FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(należy wypełnić wielkimi literami)

Nazywam się:
Nazwisko: ……………………………...………………………………...…….………….……
Imię: …………………………………………………………………………………………….

Mieszkam w:
Ulica: ………………………………… Nr domu: ………… Nr mieszkania: ……………….
Miasto: …………………………… Kod pocztowy: …………………….…………....…..…..
Województwo: …………………………………………………………..……………………..
Tel. kontaktowy: …………………………… e-mail: …………………………………….…..

Szkoła, w której się uczę:
Nazwa szkoły: …………………………………………………………...……….……...…….
Ulica i numer: …………………………………………………………………….……..…….
Miasto: …………………………… Kod pocztowy: ………………………….………….......
Województwo: …………………………………………………………..……….………..…..
Tel. do szkoły: ………………………….…… e-mail: ………………………….………....…
Nazwisko i imię dyrektora szkoły: …………………………………………….……..…..…..
Nazwisko i imię nauczyciela: …………………………………………………….……………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF),
z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126 moich danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem konkursu przez SKEF. Podanie
danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, ze zm.)
Zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu XII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” i akceptuję
zawarte w nim warunki.

______________________
Podpis

„MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” – XII EDYCJA
CZĘŚĆ A – TEST
1.

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce sprawuje:
 Komisja Nadzoru Finansowego
 Rzecznik Ubezpieczonych
 Narodowy Bank Polski

2.

Który z elementów polisy ubezpieczenia samochodu jest w Polsce obowiązkowy?
 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
 Ubezpieczenie Autocasco (AC)
 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3.

Ubezpieczający to osoba, która:
 Zawarła umowę ubezpieczenia
 Zobowiązała się do zapłaty składki ubezpieczeniowej
 Zawarła umowę ubezpieczenia i zobowiązała się do zapłaty składki ubezpieczeniowej

4.

Zakład ubezpieczeń może prowadzić działalność ubezpieczeniową w formie:
 Spółki akcyjnej
 Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 Odpowiedzi A i B są poprawne

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się:
 Gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli
 Dystrybucją świadczeń np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich
 Odpowiedzi A i B są poprawne

6.

W opowiadaniu „Przezorny zawsze ubezpieczony” Pani Pytanko zaproponowała uczniom zawarcie umowy
ubezpieczenia chroniącej od ryzyka kradzieży:
 Kanapek
 Tornistrów
 Rowerów

7.

Kwotowe lub procentowe ograniczenie w wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniu to:
 Franczyza
 Franszyza
 Franrzyza

8.

W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa,
ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki:
 Za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
 W całości
 W połowie

9.

Przypadki zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń nie odpowiada, na podstawie umowy ubezpieczenia
(ogólnych warunków ubezpieczenia), nazywamy:
 Incydentami ochrony ubezpieczeniowej
 Wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej
 Wykluczeniami ochrony ubezpieczeniowej
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10. Ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:
 Ubezpieczenia: emerytalne i rentowe
 Ubezpieczenia: chorobowe i wypadkowe
 Ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe
11. Towarzystwo ubezpieczeniowe działające w oparciu o ideę wzajemności charakteryzuje się tym, że:
 Ubezpieczony staje się jednocześnie członkiem towarzystwa
 Nadwyżki powstające z operacji ubezpieczeniowej wracają do ubezpieczających w postaci zwrotów
składek lub wpływają na obniżenie kosztów ubezpieczenia
 Odpowiedzi A i B są poprawne
12. Mieszkaniec Warszawy może otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), odwiedzając:
 Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
 Mazowiecki Urząd Marszałkowski
 Ministerstwo Zdrowia
13. Co oznacza skrót OWU?
 Opcja wyboru ubezpieczenia
 Optymalne warunki ubezpieczenia
 Ogólne warunki ubezpieczenia
14. Co do zasady, ubezpieczenie NNW zawarte w umowie ubezpieczenia samochodu chroni:
 Jedynie kierującego pojazdem
 Członków rodziny kierującego pojazdem
 Wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe
15. Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej występuje:
 Co miesiąc
 Co rok
 Częstotliwość opłacania składki określa umowa ubezpieczenia
16. Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być ubezpieczenie:
 Na wypadek utraty pracy
 Turystyczne
 Medyczne
17. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych założone na potrzeby ubezpieczenia spółek skarbu państwa to:
 Concordia Polska TUW
 TUW SKOK
 TUW PZUW
18. Wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych
przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, zajmuje się:
 Powszechny Zakład Ubezpieczeń
 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 Rzecznik Ubezpieczonych
19. KRUS to:
 Krajowa Rada Ubezpieczenia Społecznego
 Komisja Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
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20. W przypadku umów ubezpieczenia zawartych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, ubezpieczający będący
konsumentem ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie:
 10 dni
 14 dni
 30 dni
21. Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność na terenie Polski musi obligatoryjnie posiadać:
 Co najmniej 10-letnie doświadczenie
 Zezwolenie organu nadzoru
 Szeroką ofertę produktową
22. Ubezpieczenie NNW chroni od:
 Nieprzewidzianych nagłych wypadków
 Następstw nieszczęśliwych wypadków
 Nadzwyczajnych niefortunnych wypadków
23. Jaką nazwę nosi pakiet, którego reklamę widział Konrad z opowiadania „Przezorny zawsze ubezpieczony”?
 Pakiet „Bezpieczna rodzina”
 Pakiet „Bezpieczny dom w budowie”
 Pakiet „Bezpieczny rowerzysta”
24. Ogólne warunki ubezpieczenia określają:
 Rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot
 Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia
 Odpowiedzi A i B są poprawne
25. Wysokość opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu osobowego w 2017 roku, w
przypadku pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej powyżej 14 dni wynosi:
 500 zł
 1.000 zł
 4.000 zł
26. Które ze świadczeń nie jest wypłacane przez ZUS?
 Nagroda jubileuszowa
 Zasiłek pogrzebowy
 Renta rodzinna
27. Liczba towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Europie wynosi blisko:
 1.000
 3.000
 5.000
28. Zakład ubezpieczeń ustala wysokość składki ubezpieczeniowej po:
 Przeprowadzeniu ankiety informacyjnej z ubezpieczającym
 Dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 Przeanalizowaniu przeszłych zdarzeń losowych, w których uczestniczył ubezpieczający
29. Posiadanie Zielonej Karty nie jest wymagane przez kierującego samochodem osobowym zarejestrowanym w
Polsce podczas odbywania podróży po terenie:
 Krajów Unii Europejskiej
 Wszystkich krajów Europy
 Krajów sąsiadujących z Polską
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30. Jeśli nasze ubezpieczone mieszkanie zalał sąsiad, wówczas:
 Nie możemy usuwać szkody (np. pomalować sufit) do czasu pojawienia się komisji z naszego
towarzystwa ubezpieczeniowego
 Powinniśmy jak najszybciej usunąć szkodę (np. pomalować sufit) i dopiero wtedy powiadomić nasze
towarzystwo ubezpieczeniowe
 Powinniśmy wezwać policję w celu spisania protokołu zniszczenia w obecności stron

CZĘŚĆ B – ZADANIE OPISOWE
Rodzice Pawła, po przykrych doświadczeniach cioci Andzi i wujka Andrzeja, postanowili zaraz po powrocie z ferii,
ubezpieczyć całą rodzinę i dorobek życia. Odwiedzili trzech ubezpieczycieli, którzy przedstawili im swoje oferty –
pakiety ubezpieczeniowe, zawierające ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie domu.
Pakiet „Bezpieczna rodzina”
Składka roczna (na poszczególne ubezpieczenia)
 ubezpieczenie na życie 1.275 zł
 ubezpieczenie NNW 520 zł
 ubezpieczenie domu 1.793 zł
Składka miesięczna (na poszczególne ubezpieczenia)
 ubezpieczenie na życie 138 zł
 ubezpieczenie NNW 46,50 zł
 ubezpieczenie domu 172 zł
Pakiet „Kompleksowa ochrona”
Składka roczna (na poszczególne ubezpieczenia)
 ubezpieczenie na życie 1.115 zł
 ubezpieczenie NNW 700 zł
 ubezpieczenie domu 1.855 zł
Składka miesięczna (na poszczególne ubezpieczenia)
 ubezpieczenie na życie 108 zł
 ubezpieczenie NNW 65 zł
 ubezpieczenie domu 181 zł
Pakiet „Spokojny sen”
Składka roczna (na poszczególne ubezpieczenia)
 ubezpieczenie na życie 1.395 zł
 ubezpieczenie NNW 620 zł
 ubezpieczenie domu 1.642 zł
Składka miesięczna (na poszczególne ubezpieczenia)
 ubezpieczenie na życie 122 zł
 ubezpieczenie NNW 53,50 zł
 ubezpieczenie domu 152,50 zł
Każdy z ubezpieczycieli daje możliwość opłacenie pakietu w dwóch wariantach A i B:
 wariant A: jednorazowo (składka roczna, płatna po podpisaniu umowy)
 wariant B: w ratach (składka miesięczna, płatna co miesiąc przez cały okres trwania umowy)
Umowa zawierana jest zawsze na okres 1 roku.
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Pytanie 1:
Który pakiet ubezpieczeniowy jest najtańszy w wariancie A, a który w wariancie B?

Pytanie 2:
O ile procent najtańszy pakiet w wariancie B jest droższy od najtańszego pakietu w wariancie A?

Ubezpieczyciel, którego pakiet był najdroższy w wariancie B zaproponował rodzicom Pawła udzielenie zniżki w
składce miesięcznej w wysokości 10 proc. wartości wyjściowej składki.
Pytanie 3:
Ile będzie wynosiła składka miesięczna po zastosowaniu zniżki?
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Ubezpieczyciel, który zaoferował najtańszy pakiet w wariancie A, zaproponował możliwość rozwiązania umowy
po okresie 9 miesięcy i zagwarantował zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
Rodzice Pawła zawarli umowę w dniu 1 marca 2017 r.
Pytanie 4:
Oblicz, ile będzie wynosił zwrot składki w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia po 9 miesiącach.
Założenie: Zwrot składki liczony jest za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Zadanie opisowe:
Scharakteryzuj poszczególne rodzaje ubezpieczeń zawarte w pakietach, tj. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie
NNW oraz ubezpieczenie domu.
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