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Nom: ______________________________________________________ 

 
La resposta incorrecta resta 0'25 punts / Total 16 preguntes /La nota sobre 10 és ���� 1/16 * 10 

 

1.- La Seguretat Social cobreix el risc per: 

a) Inundació de l’habitatge per terratrèmol 

b) Danys d’un vehicle en un accident 

c) Una malaltia que impedeix realitzar el treball habitual 

 

2.- Les assegurances privades són majoritàriament de lliure contractació: 

a) Algunes 

b) Totes 

c) Cap 

 

3.- Les característiques del contracte d’assegurança són: 

a) Escrit, consensual, bilateral, aleatori, segur, d’adhesió i de bona fe 

b) Escrit, consensual, bilateral, aleatori, onerós, d’adhesió i de bona fe 

c) Escrit, consensual, polivalent, aleatori, onerós, d’adhesió i de bona fe 

 

4.- Un dels elements materials del contracte d’assegurança és: 

a) El beneficiari 

b) L’Assegurador 

c) La indemnització 

 

5.- L’aportació econòmica que fa el contractant a l’entitat asseguradora s’anomena: 

a) La indemnització 

b) Prima 

c) De totes dues maneres 

 

6.- El sinistre que només afecta part del bé assegurat, perquè no ha estat totalment destruït, s’anomena: 

a) Sinistre incidental 

b) Sinistre parcial 

c) No és considerat com un sinistre 

 

7.- Les assegurances de vida són: 

a) Patrimonials 

b) Assistencials 

c) Personals 

 

8.- Les assegurances de la llar són: 

a) Patrimonials 

b) Personals 

c) Assistencials  

 

9.- Les assegurances de protecció jurídica són: 

a) Patrimonials 

b) Personals 

c) Assistencials 

 

10.- Les eines que fa servir l’estadística són: 

a) El càlcul de probabilitats i la llei dels nombres primitius 

b) El càlcul de probabilitats i la llei dels grans nombres 

c) El càlcul de probabilitats i la probabilitat més habitual 

 

11.- Per al càlcul de les primes en les assegurances personals d’estalvi es té en compte: 

a) L’edat de l’assegurat i el seu sexe 

b) L’estat de salut de l’assegurat i el seu estat de salut 

c) L’edat de l’assegurat 

 

12.- En el sinistre de la llar a causa d’una pujada de tensió, es fa malbé la televisió i l’equip de música, a quin risc pertanyen 

aquests aparells? 

a) Material 

b) Assistencial 

c) Contingut 

 

13.- La garantia de responsabilitat civil, també anomenada RC cobreix 

a) Les lesions que pugui patir el mateix assegurat fora de casa 

b) Les lesions que pugui patir el mateix assegurat per terceres persones 

c) Els danys i lesions que pugui produir l’assegurat a terceres persones 

 

Segueix darrera � 
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14.- L’edat, l’estat de salut, els hàbits i les activitats laborals i d’oci són factors de risc a les assegurances de: 

a) Vida-risc 

b) Automòbil 

c) Tots dos 

 

15.- Els factors de risc en les assegurances d’automòbils són 

a) La marca i color del cotxe  (més, o menys fosc) i el conductor 

b) L’edat del conductor, la zona geogràfica (muntanya o bé mar) i la potència del vehicle 

c) Totes dues són certes 

 

16.- Un dels canals de distribució següents pot comercialitzar pòlisses de diferents companyies: 

a) Les sucursals de les companyies d’assegurances 

b) Els agents d’assegurances 

c) Els corredors d’assegurances 

 

 

 

 


