0412.03.5 «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության
պետական որակավորման քննական հարցաշար

1. Բնութագրել ռիսկի էությունը, բնութագրիչ մասերը և տեսակները:
2. Ներկայացնել ապահովադիր, ապահովագրված անձ, շահառու հասկացությունները:
3. Բնութագրել ապահովագրական պայմանագիրը և վկայագիրը, դրանց պարտադիր
վավերապայմանները;
4. Ներկայացնել ապահովագրական արժեքը:
5. Ներկայացնել ապահովագրական սակագնի էությունը և բաղկացուցիչ մասերը:
6. Ներկայացնել ապահովագրական գումարի էությունը:
7. Ներկայացնել չհատուցվող գումարը և նրա տեսակները:
8. Ներկայացնել ապահովագրական հատուցումը:
9. Բնութագրել պարտադիր ապահովագրության

ներդրման համար անհրաժեշտ

ենթակառուցվածքները:
10. Ներկայացնել

ապահովագրական

միջնորդների

գործունեության

կարգավորման

սկզբունքները:
11. Բնութագրել

ապահովագրական

միջնորդներին

և

նրանց

գործունեության

առանձնահատկությունները:
12. Ներկայացնել գույքի գնահատման օրենքը:
13. Ներկայացնել անշարժ գույքի գնահատման սդանտարտի հիմնական դրույթները:
14. Ներկայացնել անշարժ գույքի գնահատման լիցենզավորման մասին օրենքի հիմնական
դրույթները:
15. Բնութագրել անշարժ գույքի գնահատման գործունեության սուբյեկտներին:
16. Ներկայացնել անշարժ գույքի գնահատման օբյեկտները:
17. Բնութագրել անշարժ գույքի գնահատման պատվիրատուների իրավունքներն ու
պարտականությունները:
18. Ներկայացնել

տրանսպորտային

միջոցների

գնահատման

գործունեության

սուբյեկտներին և օբյեկտները:
19. Բնութագրել կյանքի ապահովագրությունը, դրա էությաունը և նպատակը:
20. Ներկայացնել ապահովագրավճարի էությունը:
21. Ներկայացնել ապահովագրության իրականացման ձևերը և դրանց ներդրման
սկզբունքները:
22. Ներկայացնել ապահովագրական շուկայի մասնակիցներին և նրանց դերը շուկայում:
23. Բնութագրել

ապահովագրական

ընկերությունների

վերահսկող

մարմնի՝

ՀՀ

կենտրանական բանկի դերը և գործունեությունը;
24. Ներկայացնել կյանքի ապահովագրության հիմնական առանձնահատկությունները:
25. Բնութագրել վերապահովագրության էությունը և նպատակը, նկարագրել ռիսկի
փոխանցման գործընթացը:

26. Բնութագրել ոչ կյանքի ապահովագրությունը, դրա էությունը և նպատակը:
27. Ներկայացնել ապահովագրական պայմանագրի կնքման

համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը հաճախորդներից:
28. Ներկայացնել անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ պարտադիր
պահանջները:
29. Ներկայացնել ապահովագրական ընկերությունների լիցենզավորման գործընթացը:
30. Ինչպե՞ս է տեղի ունենում ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման գործընթացը:
31. Ներկայացնել

ապահովագրական

ընկերությունների

վերակազմակերպման,

սնանկության և լուծարման գործընթացը:
32. Որոնք

են

ապահովագրական

ընկերությունների

մասնաճյուղերի

անհրաշեշտ

փաստաթղթերը;
33. Բնութագրել անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնող անձանց
իրավունքներն ու պարտականությունները:
34. Բնութագրել համաապահովագրության էությունը:
35. Ներկայացնել ապահովագրության հիմնական տարրերը՝ ապահովագրված անձ,
ապահովագրության

օբյեկտ,

ապահովագրավճար,

ապահովագրական

գումար,

ապահովագրական հատուցում:
36. Ներկայացնել գույքի (տրանսպորտային միջոցների) վերագնահատման և կրկնակի
գնահատման դեպքերը:
37. Բնութագրել հաշվապահական հաշվառման առարկան ու մեթոդը:
38. Ներկայացնել

հաշվապահական

հաշվեկշիռը

և

հաշվեկշռում

տեղի

ունեցող

փոփոխությունները:
39. Սինթետիկ և անալիտիկ հաշիվներ, նրանց կապը:
40. Ներկայացնել գույքագրումը:
41. Ներկայացնել ապա. ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական
կանոնները:
42. Ներկայացնել ապա. ընկերության հաշվային պլանը:
43. Մեկնաբանել տնտ. Գործառությունները, կրկնակի գրանցման եղանակը, հաշիվների
ձևակերպումները, թղթակցության տեսակները:
44. Ներկայացնել ապահովագրական գործառնությունների պահուստների վճարումների և
հատուցումների հաշվառման կարգը:
45. Սահմանել ինչ է ապահովագրական գումարը և ինչ սահմանաչափերով է կիրառում
ՀՀ-ում, նաև բերել ԱՊՊԱ պատահարի տիպային օրինակ:
46. Սահմանել ինչ է “Ապահովագրական պատահարը”, ներկայացնել տեսակները և
սահմանաչափերը:
47. Ընդհանուր բնութագիր կամ ինչ է ԱՊՊԱ-ն:
48. Ներկայացնել

ինչ է իրենից ներկայացնում Բ/Մ համակարգը,

ներկայացնել ինչ է փոխվել 01/03/2022թ.-ից:

համեմատել և

49. Ներկայացնել

Ապահովագրական

բյուրոյի

նպատակները

և

ընդհանուր

տեղեկատվություն Ապահովագրական բյուրոյի մասին:
50. Ովքեր են տուժողները և ովքեր կարող են բյուրոյի երաշխավորման ֆոնդի հաշվին
հատուցում ստանալ:
51. Ներկայացնել ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող տուգանքները և ինչ է հարկավոր
չտուգանվելու համար:
52. Ներկայացնել Համաձայնեցված հայտարարագրի ամբողջ գործընթացը և ներկայացնել
ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր:
53. Որ դեպքերը չեն համարվում ապահովագրական պատահար:
54. Ովքեր չեն համարվում տուժող և ապահովագրական հատուցումից, չեն կարող օգտվել:

Կազմեց դասախոս՝

Գ. Թորոսյան

