Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
Deneme Soruları
1-Nakliye sigortaları hangi durumda hasarı karşılar?
A)Kasti hareket
B)Ambalaj yetersizliği
C)Kaza sonucu malların zarar görmesi
D)Ambalaj yetersizliği

2-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı kimler yaptırmaz?
A)Tehlikeli maddeyi üreten
B)Tüketici olarak tüketen
C)Tehlikeli maddeyi nakleden
D)Tehlikeli maddeyi satan

3-Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarından yapılacak indirimlerden değildir?
A)Yaş indirimi
B)Ehliyet indirimi
C)Hasarsızlık indirimi
D)Medeni hal indirimi

4-Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası(trafik sigortası) teminat
dışında kalan hallerden değildir?
A)İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
B)İşleten tarafından tazminat talepleri
C)Manevi tazminat talepleri
D)Bedeni zararlar

5-Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış
noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi
sigortayı yaptırmak zorundadır?
A)Mali sorumluluk sigortası
B)Kasko sigortası
C)CMR sigortası
D)Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası

6-Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel şartlarına göre “Sigortacı ödediği tedavi
masrafları dolayısıyla mes’ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının
yerine kaim olur.” Bu sigortacılığın hangi ilkesi gereğidir?
A)Sigortalanabilir menfaat prensibi
B)Rücu prensibi
C)Halefiyet prensibi
D)Tazminat prensibi

7-Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını,
nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, gibi işleri mutat meslek
olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sigorta acentesi
B)Sigorta eksperi
C)Broker
D)Aktüer

8-Bir ülke sınırları içinde bir sigorta branşının konusunun, kapsamının ne olduğunu ve o
sigorta branşının bütünüyle nasıl uygulanacağını gösteren yasal doküman aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Sigorta klozu
B)Sigorta zeyilnamesi
C)Sigorta poliçesi
D)Sigorta genel şartları

9-Taşıyanın sorumluğu esas olarak hangi periyot (dönem) için düzenlenmiştir?
A)Yüklemeden boşaltmaya kadar
B)İstiflemeden boşaltmaya kadar
C)Zilyetliği devir aldığı andan zilyetliği devir edinceye kadar
D)Zilyetliği devir aldığı andan boşaltmaya kadar

10-Aşağıdakilerden hangisi taşımacının görev ve sorumluluklarından birisi değildir?
A)Nitelikli şoför ve personeli sefere göndermek
B)Teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkışına engel olmak
C)Güzergah mesafesine göre yeteri kadar şoför bulundurmak
D)Yolcuların eğitim durumlarını kontrol etmek

11-Aşağıdakilerden hangisi sigortanın ana ilkelerinden birisidir?
A)Poliçe prensibi
B)Yakın neden prensibi
C)Fesih prensibi
D)Prim prensibi

12-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yoksa, bir aracın kişilere verdiği zararı hangi sigorta
karşılar?
A)Mali Sorumluluk sigortası
B)Kasko sigortası
C)Trafik Garanti Fonu sigortası
D)Yeşil Kart sigortası

13-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sorumluluk sigortaları zorunludur

B)Sorumluluk sigortalar zorunlu değildir
C)Trafik sigortası zorunludur
D)Kasko sigortası zorunlu değildir

14-Aşağıdakilerden hangisi kaza anında derlenecek evraklardan değildir?
A)Trafik Zaptı veya kazaya karışan maddi hasarlı araç sürücülerinin tutacağı tutanak
B)İfade ve görgü tespit tutanağı ve sürücü beyanları
C)Alkol Raporu(Sigortalıya ait alkol raporunnun mutlaka alınması)
D)Zeyilname

15-Sigortalının teklifi, sigortacının kabulü, sigorta priminin ödenmesi ile geçerli olan ve
sigorta hukukuna göre hazırlanan sözleşmeyi gösteren belgeye ne denir?
A)Poliçe
B)Sigorta teklifi
C)Ödeme belgesi
D)Sigorta kabulü

16-Aşağıdaki kavramlardan hangisi sigortanın temel ilkeleri arasında yer almaz?
A)Hasar katılım
B)Azami iyi niyet
C)Tazminat

D)Derhal ödeme

17-Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye
güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir?
A)Halefiyet
B)Zilliyet
C)Azami iyi niyet
D)Dürüstlük

18-Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar
olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir?
A)Nispi tazminat
B)Maktu tazminat
C)Hasar tazminat
D)Otomatik tazminat

19-Kişilerin mal varlıklarında belli tehlikeler sonucu meydana gelebilecek fiziksel ve para ile
ölçülebilir kayıpların söz konusu edildiği sigorta türlerine ne denir?
A)Mal sigortası
B)Can sigortası
C)Sorumluluk sigortası
D)Özel sigorta

20-Poliçede belirtilen motorlu taşıtta sadece seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil
olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek
bir kaza sonucu bedeni zarar uğraması durumu hangi sigortaca teminat altına alınır?
A)Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
B)Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası
C)Yolcu sigortası
D)Seyahat sigortası
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