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 سوزی به چه مفهومی است؟مقامی در بیمه آتش. اصل قائم1

 گر.گر به میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمهگذار علیه اشخاص ثالث به بیمهالف( انتقال کلیه حقوق بیمه

 دیگر.گر ب( بیمه نمودن تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده به موجب قرارداد دیگری برای همان خطر و مدت نزد بیمه

 شده بالفاصله قبل و بعد از وقوع خسارت تجاوز نماید.التفاوت ارزش هر یک از اقالم بیمهتواند از مابهج(خسارت قابل پرداخت نمی

 گر.های بیمهد( رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش

 باشد؟خالف آن شرط شده که صراحتاًمگر آن باشدنمیسوزی کدام یک از موارد زیر تحت پوشش های آتش. در بیمه2

 صاعقه -ب( انفجار    اوراق بهادار -پول -الف( مسکوکات

 انفجار –صاعقه  -سوزید( آتش     انفجار -سوزیج( آتش

توانند تا چند درصد از تقلیل های بیمه میسوزی، مصوب شورای عالی بیمه، شرکتشرایط عمومی بیمه آتش 12. براساس ماده 3

 بیمه اضافی صرفنظر نمایند؟سرمایه بدون حق 

 درصد8ب(       درصد 5الف( 

 درصد 2د(       درصد 01ج( 

 ؟باشدنمیسوزی سوزی کدام گزینه جز خطرات اصلی بیمه آتشهای آتش. در بیمه4

 ب( شکست شیشه      الف( آتش سوزی

 د( انفجار       ج( صاعقه

نامه حاضر نامه باربری که قبل از شروع بیمهنامه دیگری مانند بیمهت بیمهشده تحسوزی چنانچه اموال بیمههای آتش. در بیمه5

 تنظیم گردیده، بیمه شده باشد:

 نامه مقدم تامین نشده است.گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمهالف( مسئولیت بیمه

 به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نماید. گذار نسبتتواند از میزان زیان وارده به بیمهگر میب(مسئولیت بیمه

 نامه است.گر نسبت به کل بیمهج(مسئولیت بیمه

 نامه نخواهد داشت.گونه مسئولیتی نسبت به بیمهگر هیچد(بیمه

 . موضوع بیمه در بیمه بدنه اتومبیل تحت چه شرایطی خسارت کلی تلقی خواهد شد؟6
 نشود. روز پس از سرقت پیدا 55الف( حداقل 

درصد قیمت آن در روز  01های نجات از دیده آن با احتساب هزینههای خسارتهای تعمیر و تعویض قسمتب( به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه

 حادثه بیشتر باشد.

 روز پس از سرقت پیدا نشود. 01ج( حداقل 

دیده آن با های آسیبهای تعمیر و تعویض قسمتببیند که مجموع هزینه روز پس از سرقت پیدا نشود یا به نحوی آسیب 28که حداقل د( در صورتی

 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد. 05های نجات از احتساب هزینه

بیمه را پرداخت نکند گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حقبیمه به صورت قسطی باشد و بیمهچنانچه پرداخت حق. 7

......... 

 نامه را فسخ نماید.تواند بیمهگر میب( بیمه گذار درخواست نماید.بیمه اضافی از بیمهتواند حقگر میالف( بیمه

 گردد.نامه منفسخ مید( بیمه   نامه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بود.ج( بیمه

وسیله نقلیه به بعد برای هر سال .......... در صد و حداکثر میزان استهالک برای قطعات تعویضی از شروع سال .......... تولید . 8

 ........... درصد خواهد بود.

 25 -5 -د( سوم  01-01 -ج( سوم  25 -5 -ب( پنجم  01 -01 -الف( پنجم
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 در کدام یک از روش های پرداخت خسارت در بیمه بدنه اتومبیل فرانشیز و استهالک بر عهده بیمه گذار خواهد بود؟ .9

 د( هر سه گزینه صحیح است. ج( تعویض  ب( تعمیر  لف( پرداخت خسارت نقدی ا

 در بیمه بدنه اتومبیل هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشدید خطر معلوم شود بیمه گر ............ .11

 الف( خسارت را پرداخت نخواهد کرد.

 با خطر مشدد پرداخت کند. خسارت را براساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسبباید ب( 

 ج( موظف است خسارت را به طور کامل پرداخت نماید.

 درصد خسارت قابل پرداخت است. 81د( 

 مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هریک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه بر عهده ....... است.. 11

 د( هیچکدام   ج( پژوهشکده بیمه  بیمه مرکزی ج.ا.ایران ب(   الف( شرکت بیمه مربوط

شوورایعالی بیموه، بوه اشو ا       75نامه شماره یک از نهادهای زیر مسئول جبران خسارت وارده ناشی از عدم رعایت مفاد آیینکدام.12

 ثالث است؟

 بیمه گران ایران سندیکاید(   ج( شرکت بیمه  مرکزی ج.ا. ایران بیمهب(    نماینده بیمه الف(

یک از تصمیمات زیر توسط کمیته رسیدگی به ت لفات . در صورت احراز ت لف نماینده بیمه، متناسب با نوع  ت لف، کدام13

 ؟ نیستنماینده قابل ات اذ 

 ب( لغو پروانه فعالیت    نامهالف( ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه

 د( تذکر کتبی به نماینده     یا چند رشته بیمه به مدت یک سال ج( تعلیق فعالیت نماینده در یک

 . کمیته رسیدگی به ت لفات نماینده شامل چه افرادی است؟ 14

 الف( دو نفر به انتخاب هیأت مدیره شرکت و دو نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان و مدیر مربوط به نمایندگان در شرکت بیمه 

 گان در شرکت بیمه ب( دو نفر به انتخاب هیأت مدیره شرکت و دو نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان و یک نفر به انتخاب مدیر مربوط به نمایند

 ا. ا.ج( دو نفر به انتخاب هیأت مدیره شرکت و یک نفر منتخب بیمه مرکزی ج.

 من صنفی نمایندگان د( دو نفر به انتخاب هیأت مدیره شرکت و یک نفر منتخب انج

 شود؟. قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت لغو می15
 نامه نمایندگی را از دست بدهد الف( در صورتی که نماینده حقیقی، هر یک از شرایط مندرج در آیین

 ب( در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی 

 ی و حقوق طرف مقابل ج( با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قراردادنمایندگ

 د( همه موارد 

 تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او ................ ؟. شرکت بیمه می16

ای در های پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمهمجموع کارمزد  %05سود قابل پرداخت نباید از   ،ای زندگی مشارکت دهدهای بیمهالف( در رشته

 سال مورد نظر بیشتر باشد.
ده های پرداختی به همان نماینمجموع کارمزد  %01سود قابل پرداخت نباید از   ،های زندگی مشارکت دهدای به استثنای بیمههای بیمهب( در کلیه رشته
 ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.بابت عملیات بیمه

های پرداختی به همان نماینده بابت مجموع کارمزد  %05سود قابل پرداخت نباید از   ،مشارکت دهد های عمربه استثناء بیمه های بیمهرشتهکلیه ج( در 
 ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.عملیات بیمه

ای در های پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمهمجموع کارمزد  %01سود قابل پرداخت نباید از   ،ای اموال مشارکت دهدهای بیمهد( فقط در رشته
 سال مورد نظر بیشتر باشد.
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نفع که ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا ار و سایر اش ا  ذیذگبیمه مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به .17

 عهده کیست؟ باشد به  بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگیبیمه قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وی در رابطه با عملیات
 است قانونی بیمه گذار نمایندهبر عهده ب(     است سندیکای بیمه گران ایرانبر عهده الف( 

 .است و نماینده بیمه صورت تضامنی بر عهده شرکتد( به      است مرکزی ج.ا.ایران بر عهده بیمه ج(

ماند؟ نحوه استرداد آن . تضمین تودیع شده توسط نماینده نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت بیمه باقی می18

 چگونه است؟

   شود.بیمه مسترد میبه طور خود به خود توسط شرکت  -الف( یک سال

 با درخواست کتبی نماینده -ب( یک سال

   شود.به طور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد می -ج( دو سال

 با درخواست کتبی نماینده -پس از پایان یا لغو قرارداد نماینده دو سالتا د( 

ای که توسط نمایندگان غیرزندگی برای معامالت بیمه هایحداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه .19

 شود؟گیرد، به چه صورتی پرداخت میو دالالن رسمی بیمه انجام می
 براساس تعیین مبلغ ریالی به صورت شناور  ب(  براساس تعیین مبلغ ریالی به صورت یک عدد ثابت  الف(

 برای پرداخت کارمزد به نمایندگان و دالالن رسمی بیمه وجود ندارد.سقفی  د(    پرداخت شده بیمهبراساس درصدی از حق ج(

 ؟نامه افزایش یا کاهش یابد، میزان کارمزد نماینده چه تغییری خواهد داشتبیمة بیمهکه به هر علت میزان حقدرصورتی .21
 به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت.  ب(     تغییری نخواهد یافت.  الف(

 . حسب صالحدید مدیرعامل، تغییر خواهد کرد د(     .از بیمه مرکزی استعالم خواهد شد ج(

 شده کسی است که:در بیمه عمر، بیمه. 21
  نماید.گر منعقد میالف( قرارداد بیمه را با بیمه

  شود.ب( درصورت وقوع ریسک موضوع بیمه، سرمایه بیمه به وی پرداخت می

 شود.وی در سرسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه میج( فوت یا زنده ماندن 

 د( هیچکدام

 از: عبارت استهای زندگی در بیمهبیمه حق  نرخمحاسبه عامل در  مهمترین. 22

  د( هر سه مورد  های فوت و حیات سرمایهج(    الگوی پرداخت حق بیمهب(     سن بیمه شده الف(

 های وی بر عهده کیست؟فوت یا اعسار مدیون قبل از پرداخت بدهی، پرداخت بدهی . در بیمه عمر مانده بدهکار، در صورت23
  هیچکدامد(    ج(  بر عهده بانک  گر ب(  بر عهده بیمه  نامهالف( بر عهده ذینفعان بیمه

 ؟نیستهای بیمه عمر زمانی از ویژگی زیر. کدام یک از عبارات 24
  گردد.نفعان پرداخت میاعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذیشده در مدت الف( در صورت فوت بیمه

 گردد.نفعان پرداخت میشده در هر زمان، سرمایه بیمه به ذیب( در صورت فوت بیمه

 شود.شده پس از مدت قرارداد، هیچ وجهی پرداخت نمیج( در صورت حیات بیمه

 شود.های پرداختی مسترد نمیبیمهشده پس از مدت قرارداد، حق د( در صورت حیات بیمه

 های زندگی به چه میزان است؟. نرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی بیمه25
 الف( سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه

 ب( حداقل چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه

 نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمهج( حداقل سه درصد بیشتر از 

 د( حداقل پنج درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه
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، حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق بیمه برای بیمه انفرادی خطر فوت زمانی، چند درصد حق بیمه وصولی 68نامه . طبق آیین26

 است؟ 

                                                                    %25الف( 

 %01ب( 

 در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند                                             01حق بیمه سال اول به شرطی که از  %05ج( 

  %5د( 

شده از طریق پرسشنامه یا وضعیت سالمت بیمهعمر، تعیین  (، در کدام نوع از بیمه68های زندگی )نامه بیمه. براساس آیین27

 معاینات پزشکی الزامی است؟
 الف( بیمه عمر جامع گروهی                                          ب( بیمه عمر زمانی گروهی یکساله 

 های زندگیج( بیمه عمر انفرادی شامل خطر فوت                             د( در انواع بیمه

 (،68زندگی ) هایبیمهنامه براساس مفاد آیین  .28
    ممنوع است                         طبق مقررات مربوط های زندگیالف( عرضه پوشش خطرات اضافی همراه انواع بیمه

 های زندگی ممنوع است شده در بیمهب( قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه

  های زندگی مجاز است                                            شده در بیمهپرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه ج( قبول تعهد

 صورت مستمری ممنوع است.  د( پرداخت تعهدات سایر انواع بیمه زندگی )غیر از بیمه مستمری( به

 سرمایه، در صورت عدم پرداخت هر قسط حق بیمه، تشکیل.  در بیمه م تلط خطر فوت و 29
 شود نامه مخفف مینامه تبدیل به بیمهب( بیمه     شودنامه باطل میالف( بیمه

 شودنامه تامین مید( حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه    شودنامه بازخرید میج( بیمه

 های زندگی صحیح است؟در منافع بیمه مشارکتکدام گزینه در مورد . 31
                            شودهای زندگی میالف( مشارکت در منافع شامل انواع بیمه

  باشندهای مذکور سهیم میدرصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه 05گذاران بیمه زندگی در حداقل ب(  بیمه

   گیرد                                              های خطر فوت زمانی تعلق نمیگذاران بیمهج( مشارکت در منافع به بیمه

 گذاری ذخایر ریاضی توسط شرکت بیمه دارند گذاران بیمه عمر سهم یکسانی از منافع حاصل از سرمایهد( بیمه

 رخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر کدام است؟نیاز برای د مورد. حداقل مدرک تحصیلی 31
 الف( دیپلم                          ب( لیسانس                       ج( فوق لیسانس                       د( فوق دیپلم

 ؟نیستهای نماینده فروش بیمه عمر . کدام یک از موارد زیر از ویژگی32
 ب(  ملزم به داشتن محل کار نیست   رضه بیمه عمر انفرادی استالف( مجاز به بازاریابی و ع

 کندد( پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت بیمه ارائه می     نامه داردج( اجازه صدور بیمه

 ؟شودنمیبیمه درمان پوشش داده  درهای زیر کدام یک از ریسک. 33
 دائم یا موقتازکارافتادگی د(  فوت بر اثر بیماری  ج( هزینه درمانی ناشی از حوادث( ب هزینه درمانی ناشی از بیماری ( الف

 . منظور از فرانشیز در بیمه درمان چیست؟34

 نامهالف( تامین بیماری مشخصی پس از گذشت مهلت معینی از شروع بیمه

 گر نسبت به جبران درصد یا سهم فرانشیز تعهد داردب( بیمه

 جبران درصد یا سهم فرانشیز تعهدی ندارد گر نسبت بهج( بیمه

 د( دوره زمانی الزم برای انجام امور بستری بیمار در بیمارستان
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              جزء کدام یک از تعهدات است ؟  ها(سال )در بیمارستان 71از باالترسال و  7هزینه همراه افراد زیر. 35

 های اضافی  های پوششب( جبران هزینه                                                 اصلی هایپوششهای الف( جبران هزینه

 های تعهدات تبعیجبران هزینهد(                                                           های پاراکلینیکی  ج( جبران هزینه

 باشد؟  چه کسانی می شاملتکمیلی بیمه شدگان قرارداد درمان .  36

درصد آنان باید تحت 05گذار که حداقل طرف بیمهشان ازگذار به اتفاق کلیه اعضای خانواده( کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی و ساعتی بیمهالف

  پوشش قرار گیرند.

 عنوان اعضای گروه معرفی نموده است، آنها را به گذاریمهه بکشان اعضای خانواده وگذار درصد کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه 51( حداقل ب

  تحت پوشش بیمه قرار گیرند.زمان همباید 

طرف شان ازای به اتفاق کلیه اعضای خانوادهبر موافقت با پوشش بیمهنامه مبنیگذار که با ارائه رضایتکارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه ج(

 درصد آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.   01اند و حداقل شده معرفی شدهبیمه عنوانگذار بهبیمه

شدگان درصد افراد تحت تکفل و غیر تحت تکفل بیمه 51کلیه افراد معرفی شده از سوی بیمه گذار که نوعی ارتباط استخدامی با وی داشته و حداقل د( 

  اصلی بایستی تحت پوشش قرار گیرند.

 ؟معناستواژه باراتری به چه  .37
 الف( تغییر مسیر یا سفر کشتی به اجبار

 کنند.ب( هر نوع خطا و تخطی افرادی که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می

 احتیاطی ناخدا و خدمهج( خطای عمدی یا براثر غفلت و بی

 د( به دریا انداختن کاال

لف است حداکثر طی ........ پس از دریافت اسناد و مدارک الزم که به استناد آنها بتواند حدود مک گربیمههای باربری . در بیمه38

 وارده را تعیین کند خسارت را پرداخت نماید. خسارتتعهد خود را احراز و مقدار 
 د( شش هفته  ج( چهار هفته  ب( سه هفته  الف( دو هفته

 باربری به چه معناست؟ هایبیمهدر  DDP. اصطالح 39
 ب( تحویل با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی  الف( تحویل کاال در بندر تعیین شده در روی اسکله به خریدار

 د( تحویل در مرز   ج( تحویل بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 نامه حمل نماید... بعد از تاریخ صدور بیمهگذار موظف است کاالی مورد بیمه را حداکثر تا ........های باربری، بیمهدر بیمه. 41
 د( سه سال  ج( دو سال   ب(یک سال   الف( شش ماه

المللی تأیید شده چه ها توسط اتاق بازرگانی بینالملل کاال که رسمیت آنای از اصطالحات متداول در تجارت بینبه مجموعه. 41

 گویند؟می
 FASد(   FCAج(  ب( اینکوترمز  EXWالف( 

 

 ای عمل نمایند که:ای به غیر از درمان، باید به گونههای بیمه. موسسات بیمه در هنگام تعیین تعرفه حق بیمه برای رشته42
 درصد نباشد. 05درصد و بیشتر از  51های بیمه ای به غیر از درمان، کمتر از الف( ضریب خسارت رشته

 گیرند.ای را در نظر نمیب( ضریب خسارت رشته بیمه

 .درصد باشد 01ای به غیر از درمان بیشتر از بیمه هایضریب خسارت رشته( ج

 د( هیچکدام
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یابد و هر تبلیغ چه مواردی را در بر ای هر کد حداقل چند سال به هر تبلیغ اختصا  میهای بیمه. در مورد تبلیغات شرکت43

 گیرد؟می
 ایسال، روش و پوشش خدمات بیمه پنجب(    ایسال، روش و گستردگی خدمات بیمه چهارالف( 

 اید( دو سال، روش، گستردگی و پوشش خدمات بیمه   ایج( سه سال، روش، گستردگی و پوشش خدمات بیمه

های بیمه از قوانین و مقررات بیمه ای  . کدامیک از موارد ذیل از اختیارات تنبیهی بیمه مرکزی در قبال ت لف یا قصور شرکت44

 باشد؟ می
  به شورای عالی بیمهای بیمه رشته چندلغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در یک یا یشنهاد پالف( 

 ب( لغو پروانه دالل رسمی بیمه یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه 

  ج( تذکر کتبی به مسئول فنی یا مدیر یا معاون یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه

 .فوق صحیح استهمه موارد د( 

 ای را در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران انتشار دهد.   بیمه تبلیغاتتواند ای می. در چه صورت، شرکت بیمه45
    الف( در صورت تأیید بیمه مرکزی

 نیاز به تأیید بیمه مرکزی نیست  ب(

 ای از بیمه مرکزی گذشته باشد و بیمه مرکزی اظهار نظر نکرده باشد در صورت اینکه دو هفته از درخواست اخذ تأییدیه شرکت بیمه ج(

 مورد الف و ج د(

 ؟نیست. کدامیک از موارد ذیل صحیح 46
 ه حامل و یا به نام خود دریافت کند. دالل رسمی بیمه )کارگزاری بیمه( حق ندارد حق بیمه را نقدی یا ضمن چک بانک در وج الف(

د پرداخت دالل رسمی بیمه حق دریافت خسارت از بیمه گر را ندارد و موسسات بیمه موظفند خسارات را در وجه بیمه گذار و یا ذی نفع یا به حواله کر ب(

 نمایند. 

 بلغی به هر عنوان دریافت دارد. پردازد مدالل رسمی بیمه حق ندارد از خسارتی که بیمه گر به بیمه گذار می ج(

 صحیح است. هر سه مورد د(

 . کدامیک از عبارات زیر صحیح است:47
 ب( بیمه عقدی مشروط و معلق است.   گر غالبا موقوف به واقعه قطعی است.الف( تعهد بیمه

 د( بیمه قرارداد یک طرفه است.      ج( بیمه عقدی جایز  است.

 در بیمه این است که: عقد الحاقی. منظور از 48

 گیرند.الف( هر یک از طرفین قرارداد در عین حال متعهد و متعهدله قرار می

 کند.گذار آن قرارداد را قبول یا رد میکند و بیمهگر از قبل قرارداد بیمه را تنظیم میب( بیمه

 شود.ا گذاشته میج( مستلزم صرف وقت است و تعهدات طرفین در آنها مدت زمان نسبتا طوالنی به اجر

 د( هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.

مستلزم صرف وقت است و تعهدات طرفین در آنها مدت زمان نسبتا » . این عبارت مربوط به کدام خصوصیت عقد بیمه است:49

 «شود.طوالنی به اجرا گذاشته می
 د( عقد مستمر   ج( عقد الحاقی  ب( عقد جایز  الف( عقد معوض

 :نیست. کدام گزینه صحیح 51
 ب( اهلیت طرفین از شرایط صحت عقد بیمه است.    است. اتفاقیالف( بیمه عقدی 

 د( قصد طرفین و رضایت آنها از شرایط صحت عقد بیمه است.                  ج( بیمه عقدی جایز نیست. 
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 قیمت واقعی بیمه شده باشد، در هنگام خسارت: . در صورتی که مالی به کمتر از51
 گر مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد.الف( بیمه

 پرداخت کند. به طور کاملگر باید خسارت را ب( بیمه

 بیمه نامه باطل می گردد و هیچ خسارتی به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد.ج( 

 گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. د( بیمه

 . کدام گزینه صحیح نیست:52
 تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد.الف( طلبکار نمی

 گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهب( بیمه

 شود.هرگاه خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع بیمه گذار از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی ج(

 د( چنانچه بیمه گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل است.

 . کدام گزینه صحیح است: 53
 توان آن را بیمه نمود. ی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت نمیالف( در صورت

 ب( مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده در هنگام صدور بیمه نامه با قیمت باقیمانده آن بعد از حادثه

 نفع را داشته باشد. گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذیج( بیمه

 شود است.مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میدر هر حال گر د( بیمه

 عالی بیمه بر عهده چه کسی است؟ریاست شورای. 54

 ب( رئیس شرکت سهامی بیمه ایران بدون شرکت در اخذ رأی  دون شرکت در اخذ رأیالف( رئیس کل بیمه مرکزی ایران ب

 د( معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون شرکت در اخذ رأی  ج( معاون وزارت بازرگانی بدون شرکت در اخذ رأی

 باشد. تعداد سهامداران یک موسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ...... ش ص حقیقی یا حقوقی. 55

 0د(    01ج(    5ب(    2الف( 

در صورتی که پروانه موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته به طور دایم لغو شود کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و . 56

 تعهدات )پرتفوی( موسسه مزبور به ....... انتقال داده خواهد شد.

 د( صندوق تأمین خسارت های بدنی ج( شرکت بیمه ایران  ب( سندیکای بیمه گران ایران   الف( بیمه مرکزی

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ش ص  ". کلیه اختالفات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای 57

 و فصل می شود:به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از افراد زیر حل  "95مصوب سال  ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه )سندیکای( بیمه گران  الف( دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری

 مرکزی ب( دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و نماینده ای از نیروی انتظامی  به انتخاب بیمه

 متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه )سندیکای( بیمه گران و نماینده ای از نیروی انتظامی به انتخاب وزیر دادگستری چهارج( 

ن و دو نماینده از د( دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب بخش حقوقی بیمه مرکزی، دو متخصص بیمه به انتخاب اتحادیه )سندیکای( بیمه گرا

 نیروی انتظامی به انتخاب وزیر دادگستری 

. در کدام یک از حالت های زیر اخذ رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از 58

 "95نقلیه مصوب سال ل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ش ص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای "مزایای مندرج در 

 معتبر است:

 ب( با توافق زیان دیده و بیمه گر     الف( با توافق زیان دیده و بیمه گذار

 ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بالاثر است.د(     ج( با توافق زیان دیده، بیمه گر و بیمه گذار
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کدام  "95نقلیه مصوب سال در اثر حوادث ناشی از وسایل  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ش ص ثالث ". بر اساس 59

 مورد صحیح است؟ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند:

وسیله نقلیه خود را  خارج از کشور در قبال خسارت های بدنی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصوالت آنها به اشخاص ثالث وارد میشود  الزاماً بایدالف( 

 .وگرنه از ورودشان به کشور جلوگیری بعمل می آید بیمه کنند

را به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود ب( مکلفند هم در خارج از کشور و هم هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود 

 در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصوالت آنها به اشخاص ثالث وارد میشود بیمه کنند.

 ستفاده از وسیله نقلیه مذکور را در ایران نخواهند داشت.تحویل مقامات گمرک بدهند و حق اوسیله نقلیه خود را باید ج( هنگام ورود به مرز ایران 

، مکلفند هنگام د( در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند

مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصوالت آنها به اشخاص ثالث وارد میشود بیمه ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و 

 کنند.

در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای .  61

 مراجعه کنند....... تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به 

 د( وزارت دادگستری  بیمه گرج(     سندیکای بیمه گران ایرانب(   نیروی انتظامیالف( 

 .صورت می گیرد........  و ........ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق . 61

 مسبب حادثه –ب( مامور راهنمایی و رانندگی     شرکت بیمه مربوط -زیان دیده الف(

 مامور راهنمایی و رانندگی -د( قوه قضاییه     مسبب حادثه -ج( مالک خودرو

هرگاه " 95نقلیه مصوب سال قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ش ص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  ". بر اساس 62

 :معرفی کند ش صی برخالف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه

 به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود ب(    الف( تنها اخطار شفاهی دریافت می کند

 د( هیچکدام   ج( اگر خسارت شدید نباشد مجازاتی ندارد

نقلیه مصوب سال قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ش ص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  "بر حسن اجرای . ....... 63

 می نماید.نظارت  "95

 د( راهنمایی و رانندگی   ج( نیروی انتظامی  قوه قضاییه  ب(  بیمه مرکزیالف( 

 . تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه:64

 به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود ب(   الف( از ظرفیت مجاز خودرو کم می شود

 د( جنین به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود و اطفال زیر دو سال بی تاثیر است     ج( تاثیری در ظرفیت مجاز خودرو ندارد

 است ........،   » صندوق تأمین خسارت های بدنی«مرکز اصلی . 65

 د( تهران    ج( کرمان    ب( شیراز   الف( اصفهان

 :ستستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف ا  ،برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه. 66

 الف( کارت سوخت صادر کند

 ب( بیمه نامه صادر کند

 .از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن خودداری کندج( 

 د( موارد الف و ب

 گر اعالم نماید؟گذار موظف است که وقوع خسارت را سریعا به بیمه. بر اساس کدام ویژگی قانونی قرارداد بیمه، بیمه67

 د( یک جانبه بودن  ج( رضایت   مشروط بودن( ب    شخصی بودن(الف
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 ؟نیستپذیر های یک ریسک بیمه. کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی68

 ب( غیرتصادفی بودن خسارت     گیری بودن شدت خسارتقابل اندازه (الف

 د( غیرعمدی بودن خسارت    ج( قابل محاسبه بودن احتمال وقوع خسارت

 است؟ صحیح( Average condition) نسبی قاعده مورد در گزینه . کدام69

 .شودمی اعمال اشخاص هاینامهبیمه در اغلب قاعده الف( این

 .استآن مقدار از اموالش است که آن را بیمه نکرده  مسئولخود  گذاربیمه قاعده این ب( طبق

 .است گذاربیمه اموال واقعی حد از کمتر گذاریارزش مسئول گربیمه قاعده این ج( طبق

 یچکدامهد( 

 دهد؟می نشان بهتر را بندیشرط و بیمه تفاوت گزینه کدام. 71

 .است غیرمولد فعالیتی اجتماعی نظر از دو هر بندیشرط و بیمه( الف

 .شودمی تامین گذاربیمه هزینه از گربیمه منفعت بیمه، ب( در

 داشته است. وجود قبل از ی است کهخالص ریسک روشی برای مقابله با بیمه اما شودمی ایجاد جدید سوداگرانه ریسک بندیشرط در( ج

 است.  یحهمه موارد صحد( 

 هایی است؟. قلمرو اجرای اصل جانشینی شامل چه بیمه71

 د( همه موارد  ج( بیمه عمر   ب( بیمه اموال   الف( بیمه اشخاص

 گروهی صحیح نیست؟ . کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه حوادث72

 شود.گذار نامیده میکند بیمهای که قرارداد بیمه را منعقد میالف( شخص یا موسسه

 شوند.شده نامیده میب( کارکنانی که قرارداد بیمه در موردشان منعقد شده است بیمه

 دهد.شده باید رسید تسویه کامل خسارت را به شرکت بیمه ارائه ج( در زمان پراخت غرامت، بیمه

 تنهایی علیه شرکت بیمه اقامه دعوی کند.تواند بهای میشدهد( هر بیمه

 نامه حوادث کدام است؟ترین عامل در تعیین نرخ حق بیمه در بیمه. مهم73

 شدهد( وضعیت سالمت بیمه  شدهبیمه یا فعالیتهای ج( شغل  شدهب( جنسیت بیمه   شدهالف( سن بیمه

شوود و  گر از ... روز ازکارافتادگی موقت محاسبه میه عمومی ناشی از حادثه، تعهد پرداخت غرامت بیمه. در بیمه غرامت روزان74

 حداکثر برای .... روز خواهد بود.

  هشتاد -ب( چهارمین    یکصد و هشتاد-الف( دهمین

  یکصد و هشتاد-چهارمین د(   یکصد و هشتاد -ج( چهاردهمین

 شود؟بیمه حوادث اش ا  پوشش داده نمیکدام یک از موارد زیر در  .75

 ب( نقص عضو و ازکارافتادگی دائم      الف( فوت در اثر حادثه

 د( هزینه پزشکی درمان جرح ناشی از حادثه  شده عمدا موجب آن شود ج( صدمات بدنی که بیمه
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 درست است؟« مسئولیت». کدام عبارت در مورد کلمه 76

 ب( به معنای جوابگو بودن است.  الف( اسم مصدر است و از مصدر سوال گرفته شده است.          

 د( همه موارد صحیح است.  ج( به معنای پرسیدن و بازخواست کردن است.                         

 . کدام گزینه در مورد بیمه مسئولیت مدنی با تضمین غیرمحدود صحیح است؟77

 گذار معلوم است.و حدود پیامد مالی مسئولیت مدنی بیمه الف( میزان

 گذار نامعلوم است.ب( میزان و حدود پیامد مالی مسئولیت مدنی بیمه

 شده، در قرارداد بیمه مشخص است.گذار پیشاپیش، به صورت مبلغ بیمهج( بدهی مسئول خسارت یا پیامد مالی تحقق مسئولیت مدنی بیمه

 د( هیچکدام 

 های زیر باعث بروز مشکل خواهد شد؟نامهحق جانشینی در کدامیک از بیمه. حذف 78

 نامه تحت عنوان مسئولیت متقابل های مهندسی بدون دریافت الحاقی بیمهالف( بیمه

 شود.های حمل و نقل وقتی که حمل کاال توسط صاحب کاال انجام میب( بیمه

 تحت عنوان مسئولیت متقابل نامههای مهندسی با دریافت الحاقی بیمهج( بیمه

 د( هیچکدام

 در بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی، حق بیمه ............................... . 79

 الف( در تاریخ شروع پوشش بیمه نامه براساس کل سرمایه بیمه شده محاسبه و پس از کسر پیش پرداخت به بیمه گر پرداخت می شود.

 تاریخ شروع پوشش بیمه نامه براساس سرمایه بیمه شده محاسبه و به بیمه گر پرداخت می شود.ب( در 

 ج( پس از اتمام مدت بیمه براساس ارزش روز ساختمان محاسبه و به بیمه گر پرداخت می شود.

 روز پس از تاریخ شروع پوشش بیمه به بیمه گر پرداخت می شود. 01د( حداکثر 

 گیرند؟های مهندسی تحت پوشش قرار مییدر و تاورکرین براساس کدام یک از انواع بیمه نامهبیل مکانیکی، گر. 81

 ب( تجهیزات الکترونیکی  های مسکونیالف( عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 شدههای تکمیلد(سازه   آالت و تجهیزات پیمانکاریج( ماشین

 . بازاریابی کششی با چه چیزی شروع می شود؟81

 د( رسانه ها  ج( مشتری    ب( نحوه توزیع    حصوالت الف( م

 ؟نمی باشد. کدام یک از اقدامات زیر در بازاریابی بیمه مفید 82

 ب( محدود کردن قلمرو بازاریابی     دادن به مشتریان پاداشالف( 

 د( توسعه مرحله به مرحله     ج( افزایش هزینه های ثابت

 ؟مشکالت بازاریابی بیمه در ایران است کدام یک از گزینه های زیر از .83
 همه موارد د(  فقدان تنوع و خالقیت در بیمه های عمر ج(   برنامه تبلیغاتی نامناسب ب(   نبود توسعه فرهنگ بیمه الف(

 ، در متون ت صصی بیمه کدام است؟ «Broker»معادل فارسی کلمه  .84
 کارشکن بیمه  د(  ج( کارگزار بیمه   مقصر حادثه  ب(  آالت بیمه شکست ماشین الف(

 کدام گزینه است؟« خسارت»معادل انگلیسی  .85

 Lossد(    Lose ج(   Harm Payب(   Damage Pay الف(

 کدام گزینه است؟    « بیمه اتکایی»معادل انگلیسی  .86

 Reinsurance د(  Reliable Insuranceج(  Rely Insurance ب(  Primary Insurance الف(
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 در متون ت صصی بیمه کدام است ؟    « بیمه دریایی»معادل انگلیسی  .87
 Sea Insurance ب(     Marine Insurance الف(

 Lake Insurance د(     River Insuranceج( 

 به چه معنی است؟ Insurable Interestاصطالح  .88

 ایامور بیمه د(   ایبیمه خسارت ج(  ایعالقه بیمه ب(  پذیرنفع بیمه الف(

 گران و ارائه نرخ پیشنهادی چیست؟ترین ساز و کار دریافت اطالعات الزم توسط بیمه. به طور سنتی رایج89

 ب( مراکز خدمات اینترنتی بیمه  های تکمیلیالف( بازدید از محل و پرسشنامه

 نامهفرم پیشنهاد بیمهد(     بیمه  تلفنی خدماتج( مراکز 

 در مورد فرم پیشنهاد بیمه کدام گزینه صحیح نیست.  . 91

 شود.گر تکمیل میالف( فرمی است که توسط بیمه

 نامه را تهیه کند.کند ریسک را ارزیابی و بیمهگر را قادر میب( این فرم بیمه

 دهد، الزامی نیست.میگر نرخ ارائه ای که بیمهج( تکمیل فرم پیشنهاد بیمه در مرحله

 د(هیچکدام 

  آید؟رو کدام شکل به جای عالمت سوال میدر سری روبه. 91

 

 ب(   الف( 

 د(   ج( 

 . کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟92

 د( شبنم   ج( فاطمه   ب( محمد    الف( سیما 

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟. 93

 درست-صحیحد(    شب-ج( روز  بد-خوبب(  بی نمک                -لف( شورا

 آید؟. کدام گزینه به جای عالمت سؤال می94

 6، 9، 14، ؟ ، 31

 21د(     20ج(     05ب(     0الف(

 نمایید.. یک کشتی بادبانی با استفاده از نیروی باد در جهت شرق به غرب در حرکت است. مسیر باد را مش ص 95

    ب( غرب به شرق    الف( شرق به غرب 

 د( بستگی به زاویه قرار گرفتن بادبان روی عرشه دارد.   ج( شمال به جنوب 

 ی. رابطه اتومبیل با راه مثل رابطه96

 د( قطار است با رود  ج( کدخدا است با ناخدا  ب( قایق است با کشتی  الف( قایق است با رود 

 سال قبل اوست، محمد چند ساله است؟ 6سه برابر سن سن کنونی حسن . 97

 د( نمی توان گفت    00ج(     08ب(     20الف( 
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 :سری عددی زیر را کامل کنید. 98

 3، 9، 27، 81؟ ،

 0200د(      250ج(     025ب(     55الف(

 4کمک خلبان و  4خلبان،  6مهندس پرواز الزم باشد، با  1کمک خلبان و  2خلبان،  1اگر برای پرواز و هدایت هر هواپیما . 99

 توان چند هواپیما را همزمان به پرواز درآورده و هدایت نمود؟ مهندس پرواز می

 0د(     5ج(      0ب(      2الف(  

یک گلوله سفید از  حتماًگلوله سفید وجود دارد، پس از چند بار درآوردن گلوله  5زرد و  گلوله 11گلوله قرمز،  4ای در کیسه. 111

 کیسه درآمده است؟ 

 05د(     05ج(     0ب(      5الف(  
 

 


