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Belirsizlik ortadan kalktığı için , iş verimi artar.
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8. Sigorta bir mali kurum olarak aşağıdakilerden
hangi si i çindeyer alır?

Buna göre ri s ke maruz birimlerin ve bu ri s ki
dağıtarak yıkımların ö nunü almaya ça lı ş an
sigorta ş irketlerinin guveni iç in gerekli olan
tehlike denges i s igortalanabilirlik normlarının
hangisi iç in geç erlidir?
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gırışımcının

gerçekleşir.
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Halefiyat
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ha ngis i yanlıştır?

Azami iyiniyet
Sigortalanabilir menfaal
Tazminat sının, azami teminat
Riskin tesadüfi olması
Haklann devri, halefiyat

4. Bir tehlike bunu yaşayabilecek tüm objeler için
ölçülerek hasar olasılığı belirlenmiş bir risk haline
getirildiğinde , bir birim için belirsiz olan hasar
oranı, bir çok birim için belirli ve tahmin edilebilir
hasar oranı haline getirilebilir.
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cı

Al

hangis i s pekülatif riskiere

örne ktir?

Bl Cam kınlması
c)
OL
El

A

SIGORTACılıK UYGULAMALARI

2009 AS 3242-A

Al
Bl

be lirs izliğe

Sigorta şirketleri
indirimi yapar.
Girişimcinin

sigortası

ödemesi kredi
cı
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,

kredi

sağladığı

a ş ağıdaki

kullananlara
için

bankaya

prim
prim

almasını sağlar.

Girişimcinin teminatlannı
sigorta ettinnesi
bankadan kredi almasını kolaylaştınr.
Bankalar
sigorta
kuruluşlarına
ait
sigortalanmı ş deger kayıplannı önlemek için
kredi verirler.
Sigorta şirketi, sigorta yaptıranlara kendisi
kredi açar.
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risklerini
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aşağıdakilerden hangisidir?
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Değişik bölgelerde üretim
Reasürans
cı D ı ş ülkelerde üretim
OL iş kabulü

kendi

gelirlerinden
isteyerek
toplayan kurumlardan
biri olan sigorta şirketleri elde ettikleri
primlerle yukarıdakilerden hangilerini satın
alarak yabrımlara kaynak yarabnaktadırlar?
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belirli bir oranda ayrılan karşılıklara ne ad
verilir?

Yalnız

Al
Bl
CL
OL
El

hangisi

sigorta
ve
amaçlarım
gerçekleştirmek
ıçın
yapmak
zorunda oldukları arasında i l i almaz?
Aşağıdakilerden

işletmelerinin

başarıya

ulaşmak

Cari ri zikolar

Al
Bl
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Tazminat sının belirlemesi
Azami teminat belirlemesi
Risk gerçekleşmesi
Ekspertiz
Hasar gerçekleşmesi
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teknik bilgiler
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serbest
rekabet piyasası
koşulları
göz
önunde
bulundurularak
hazırlanması sistemine ne ad verilir?
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aşağıdakilerden

Teminat yapısının ve sair
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yönetimi

iş kabulü

Sigortacımn , sigortahnın risklerini yönetmeyi
kabul etmesi ile ilgili kavrama ne ad verilir?
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19. Sigorta tirketlerinin Yatırım
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Bl Prodüktör

gerçekleşmesi

şirketinin üstlendiği riske karşılık,
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Muallak hasarlar
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açısından

ham içinde bulundukları çevre ham
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bir sig:ırta sistem modeli
Basit bir sigorta sistem modeli
GenelLretim sistemi modeli
Hasar yönetim sistemi modeli
Geliştirilmiş
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örgütlenme sistemlerinden biri değildir?
Al
Bl

c)
Dl
El

24.

ı.

ii.
ııı.

A) Kızışma
Bl Seylap
C) Cam kırılması
D) Uçak dUşmesi
E) Fırtına

bir
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Genel ürelim sislemi
Firma egitim sistemi
Operasyon sistemi
Reasürans sistemi
Merkezi üretim sistemi

29.

EmniyEt
Ukidite
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Al Paket sigortalar
B) ilk ateş sigortaları
c) Yenileme sigortalan
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E) Değişken sigortalar
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