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Pytania sprawdzaj ące wiedz ę z zakresu szkole ń dla osób ubiegaj ących si ę o wykonywanie 

czynno ści agencyjnych, zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2005 

roku w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegaj ących si ę o wykonywanie 

czynno ści agencyjnych oraz zakresu obowi ązujących tematów egzaminu i trybu jego 

przeprowadzania (Dz. U. Nr 125, poz. 1053 z 2005 r.). 
 
 
Pytania obejmuj ące zakres tematyczny szkole ń 152 godzinnych:  
 
Zdarzenia losowe to: 

a) zależne od woli ubezpieczającego zdarzenia przyszłe i niepewne. 
b) niezale żne od woli ubezpieczaj ącego zdarzenia przyszłe i niepewne.  
c) niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenia przyszłe i pewne. 

 
Zakład ubezpieczeń w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego może zażądać, aby osoba na rzecz, 
której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia: 

a) poddała si ę badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym. 
c) poddała się leczeniu, w tym i operacji. 
b) poddała się badaniom genetycznym. 

 
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie zwiększa się wraz z:  

a) porą roku, w której podpisywana jest umowa. 
b) liczbą uposażonych. 
c) wiekiem ubezpieczonego. 

 
Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową: 

a) wyłącznie w formie spółki akcyjnej, spółki z o.o. albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 
b) w formie spółki z o.o. oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 
c) wył ącznie w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpiecze ń wzajemnych. 

 
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie nie zmienia się z powodu: 

a) wykształcenia ubezpieczonego. 
b) płci ubezpieczonego. 
c) zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego. 

 
Do szeregu cech opisujących ubezpieczenia zalicza się również: 

a) nieubezpieczalno ść niektórych ryzyk. 
b) nieubezpieczalność wszystkich ryzyk. 
c) ubezpieczalność wszystkich ryzyk. 

 
Ryzykiem ubezpieczeniowym jest: 

a) odmowa wypłacenia odszkodowania. 
b) groźba niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. 
c) pogorszenie stanu zdrowia. 

 
Organizacją ubezpieczeniowego samorządu jest: 

a) KNF, 
b) PIU, 
c) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

 
Do badania poziomu ryzyka dla celów techniczno – ubezpieczeniowych poddaje się ocenie: 

a) wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 
b) działalność agentów ubezpieczeniowych.  
c) częstotliwo ść wyst ępowania strat oraz ich potencjaln ą wielko ść. 

 
Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa to: 

a) ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
b) organizacja zrzeszająca wszystkie zakłady ubezpieczeń. 
c) co najmniej dwa zakłady ubezpiecze ń powi ązane ze sob ą. 
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Zakład ubezpieczeń: 
a) może wykonywa ć działalno ść akwizycyjn ą na rzecz OFE. 
b) nie może wykonywać działalności akwizycyjnej na rzecz OFE. 
c) ma obowiązek wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz OFE. 

 
Pracowniczy Program Emerytalny podlega rejestracji: 

a) przez KNF. 
b) przez Ministra Finansów. 
c) przez PIU. 

 
Zakład ubezpieczeń: 

a) nie może zlecać wykonywania czynności ubezpieczeniowych innym podmiotom. 
b) mo że zlecać wykonywanie czynno ści ubezpieczeniowych innym podmiotom. 
c) może zlecać wykonywanie czynności ubezpieczeniowych innym podmiotom tylko w celu  
   ustalenia wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

 
Termin koasekuracja oznacza: 

a) wspólne działania agentów ubezpieczeniowych i klientów w stosunku do zakładu ubezpieczeń  
    w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
b) umowę ubezpieczenia zawartą komisyjnie. 
c) umow ę ubezpieczenia, na podstawie, której, co najmniej dwa zakłady  ubezpiecze ń   
   zobowi ązują się do spełnienia okre ślonego świadczenia.  

 
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I grupa 3 załącznika  
do ustawy to: 

a) suma składek wpłaconych przez ubezpieczonego powiększona o zyski zakładu ubezpieczeń. 
b) rezerwy matematyczno – finansowe Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 
c) wydzielony fundusz aktywów, stanowi ący rezerw ę tworzon ą ze składek   
    ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób okre ślony w umowie ubezpieczenia. 

 
Członkostwo w Polskiej Izbie Ubezpieczeń powstaje: 

a) na wniosek krajowego zakładu ubezpieczeń. 
b) z mocy ustawy. 
c) na mocy decyzji KNF.   

 
Regres ubezpieczeniowy oznacza 

a) tytuł prawny do kierowania przez zakład ubezpieczeniowy roszcz enia  
    do sprawcy szkody. 
b) spadek wartości przedmiotu ubezpieczenia. 
c) wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. 

 
Nadrzędnym zadaniem ubezpieczeń jako urządzenia gospodarczego jest 

a) eliminowanie trosk i obaw zwi ązanych z finansowymi skutkami zdarze ń losowych. 
b) eliminowanie bezrobocia. 
c) osiąganie zysków. 

 
Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności 

a) inwestycyjnych związanych z pomnażaniem kapitału. 
b) ubezpieczeniowych zwi ązanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek   

          ryzyka  wyst ąpienia skutków zdarze ń losowych. 
c) ochronnych związanych z życiem i majątkiem osób mających pełne zdolności do czynności  
    prawnych. 

 
Działalność brokerska polega na: 

a) reprezentowaniu zakładu ubezpieczeń. 
b) wykonywaniu czynno ści w imieniu lub na rzecz podmiotu szukaj ącego ochrony  

        ubezpieczeniowej. 
c) wykonywaniu czynności w oparciu o wytyczne KNF. 

 
Udział własny poszkodowanego oznacza: 

a) obni żenie odszkodowania o okre ślony procent odpowiadaj ący wysoko ści udziału. 
b) zwiększenie odszkodowania o określony procent odpowiadający wysokości udziały. 
c) czynności, jakie wykonuje ubezpieczony w związku z likwidacją skutków wystąpienia   
    zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 
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Franszyza integralna wyłącza odszkodowanie, gdy: 
a) składka jest mniejsza od kwoty wypłaconego odszkodowania. 
b) szkoda została spowodowana nieumyślnym działaniem ubezpieczonego. 
c) szkoda nie przekracza oznaczonego minimum. 

 
Umowa cywilno – prawna, w której jeden zakład ubezpieczeń odstępuje całość lub część 
ubezpieczonego przez siebie ryzyka wraz z częścią składek innemu ubezpieczycielowi to: 

a) reasekuracja.  
b) koasekuracja. 
c) asekuracja. 

 
Prawo do wpłat na IKE przysługuje: 

a) osobie prawnej. 
       b) osobie prawnej i osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium  
           Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. 
       c) osobie fizycznej maj ącej nieograniczony obowi ązek podatkowy na terytorium  
           Rzeczypospolitej Polskiej, która uko ńczyła 16 lat. 

 
Ryzyko subiektywne:  

a) to określony przez zakład ubezpieczeń stosunek składki do sumy ubezpieczenia. 
b) jest indywidualn ą oceną szansy wyst ąpienia okre ślonego zdarzenia. 
c) obejmuje zdarzenia wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 

 
Ubezpieczenie na całe życie kończy się z wypłatą świadczenia:  

a) z tytułu śmierci ubezpieczonego. 
b) na koniec okresu ubezpieczenia. 
c) wraz ze złożeniem wniosku o wykup ubezpieczenia. 
 

Osoba, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia to: 
a) ubezpieczony. 
b) ubezpieczający. 
c) ubezpieczyciel. 

 
Działalność agencyjna może być wykonywana: 

a) przez osoby fizyczne lub osoby prawne. 
b) przez osoby prawne. 
c) przez osoby fizyczne. 

 
Wartość ubezpieczenia określana jest w momencie:  

a) zawierania umowy ubezpieczenia. 
b) zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie. 
c) likwidacji zakładu ubezpieczeń. 
 

Określona w polisie kwota, którą zakład ubezpieczeń  zobowiązuje się wypłacić w przypadku zajścia 
zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie ubezpieczenia to: 

a) wartość odstąpienia. 
b) rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe. 
c) suma ubezpieczenia. 

 
Jeżeli osoba ubezpieczona popełni samobójstwo po okresie dwóch lat od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń: 

a) wypłaci sumę ubezpieczenia oraz odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku. 
b) wypłaci sum ę ubezpieczenia. 
c) nie wypłaci w tym przypadku odszkodowania. 

 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na: 

a) wykonywaniu wyłącznie czynności faktycznych związanych z zawarciem umów ubezpieczenia. 
b) wykonywaniu wyłącznie czynności prawnych związanych z zawarciem lub wykonywaniem   
    umów ubezpieczenia. 
c) wykonywaniem za wynagrodzeniem czynno ści faktycznych lub prawnych zwi ązanych  
   z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. 
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Suma ubezpieczenia w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia wypłacana jest:  
a) uposażonemu. 
b) ubezpieczaj ącemu. 
c) ubezpieczonemu. 

 
Suma ubezpieczenia: 

a) nie jest zaliczana do spadku. 
b) zaliczana jest do spadku. 
c) jest ustawowo zagwarantowana małżonkowi zmarłego w wysokości 50 %.  

 
Jeżeli ubezpieczony wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie 
oznaczył ich udziału w tej sumie: 

a) uważa się, że udziały tych osób s ą równe. 
b) o podziale sumy ubezpieczenia decyduje sąd właściwy dla siedziby ubezpieczonego. 
c) stosuje się zasady dziedziczenia ustawowego. 

 
Zakład ubezpieczeń może odmówić świadczenia, jeżeli klient we wniosku podał niezgodne z prawdą 
informacje: 

a) zawsze. 
b) nigdy. 
c) tylko do 3 rocznicy trwania umowy. 

 
Jeżeli ubezpieczający (armator) zrzeka się na rzecz ubezpieczyciela prawa do ubezpieczonego 
przedmiotu (statku) w zamian za natychmiastową wypłatę odszkodowania, to mamy do czynienia z 
instytucją:  

a) abordażu. 
b) abandonu. 
c) armagedonu. 

 
Załącznik do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. dzieli ryzyka 
ubezpieczeniowe na: 

a) życie i pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz maj ątkowe. 
b) społeczne i gospodarcze. 
c) obowiązkowe i dobrowolne. 

 
Do działu I według Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. zaliczamy: 

a) ubezpieczenia emerytalne. 
b) ubezpieczenia rentowe. 
c) Otwarte Fundusze Emerytalne. 

 
Ubezpieczenia majątkowe dotyczą: 

a) tylko mienia. 
b) tylko odpowiedzialności cywilnej. 
c) odpowiedzialno ści cywilnej lub mienia. 

 
Zakład ubezpieczeń może wykonywać jednocześnie działalność, o której mowa w dziale I załącznika  
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, oraz w dziale II załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej: 

a) tak. 
b) nie. 
c) przepis jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich zakładów ubezpieczeń. 

 
Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej: 

a) Obowiązkowo używa w nazwie zwrotu „emerytalny”. 
b) Używa w nazwie lub firmie wyrazy wyró żniające ten rodzaj działalno ści. 
c) Nie musi wskazywać na rodzaj wyróżniający ten rodzaj działalności w nazwie. 

 
Do ubezpieczeń na życie nie zaliczamy: 

a) Ubezpiecze ń odpowiedzialno ści cywilnej. 
b) Ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci. 
c) Ubezpieczeń rentowych. 
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Warunki ogólne do ubezpieczeń dobrowolnych są ustalane: 
a) przez zakład ubezpiecze ń. 
b) przez Ministra Finansów. 
c) przez KNF. 

 
Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub 
podczas nieobecności w miejscu zamieszkania: 

a) zaliczamy do Działu I Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. 
b) zaliczamy do Działu II Ustawy o działalno ści ubezpieczeniowej  z dnia 22 maja 2003 r. 
c) nie ma takiego rodzaju ubezpieczeń. 

 
Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy ubezpieczenie: 

a) casco pojazdów lądowych. 
b) wypadkowe związane z prowadzeniem pojazdów lądowych. 
c) odpowiedzialno ści cywilnej wynikaj ącej z posiadania i u żytkowania pojazdów l ądowych. 

 
Taryfy składek dla ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązkowych: 

a) ustala zakład ubezpiecze ń.  
b) ustala Minister Finansów w drodze rozporządzenia. 
c) ustala Minister Finansów w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń.  

 
Obowiązek zakładu ubezpieczeń doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczającemu 
powstaje: 

a) łącznie z polisą po jej wystawieniu. 
b) przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
c) w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 
Zakład ubezpieczeń może prowadzić jednocześnie działalność w zakresie ubezpieczeń osobowych i 
majątkowych: 

a) zawsze. 
b) nigdy. 
c) tylko za zgodą KNF. 

 
Broker ubezpieczeniowy nie może: 

a) wykonywać czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony 
ubezpieczeniowej polegających na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia 
umów ubezpieczenia. 

b) wykonywać czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony 
ubezpieczeniowej polegających na uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów 
ubezpieczenia. 

c) wykonywa ć działalno ści agencyjnej ani wykonywa ć czynno ści agencyjnych. 
 
Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych: 

a) następuje na wniosek zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
b) nast ępuje na wniosek zakładu ubezpiecze ń złożony niezwłocznie po zawarciu umowy 

agencyjnej, nie pó źniej jednak ni ż w terminie 14 dni. 
c) następuje na wniosek zakładu ubezpieczeń złożony niezwłocznie po zawarciu umowy  
    agencyjnej, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 

 
Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona tylko za zezwoleniem: 

a) Komisji Nadzoru Finansowego. 
b) Ministra Finansów. 
c) Rady Ministrów. 
 

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje: 
a) odpowiedzialno ść cywiln ą podmiotu obj ętego obowi ązkiem ubezpieczenia za szkody  
    wyrz ądzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienale żytego    
    wykonania zobowi ązania, o ile nie sprzeciwia si ę to ustawie lub wła ściwo ści (naturze)  
    danego rodzaj stosunków. 
b) odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia wyłącznie za szkody  

          wyrządzone czynem niedozwolonym, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości   
          (naturze) danego rodzaju stosunków. 

c) odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia wyłącznie za szkody  
    wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to  
    ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków. 
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Komisja Nadzoru Finansowego jest: 
a) organem kompetentnym w sprawach udzielania i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie  

        działalności ubezpieczeniowej. 
b) centralnym organem administracji rz ądowej. 
c) instytucją powołaną do reprezentowania i ochrony konsumenckich interesów ubezpieczających  

        i innych osób uprawnionych do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. 
 
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy: 

a) osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 
ubezpieczenia, z wyłączeniem członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych 
programów emerytalnych. 

b) osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 
ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, z wyłączeniem uczestników pracowniczych 
programów emerytalnych. 

c) osób ubezpieczaj ących, ubezpieczonych, uposa żonych lub uprawnionych z umów 
ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pr acowniczych 
programów emerytalnych. 

 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe wykonywane jest: 

a) wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych. 
b) wyłącznie przez brokerów ubezpieczeniowych. 
c) wyłącznie przez agentów lub brokerów ubezpieczeniowych. 

 
Aktuariusz jest to osoba, która w zakładzie ubezpieczeń wykonuje czynności z zakresu: 

a) analizy i aktualizacji danych dotyczących ubezpieczeń dużych podmiotów gospodarczych. 
b) matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. 
c) śledzenia i aktualizacji informacji dotyczących uregulowań prawnych dotyczących ubezpieczeń. 

 
W zakresie ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
zakład ubezpieczeń jest obowiązany do określenia lub zawarcia w umowie ubezpieczenia: 

a) wykazu wszystkich OWU z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych przez 
zakład ubezpieczeń. 

b) wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 
c) wykazu sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 

 
Rejestr pośredników ubezpieczeniowych: 

a) jest prowadzony przez KNF oraz jest jawny i dost ępny dla osób trzecich. 
b) jest prowadzony przez KNF oraz nie jest jawny. 
c) jest prowadzony przez PIU oraz jest jawny i dostępny dla osób trzecich. 

 
Przedsiębiorca może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie: 

a) 30 dni. 
b) 15 dni. 
c) 7 dni. 

 
Osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, z którą 
agent ubezpieczeniowy zawarł umowę: 

a) obowi ązana jest okazywa ć dokument upowa żniający do działania w imieniu agenta.  
b) obowiązana jest okazywać pełnomocnictwo udzielone jej przez zakład ubezpieczeń. 
c) obowiązana jest okazywać umowę zawartą pomiędzy agentem ubezpieczeniowym a zakładem  
    ubezpieczeń. 

 
W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych: 

a) na nabywc ę pojazdu przechodz ą prawa i obowi ązki zbywcy wynikaj ące z tej umowy. 
b) umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa w dniu zbycia pojazdu mechanicznego. 
c) umowa ulega rozwiązaniu po upływie 60 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego. 

 
Rzecznika Ubezpieczonych powołuje: 

a) Prezes Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra wła ściwego do spraw instytucji 
finansowych i ministra wła ściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezydenta. 
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek KNF. 

 
 



 7 

Strony mogą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ograniczyć konkurencyjną działalność  
agenta na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej. Okres ten wynosi maksymalnie: 

a) 1 rok. 
      b) 2 lata. 
      c) 3 lata. 

 
Osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych: 

a)  w chwili urodzenia. 
b)  w chwili ukończenia 13-go roku życia. 
c)  w chwili uko ńczenia 18-go roku życia. 

 
Umowa jest to: 

a) czynno ść prawna dwustronna dochodz ąca do skutku poprzez zło żenie zgodnych  
           oświadcze ń woli. 

b) czynność prawna dwustronna nie wymagająca zgodnych oświadczeń woli obydwu stron. 
c) zapis oświadczenia woli, określającego ofertę spełnienia zobowiązania. 

 
Oświadczeniem woli jest: 

a) zewnętrzny przejaw wewn ętrznej decyzji wywołania skutków prawnych 
b) tylko pisemne oświadczenie 
c) oświadczenie złożone w obecności, co najmniej jednego świadka 

 
Kiedy osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych: 

b) kiedy jest pełnoletnia. 
c) po uko ńczeniu 21 lat. 
d) od momentu urodzenia. 

 
Czy przedstawicielstwo to: 

a) umocowanie do działania w cudzym imieniu. 
b) możliwość przedstawiania stanowiska zarządu. 
c) filia lub biuro znajdujące się w innej miejscowości niż centrala firmy.  

 
Różnica pomiędzy terminem a warunkiem polega na tym, że: 

a) w przypadku terminu brak jest elementu niepewno ści. 
b) w przypadku warunku brak jest elementu niepewności. 
c) w odróżnieniu od warunku, zastrzeżenie terminu w umowie nie jest możliwe. 

 
Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy dalszych pełnomocników: 

a) prawo w ogóle zakazuje ustanawiania dalszych pełnomocników. 
b) gdy umocowanie takie wynika z tre ści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku 

prawnego b ędącego podstawa pełnomocnictwa. 
c) nawet, gdy pełnomocnictwo nic o tym nie mówi. 

 
Wypadek ubezpieczeniowy jest to: 

a) każde zdarzenie losowe. 
b) zdarzenie, którego zaistnienie warunkuje wypłatę. 
c) zdarzenie, na które ubezpieczony nie miał wpływu i odbyło się bez udziału jego woli. 

 
Zobowiązanie jest to: 

a) stosunek prawny, w którym wierzyciel ma prawo żądać od dłu żnika świadczenia, a dłu żnik 
    ma obowi ązek to świadczenie spełni ć. 
b) stosunek prawny, w którym wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika świadczenia, ale dłużnik nie  
    ma obowiązku tego świadczenia spełniać. 
c) stosunek prawny, w którym jedna osoba(dłużnik) ma prawo żądać od drugiej(wierzyciela)  

          świadczenia, a ta ostatnia ma obowiązek to świadczenie spełnić. 
 
Umowa o świadczenie niemożliwe: 

a) staje się ważna, po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia.  
b) jest ważna pod warunkiem zastrzeżenia odstępnego. 
c) jest niewa żna. 
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Warunek jest zastrzeżeniem: 
a) na mocy, którego strona dokonuj ąca czynno ści prawnej uzale żnia powstanie lub ustanie 
    skutku czynno ści prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. 
b) na mocy, którego strona dokonująca czynności prawnej uzależnia powstanie lub ustanie skutku  

          czynności prawnej od zdarzenia przeszłego i niepewnego. 
c) na mocy, którego strona dokonująca czynności prawnej uzależnia powstanie lub ustanie skutku  
    czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i pewnego. 

 
Postanowienia niejednoznaczne zawarte we wzorcu (OWU) interpretuje się: 

a) polubownie na korzyść i konsumenta (ubezpieczającego) i ubezpieczyciela. 
b) na korzyść ubezpieczyciela. 
c) na korzy ść ubezpieczaj ącego, ubezpieczonego, uposa żonego lub uprawnionego              
    z umowy ubezpieczenia.  

 
Czy w polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów: 

a) nie. 
b) tylko w przypadkach uzasadnionych brakiem innych możliwości. 
c) tak. 

 
Prokura: 

a) może być przeniesiona w każdym czasie. 
b) nie mo że być przeniesiona (zakaz ustanawiania dalszego prokurenta). 
c) może być przeniesiona nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia udzielenia.  

 
Pełnomocnictwo udzielone przez zakład ubezpieczeń agentowi ubezpieczeniowemu: 

a) może zawierać upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw. 
b) może zawierać upoważnienie do udzielania dalszego pełnomocnictwa tylko jednej osobie. 
c) nie mo że zawiera ć upowa żnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw .  

 
Zakład ubezpieczeń udostępnia innemu zakładowi ubezpieczeń na jego pisemne żądanie 
przetwarzane przez siebie dane osobowe: 

a) tylko za pisemn ą zgodą osoby, której dane dotycz ą albo jej przedstawiciela ustawowego. 
b) w każdym zakresie łącznie z wynikami badań genetycznych. 
c) w każdym zakresie z wyłączeniem informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego. 

 
Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest w trybie: 

a) dowolnym trybie, ale tylko na piśmie. 
b) w trybie oferty złożonej przez ubezpieczonego. 
c) w trybie oferty zło żonej przez ubezpieczaj ącego. 

 
Oświadczenia składane spółce akcyjnej oraz doręczenia pism mogą: 

a) być dokonywane tylko całemu zarządowi. 
b) być dokonywane tylko członkowi Rady Nadzorczej. 
c) być dokonywane wobec jednego członka zarz ądu lub prokurenta. 

 
Spółkę partnerską może reprezentować: 

a) każdy partner samodzielnie po uprzednim uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej. 
b) rada nadzorcza. 
c) każdy partner samodzielnie, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. 

 
Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  
w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe: 

a) nie mo że odmówi ć zawarcia umowy ubezpieczenia obowi ązkowego. 
b) może zawsze odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 
c) może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego w przypadkach określonych  
    w ustawie. 

 
Spółkę jawną może reprezentować: 

a) każdy wspólnik. 
b) tylko prokurent. 
c) wspólnik łącznie z akcjonariuszem. 
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Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy dalszych pełnomocników, takie pełnomocnictwo 
nazywa się: 

a) pełnomocnictwo ustawowe. 
b) pełnomocnictwo rodzajowe. 
c) substytucja. 

 
Prokura wpisana jest: 

a) w rejestrze podmiotów gospodarczych. 
b) w Krajowym Rejestrze S ądowym. 
c) w notarialnym rejestrze handlowym. 

 
Osoba nie będąca przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie: 

a) 30 dni.  
b) 15 dni. 
c) 7dni. 

 
Spółkę komandytowo – akcyjną mogą reprezentować: 

a) komplementariusze i komandytariusze. 
b) komplementariusze, których nie pozbawiono prawa reprezentowa nia spółki       
    i akcjonariusze jako pełnomocnicy. 
c) tylko akcjonariusze. 

 
Spółkę komandytową mogą reprezentować: 

a) komplementariusze i akcjonariusze. 
b) komplementariusze, których nie pozbawiono prawa reprezentowa nia spółki. 
c) tylko komandytariusze. 

 
Czy prokura to pełnomocnictwo do wykonywania czynności: 

a) tylko sądowych. 
b) tylko pozasądowych. 
c) sądowych i pozas ądowych. 

 
Przedstawicielstwo jest to: 

a) dokonywanie w imieniu drugiej osoby czynności prawnej bez żadnych ograniczeń,  
        pociągające za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. 

b) dokonywanie w imieniu drugiej osoby czynności prawnej mieszczącej się w granicach  
  umocowania, nie pociągającej za sobą skutków prawnych dla reprezentowanego. 

c) dokonywanie w imieniu drugiej osoby czynno ści prawnej, a czynno ść ta, o ile mie ści si ę  
    w granicach umocowania, poci ąga za sob ą skutki bezpo średnio dla reprezentowanego. 

 
Czy udzielanie przez pełnomocnika dalszych pełnomocnictw to: 

a) restytucja. 
b) pełnomocnictwo rodzajowe. 
c) substytucja. 

 
Prokury może udzielać: 

a) tylko osoba prawna. 
b) przedsi ębiorca podlegaj ący obowi ązkowi wpisu do rejestru przedsi ębiorców. 
c) tylko spółka akcyjna i spółka z o.o. 

 
Osoba, która popełni czyn nieuczciwej konkurencji ponosi odpowiedzialność: 

a) cywiln ą i karn ą. 
b) tylko karną. 
c) tylko cywilną. 

 
Jedną ze stron umowy ubezpieczenia jest: 

a) ubezpieczony. 
b) Uposażony. 
c) zakład ubezpiecze ń. 

 
Ściganie przestępstw określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji następuje: 

a) na wniosek pokrzywdzonego. 
b) z urzędu. 
c) na żądanie KNF. 
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Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje 
upośledzenie jego czynności: 

a) nie rokuj ące poprawy.   
b) rokujące poprawę po 2 latach. 
c) rokujące poprawę, lecz bez możliwości określenia terminu.  

 
Przetwarzanie danych osobowych to: 

a) operacje wykonywane na danych osobowych, które polegają wyłącznie na kopiowaniu   
    dokumentów i przetwarzaniu w systemach informatycznych. 
b) operacje wykonywane na danych osobowych, które polegają wyłącznie na kopiowaniu  
    dokumentów, przetwarzaniu w systemach informatycznych i archiwizowaniu. 
c) jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie  jak zbieranie,   

          utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmie nianie, udost ępnianie i usuwanie,  
         a zwłaszcza te, które wykonuje si ę w systemach informatycznych. 

 
Zdolność do czynności prawnych to: 

a) zdolno ść do nabywania praw i zaci ągania zobowi ązań. 
b) zdolność do wykonywania czynności sądowych i poza sądowych. 
c) zdolność do reprezentowania innych przed sądem. 

 
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się: 

a) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najm niej dwie osoby. 
b) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najmniej 3 osoby. 
c) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległa, co najmniej połowa zatrudnionych 

                 u danego pracodawcy osób. 
 
W Pracowniczym Programie emerytalnym składka podstawowa: 

a) finansowana jest przez pracownika i pracodawcę w równych częściach. 
b) finansowana jest przez pracodawc ę. 
c) finansowana jest przez pracodawcę i musi być wyższa niż 7% wynagrodzenia uczestnika.  

 
Małoletni ma prawo dokonywania wpłat na IKE: 

a) tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej  
    na podstawie umowy o prac ę. 
b) nie ma prawa. 
c) tylko w roku kalendarzowym, w którym zadeklarował taką wpłatę, niezależnie od tego 
    czy uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 

 
Podstawowym dokumentem koniecznym do wypłaty świadczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu jest : 

a) opinia lekarza rodzinnego. 
b) opinia ordynatora. 

      c) karta leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.   
 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy: 

a) zarówno przedsi ębiorców jak i klientów. 
b) wyłącznie przedsiębiorców, tj. osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie   
    mających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą. 
c) wyłącznie klientów, tj. wszelkich konsumentów dóbr korzystających z produktów stanowiących  

          wynik działalności gospodarczej przedsiębiorców. 
 
Za wypadek przy pracy uważa się: 

a) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną. 
b) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną lub chorobą, które nastąpiło w związku  
    z pracą. 
c) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyna zewn ętrzną powoduj ące uraz lub śmier ć, które   
    nast ąpiło w zwi ązku z prac ą. 

 
Do kogo należy zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem: 

a) do organizacji samorządowych działających na danym terenie. 
b) do Państwowej Straży Pożarnej. 
c) do osoby fizycznej, prawnej, organizacji lub instytucji korz ystaj ącej ze środowiska, 
    budynku, obiektu lub terenu. 
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Okres trwania umowy dodatkowej na wypadek niezdolności do pracy kończy się: 
a) wraz z końcem roku kalendarzowego. 
b) najpóźniej z końcem okresu ubezpieczenia podstawowego. 
c) najpó źniej z ko ńcem 65 roku życia ubezpieczaj ącego. 

 
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się: 

a) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najmniej 3 osoby. 
b) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najm niej dwie osoby. 
c) wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległa, co najmniej połowa zatrudnionych  
   u danego pracodawcy osób. 

 
Termin pranie brudnych pieniędzy to: 

a) ogół czynności mających na celu inwestowanie pieniędzy giełdzie. 
b) ogół czynno ści maj ących na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych   

        dochodów uzyskiwanych z przest ępczej działalno ści i nadanie im pozorów legalnego   
        pochodzenia. 

c) ogół czynności mających na celu ujawnienie prawdziwego źródła pochodzenia majątku 
    uzyskanego przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 

 
Do Pracowniczego Programu Emerytalnego nie może przystąpić pracownik, który: 

a) ukończył 62 rok życia. 
b) uko ńczył 70 rok życia. 
c) ukończył 65 rok życia. 

 
W przypadku IKE w zakładzie ubezpieczeń: 

a) zakład ubezpiecze ń nie mo że pokrywa ć kosztów ochrony ubezpieczeniowej z cz ęści 
składki ubezpieczeniowej, stanowi ącej wpłat ę na IKE. 

b) zakład ubezpieczeń może w pierwszej kolejności pokrywać koszty ochrony ubezpieczeniowej  
                 z części składki ubezpieczeniowej, stanowiącej wpłatę na IKE. 

c) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w pierwszej kolejności pokrywać koszty ochrony 
    ubezpieczeniowej z części składki ubezpieczeniowej, stanowiącej wpłatę na IKE. 

 
Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności 
agencyjnych odpowiada: 

a) zakład ubezpiecze ń na rzecz, którego agent ubezpieczeniowy działa. 
b) agent ubezpieczeniowy, który tej szkody się dopuścił. 
c) Stowarzyszenie Agentów Ubezpieczeniowych. 

 
Agent ubezpieczeniowy jest obowiązany: 

a) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności  
    agencyjnych do momentu obowiązywania umowy agencyjnej. 
b) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności  
    agencyjnych z wyjątkiem sytuacji, w których nie dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia. 
c) zachowa ć w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwi ązku z wykonywaniem  
    czynno ści agencyjnych dotycz ące zakładu ubezpiecze ń, drugiej strony umowy  

        ubezpieczenia oraz podmiotu szukaj ącego ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Agent ubezpieczeniowy: 

a) jest obowiązany doskonalić umiejętności zawodowe do momentu zdania egzaminu licencyjnego. 
    b) jest obowi ązany doskonali ć umiej ętności zawodowe. 

c) nie musi doskonalić umiejętności zawodowych, jeżeli aktywnie prowadzi działalność  
   ubezpieczeniową. 

 
Agent ubezpieczeniowy jest obowiązany powiadomić klienta czy działa na rzecz jednego, czy wielu 
zakładów ubezpieczeń: 

a) tak. 
b) nie. 
c) agent ubezpieczeniowy nie może działać na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń. 

 
Agent ubezpieczeniowy, który zamierza wykonywać działalność agencyjną na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

a) ma obowi ązek powiadomi ć o tym organ nadzoru. 
b) ma obowiązek zaprzestania prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium  
    Rzeczpospolitej Polskiej. 
c) ma obowiązek powiadomić o tym służby celne. 
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Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuje w drodze: 

a) wyłącznie przekazu. 
b) wyłącznie przelewu. 
c) zgodnie z dyspozycj ą Uprawnionego. 

 
Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje: 

a) Rzecznik Ubezpieczonych, którzy skorzystali z jego usług. 
b) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
c) zakład ubezpiecze ń, na rzecz, którego działa agent ubezpieczeniowy. 

 
Agent ubezpieczeniowy: 

a) może wykonywać działalność brokerską oraz czynności brokerskie. 
b) może wykonywać działalność brokerską tylko na żądanie klienta i za zgodą zakładu   
    ubezpieczeń. 
c) nie mo że wykonywa ć działalno ści brokerskiej oraz czynno ści brokerskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


