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Кроссворд по предмету "предмету Страхування (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
2. Адреса страхувальника та територiя з активним здiйсненням його бiзнесу дають змогу визначити країни з найбiльш можливою кiлькiстю позовiв та врахувати
4. Залишок страхової суми, що повнiстю надходить у перестрахування
6. Здiйснюється з метою зменшення ризику й отримання бiльшого прибутку
7. Метод перестрахування, що передбачає обовязкове передання перестрахувальником ранiше узгодженої частки ризику за всiма покриттями, якi перестраховик зобовязаний прийняти - … перестрахування
8. Юрид. Або Фiз. Особи якi уклали с страховиками договiр
9. Витрати, повязанi iз заснуванням страхової компанiї - … витрати
12. Органiзацiя, що за певну плату приймає на себе зобовязання вiдшкодувати страхувальниковi або особам, яких вiн зазначив, шкоду завдану страховою подiєю
13. Сукупнiсть прав
14. Форма страхування, що здiйснюється на пiдставi добровiльно укладеного договору мiж страховиком i страхувальником - … страхування
15. Функцiя страхування, яка полягає у накопиченнi страховиком певного капiталу достатнього для забезпечення покриття збиткiв заподiяних страхувальниковi
16. Вид цивiльно-правових вiдносин
17. Норма страхового права, згiдно з якою страхувальник зобовяз негайно повiдомити страховика про будь-якi чинники, що можуть мати iстотне знач стосовно прийнятого на страхування ризику
18. Забороняється здiйснювати страхову дiяльнiсть на територiї України страховикам - …
19. франшиза, яка передбачає звiльнення страховика вiд вiдшкодування збитку в розмiрi франшизи
21. Перехiд до страховика на пiдставi вiдповiдного акту права вимоги
22. Виплата страховиком збитку - це страхове …
24. Процес подальшої передачi ранiше прийнятих у перестрахування ризикiв iншим перестраховикам
25. Попереджувальна дiяльнiсть страховика щодо запобiгання страхових випадкiв або зменшення їх частоти чи руйнiвної сили

По вертикали
1. В якiй країнi виникає державне страхування в 1883 роцi
3. Особа, на користь якої страхувальник уклав договiр страхування
5. Страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обовязкiв перед страхувальником у iншого страховика
10. Впровадження чого спричинило запровадження страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
11. Визначення страховиком ставки премiї, за якою вiн готовий застрахувати ризик
20. Вид катастрофiчного ризику
23. страхування, що передбачає укладання договорiв з адмiнiстрацiєю пiдприємств, органiзацiй, установ, що є страхувальниками.

