ће бити виша ако је протекло дуже
времена од почетка осигурања
А ДА
Б НЕ
Фактори који утичу на обрачун накнаде из уговора о осигурању живота у случају
настанка осигураног случаја су (означии нетачан одговор)
А осигурана сума,
Б претплаћена / неуплаћена премија,
В техничка каматна стопа,
Г зајам по полиси,
Д учешће у добити,
Ђ капитализација/капитализирани износ
E висина стварне штете
Капитализирана полиса је (означити тачан одговор) :
А полиса животног осигурања која наставља пружати осигуравајућу заштиту са
смањеном осигураном сумом без даљег плаћања премије
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Б

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

полиса животног осигурања која наставља пружати осигуравајућу заштиту са
истом осигураном сумом без даљег плаћања премије
В полиса животног осигурања која наставља пружати осигуравајућу заштиту са
смањеном осигураном сумом и смањеном премијом
Корисник осигурања живота не мора бити одређен по имену, довољно је да акт
садржи нужне податке за његовоо одређивање
А ДА
Б НЕ
Опозив одредбе о одређивању корисника осигурања живота може вршити
(означити тачан одговор):
А само уговарач осигурања
Б уговарач осигурања и његови повјериоци
В уговарач осигурања и његови законски насљедници
Код осигурања живота и осигураник и уговарач осигурања мора бити исто лице
А ДА
Б НЕ
Лице у чију корист се склапа уговор о осигурању живота је (означити тачан
одговор)
А корисник осигурања
Б осигураник
В уговарач осигурања
Друштво које обавља животно и неживотно осигурање је у обавези да води
одвојено администрирање и финансијско пословање за наведне врсте осигурања
А ДА
Б НЕ
Подаци који се достављају или предочавају осигуранку прије закључивања
уговора морају бити (означити тачан одговор):
А на једном од званичних језика земаља ЕУ
Б на једном од званичних језика у БиХ
В одређују се према мјесту регистрације матичног друштва за осигурање
Математичку резерву обавезно формирају (означити тачан одговор)
А друштва за животно осигурање
Б друштва за реосигурање
В сва друштва за осигурање
Обвезници спровођења мјера за откривање и спречавање прања новца и
финансирања терористичких активности су (означити тачан одговор)
А сви посредници у осигурању
Б сва друштва за осигурање
В само друштва за животно осигурање и регистровани посредници за животно
осигурање
Идентификацију и праћења клијента у осигурању живота у сврху спровођења
мјера за откривање и спречавање прања новца и финансирања терористичких
активности врше (означити тачан одговор)
А само друштво за осигурање,
Б друштво за осигурање и физичко и правно лице које се бави посредовањем при
продаји полиса животног осигурања
Минимални оснивачки капитал друштва које обавља искључиво животно
осигурање не може бити (означити тачан одговор)
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А мањи од 3.000.000 КМ
Б мањи од 5.000.000 КМ
В већи од 3.000.000 КМ
Према Кодексу пословне етике друштава за осигурање РС, код уговора о
животним осигурањима, потребно је осигуранику или уговарачу осигурања, у
писаном облику дати податке о (означити тачан одговор)

177.

А основици и мјерилима за учешће у добити, таблицама откупне вриједности,
правима на капитализацију уговора о животном осигурању и правима из
таквог осигурања, порезима који се односе на наведену врсту осигурања
Б само о адреси, сједишту, одговорним лицима, власничкој структури друштва за
осигурање и финансијском стању друштва за осигурање.
Послови и дјелатност заступања у осигурању обављају се (означити тачан одговор)

178.

А у име и за рачун друштава за осигурање
Б у име и за рачун уговарача осигурања-осигураника
Послови и дјелатност брокера у осигурању обављају се (означити тачан одговор):

179.

А у име и за рачун друштва за осигурање
Б самостално, за рачун уговарача осигурања-осигураника
Послови заступања у осигурању су (означити нетачан одговор):

180.

181.

182.

183.

184.

185.

А покретање, предлагање и обављање припремних радњи до закључивања уговора
о осигурању
Б закључивање уговора о осигурању
В помоћ у извршавању уговора о осигурању
Правни однос субјекта који обавља дјелатност заступања у осигурању и друштва
за осигурање, регулише се (означити тачан одговор)
А уговором о заступању у осигурању
Б уговором о посредовању у осигурању
Правни однос субјекта који обавља дјелатност брокера у осигурању и
потенцијалних страна поводом уговора о осигурању, регулише се (означити тачан
одговор)
А уговором о заступању у осигурању
Б уговором о посредовању у осигурању
Дјелатност заступања у осигурању, друштво за заступање обавља (означити тачан
одговор)
А као искључиву и једина дјелатност
Б као једну дјелатност регистровану уз друге привредне дјелатности
Да ли правно лице заступник у осигурању може, поред дјелатности заступања у
осигурању обављати дјелатност посредовања (брокераже) у осигурању
А ДА
Б
НЕ
Да ли правно лице брокер у осигурању може, поред дјелатности брокераже у
осигурању обављати дјелатност заступања у осигурању
А ДА
Б
НЕ
Дјелатност заступања у осигурању могу обављати (означити нетачан одговор):
А
Б
В
Г

друштво за заступање у осигурању
микрокредитне организације са сједиштем у Републици Српској
Поште Српске ад Бања Лука
овлашћени и регистровани заступник у осигурању – физичко лице
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брокерско друштво за друштво за заступање у осигурању
банка са сједиштем у Републици Српској
овлашћени и регистровани брокер у осигурању – физичко лице
предузетник за заступање у осигурању

Овлашћени и регистровани заступник у осигурању – физичко лице, послове
заступања у осигурању може обављати (означити тачан одговор)
Б самостално, као физичко лице
В путем друштава за заступање, микрокредитних друштава, предузетничке радње
за заступање у осигурању и Пошта Српске ад Бања Лука
Уговор о заступању у осигурању и уговор о посредовању у осигурању морају бити
закључени у писменој форми
А ДА
Б НЕ
Обавезу објављивања раскида или истека уговора у заступању у осигурању има:
(означити тачан одговор)
А друштво за заступање у осигурању
Б друштво за осигурање
В заступник физичко лице које путем друштва за заступање у осигурању обавља
послове заступања
Физичка лица, запослена у друштву за осигурање која обављају послове припреме
и закључивања уговора о осигурању за то друштво, морају добити овлашћења и
бити регистровани у регистру који води Агенција:
А ДА
Б НЕ
Облици привредног организовања ради обављања привредне
заступања у осигурању могу бити (означити нетачан одговор)

дјелатности

А акционарско друштво за заступање у осигурању
Б предузетничка радња, односно самостални предузетник за заступање у
осигурању
В друштво са ограниченом одговорношћу за заступање у осигурању
Г овлашћени и регистровани заступник у осигурању-физичко лице
Друштво за заступање у осигурању може се основати (означити нетачан одговор):
А као акционарско друштво за заступање у осигурању
Б као предузетничка радња за заступање у осигурању
В као друштво са ограниченом одговорношћу за заступање у осигурању
Уговор о заступању у осигурању са друштвом за осигурање могу закључити
(означити нетачан одговор):
А акционарско друштво за заступање у осигурању
Б предузетничка радња, односно самостални предузетник за заступање у
осигурању
В друштво са ограниченом одговорношћу за заступање у осигурању
Г овлашћени и регистровани заступник у осигурању-физичко лице
Заступник у осигурању, физичко лице, који се није организовао као предузетник за
заступање у осигурању, може да закључи уговор о заступању са друштвом за
осигурање
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А ДА
Б НЕ
Заступник у осигурању-правно лице може заступати више друштава за осигурање
у истим врстама послова осигурања којима друштва међусобно конкуришу
А ДА
Б НЕ
Изузетак од правила да исти заступник у осигурању-правно лице не може
заступати више друштава за осигурање у истим врстама послова осигурања којима
друштва међусобно конкуришу је (означити тачан одговор)
А обављање дјелатности заступања у осигурању у врсти послова осигурања од
аутоодговорности на станицама за технички преглед моторних возила
Б обављање дјелатности заступања у осигурању у различитим врстама послова
осигурања на станицама за технички преглед моторних возила
За обављање дјелатности и послова заступања у осигурању у станици за технички
преглед возила у РС (означити тачан одговор)
А није потребно обезбиједити одвојен пословни простор у односу на простор у
којем се обавља дјелатност техничког прегледа возила
Б
потребно је обезбиједити одвојен пословни простор у односу на простор у
којем се обавља дјелатност техничког прегледа возила
В није дозвољено обављање дјелатности и послова заступања у осигурању у
станици за технички преглед возила у РС
У обављању дјелатности заступања у осигурању у станици за технички преглед
возила у РС, заступник је дужан да заступа (означити тачан одговор)
А сва заинтересована друштва за осигурање уписана у регистар код Агенције за
осигурање РС
Б
само једно друштво за осигурање уписано у регистар код Агенције за
осигурање РС
В сва регистрована друштва за осигурање уписана код Агенције за осигурање РС
У обављању дјелатности заступања у осигурању у станици за технички преглед
возила у РС, заступник је дужан да обавља и активности укључене или повезане
са пружањем услуга техничких прегледа моторних возила
А ДА
Б НЕ
У обављању дјелатности заступања у осигурању у станици за технички преглед
возила у РС, заступник је дужан да упозна уговарача осигурања о финансијском
положају друштава за осигурање које заступа, а у циљу помоћи код избора
друштава за осигурање
А ДА
Б НЕ
Заступник у осигурању – правно лице које је са друштвом за осигурање закључило
уговор о заступању у осигурању, има право да од тог друштва захтијева (означити
тачан одговор):
А накнаду за заступање у осигурању – провизију
Б накнаду за личне трошкове и позајмице
В авансе и кредите
Г друге личне услуге финансијске природе
Д наплатити премију осигурања
Основица за обрачун провизије за заступање у осигурању у врсти осигурања од
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аутоодговорности је (означити тачан одговор)
А
203.

204.

уговорена и наплаћена премија осигурања у име и за рачун друштва за
осигурање
Б уговорена премија осигурања у име и за рачун друштва за осигурање
Максимална провизијска стопа која се може уговорити по уговору о заступању у
осигурању у врсти послова осигурања од ауоодговорности примјењива на
основицу која представља уговорену и наплаћену премију осигурања је (означити
тачан одговор)
А
10%
Б
15%
В
30%
Г 50%
За рад и давање овлаштења заступника у осигурању, који имају закључен уговор о
заступању у осигурању са одређеним друштвом за осигурање одговорно је
(означити тачан одговор):
А

205.

друштво за осигурање у чије име и за чији рачун се обављају послови
заступања у осигурању
Б заступник у осигурању, физичко лице које врши припрему и закључивање
уговора о осигурању
Заступник у осигурању, правно лице има право да наплати на свој пословни рачун
уговорену премију осигурања, ако је тако уговорио са друштвом за осигурање:

206.

А ДА
Б НЕ
Заступници у осигурању, физичка и правна лица имају право да раде за уговарача
осигурања/осигураника, односно да пружају помоћ осигураницима и трећим
лицима у остваривању права из уговора о осигурању

207.

А ДА
Б НЕ
Правно или физичко лице, чији је циљ, да радећи у име лица које тражи осигурање
својих ризика, истог доведе у везу са друштвом за осигурање ради закључивања
уговора о осигурању, је (означити тачан одговор)

208.

А брокер у осигурању
Б заступник у осигурању
В и брокер и заступник у осигурању
Послови и дјелатност брокера-посредника у осигурању су (означити 2 нетачна
одговора):
А повезивање лица која траже осигурање/односно реосигурање са друштвима за
осигурање односно реосигурање
Б обављање припремних радњи до закључивања уговора о осигурању
В закључивање уговора о осигурању између уговарача осигурања и друштва за
осигурање
Г пружање помоћи осигураницима или корисницима права из уговора о
осигурању у остваривању уговорних права
Д савјетовање уговарача осигурања, односно осигураника у погледу њихових
ризика и уговарања квалитетног осигуравајућег покрића за ризике
Е обављање припрема и закључивање уговора о осигурању у име и за рачун
друштава за осигурање
Ф обрада захтјева за накнаде из уговора о осигурању за друштава за осигурање
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209.

Обавезе брокера у осигурању према осигуранику су (означити нетачан одговор):

210.

А да изради одговарајућу анализу ризика осигураника прије уговарања осигурања
и предложи му одговарајућа начела покрића,
Б да оцијени финансијске способности друштава за осигурање за покривање
снимљених ризика осигураника
В да препоручи осигуранику-клијенту, оног осигуравача који ће дати одговарајуће
покриће за ризике клијента
Г да на захтјев клијента, посредује-преговара са друштвом за осигурање ради
закључивања уговора о осигурању
Д да клијенту достави и упозна га са уговором за осигурање одабраног друштва
за осигурање заједно са условима осигурања и тарифама/правилима за
обрачун премије,
Е да провјери садржај полисе осигурања код закључивања уговора, а и касније
уз обавезу предлагања измјена, ако је то у интересу заштите осигураника,
Ж да пружа помоћ осигуранику за вријеме трајања уговора о осигурању код
наступања осигураног случаја и да се стара да осигураник предузме све
правне радње потребне за очување и остваривање права из уговора о
осигурању у роковима одређеним за извршавање тих правних радњи,
З да клијенту пружи све информације о себи идентификује и да га информише о
свим правним и економским везама са одређеним друштвом за осигурање, а
које би могле утицати на његову непристрасност
И да занемари вољу клијента у погледу одабира друштва за осигурање и уговор
закључи са другим друштвом за осигурање
Обавезе брокера према друштвима за осигурање су: (означити нетачан одговор)

211.

212.

213.

А да их информише о понуди уговарача осигурања, односно осигураника за
закључивање уговора
Б да их упозна са свим ризицима клијента који су брокеру познати или му нису
могли остати непознати
В да у њихово име преговарају са клијентом/уговарачем осигурања.
Овлашћени и регистровани брокер у осигурању – физичко лице, брокерске
послове у осигурању може обављати (означити тачан одговор)
A самостално, као физичко лице
Б путем брокерског друштава за осигурање или банке
Брокер који обавља дјелатност брокера у осигурању је правно и економски
независан од друштва за осигурање
А ДА
Б НЕ
Услови које је потребно да испуни физичко лице за добијање овлаштења за
обављање послова заступања у осигурању и упис у регистар заступника у
осигурању који води Агенција РС су (означити нетачан одговор)
А
Б
В
Г
Д

да је пословно способан
да има завршено средње стручно образовање
да има завршено високо образовање
да има положен стручни испит за заступника у осигурању
да није правоснажно осуђено за кривична дјела утаје и проневјере у служби,
злоупотребу
положаја,
фалсификовање,
употребу
фалсификованих
докумената, крађу јавне или приватне имовине, давање лажних изјава, давање
или узимање мита, или било које друго кривично дјело предвиђено законом у
вези са обављањем њихове професионалне дјелатности и да му није изречена
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мјера безбједности забране обављања одговарајуће дјелатности,
214.

Услови које је потребно да испуни физичко лице за добијање овлаштења за
обављање брокерских послова у осигурању и упис у регистар брокера у осигурању
који води Агенција РС су (означити нетачан одговор)
А
Б
В
Г
Д
Д

215.

216.

217.

218.

219.

220.

да је пословно способан
да има завршено средње стручно образовање
да има завршено високо образовање
да има положен стручни испит за заступника у осигурању
да посједује једногодишње искуство у струци из послова осигурања,
да није правоснажно осуђено за кривична дјела утаје и проневјере у служби,
злоупотребу
положаја,
фалсификовање,
употребу
фалсификованих
докумената, крађу јавне или приватне имовине, давање лажних изјава, давање
или узимање мита, или било које друго кривично дјело предвиђено законом у
вези са обављањем њихове професионалне дјелатности и да му није изречена
мјера безбједности забране обављања одговарајуће дјелатности,

Заступници и брокери у осигурању, правна и физичка лица, региструју се у јавним
регистрима које води Агенција за осигурање РС (означити нетачан одговор)
А физичка лица, након што стекну овлаштења, за обављање послова заступања,
односно брокерских послова у осигурању
Б правна лица, друштва за заступање, брокерска друштва и предузетници за
заступање у осигурању, након што добију дозволу за обављање дјелатности
заступања, односно посредовања у осигурању и упишу се у судске/односно
регистре предузетника
В и једни и други, прије него што добију овлаштења, односно дозволе
Заступници и брокери у осигурању правна лица, могу почети са обављањем
дјелатности заступања односно посредовања у осигурању (означити тачан
одговор)
А након што буду уписани у судски регистар или у регистар предузетника
Б након што буду уписани у регистре које води Агенциија за осигурање РС
Овлаштења за обављање послова и дозволе за обављање дјелатности заступања и
брокера у осигурању, а с њима и уписи у регистрима које води Агенција за
осигурање РС важе двије године,
А ДА
Б НЕ
Прописани оснивачки капитал за оснивање брокерског друштва за осигурање
износи (означити тачан одговор)
А 100.000 КМ
Б 200.000 КМ
В
5.000 КМ
Основни капитал брокерског друштва за осигурање, у сваком тренутку пословања
мора бити једнак прописаном износу потребном за оснивање брокерског друштва
за осигурање
А ДА
Б НЕ
Брокерско друштво за осигурање, као услов за добијање дозволе за обављање
дјелатности посредовања-брокера у осигурању, и упис у регистар брокерских
друштава за осигурање мора имати полису осигурања од одговорности за
професионални немар
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А ДА
Б НЕ
Најниже осигуране суме на које мора бити уговорено осигурање брокерског
друштва за за професионални немар су (означити тачан одговор)
А

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

400.000 КМ по сваком одштетном захтјеву, односно 640.000 КМ за све
одштетне захтјеве у једној години
Б
200.000 КМ по сваком одштетном захтјеву, односно 400.000 КМ за све
одштетне захтјеве у једној години
Друштво за заступање у осигурању и брокерско друштво за осигурање, ради
обављања послова припреме и закључивања уговора о осигурању могу ангажовати
физичка лица која немају овлаштења и нису регистрована у регистрима које води
Агенција за осигурање РС
А ДА
Б НЕ
Осигурање од аутоодговорности се може закључити (означити тачан одговор):
А искључиво на период од годину дана
Б на период који је дужи од годину дана
В на било који период краћи од једне године
Г на било који потребни период
Премија осигурања аутоодговорности за ТАXИ возила је у односу на возила исте
снаге мотора треба да буде (означити тачан одговор):
А виша
Б нижа
В једнака
Код осигурања „ТАXИ“ воила од аутодговорности примјењује се доплатак на
премију осигурања у висини од:
А
30%
Б
50%
В 70%
Критеријум за разврставање на премијске групе за осигурање аутоодговорности за
моторцикле је (означити тачан одговор):
А снага мотора у КW
Б носивост у тонама
В запремина мотора у ццм
Критеријум за разврставање на премијске групе за осигурање аутоодговорности за
теретна возила је (означити тачан одговор):
А снага мотора у КW
Б носивост у тонама
В запремина мотора у ццм
Критеријум за разврставање на премијске групе за осигурање аутоодговорности за
путничка возила је (означити тачан одговор):
А снага мотора у КW
Б носивост у тонама
В запремина мотора у ццм
Критеријум за разврставање на премијске групе за осигурање аутоодговорности за
возила на поправци (премијска група 9) је (означити тачан одговор):
А вриједност возила
Б број запослених радника у радионици
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В снага мотора возила
Најнижа осигурана сума, одређена законом, на коју се мора уговорити осигурање
од аутомобилске одговорности у случају штете на имовини, по једном осигураном
случају-штетном догађају је (означити тачан одговор):
А
250.000,00 КМ
Б
300.000,00 КМ
В 350.000,00 КМ
Ако из једног осигураног случаја (саобраћајне незгоде) буде више оштећених лица
који уложе одштетне захтјеве, осигуравач одговара (означити тачан одговор)::
А за све одштетне захтјеве из једног осигураног случаја до износа прописане
осигуране суме
Б за сваки одштетни захтјев из једног осигураног случаја до висине прописане
осигуране суме
Осигурана сума код осигурања од аутомобилске одговорности се утврђује према
вриједности моторног возила:

233.

А ДА
Б НЕ
Период од 15 дана након раскида, односно истека уговореног периода трајања
осигурања од аутомобилске одговорности, за који се продужују права и обавезе из
уговора о осигурању, назива се (означити тачан одговор)

234.

А респиро рок
Б отказни рок
Уколико је возач моторног возила у тренутку настанка саобраћајне незгоде био
под дејством опојних дрога, оштећено лице нема право на накнаду од осигуравача
већ само од возача моторног возила (означити тачан одговор)

235.

А ДА
Б НЕ
Власник моторног возила/осигураник чија одговорност је осигурана уговором о
осигурању од аутомобилске одговорности, у случају да је проузрокавао осигурани
случај, има право на накнаду (означити тачан одговор)

236.

237.

238.

А само материјалне штете на возилу
Б само нематеријалне штете
В нема право на накнаду штете
Г и материјалне штете и нематеријалне штете
Саставни дио полисе осигурања од аутомобилске одговорности чине (означити
тачан одговор):
А заједнички услови осигурања од аутомобилске одговорности
Б тарифа премија за осигурање од аутомобилске одговорности
В потврда о техничкој исправности моторног возила
Осигураник који, као власник једног моторног возила, већ плаћа премију
осигурања са бонусом од 50%, а који у току трајања претходног периода
осигурања проузрокује један штетни догађај, приликом обнове осигурања за
наредни период (означити тачан одговор)
А губи право на бонус
Б бонус му се смањује за 10% и износиће 40%
В обрачунава му се малус од 50%
Зелена карта у међународном друмском саобраћају је (означити тачан одговор)
А

међународна потврда о постојању осигурања од аутомобилске одговорности
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коју осигуравачи издају по овлаштењу Бироа зелене карте у БИХ
Б полиса осигурања од аутомобилске одговорности
Биро зелене карте у Босни и Херцеговини је (означити тачан одговор)
А међународно признато удружење друштава за осигурање у БИХ која се баве
осигурањем од аутомобилске одговорности
Б удружење друштава за осигурање Републике Српске која се баве осигурањем
од аутомобилске одговорности
Овлаштења за штампање и издавање зелених карти друштвима за осигурање има
(означити тачан одговор):
А Биро зелене карте у Босни и Херцеговини
Б Заштитни фонд Федерације Босне и Херцеговине
В Заштитни фонд Републике Српске
Зелена карта, између осталог, обавезно садржи податке о (означити нетачан
одговор):
А назив, односно име и презиме осигураника
Б назив осигуравача са којим је закључена полиса осигурања од аутомобилске
одговорности
В ознака и код државе у којој је издана зелена карта
Г преглед држава у којима важи зелена карта
Д број зеленог картона
Е број полисе осигурања од аутомобилске одговорности
Ж регистарски број возила
З број шасије мотора моторног возила
Власник или корисник моторног возила које улази у БиХ, а не посједује зелену
карту, мора приликом уласка у БиХ (означити тачан одговор):
А закључити осигурање од аутомобилске одговорности на граници
Б закључити осигурање од аутомобилске одговорности за употребу моторног
возила са пробним таблицама
В купити зелену карту
Бонус код осигурања од аутомобилске одговорности је (означити тачан одговор):
А попуст на премију осигурања када се премија плати у готовини
Б смањење премије осигурања код обнове осигурања уколико осигураник није
причинио штету у претходном периоду осигурања
В поврат дијела премије осигуранику
Г поклон бон за куповину робе у одређеној вриједности као награда за плаћену
премију
Максимални бонус који се може одобрити код осигурања аутомобилске
одговорности је (означити тачан одговор):

245.

А 20 % од обрачунате премије осигурања
Б 30 % од обрачунате премије осигурања
В 50 % од обрачунате премије осигурања
Малус је (означити тачан одговор):

246.

А увећање премије због штета које је проузроковао власник возила у претходном
периоду осигурања
Б доплатак обрачунат на премију осигурања због повећане осигуране суме
В казна коју плаћа возач уколико не посједује полису аутоодговорности
Чланови Заштитног фонда Републике Српске су: (означити нетачан одговор)
А сва

друштва за осигурање са сједиштем у Републици Српској која имају
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дозволу за обављање послова осигурање од аутомобилске одговорности
Б сва друштва за осигурање са сједиштем у републици Српској без обзира на
врсте послова осигурања за која имају дозволу
В друштва за осигурање са сједиштем у Федерацији БИХ која имају дозволу за
обављање послова осигурања од аутомобилске одговорности која, у
Републици Српској послују путем филијале-подружнице
Ако се у периоду важења полисе осигурања од аутоодговорности истог
осигураника деси више осигураних случајева-штетних догађаја, које проузрокује
осигураник, или корисник возила, осигуравач има обавезу (означити тачан
одговор)
А до висине прописаних осигураних сума за све осигуране случајеве укупно без
обзира на број одштетних захтјева који проистекну из њих
Б до висине прописаних осигураних сума за сваки осигурани случај, без обзира
на број одштетних захтјева који проистекну из тог случаја
Када се догоди осигурани случај, независно од врсте осигурања, осигуравач је
дужан да исплати накнаду или своту одређену уговором у уговореном року који не
може бити краћи од 14 дана од (означити тачан одговор)
А дана настанка осигураног случаја
Б од дана од када је осигуравач добио обавјештење да се осигурани случај
догодио, односно од дана када је утврђено постојање његове обавезе и њен
износ
В од дана од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај
догодио, без обзира када је утврђено постојање његове обавезе и њен износ
Осигураник и корисник осигурања су увијек иста лица

250.

А ДА
Б НЕ
Када осигуравач овласти некога да га заступа, а не одреди обим његових
овлашћења, заступник је овлашћен да у име и за рачун осигуравача уговара
измјене уговора о осигурању или продужење његовог важења

251.

А ДА
Б НЕ
Ако је уговорено да се премија плаћа приликом закључења уговора, обавеза
осигуравача да исплати накнаду или своту одређену уговором почиње (означити
тачан одговор)

252.

253.

А у моменту закључења уговора
Б наредног дана од дана уплате премије
В у року од седам дана од дана уплате премије
Ако је уговорено да се премија плаћа послије закључења уговора, обавеза
осигуравача да исплати накнаду или своту одређену уговором почиње (означити
тачан одговор)
А у моменту закључења уговора
Б наредног дана од дана уплате премије
В од оног дана који је у уговору о осигурању наведен као дан почетка осигурања
Г у року од седам дана од дана закључења уговора
Брокер - посредник у осигурању (означити тачан одговор)
А закључује уговоре у име и за рачун једне од уговорних страна
Б доводи у везу лица која траже осигурање са осигуравачима да закључе уговор
В и једно и друго

31

Питања за полагање испита за посреднике у осигурању

254.

255.

256.

257.

258.

www.osigurajse.info

Посредник може истовремено посредовати за обе уговорне стране
А ДА
Б НЕ
Уз послове заступања у осигурању, заступник у осигурању може обављати и
послове саветовања и помоћи у обради штета и процени ризика и штета
А ДА
Б НЕ
Заступник стиче право на провизију (означити тачан одговор)
А у тренутку закључења уговора
Б када је премија осигурања уплаћена
В када наступи осигурани случај
Г у зависности како је уговорено
Када, уз посредовање брокера буде закључен уговор о осигурању, провизију за
закључење уговора плаћа: (означити тачан одговор)
А друштво за осигурање
Б уговарач осигурања
Брокер у осигурању, за посредовање у закључивању уговора по налогу
клијента/уговарача осигурања, има право и на провизију коју му плаћа уговарач
осигурања (означити тачан одговор)
А

259.

260.

261.

262.

263.

да, само ако је посебно уговорена за послове савјетовања и помоћи у
извршавању права из уговора
Б ни у ком случају
Да ли претпоставка да брокерску провизију плаћа друштво за осигурање има
утицаја на брокера при избору друштва за осигурање
А ДА
Б НЕ
Друштво за осигурање провизију за услуге заступања и посредовања у осигурању
може плаћати (означити тачан одговор)
А готовином на благајни
Б само путем пословних рачуне правних лица, брокера и заступника, код
пословних банака
В и из благајне и преко рачуна у зависности шта је повољније
Друштво за осигурање је дужно заступничку и брокерску провизију плаћати путем
пословних рачуна заступника и брокера у осигурању јер правни однос са
друштвом за осигурање успоставља правно лице заступник, односно брокер у
осигурању у обављању дјелатности заступања, односно посредовања у осигурању
А ДА
Б НЕ
Годишње финансијске извјештаје друштава за осигурање чине (означии нетачан
одговор):
А Биланс стања – Извјештај о финансијском положају на крају периода,
Б Биланс успјеха – Извјештај о укупном резултату за период
В Биланс токова готовине – Извјештај о токовима готовине
Г Извјештај о промјенама на капиталу
Д Ревизорски извјештај
Ђ Напомене уз финансијске извјештаје.
Дугорочна способност осигуравача за измиривање обавеза у року (означити тачан
одговор)
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А солвентност
Б ликвидност
В рентабилност
Основна специфичност финансијских извјештаја друштава за осигурање
произилази из околности што се трајање осигурања не подудара са обрачунским
периодом
А ДА
Б НЕ
Ревизију финансијских извјештаја друштава за осигурања врши (означити тачан
одговор)
А Агенција за осигурање РС
Б овлашћени актуари
В привредна друштва овлашћена за ревизију
Маргина солвентности представља граничну вриједност адекватности (означити
тачан одговор)
А капитала друштва за осигурање
Б техничких резерви
В гарантног фонда друштва за осигурање
Гарантни фонд представља 1/3 маргине солвентности и не може бити мањи од
(означити тачан одговор)
А техничких резерви друштва за осигурање
Б минимално прописаног гарантног фонда за поједине врсте осигурања
В укупно расположивог капитала који друштва за осигурање
Из наведеног примјера, одреди које друштво испуњава захтјеве адекватности
капитала (означии тачан одговор)
А Друштво „А“
Капитал износи 5.500.000 КМ
Базични капитал износи 4.200.000 КМ
Минимални прописани гарантни фонд износи 5.000.000 КМ
Маргина солвентности износи 4.300.000.КМ

269.

270.

Б Друштво „Б“
Капитал износи 7.000.000 КМ
Базични капитал износи 5.200.000 КМ
Минимални прописани гарантни фонд износи 5.000.000 КМ
Маргина солвентности износи 6.000.000.КМ
За биланс стања друштава за осигурање је карактеристично (означити тачан
одговор)
А значајно учешће улагања средстава за покриће техничких резерви у активи и
значајно учешће техничких резерви у структури пасиве
Б значајно учешће основних средстава и потраживања за премију у активи и
учешће капитала у структури пасиве
Из наведеног примјера, одреди друштво за осигурање чија структура улагања
средстава за покриће техничких резерви обезбјеђује бољу дисперзију/
разноврсност улагања (означии тачан одговор)
А Друштво „А“
државне обвезнице 30%
обвезнице јединице локалне самоуправе „К“ 10%
обвезнице јединице локалне самоуправе „Ј“ 7%
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обвезнице јединице локалне самоуправе „Л“ 13%
орочени депозит код банке „ Г“ 20%
орочени депозит код банке „ Д“ 20%
хипотекарни зајам „1“ 5%
хипотекарни зајам „2“ 3%
средства на рачунима 2 %

271.

272.

Б Друштво „Б“
државне обвезнице 50%
акције које котирају на организованом тржишту 10%
обвезнице јединице локалне самоуправе „К 10%
орочени депозит код банке „ Г“ 20%
хипотекарни зајам 5%
средства на рачунима 5 %
Друштво за осигурање се при улагању средстава за покриће техничких резерви
руководи принципима(означии тачан одговор)
А само профитабилности улагања
Б и сигурности и профитабилности улагања
В само сигурности
Кодекс пословне етике друштава за осигурање у Републици Српској представља
(означити тачан одговор):
А

273.

274.

275.

276.

правила пожељног понашања и минимум стандарда у управљању етиком у
осигурању и односима са странкама
Б стриктна правила понашања у свакој потенцијалној ситуацији
В необавезујућа правила понашања
Кодекс пословне етике друштава за осигурање у РС претпоставља поштовање
начела савјесности и поштења и начела узајамног повјерења (означити тачан
одговор)
А НЕ
Б ДА
Кодекс пословне етике друштава за осигурање у РС претпоставља поштовање
начела заштите права и интереса странака (осигураника/корисника права из
уговора/трећих оштећених лица) (означити тачан одговор)
А ДА
Б НЕ
В само у изузетним и посебно наведеним сутуацијама
Са одредбама Кодекса пословне етике друштава за осигурање у РС, осигуравач
обавезно упознаје (означити тачан одговор):
А само посебно одабране запослене
Б све запослене
В све запослене као и сва друга правна и физичка лица која у његово име
закључују уговоре о осигурању
Код уговорања осигурања закон и Кодекс пословне етике друштава за осигурање
у РС, (означити тачан одговор):
А обавезује осигуравача да на јасан и недвосмислен начин странку упознају са
врстом и садржајем осигуравајућег покрића и условима под којим се реализује
Б не обавезује осигуравача да се странка упозна са врстом и садржајем
осигуравајућег покрића и условима под којим се реализује
В
даје право и могућност осигуравачу да одлучи да ли ће и коју странку
упознати са врстом и садржајем осигуравајућег покрића и условима под којим
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се реализује
Закон и Кодекс пословне етике друштава за осигурање у РС, прописују да се
странка, прије закључивања уговора о осигурању упозна са општим и посебним
условима осигурања:
А да обавезно
Б не није обавезно
В није прописано
За уговоре о животном осигурању странци је потребно дати информације о
основици и мјерилима за учешће у добити, таблицама откупне вриједности и
правима на капитализацију (означити тачан одговор):
А писмено
Б усмено
В писмено или усмено свеједно је
О промјенама општих и посебних услова осигурања (означити тачан одговор)
А осигураника треба обавијестити
Б не треба га обавјештавати јер ће то ионако сазнати када за то буде вријеме
Осигуравачи, код израде услова осигурања и тарифа премија, у складу са
Кодексом пословне етике друштава за осигурање РС, посебно морају водити
рачуна да су исти буду (означити тачан одговор):
А писани јасним и разумљивим језиком и да не садрже двосмислене изразе који
могу странку довести у заблуду и отежавајуће, односно непоштене одредбе
Б да садрже двосмислене изразе који могу странку довести у заблуду јер је то у
интересу осигуравача
В да садрже отежавајуће и непоштене одредбе јер је то у интересу осигуравача
Кодекс пословне етике друштава за осигурање РС прописује да, у поступку
обраде одштетног захтјева/захтјева за исплату накнада из осигурања, друштва за
осигурање треба да поступају (означити тачан одговор):

282.

А полако и уз изазивање што више трошкова за подносиоца захтјева
Б стручно, брзо и правично у складу са роковима који су утврђени законом и
уговором
В у зависности од тога ко је странка која је поднијела захтјев
Омбудсман у осигурању уведен у циљу заштите (означити тачан одговор)

283.

А осигураника, корисника услуга осигурања и трећих оштећених лица
Б друштава за осигурање
Омбудсман у осигурању је (означити тачан одговор):

284.

А судски начин рјешавања спорова из осигурања
Б вансудски начин рјешавања спорова из осигурања
У свом раду и поступању Омбудсман у осигурању је (означити тачан одговор):

285.

А самосталан и независан од Агенције за осигурање РС и друштава за осигурање
Б зависан од Агенције за осигурање РС и дјелује у њено име
В зависан од друштава за осигурање и дјелује у њихово име јер они финансирају
његов рад
Стране у поступку код Омбудсмана у осигурању су (означити нетачан одговор)

286.

А друштво за осигурање
Б осигураник
В Агенција за осигурање РС
Прије обраћања омбудсману странка се треба обратити друштву за осигурање:
А ДА
35

Питања за полагање испита за посреднике у осигурању

287.

www.osigurajse.info

Б НЕ
Омбудсман у осигурању је (означити тачан одговор)
А

288.

289.

290.

291.

292.

надлежан да одлучује о имовинско-правним захтјевима (правни основ и
висину штете/одштете)
Б није надлежан јер је то законска надлежност судова
В зависно од његовог мишљења и конкретне ситуације
Одлука коју може донијети омбудсман је (означити тачан одговор):
А правно обавезујућа одлука
Б правно необавезујућа, али о њој друштво треба да се изјасни
Сарадња са Омбудсманом у осигурању, за друштво за осигурање је (означити
тачан одговор)
А обавезна и не сарадња је квалификована као прекршај
Б није обавезна
В друштво има аутономно право да одлучи хоће ли сарађивати или не
Омбудсман у осигурању води поступак по принципу правичности
економичности, настојећи да, брзо и са минимумом формалности ријеши спор,

и

А ДА
Б НЕ
Омбудсман у осигурању у поступку вансудског рјешавања спорова може сам да
прикупља и изводи доказе и да их тражи од страна у спору
А ДА
Б НЕ
Омбудсман у осигурању у Републици Српској, у поступку вансудског рјешавања
спорова (означити нетачан одговор)
А
Б

293.

посредује између страна у спору ради постизања вансудске нагодбе
доноси необавезујуће препоруке друштвима за осигурање о кориговању
понашања уколико утврди да је у поступку рјешавања права из уговора о
осигурању прекршен Кодекс пословне етике друштава за осигурање РС
В сам рјешава одштетне захтјеве и захтјеве за исплате накнада и осигураних
сума из уговора о осигурању
Агенција РС, између осталог) у односу на заступнике и брокере у осигурању
(означити нетачан одговор)
А

294.

издаје и одузима овлаштења и дозволе за обављање послова, односно
дјелатности заступања/брокера у осигурању
Б води јавне регистре овлаштених заступника/брокера физичких лица и правних
лица која су добили дозволу за обављање дјелатности заступника/брокера у
осигурању
В врши надзор над пословањем заступника/брокера у осигурању
Г врши ликвидацију правних лица, заступника/брокера у осигурању
Агенција РС одузима дозволу за обављање дјелатности заступнику/брокеру у
осигурању, правном лицу (означити нетачан одговор)
А
Б

295.

када утврди да су подаци на основу којих је дозвола издата били неистинити
ако се учестало или теже крше прописи о осигурању и посредовању у
осигурању ако се не поступа по налозима Агенције РС
В када престану постојати законом прописани услови за обављање дјелатности
Г истеком рока важења дозволе од двије године
Дозвола за обављање дјелатности заступања/брокера у осигурању коју је Агенција
издала, престаје да важи по самом закону (заокружити нетачан одговор)
36

Питања за полагање испита за посреднике у осигурању

296.

297.

www.osigurajse.info

А ако истеком рок важења од двије године, а није поднесен захтјев за продужење
дозволе
Б ако заступник/брокер, правно лице које је добило дозволу и на основу ње се
регистровало код суда или органа локалне самоуправе, а потом и у регистрима
које води Агенција, не започне са пословањем у року од шест мјесеци
В ако заступник/брокер, правно лице које је започео обављати дјелатност има
прекид у обављању дјелатности дужи од шест мјесеци
Г када се крше прописи о осигурању или посредовању у осигурању
Д ако су, у складу са прописом који регулише правни положај привредних
друштава, испуњени услови за престанак правног лица, због чега је покренут
ликвидациони или стечајни поступак.
Заступници/брокери у осигурању, физичка и правна лица, која су добили
овлаштења, односно дозволе и уписана у регистре које води Агенција РС на
период од двије године, нови захтјев за остајање на снази овлаштења/дозволе,
подносе Агенцији (означити тачан одговор)
А најкасније до наступања рока од 30 дана прије истека рока важења претходне
регистрације
Б најкасније до дана истека рока важења претходне регистрације
Овлаштени и регистровани заступник у осигурању може да обавља професионалну
дјелатности заступања у осигурању (означити тачан одговор)
А

298.

299.

да, само као предузетник за заступање у осигурању уз услов да затражи и
добије претходну дозволу од Агенције РС
Б да, може самостално само на основу тога што је регистрован као заступник у
осигурању-физичко лице у регистрима које води Агенција РС
Овлаштени и регистровани брокер у осигурању-физичко лице може да обавља
професионалну дјелатности брокера у осигурању (означити тачан одговор)
А да, само као предузетник уз услов да затражи и добије претходну дозволу од
Агенције РС
Б НЕ
Брокерско друштво за осигурање и банка, у обављању дјелатности брокера у
осигурању има право (означити нетачан одговор)
А

300.

наплатити путем свог пословног рачуна премију осигурања коју уплате
уговарачи осигурања по уговору закљученом уз посредовање брокерског
друштва
Б од друштва за осигурање примити на свој пословни рачун остварене накнаде
из осигурања и уговорене осигуране суме намијењене осигураницима и
корисницима права из уговора о осигурању закљученог уз пиосредовање
брокерског друштва
В нема право на свом пословном рачуну примати било какве новчане износе који
нису приходи брокерског друштва
За рад овлаштених и регистрованих брокера у осигурању-физичких лица
одговорно је брокерско друштво за осигурање, односно банка
А ДА
Б Не
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