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درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباري ......... معادل اندکنند موظفمؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می. 1
نمایند به بیمه مرکزي ایران واگذار از معامالت مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می

.نمایند
75)  د50)  ج30)  ب25)  الف

.یابدرسمیت میءنفر از اعضا......... جلسه شوراي عالی بیمه با حضور حداقل .2
6) د5) ج4) ب3) الف

است؟وظایف شوراي عالی بیمه کدام گزینه از .3
.تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد) الف

هاي اتکاییها و نظارت بر امور بیمهنامهو شرایط عمومی بیمهتعیین انواع معامالت بیمه) ب
هاي الزم براي هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمهنامهآیینتصویب ) ج
.سه مورد صحیح استهر ) د
:گر عبارت است ازقانون بیمه، مسئولیت بیمه19طبق ماده .4

بالفاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بالفاصله بعد از حادثهشده تفاوت قیمت مال بیمه) الف
است با قیمت باقیمانده آن بعد از حادثهنامه داشتهشده در زمانی که کمترین قیمت را در طول مدت زمان بیمهتفاوت قیمت مال بیمه) ب
نامه ن در زمانی که بیشترین قیمت را در طول مدت زمان بیمهشده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با اصل آتفاوت قیمت مال بیمه) ج

.استداشته
قیمت اصل مال به اضافه حق تعمیر مال) د
؟ باشدنمیبیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگري در چه صورتی باطل بیمه،قانون23ماده طبق.5

.گذار شودنامه عاید بیمهکه منفعت بیمهدرصورتی) ب. باشددادهکتباًراخودرضایتقبالًشخصآنکهصورتیدر) الف
.گذار نشودنامه عاید بیمهکه منفعت بیمهدرصورتی) د.باشدندادهکتباًراخودرضایتقبالًشخصآنکهصورتیدر) ج
موقعدرعادلهقیمتبراضافهتقلب،قصدبارامالیاونمایندهیاگذاربیمهچنانچهبیمه،قانون11مادهطبق.6

کند؟میپیداسرنوشتیچهبیمهعقدباشد،دادهقرارداد، بیمهعقد
.قوت خود باقی استبه) د.گرددمنفسخ می) ج.شودمیباطل) ب.شودفسخ می) الف

......اعتصاب- شورش-ازجنگناشیخساراتبیمه،قانون28ماده طبق.7
.پرداخت نیستدر هیچ حالتی قابل ) الف

.باشدگر میدر تعهد بیمه) ب
.باشدشدهشرطنامهبیمهدرآنخالفکهآنمگربودنخواهدگربیمهتعهددر)ج
.استجنگ قابل پرداخت نیست ولی شورش و اعتصاب در همه حالت قابل پرداخت ) د
وقوعصورتدرکند،میبیمهاسترهنیاوثیقهاونزدکهرامالیطلبکاروقتیبیمه،قانون7مادهطبق.8

........ بیمه حادثه، شرکت
.کندمیپرداختمالصاحببهراطلبکار، خسارتطلبمیزانبهتوجهبدون)الف

ww.کندمیپرداختطلبکاربهطلبمیزانبهتوجهبدون)ب
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.شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفتگذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است بهمیزان آنچه که بیمهرا تاخسارت)ج
.کندمیتقسیممالصاحبوطلبکاربینمساوينسبتبهآنمیزانبهتوجهباراخسارت)د
است؟صحیحجملهکدام. 9

.بودمالى را به کمتر از قیمت واقعى بیمه کند، عقد بیمه باطل خواهدبه قصد تقلبگذار چنانچه بیمه) الف
.گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشتگر، بیمهدرصورت توقف یا افالس بیمه) ب
مجدداًخطرهمانمقابلدرشخصهماننفعبهرامالهمانتواننمىاستباقىبیمهکهمدتىدرباشدشدهبیمهمالىکهدرصورتى) ج

.کردبیمه
.موارد الف و ب صحیح است) د

یک از موارد ذیل است؟کدامشرایط اهلیت استیفاء . 10
.هر سه مورد صحیح است) درشد     ) جبلوغ     ) بعقل     ) الف
در آنهادرطرفینتعهداتواستوقتصرفمستلزم« :استبیمهعقدخصوصیتکدامبهمربوطعبارتاین.11

؟»شودمیگذاشتهاجرابهطوالنینسبتاًزمانمدت
مستمرعقد) دالحاقیعقد) ججایزعقد) بمعوضعقد) الف
هاي دفاع از قرارداد بیمه در گر مسئول پرداخت هزینهبراساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، بیمه.12

دادگاه است؟ 
تصادفی بودن) داذعان) جشخصی بودن  ) بمشروط بودن            ) الف
صحیح است؟» انتقال ریسک «در مورد عبارت کدام گزینه.13

.انتقال ریسک به معنی پرداخت غرامت به هنگام وقوع خسارت است) الف
تري نسبت به بیمه شده براي پرداخت شود که معموالً در وضعیت مالی قويگري منتقل  میشده به بیمهیعنی ریسک خالص از بیمه) ب

.خسارت قرار دارد
.گذاران استریسک بین بیمهبه معنی انتقال ) ج
. گذار استگر و بیمهمنظور یک کاسه کردن ریسک بین بیمه) د

پذیر وجود نداشته باشد ولی پرداخـت خسـارت انجـام    در قرارداد بیمه اموال، اگر در زمان خسارت نفع بیمه.14
یک از اصول اساسی بیمه نقض شده است؟شود، از دیدگاه حقوقی کدام

اصل جانشینی) داصل غرامت) جاياصل نفع بیمه) بنیت و اعتماد متقابلاصل حسن ) الف
ها بزرگی خسارت به حدي است که ممکن است منجر به ورشکستگی هایی هستند که در آنریسک. ......... 15

.شرکت شوند
هاي یکنواختریسک) دهاي غیرمهمریسک) جهاي مهمریسک) بهاي بحرانیریسک) لفا

.است.............. هایی با فراوانی کم و شدت کم بهترین روش رویارویی با خسارت.16
wwواگذاري) دبیمه) جاجتناب) بنگهداري) الف
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هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام.17
.تر استگري بیمه شخصی از بیمه تجاري پیچیدهبیمه) الف

.تر استپیچیدهگري بیمه تجاري از بیمه شخصی بیمه)ب
.ها یکسان استگري همه انواع بیمهمعموالً پیچیدگی بیمه) ج
.گري استترین نوع بیمهگري شخصی پیچیدهبیمه) د

پذیر نیست، وجه پرداختی اولیه از سوي بیمه دقیق امکاندر مواردي که در ابتداي دوره بیمه، تعیین حق.18
نامند؟ گذار را چه میبیمه
.الف و ب صحیح استموارد)دبیمهحداقل حق) جبیمهسپرده حق) ببیمه اولیه حق) الف
..............................بیمه عبارتست ازبازاریابیآمیخته. 19

فروشوکشش،تبلیغ،تولید) بفیزیکیتوزیعوفرایندافراد،توسعه،مکان،قیمت،محصول،)الف
اینترنتیتوزیعومشتري،فروش،سود) داینترنتیتوزیعومشتري،فروش،سودمکان،،تبلیغ،تولید) ج

عبارت زیر با کدام دیدگاه بازاریابی تطبیق بیشتري دارد؟. 20
هاي عمر توان بر مسائل تغییرات ساختار جمعیتی کشور، منافع بلندمدت بیمهبراي گسترش بازار بیمه عمر می"

براي کشور و کاهش بار مسئولیتی دولت تأکید داشت و با ارائه محصوالتی جدید در این زمینه، پویایی و 
".اد بیشتري را جذب کنداي وارد نمود تا بتواند افرپذیري بیشتري به این رشته بیمهانعطاف

دیدگاه محصول) ددیدگاه تولید) جدیدگاه بازاریابی اجتماعی) بدیدگاه فروش) الف
؟استمهماریبسيمداريمشتريسازادهیپدراويازهایندركويمشترشناختويمشترباتعاملچرا .21

.کندیميبازییسزابهنقشکارکنان شرکتایجاد رضایت دردررایز)الف
.کندیميبازییسزابهنقشکارکنان شرکتنگهداريدررایز)ب
.کندیميبازییسزابهنقشانیمشترحفظدرهموجذبدرهمرایز)ج
.کندیميبازییسزابهشناسایی نقاط ضعف مشتریان نقشدررایز) د

یکبار باید به بیمه مرکزي ....... کارگزاران هر گذاران از نمایندگان یا گزارشات مربوط به شکایت بیمه.22
.گزارش شود

ماه   12) نه ماه                             د) جشش ماه)  بسه ماه                       ) الف
ست؟در مواردي که تبلیغ بیمه داراي اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزي چی. 23

.هر سه مورد صحیح است) دجلوگیري از انتشار تبلیغ) جاصالح تبلیغ) بتغییر تبلیغ) الف
؟نیستها کدام گزینه صحیح نامهرسانی شفاف و صحیح در بیمهدر خصوص اطالع.24

.گر استنامه امضاء شده  بر عهده بیمهمسئولیت درج اطالعات صحیح در بیمه) الف
.شودگر تفسیر مینامه امضاء شده، موضوع به نفع بیمهابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمهدر موارد داراي ) ب
.شودگذار تفسیر مینامه امضاء شده، موضوع به نفع بیمهدر موارد داراي ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه)ج
نامه را اي یا تغییر در شرایط بیمهتغییر در پوشش بیمهگر موظف است هرگونه گذار یا الزام قانونی، بیمهدر صورت درخواست بیمه) د

ww.پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام برساند
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هاي زیر صحیح است؟ از گزینهیککدامشوراي عالی بیمه 81نامه شماره طبق آیین.25
هاي بیمه با رعایت هاي بیمه است که شرکتبیمه انواع رشتهتوجه به تابع توزیع ریسک جزو معیارهاي عمومی تعیین نرخ حق) الف

. ها باید تعیین نرخ نمایندآن
ها هاي بیمه با رعایت آنهاي بیمه است که شرکتبیمه انواع رشتههاي اداري و عملیاتی جزو معیارهاي عمومی تعیین نرخ حقهزینه) ب

. باید تعیین نرخ نمایند
ها باید آنهاي بیمه با رعایتهاي بیمه است که شرکتبیمه انواع رشتهکلوزهاي مورد استفاده جزو معیارهاي عمومی تعیین نرخ حق) ج

.تعیین نرخ نمایند
. موارد الف و ب صحیح است) د

...........، سهامداران نمایندگی حقوقی بیمه )نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75شماره نامهآیینطبق .26
.باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند) ب.شوندبدون هیچ شرطی، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می) الف

.هاي بیمه انتخاب شوندالزاماً باید از مدیران عامل شرکت)د.باید صرفاً اشخاص حقوقی باشند) ج
........براي یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشندنمایندهچنداگر .27

.تواند به هرکدام، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کندشرکت بیمه مربوط می)الف
.ها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کندتواند برحسب میزان فروش آنمیشرکت بیمه مربوط ) ب
.ها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کندتواند برحسب سابقه کار آنشرکت بیمه مربوط می) ج
.ها اعالم کندشرکت بیمه مربوط باید نرخ و شرایط یکسان را به آن) د

..........،  نماینده بیمه)امور نمایندگی بیمهنامه تنظیمآیین(75نامه شماره بر اساس آیین.28
.باشداي به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد میمجاز به عرضه خدمات بیمه) الف

.باشداي به نمایندگی از طرف چند شرکت بیمه طرف قرارداد میمجاز به عرضه خدمات بیمه) ب
.باشدمجاز به پرداخت خسارت نمی) ج
.باشدبه صدور بیمه نامه نمیمجاز) د

پروانه نمایندگی بیمه به متقاضیان داراي مدرك تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم در چه صورت ممکن اعطاي .29
است؟

. پذیر استایران امکان.ا.یید بیمه مرکزي جأدر صورت ت) ب.پذیر نیستامکان)الف
. در صورت داشتن سابقه کار کافی اشکالی ندارد) د.ذیربط خواهد بودمنوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ) ج

کدام گزینه در مورد صدور پروانه نمایندگی بیمه صحیح است؟.30
.شودصادر میگران ایرانسندیکاي بیمهتوسط ) الف

.شودتوسط کارگزار صادر می) ب
.شوداي معین صادر میهاي بیمهشتهرها یا همه رشتهایران در .ا.توسط شرکت بیمه پس از تایید بیمه مرکزي ج)ج
ww.شوداي صنعت بیمه صادر میتوسط انجمن حرفه) د
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ایران با تصمیم هیئت و یا کمیته لغو .ا.اي در صورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزي جاگر پروانه فعالیت نماینده. 31
.................................................شود
. اي داشته باشدتواند فعالیت بیمهاین شخص هرگز نمی) الف

. در شرکت بیمه دیگري فعالیت داشته باشدعنوان نمایندهلغو پروانه، بهدوره در طیتواند این شخص می) ب
عنوان نماینده بیمه و یا کارگزار کنند، بههر یک از مراجع مذکور تعیین میتواند پس از لغو پروانه براي مدتی کهاین شخص نمی) ج

.رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد
.تواند به عنوان کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت نمایداین شخص در طی دوره لغو پروانه نمایندگی می) د

از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به ....................... سال مالی نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر. 32
.هاي خود منظور نمایددر حساب...................... عنوان 

قسمت نقدي سرمایه-حداقل بیست درصد) بقسمت نقدي سرمایه-حداقل پانزده درصد)الف
سرمایه-بیست و پنج درصدحداقل ) داياندوخته سرمایه-حداقل ده درصد) ج

ماند؟ تضمین تودیع شده توسط نماینده نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت بیمه باقی می. 33
نحوه استرداد آن چگونه است؟

.شودطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میبه-یک سال)الف
بیمه مرکزيتوسط -یک سال) ب
.شودخود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میطور به-سه سال) ج
با درخواست کتبی نماینده-دو سال) د

چند درصد است ؟ نماینده حقیقی بیمهبراي ) صورت مستقلبه(کارمزد بیمه شکست شیشه . 34
درصد6) ددرصد5) جدرصد12) بدرصد10) الف
چند درصد است ؟ شرکت نمایندگی بیمهکارمزد بیمه اکتشاف و استخراج نفت و گاز  براي .35

درصد12) ددرصد10) جدرصد6) بدرصد5) الف
اي از سوي شخص کارگزار ضروري است؟خرید کدام رشته بیمه. 36

بیمه درمان تکمیلی کارکنان) ببیمهکارگزاريفعالیتايحرفهبیمه مسئولیت) الف
سوزي محل فعالیت کارگزار بیمه آتش) دبیمه عمر کارکنان کارگزاري ) ج

در مورد پرتفوي کارگزار، کدام گزینه صحیح است؟. 37
محسوببیمهکارگزارپرتفويباشد،میمعتبروشدهصادروياختصاصیکدباوبیمهکارگزارپیشنهادبهکههایینامهبیمه) الف
.شودمی
.دهدانتقالدیگريبیمهکارگزاربهمربوطبیمهمؤسسهاطالعباومرکزيبیمهموافقتباراخودپرتفويتواندمیبیمهکارگزار) ب
.وي نباشنداختصاصیکدشود حتی اگر دارايمیمحسوبکارگزارباشند پرتفويشدهصادرکارگزارپیشنهادبهکههایینامهبیمه) ج
ww.موارد الف و ب صحیح است) د
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ارسال براي کدام نهاد خود را مالیدورهآخرینمالیاتیاظهارنامهساالنه تصویراست بیمه ملزمکارگزار.38
؟نماید

بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران) بسازمان امور مالیاتی کشور ) الف
گران ایرانسندیکاي بیمه) دهاي بیمه طرف قرارداد با کارگزاري کلیه شرکت) ج

کدام گزینه در مورد تغییر مدیرعامل کارگزاري حقوقی صحیح است؟ . 39
. شودبا تصویت هیات مدیره انجام می) الف

. شودبا نظر شخص مدیرعامل و موافقت سایر اعضاي هیات مدیره انجام می) ب
. شودبا درخواست اکثریت سهامداران انجام می) ج
.استمرکزيبیمهکتبیموافقتاعالمبهمنوط) د

تضمین کارگزار بیمه باشد؟تواندنمیکدام مورد .40
سررسیدازقبلبازخریدقابلیتبانامبیمشارکتاوراق) بوجه نقد) الف

سهام معتبر در سازمان بورس اوراق بهادار) دبانکیضمانتنامه) ج
کدام گزینه در مورد تغییر محل کار کارگزار صحیح است؟. 41

.  تواند محل کار خود را تغییر دهدکارگزار به هیچ وجه نمی) الف
.بایست بالفاصله پس از تغییر محل مراتب را به بیمه مرکزي اعالم نمایدکارگزار می) ب
. اعالم تغییر محل کارگزاري به بیمه مرکزي الزم نیست) ج
.استمرکزيبیمهقبلیتأییدیهاخذبهمنوطبیمهکارگزارفعالیتمحلتغییر) د

کارگزار بیمه حقوقی چگونه ثبت می شود؟. 42
ریالمیلیونپانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) الف

ریالمیلیونپانصدومیلیارددواولیهسرمایهحداقلباعامسهامیتعاونییاعامسهامیشرکت) ب
ریال میلیونسه میلیارد و پانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

حقیقی،کارگزاريپروانهاز موارد زیر جزو ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضییککدام.43
؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعامل

کشوررسمیادیانازدیگریکییااسالمبهاعتقاد) الف
سنسال25حداقلداشتن) ب
فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتأییدموردکارشناسیمدركحداقلداشتن) ج
اي براي دارندگان مدرك کارشناسی در رشته بیمهسال سابقه فعالیت بیمه3داشتن حداقل ) د

است؟ گزینهدر متون تخصصی بیمه کدام، »Risk Prevention«معادل فارسی عبارت .44
کاهش ریسک ) دپیشگیري از ریسک) جنگهداري ریسک ) بانتقال ریسک ) الف
است؟ گزینه ، در متون تخصصی بیمه کدام »Extensions«معادل فارسی کلمه . 45

انفجار) دهاي اضافی قابل ارائهپوشش) جاستثنائات) بتوسعه فاجعه)الف ww
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شود کدام گزینه است؟    که در محاسبه حق بیمه استفاده می» عامل سربار«معادل انگلیسی .46
Loading Factor)دInterest)جGross Premium)بFinal Premium)الف

کدام گزینه است؟    » بیمه عمر اعتبار«معادل انگلیسی . 47
Value)بCredit Life Insurance)الف Insurance

Face Value of Policy)دEndowment  Insurance) ج

هاي زیر است؟معادل کدام یک از گزینه» گذاريریسک سرمایه«.48
Interest Risk) بInvestment Risk) الف

Residual Risk) دInsurable Risk)ج

شود؟کدام مورد بیشتر استفاده میاي، ازهاي الکترونیکی و رایانهدر اطفاء حریق سیستم.49
کنندهسیستم اطفاء حریق از نوع گازي یا حاوي پودر خاموش) الف

هاي خاموش کننده حاوي آب و مایعات شیمیاییکپسول) ب
سیستم اطفاء حریق خودکار از نوع آبی) ج
.موارد ب و ج صحیح است) د

؟باشدنمیهاي زیر جزو عناصر مثلث آتش یک از گزینهکدام.50
دما) داکسیژن ) جايفعل و انفعاالت هسته) بجسم سوختنی) الف
یک از موارد زیر دزدي با شکست حرز تلقی سوزي طبق شرایط عمومی بازار ایران، کدامهاي آتشدر بیمه.51

نیست؟گر و در تعهد بیمهشودنمی
.شودگونه مانعی وارد هاي معمولی که سارق بدون هیچدزدي) الف

شکستن در و پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن) ب
ورود به محل دزدي با تهدید و عنف) ج
.روندیمعموالً براي باز کردن قفل به کار می کهآالت و ادواتیرو سایتقلبیدکلیلهبازکردن درب به وس) د

عنوان تاریخ روزي که به............... ساعت مدت بیمه ازي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا6براساس ماده .52
یابد، مگر آنکه نامه خاتمه میروز انقضاي بیمه............. است آغاز و در ساعت نامه قید گردیدهشروع در بیمه

.باشدنامه تصریح شدهخالف آن در بیمه
10-8)د8-8) ج8-10) ب12–12) الف
دستازراخودحقوقگذاربیمهموردکدامدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا22براساس ماده .53
؟باطل استیمهو قرارداد بدهدمی
.استبیمه خطري که قبالً تحقق یافته) الف

بیمه مضاعف مورد بیمه به قصد تقلب) ب
گذار و یا قائم مقام ويالحقوق اعم از بیمهدر موضوع بیمه توسط ذويمشارکت و یا مباشرت در خسارت عمدي) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

@iranarze

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir

https://t.me/iranarze


8

باشد؟سوزي میهاي آتشیک از موارد زیر بیانگر اهمیت بیمهکدام.54
.داردیهاي ملیینقش مؤثري در حفظ و حراست ثروت و دارا)الف

. کنندیتآسوده فعالیالیاست تا با خگذاران یهدر خدمت اقتصاد و سرما)ب
.کندیرا فراهم میصنعتوتجاريی،هاي مسکونبناي ساختمانیدتجد) ج
.هر سه مورد صحیح است)د

هاي الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در هاي وارده به وسایل و دستگاهدر بیمه بدنه اتومبیل، خسارت.55
............ها باشد در کارکرد آنکه ناشی از نقص و خرابی صورتی

. باشددر تعهد نماینده بیمه می) ب.باشدگر نمیدر تعهد بیمه) الف
. باشدنامه میهاي اصلی بیمهجزو پوشش) د.بیمه اضافی قابل جبران استدرصورت پرداخت حق) ج
ه نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت در بیمه بدنه اتومبیل، چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیل.56

.................................گر، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود آن به بیمه
نامه بازیافت خسارت مصوب شوراي عالی بیمه به فروش برساند و سهم گر موظف است وسیله نقلیه را با رعایت آیینبیمه) الف
.جه به درصدي که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وي پرداخت نمایدگذار را از مبلغ بازیافتی با توبیمه
.گذار نداردگونه تعهدي در قبال بیمهگر است و وي هیچوسیله نقلیه مذکور متعلق به بیمه) ب
. گذار تحویل نمایدگر موظف است وسیله نقلیه مذکور را به بیمهبیمه) ج
.گذار بدهددرصد مبلغ دریافتی را به بیمه75فروشد و گر موظف است وسیله نقلیه را ببیمه) د

روز پس از ابالغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع ............... در بیمه بدنه اتومبیل، اثر فسخ در تمام موارد .57
.شودمی
20)د15) ج10)ب5) الف
.شودتعیین می.................. در بیمه بدنه اتومبیل، ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط .58

مالک موضوع بیمه) دگربیمه) جنفعذي)بگذاربیمه) الف
گذار عمداً براي جلوگیري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا در بیمه بدنه اتومبیل، در صورتی که بیمه.59

.................عمل نیاورد هاي الزم را بهنجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن اقدامات و احتیاط
.نامه را فسخ کندتواند بیمهگر میبیمه) ب.گرددنامه منفسخ میبیمه) الف

.گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهدتواند به نسبت تاثیر قصور بیمهگر میبیمه) د.نامه را ابطال نمایدتواند بیمهگر میبیمه) ج
گذار عهده بیمه، فرانشیز و استهالك برپرداخت خسارت در بیمه بدنه اتومبیلهاي یک از روشدر کدام.60

خواهد بود؟
.هر سه مورد صحیح است) دتعویض) جتعمیر) بپرداخت خسارت نقدي ) الف
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قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر "نامه موضوع فاقد بیمه،در صورتی که خودرو.61
وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، بوده و "ی از وسایل نقلیهحوادث ناش

........................باشدحقیقیشخص مالکاگرآنگاه
.شودشده محکوم میمجموع خسارات بدنی وارد%) 10(درصددهبه جزاي نقدي معادل ) الف

.شودمینبه جزاي نقدي محکوم ) ب
.شودخسارات بدنی واردشده محکوم میکل به جزاي نقدي معادل مجموع ) ج
.شودمیمجموع خسارات بدنی واردشده محکوم دو برابر به جزاي نقدي معادل ) د

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از "21ماده 3براساس تبصره .62
بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادي مجلس یک..................صندوق مکلف است هر ،"وسایل نقلیه

.ارائه کند
سه سال) دشش ماه) جسه ماه ) بدوازده ماه) الف
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل "39براساس ماده .63

و ............... صورت نقدي و با توافق حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت بهدر "نقلیه
.گیردصورت می............... 

مسبب حادثه–مأمور راهنمایی و رانندگی ) بشرکت بیمه مربوط-دیدهزیان)الف
رانندگیمأمور راهنمایی و -قوه قضاییه ) دمسبب حادثه-مالک خودرو) ج

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل "62براساس ماده .64
.......................کندعنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفیهرگاه شخصی برخالف واقع خود را به،"نقلیه
.شودبه مجازات حبس درجه هفت محکوم می)ب.کندتنها اخطار شفاهی دریافت می) الف

.شودبه پرداخت جزاي نقدي محکوم می) د.اگر خسارت شدید نباشد مجازاتی ندارد) ج
گیرنده با خودرویی برخورد کرده و آموزش) وسط مرکز مجازت(اي در حین آموزش رانندگی حادثهدر .65

باشد؟دیده چگونه میزیانجبران خسارت خودرو . گردددیدگی آن میموجب آسیب
. خسارت را آموزشگاه رانندگی باید بپردازد) الف

.کندپردازد و از آموزشگاه رانندگی بازیافت میدهنده میخسارت را آموزش) ب
.بوددهنده قابل بازیافت نخواهد گیرنده یا آزمونگردد و از آموزشگر به زیاندیده پرداخت میبیمهخسارت از سوي ) ج
.گیرنده مسبب حادثه قابل جبران استدیده فقط از آموزشخسارت زیان) د
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اي به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه که چندین تابلوي برق بوده خسارت سنگینی وارد در حادثه.66
بود؟دیده چگونه خواهدهاي برق آسیبدر این حالت جبران خسارت وارده به تابلو. گرددمی
. دیده به عهده راننده مقابل استهاي آسیبخسارت تابلوجبران ) الف

. گر وسیله نقلیه مسبب حادثه قابل جبران استدیده از سوي بیمههاي آسیبخسارت تابلو) ب
. جبران خسارت به عهده صندوق است) ج
خارج است و "شی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث نا"از شمول بیمه موضوع ) د

. جبران نخواهد شد
نامه معتبر است، به موجب گزارش مقامات انتظامی هنگام حادثه، مواد راننده مسبب حادثه که داراي بیمه.67

در این حالت غرامت از سوي چه . گرددتن از سرنشینان خودرو می2مخدر استعمال نموده و منجر به فوت 
گردد؟میمرجعی پرداخت 

. هاي بدنی بوده و قابل بازیافت استدر تعهد صندوق تأمین خسارت) الف
دیده از طریق مراجع قانونی به راننده مقامی زیانتواند به قائمباشد و پس از آن میدیده میگر مکلف به پرداخت خسارت زیانبیمه)ب

.مراجعه کندمسبب حادثه براي بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده 
. هاي بدنی قابل پرداخت استبعد از تأیید شرکت بیمه از محل صندوق تأمین خسارت) ج
. در تعهد بیمه مرکزي است) د

...............در صورت شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه .68
.نامه ثالث غیر قابل جبران استخسارت از محل بیمه) الف

. شودجبران میی تأمین خسارت بدنصندوقتوسطوارد به اشخاص ثالث بدنیهاي خسارتصرفاً) ب
. شودهاي مالی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین خسارت بدنی جبران میصرفاً خسارت) ج
.شودخسارت توسط بیمه مرکزي جبران می) د

کدام "حوادث ناشی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر"براساس . 69
باشد؟یک از موارد زیر تعریف حوادث می

یلاز وسایخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشياجباریمهقانون ب"هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع ) الف
انفجاریاوسوزيآتشواژگونی،–سقوط –تصادم –و محموالت آنها از قبیل تصادف "یهنقل
وسایلازناشیحوادثاثردرثالثشخصبهشدهواردخساراتاجباريبیمهقانون"موضوعنقلیهوسایلازناشیسانحهنوعهر)ب

بر اثر حوادث غیرمترقبه"نقلیه
یواکتیوو رادیز تشعشات اتمایناشیممستقیرو غیمخسارت مستق) ج
.صحیح استبوالفموارد) د
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که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تایید بیمه مرکزي قرار گیرد، شـرکت  در صورتی.70
...............بیمه 
.کندفعالیت نماینده را محدود می) الف

.نمایدنسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می) ب
.کندفعالیت نماینده را معلق می) ج
. پذیر استفوق امکانمواردحسب اعالم بیمه مرکزي هر یک از ) د

، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟54نامه براساس آیین. 71
75نامه معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین) الف

75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین85حداکثر ) ب
.درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شوراي عالی بیمه تجاوز کند70کارمزد نماینده فروش نباید از ) ج
75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین90حداکثر ) د

مدرك تحصیلی مورد نیاز براي درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر ، حداقل54نامه براساس آیین. 72
کدام است؟

فوق دیپلم) دفوق لیسانس) جلیسانس) بدیپلم) الف
.اندازي صعودي ترکیب یافته استاز یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس......... بیمه. 73

عمر به شرط حیات) دعمر مختلط)جعمر ساده زمانی) بتمام عمر) الف
کدام گزینه در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟. 74

.شودهاي زندگی میمشارکت در منافع شامل انواع بیمه) الف
.باشندمیهاي مذکور سهیم درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه75گذاران بیمه زندگی در حداقل بیمه)  ب
. گیردهاي خطر فوت زمانی تعلق نمیگذاران بیمهمشارکت در منافع به بیمه) ج
. گذاري ذخایر ریاضی توسط شرکت بیمه دارندگران از منافع حاصل از سرمایهگذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمهبیمه) د

نامه را دارد؟گذار از چه زمانی امکان بازخرید بیمهگذاري، بیمهعمر و سرمایهدر بیمه . 75
. بیمه پرداخت کرده باشدحداقل یک سال تمام حق) ب. بیمه پرداخت کرده باشدماه تمام حق6حداقل ) الف

. بیمه پرداخت شده باشدحداقل اولین حق) د.بیمه پرداخت کرده باشدحداقل دو سال تمام حق) ج
شده از طریق عمر، تعیین وضعیت سالمت بیمه، در کدام نوع از بیمه)68(هاي زندگی بیمهنامه براساس آیین.76

پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟
عمر زمانی گروهی یکساله بیمه ) بیمه عمر جامع گروهی                                          ب) الف

wwهاي زندگیدر انواع بیمه) دبیمه عمر انفرادي شامل خطر فوت) ج
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در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود، . 77
.شودطور مداوم و معموالً یکسان پرداخت میشده بهحق بیمه تا زمان مرگ بیمه) الف

.یابدگذار، پرداخت حق بیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا کاهش میگر و بیمهبیمهبا توافق ) ب
.شودصورت افزایشی پرداخت میطور مداوم و معموالً بهشده بهحق بیمه تا زمان مرگ بیمه) ج
هیچکدام) د

تعلق .. ......نامه به باشد اندوخته بیمهشده پس از انقضاي مدت بیمه در حیات در بیمه عمر مختلط چنانچه بیمه. 78
. شودپرداخت می..... نامه به شده در طی مدت بیمه فوت کند اندوخته بیمهگیرد و در صورتی که بیمهمی
گذاربیمه-کنندگاناستفاده) بشدهبیمه-کنندگاناستفاده) الف

رگبیمه-شدهوراث بیمه) دکنندگاناستفاده-شدهبیمه) ج
نماید؟یید میأهاي زندگی به خارج از کشور را تبیمه مرکزي در چه شرایطی واگذاري اتکایی بیمه.79

شده از مبلغ دو میلیارد ریال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازادکه جمع سرمایه خطر فوت براي یک بیمهدر صورتی) الف
.بیمه اضافی تشخیص داده شودحقشده غیر عادي و مشمول که وضعیت سالمت بیمهدرصورتی) ب
هاي انفرادي و گروهینامهدر موارد تجمیع خطر در بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

؟نیستهاي بیمه عمر زمانی یک از عبارات زیر از ویژگیکدام. 80
.گرددمینفعان پرداخت شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذيدر صورت فوت بیمه) الف

.گرددنفعان پرداخت میشده در هر زمان، سرمایه بیمه به ذيدر صورت فوت بیمه) ب
.شودشده پس از مدت قرارداد، هیچ وجهی پرداخت نمیدر صورت حیات بیمه) ج
.شودهاي پرداختی مسترد نمیشده پس از مدت قرارداد، حق بیمهدر صورت حیات بیمه) د

.............  ، )68(هاي زندگی نامه بیمهبراساس آیین.81
.هاي زندگی عرضه نمایندتوانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهمؤسسات بیمه نمی) الف

.هاي زندگی ممنوع استنامهقبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو یا هزینه معالجات در بیمه) ب
.صورت مستمري پرداخت نمایندهاي زندگی را بهوانند تعهدات انواع بیمهتمؤسسات بیمه نمی) ج
سال 10بیمه ساالنه یا سرمایه خطر فوت در هاي عمر مختلط در صورت افزایش یا کاهش حقنامهمؤسسات بیمه مجاز نیستند در بیمه) د

.نامه، کارمزد متعلقه را تعدیل و تصحیح نماینداول بیمه
در بیمه درمان تکمیلی چیست؟"دوره انتظار"منظور از . 82

.گر تعهدي به پرداخت خسارت ندارددوره زمانی که طی آن بیمه) بگذاردوره زمانی الزم براي اعالم خسارت توسط بیمه) الف
wwدوره زمانی الزم براي انجام امور بستري بیمار در بیمارستان) د.نامه استدوره انتظار، همان مدت بیمه) ج
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گر است؟نامه درمان تکمیلی خارج از تعهد بیمههاي زیر در بیمهکدام یک از هزینه. 83
سال 70سال و باالتر از 7هزینه همراه افراد زیر ) بجبران هزینه بستري، جراحی و شیمی درمانی) الف

جبران هزینه ترك اعتیاد) درادیو تراپی) ج
باشد؟  شامل چه کسانی میتکمیلی بیمه شدگان قرارداد درمان .84

درصد 75گذار که حداقل طرف بیمهشان ازگذار به اتفاق کلیه اعضاي خانوادهکارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادي و ساعتی بیمه) الف
.آنان باید تحت پوشش قرار گیرند

عنوان اعضاي گروه ها را بهآنگذاریمهکه بشان اعضاي خانوادهوگذار درصد کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادي بیمه50حداقل ) ب
.تحت پوشش بیمه قرار گیرندزمان همباید معرفی نموده است، 

اي به اتفاق کلیه اعضاي بر موافقت با پوشش بیمهنامه مبنیگذار که با ارائه رضایتکارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادي بیمه)ج
.  درصد آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند60اند و حداقل شده معرفی شدهعنوان بیمهگذار بهطرف بیمهشان ازخانواده

درصد افراد تحت تکفل و غیر تحت 50گذار که نوعی ارتباط استخدامی با وي داشته و حداقل کلیه افراد معرفی شده از سوي بیمه) د
.قرار گیرندشدگان اصلی بایستی تحت پوششتکفل بیمه

شود که مدت زمان مورد نیاز هایی اطالق میبه جراحیDay Careدر بیمه درمان تکمیلی، اعمال جراحی .85
.باشد........................ هاي بعد از عمل  براي مراقبت

یک شبانه روز در بیمارستان )بساعت                       12در مراکز جراحی محدود، کمتر از ) الف
در مراکز درمانی، کمتر از یک روز)دساعت 6کمتر از)ج

؟ نیستنامه حوادث صحیحکدام جمله در مورد بیمه. 86
. گرددنفع پرداخت مینامه به ذينامه، سرمایه بیمهبیمهشده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول در صورت فوت بیمه) الف

.شودعنوان غرامت پرداخت میشده، درصدي از سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه) ب
.شودیعنوان غرامت پرداخت مشده، صددرصد سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه) ج
.شودعنوان غرامت پرداخت میشده، درصدي از سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بیمه) د

تعیین شده و به .............. نامه حوادث انفرادي، غرامت فوت بر اساس شده داراي بیمهدر صورت فوت بیمه.87
. شودپرداخت می............ 

نفعذي–نامه سرمایه بیمه) دگذاربیمه-دیه ) جگذار بیمه-نامه سرمایه بیمه) بنفعذي-دیه) الف
منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم در بیمه حوادث چیست؟. 88

پس از وقوع حادثه بـروز  سال تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي از اعضاي بدن در اثر حادثه که حداکثر یک) الف
.نماید

.تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي از اعضاي بدن در اثر حادثه که وضعیت موقت داشته باشد) ب ww
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.ماه پس از وقوع حادثه بروز نماید6تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي از اعضاي بدن در اثر حادثه که حداکثر ) ج
که حداکثر دوسـال پـس از   نامهتحت پوشش بیمهتغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوي از اعضاي بدن در اثر حادثه)د

.وقوع حادثه  بروز  نماید و وضعیت دائم داشته باشد
مـه  بیگر خارج بـوده و حتـی بـا اخـذ حـق     یک از خسارات زیر در بیمه حوادث از شمول تعهدات بیمهکدام. 89

؟باشدنمیمربوطه قابل پوشش 
هاي رزمیورزش) دخودکشی یا اقدام به آن) ججنگ) بزمین لرزه) الف
هاي باربري چیست؟منظور از اجتناب از تأخیر در بیمه. 90

.آیدمیگر به منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافت مورد بیمه به عمل گذار و یا بیمهاقداماتی است که توسط بیمه) الف
گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که در کنترل وي باشد باید با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام اقدامات بیمه)  ب

.گیرد
.گر موظف است از خسارت بازدید به عمل آوردمدتی است که براساس آن بیمه) ج
.داخت نمایدگر موظف است خسارت را پرمدتی است که براساس آن بیمه) د

هاي باربري صحیح است؟کدام گزینه در مورد هزینه حمل تا مقصد نهایی در بیمه. 91
هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به غیر از مقصد کاالي بیمه شده خاتمه ) الف

گذار متعارف براي تخلیه، نگهداري و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمههاي اضافی که به طور معقول و گر هرگونه هزینهیابد بیمه
.تحمل شده است را جبران خواهد نمود

.باشدهاي نجات یا خسارت همگانی نمیمقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینه) ب
گذار یا کارکنان وي قصور در انجام تعهدات مالی بیمههاي ناشی ازمقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینه) ج

.گرددنمی
.هر سه مورد صحیح است) د

هاي باربري صحیح است؟کدام گزینه در مورد بیمه. 92
گذار یا نمایندگان و یا ذي نفعان وي موظفند در مورد خسارات مشهود به محض اطالع و قبل از تحویل گرفتن کاالي مورد بیمه) الف
.طور کتبی تقاضاي بازدید کننداز متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کاال بهبیمه
نفعان وي موظفند در مواردي که از سالم بودن کاالي مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و گذار یا نمایندگان و یا ذيبیمه) ب

.شرط به متصدیان حمل ندهند
گذار تمام یا قسمتی از خسارت را تواند به نسبت تاثیر بیمهگر میمنافی اصل جانشینی باشد بیمهگذار اقدامی انجام دهد که اگر بیمه) ج

.پرداخت نکند
ww.هر سه مورد صحیح است) د
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مسئولیت کدام گزینه بر عهده فروشنده است؟DATبراساس اینکوترمز . 93
مقصدبارگیري روي کامیون در کشور )بتخلیه در بندر در کشور مقصد) الف

ترخیص گمرکی در کشور مقصد) دعوارض گمرکی در کشور مقصد) ج
باشد؟براساس کدام اینکوترمز مسئولیت بیمه بر عهده خریدار می. 94

FOB)دDDP)جCIP)بCIF)الف

هاي باربري چیست؟در بیمهCFRمنظور از اصطالح . 95
در کشور مبدااي معین تحویل در نقطه) بهزینه و کرایه حمل) الف

تحویل در کنار کشتی) داي معین در کشور مقصدتحویل در نقطه) ج
است؟یحصح»یطو تفريتعد«در مورد ینهگزکدام.96

.استدیگريحقیامالبهنسبتمتعارفاذنحدودازنمودنتجاوزمعنايبهتعدي)الف
.استرويزیادهيبه معنایطتفر)ب
.الزم استغیر،مالحفظبرايمتعارفیاقراردادموجببهکهعملیتركمعنايبهتفریط)ج
.استصحیحجوالفموارد)د

؟نیستاي پزشکان صحیحنامه مسئولیت مدنی حرفهگزینه در مورد بیمهکدام.97
.کندفسخراآنتواندمیپوششادامهبهتمایلعدمصورتدرگذاربیمه)الف

.دهدشود را پوشش نمیگذار باعث ایجاد آنها میهایی که عدم هوشیاري الزم بیمهخسارتنامه این بیمه)ب
.ترین نوع دیه استدیده، معادل ریالی ارزانگر در قبال هر زیانگذار به پرداخت دیه محکوم شود حداکثر تعهد بیمهاگر بیمه)ج
.دهدمیپوششایرانازخارجوداخلدرراگذاربیمهايحرفهمسئولیتنامهبیمهاین)د

باشد و بایستی زیان هرکس سبب زیان مالی یا جانی به فرد دیگري شود، مسئول می..... مطابق نظریه حقوقی .98
.وارده را جبران نماید

.موارد ب و ج صحیح است) دنظریه دفع ضرر) جنظریه خطر) بنظریه تقصیر) الف
............................... بیمه هاي مسکونی، حقنامه عیوب اساسی و پنهان ساختماندر بیمه. 99

.شودگر پرداخت مینامه براساس کل سرمایه بیمه شده محاسبه و پس از کسر پیش پرداخت به بیمهدر تاریخ شروع پوشش بیمه) الف
.شودگر پرداخت میقیمت ساختمان محاسبه و به بیمهدرصد 70نامه براساس در تاریخ شروع پوشش بیمه) ب
.شودگر پرداخت میپس از اتمام مدت بیمه براساس ارزش روز ساختمان محاسبه و به بیمه) ج
.شودگر پرداخت میروز پس از تاریخ شروع پوشش بیمه به بیمه30حداکثر ) د

.درصد است.......... مانکاران معموالً آالت پیفرانشیز خسارت جزئی در بیمه تجهیزات و ماشین. 100
2ww)د3) ج5) ب10) الف
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