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حقوقگذارزیر بیمهمواردیک ازکدامدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا22براساس ماده .1
؟باطل استیمهو قرارداد بدهدمیازدستراخود
.استبیمه خطري که قبالً تحقق یافته) الف
بیمه مضاعف مورد بیمه به قصد تقلب) ب
گذار و یا الحقوق اعم از بیمهدر موضوع بیمه توسط ذويمشارکت و یا مباشرت در خسارت عمدي) ج

مقام ويقائم
.هر سه گزینه صحیح است) د
اجازه فسخ به یمهکه قانون بيگر در مواردیمهبي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا21براساس ماده .2

.یدروزه فسخ نما. .........اخطار یکنامه را با یمهتواند بیاو داده است م
20) د15) ج10) ب5) الف

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ ي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا1براساس ماده . 3
زمان با گذار همگر واقع نگردیده و کتباً به بیمهگذار که مورد قبول بیمهقسمت از پیشنهاد کتبی بیمهآن ) الف

.گرددگر محسوب نمینامه اعالم گردیده است، جزء تعهدات بیمهصدور بیمه
زمان با همگذارگر واقع نگردیده و کتباً به بیمهگذار که مورد قبول بیمهآن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه) ب

.گرددگر محسوب مینامه اعالم گردیده است، جزء تعهدات بیمهصدور بیمه
زمان با گذار همگر واقع نگردیده و شفاهاً به بیمهگذار که مورد قبول بیمهآن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه) ج

.گرددگر محسوب مینامه اعالم گردیده است، جزء تعهدات بیمهصدور بیمه
زمان با گذار همگر واقع نگردیده و شفاهاً به بیمهگذار که مورد قبول بیمهقسمت از پیشنهاد کتبی بیمهآن ) د

.گرددگر محسوب نمینامه اعالم گردیده است، جزء تعهدات بیمهصدور بیمه
وان عنروزي که به.......... مدت بیمه از ساعت ي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا6براساس ماده . 4

نامه خاتمه روز انقضاي بیمه.......... است آغاز و در ساعت نامه قید گردیدهتاریخ شروع در بیمه
.باشدنامه تصریح شدهیابد، مگر آنکه خالف آن در بیمهمی

10-8)د8-8) ج8-10) ب12-12) الف
.........گر گذار و بیمهاظهار بیمهپیشنهاد و ي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا15براساس ماده . 5

.ا ارسال گردد.ا.روز به اداره کل نظارت بیمه مرکزي ج30بایستی کتباً و ظرف مدت ) الف
.ا ارسال گردد.ا.بایستی کتباً به اداره کل نظارت بیمه مرکزي ج) ب
.بایستی کتباً به آخرین نشانی اعالم شده ارسال گردد) ج
ww.گران ارسال گرددروز به سندیکاي بیمه30مدت بایستی کتباً و ظرف ) د

w.
ira

na
rz

e.
ir



2

؟استیحصح"یگزینیاز نوع با شرط جايسوزآتشيهایمهب"مورددریک از موارد زیر کدام. 6
.یردقرار بگيسوزقبل از وقوع آتشیتدر وضعیداموال با) الف
مختلف کاال يهامتعارف و در زمانطور را که معموالً بهیخود ارزش سقفیاتگذار براساس تجربیمهب) ب

.کندیمیینشده تعیمهعنوان مبلغ بکند بهیميدر انبار نگهدار
.شودهزینه استهالك کسر نمی)ج
.شودیصادر ميهنريو کارهاینقاشيتابلوهايبرانامه یمهبینا)د
الکتریکی و الکترونیکی موضوع هاي هاي وارده به وسایل و دستگاهدر بیمه بدنه اتومبیل، خسارت. 7

..........که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد بیمه درصورتی
.باشدگر نمیدر تعهد بیمه) الف
. باشددر تعهد نماینده بیمه می) ب
.بیمه اضافی قابل جبران استدرصورت پرداخت حق) ج
. باشدنامه میهاي اصلی بیمهجزء پوشش) د
گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه. 8

.........گر کند بیمهاظهارات نادرستی بنماید و یا مدارك مجعول تسلیم
.تواند وي را از دریافت خسارت محروم کندمی) الف
. باید خسارت را پرداخت کند) ب
.بی خسارت را پرداخت کندموظف است براساس قاعده نس) ج
.گزینه ب و ج صحیح است) د
15جز در مورد تبصره ماده به(نامه بیمه مدت اعتبار بیمهدر بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورت حق. 9

گذار بیمه به بیمهمانده حقصورت روز شمار محاسبه و باقیبه) نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیلآیین
گردد؟مسترد می

گذار فسخ از طرف بیمه) بگرفسخ از طرف بیمه) الف
.هر سه گزینه صحیح است) دانفساخ قرارداد بیمه) ج

گذار است؟هاي زیر جزء موارد فسخ از سوي بیمهیک از گزینهکدام. 10
.بیمه را به موقع نپردازدگذار حقکه بیمهدرصورتی) الف
مطالبی خودداري نماید یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب گذار سهواً از اظهارچنانچه بیمه) ب

.نشده یا اظهارات خالف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشداعالم
. گر به هر دلیل متوقف شودکه فعالیت بیمهدرصورتی) ج
ww.گزینه الف و ب صحیح است) د
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؟نداردهاي زیر امکان تعیین تعرفه یکسان وجود یک از رشتهدر کدام. 11
مهندسی) دمسئولیت) جدرمان) بزندگی) الف
ار و سایر گذبیمهمسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به75نامه براساس آیین. 12

نفع که ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه اشخاص ذي
عهده کیست؟ اي موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد بهبیمهبا عملیات

.استا.ا.مرکزي جبرعهده بیمه) الف
.استو نمایندهبیمهصورت تضامنی برعهده شرکتبه) ب

. برعهده کارکنان و بازاریابان است) ج
. هاي بدنی استبرعهده صندوق تأمین خسارت) د

..........، نماینده بیمه )تنظیم امور نمایندگی بیمهنامهینیآ(75شماره نامهینآیبراساس . 13
.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
.باشدنمیمجاز به پرداخت خسارت ) ج
.باشدنامه نمیمجاز به صدور بیمه) د

شود؟چگونه انجام مینمایندگانبندي درجه. 14
هاي بیمهتوسط شرکت) با.ا.توسط بیمه مرکزي ج) الف

گران ایرانتوسط سندیکاي بیمه) دبنديتوسط مؤسسات درجه) ج
یک از موارد زیر شرایط پذیرش شخص حقیقی متقاضی أخذ پروانه نمایندگی بیمه کداممورددر . 15

؟  نیستصحیح 
اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور)بتابعیت جمهوري اسالمی عدم)الف

اعتیاد به مواد مخدرعدم) دحجر عدم) ج
درك تحصیلی و سابقه کار مورد نیاز براي متقاضی هاي زیر در مورد حداقل میک از گزینهکدام. 16

بیمه صحیح است؟نمایندگی
آمار، مدیریت و شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداري،(هاي مرتبط حداقل مدرك کارشناسی در رشته)الف

اي ، بدون نیاز به سابقه کار بیمه)حقوق
ايبا گرایش بیمه، بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمهها یا سایر رشتهحداقل مدرك کارشناسی در رشته بیمه و) ب
اي فنی و تخصصیحداقل مدرك دیپلم، با دو سال سابقه کار بیمه) ج
wwاي  حداقل مدرك کارشناسی ارشد در رشته بیمه با چهار سال سابقه کار بیمه) د
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کارگزار با چه عناوینی شناخته شده است؟92نامه در مفاد آیین. 17
کارشناس) دارزیاب خسارت) جنماینده) ببازرگان) الف
؟نیستنمایندگی حقوقی بیمه صحیح هاي زیر در مورد یک از گزینهکدام. 18

.شرکت سهامی عام باشدتواند در قالب می) الف
تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف) ب
.طور انحصاري نمایندگی بیمه باشدبهموضوع فعالیت نماینده حقوقی ) ج
.ا تهیه شده باشد.ا.اساسنامه نماینده حقوقی باید طبق نمونه ابالغی بیمه مرکزي ج) د

از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه .......... نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی . 19
.هاي خود منظور نمایددر حساب.......... به عنوان 

قسمت نقدي سرمایه-حداقل پانزده درصد )الف
قسمت نقدي سرمایه-حداقل بیست درصد ) ب
اياندوخته سرمایه-حداقل ده درصد ) ج
سرمایه-حداقل بیست و پنج درصد ) د

چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در قرارداد . 20
بین قید ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر است؟ مافی

د نمایندگی و داللی رسمی نامه کارمزمعادل حداقل یادشده در آیین) الف
د نمایندگی و داللی رسمی کارمزنامه معادل حداکثر یادشده در آیین) ب
نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی معادل میانگین درصدهاي یادشده در آیین) ج
بنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختالفات بین شرکت بیمه و نماینده ) د

) کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(83نامه شماره که در آیینمؤسسات بیمه درمواردي. 21
.......... بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید کارمزدي براي آن پیش

.موافقت نماینده را جلب نمایند) الف
.گران ایران را جلب نمایندموافقت سندیکاي بیمه) ب
.را جلب نمایندا.ا.موافقت بیمه مرکزي ج) ج
.اي داشته جلب نمایندهاي که بیشترین صدور را در آن رشته بیمموافقت نماینده) د
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کنند صورت شخص حقوقی فعالیت میحداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه که به. 22
درصد کارمزد نماینده حقوقی و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه که .......... معادل 

1در ماده درصد کارمزد نماینده حقیقی مقرر .......... کند معادل صورت شخص حقیقی فعالیت میبه
.  باشدمی) کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(83نامه شماره آیین
110-120) د100-100) ج120-90) ب90-120) الف
هاي بیمه عمر زمانی است؟کدام یک از عبارات زیر از ویژگی. 23

.گرددنفعان پرداخت میشده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذيدر صورت فوت بیمه) الف
.گرددنفعان پرداخت میشده پس از اتمام اعتبار قرداد، سرمایه بیمه به ذيدر صورت فوت بیمه) ب
.شودشده پس از مدت قرارداد، سرمایه بیمه پرداخت میدر صورت حیات بیمه) ج
.شودمیهاي پرداختی مسترد شده پس از مدت قرارداد، حق بیمهدر صورت حیات بیمه) د

نامه شده پس از انقضاي مدت بیمه در حیات باشد اندوخته بیمهدر بیمه عمر مختلط چنانچه بیمه. 24
......... نامه به کند اندوخته بیمهشده در طی مدت بیمه فوتکه بیمهگیرد و درصورتیتعلق می......... به 

. گرددپرداخت می
گذاربیمه- نفعانذي)بشدهبیمه- نفعانذي)الف

گربیمه-شده وراث بیمه) دنفعانذي–شده بیمه) ج
..........بیمه عمر مانده بدهکار . 25

. نمایداي است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون، بیمه میبیمه) الف
.گرددشده عرضه میمعموالً به میزان بدهی بیمه) ب
.یابدنامه کاهش میسرمایه بیمهبا بازپرداخت اقساط وام، ) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

..........بیمه عمرجامع، . 26
. نوعی بیمه عمر به شرط حیات است) ب.نوعی بیمه عمر به شرط فوت است) الف

کدام هیچ) د.نوعی بیمه عمر مختلط است) ج
در چیست؟   )UL(جامعیت بیمه عمر جامع . 27

پذیري سرمایه فوتدر انعطاف) بهابیمهپذیري نوع پرداخت حقانعطافدر ) الف
.هر سه گزینه صحیح است) دنامهپذیري دوره حمایت بیمهدر انعطاف) ج
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هاي عمر چگونه است؟نامهسقف وام و شرایط آن در بیمه. 28
.بیمه یکجا پرداخت شده باشدسرمایه با این شرط که حق%10حداکثر تا ) الف
ارزش بازخریدي %10حداکثر تا ) ب
بیمه دو سال تمام ارزش بازخریدي پس از پرداخت دست کم حق% 90حداکثر تا میزان ) ج
%18شده با نرخ سود هاي پرداختبیمهحق%50حداکثر تا ) د

هاي زندگی به چه میزان است؟یمهنرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی ب. 29
بیمهسه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) الف
بیمهحداقل چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) ب
بیمهحداقل سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) ج
بیمهود فنی مورد عمل در محاسبه حقحداقل پنج درصد بیشتر از نرخ س) د

هاي زندگی به خـارج از کشـور را تأییـد    ا در چه شرایطی واگذاري اتکایی بیمه.ا.بیمه مرکزي ج. 30
نماید؟می

شده از مبلغ دو میلیارد ریال متجاوز باشد نسـبت  که جمع سرمایه خطر فوت براي یک بیمهدرصورتی) الف
به مبلغ مازاد

.بیمه اضافی تشخیص داده شودشده غیرعادي و مشمول حقعیت سالمت بیمهکه وضدرصورتی) ب
هاي انفرادي و گروهینامهدر موارد تجمیع خطر در بیمه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

گر گذاري بیمهگذار به چه نسبت در منافع حاصله از سرمایهگذاري، بیمهنامه عمر و سرمایهدر بیمه. 31
شود؟ داده میمشارکت 

درصد منافع 90حداکثر ) بدرصد منافع85حداکثر ) الف
درصد منافع 90حداقل ) ددرصد منافع85حداقل ) ج

گذار هاي زندگی، شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمهنامه بیمهطبق آیین. 32
کند؟چگونه عمل می

.کنداي پرداخت میسال بیمهسود مشارکت را نقدي هر ) الف
اي قابل پرداخت نیست و صرفاً در انتهاي قرارداد بیمه محاسبه و سود مشارکت در انتهاي هر سال بیمه) ب

.گرددپرداخت می
نامه یا افزایش ذخایر بیمه یکجا براي افزایش سرمایه بیمهحقعنوان اي بهسود مشارکت هر سال بیمه) ج

.گرددمیریاضی منظور
ww.گزینه الف و ج صحیح است) د
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سال درخواست 2قرار گرفته و پس از مختلط خطر فوت و حیاتاي تحت پوشش بیمه شدهبیمه. 33
؟تقسیم خواهد شدچگونه سرمایه مخفف نامهدر این بیمه. نمایدنامه را میمخفف شدن بیمه

ضیبراساس اندوخته ریا) بنامهبیمهموجود هاي به نسبت سرمایه) الف
براساس ارزش بازخرید) دگذاردرخواست بیمهبراساس ) ج

..........، )هاي زندگیبیمه(68نامه براساس آیین. 34
.هاي زندگی عرضه نمایندتوانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهمؤسسات بیمه می) الف
هاي نامهشده یا هزینه معالجات در بیمهبیمهقبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو ) ب

.پذیر استزندگی امکان
.صورت مستمري پرداخت نمایندهاي زندگی را بهتوانند تعهدات انواع بیمهمؤسسات بیمه نمی) ج
.بیمه ساالنه را تقسیط نمایندتوانند حقمؤسسات بیمه نمی) د

هاي تشخیص خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهاي جبران هزینهدر بیمه درمان تکمیلی، . 35
فیزیوتراپی با وشناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلبپزشکی، پاتولوژي یا آسیب

.اي پاراکلینیکی استهشده در تعهدات جبران هزینهسالیانه براي هر بیمهپایه ......... سقف 
داتعهدرصد ت20) بتعهداتدرصد10) الف

درصد تعهدات5)ددرصد تعهدات50) ج
از طبیعی و سزارین تا چه سقفی از تعهدات سالیانه هاي زایمان اعمجبران هزینهدر بیمه درمان تکمیلی، . 36

مجاز است؟
سقف تعهد سالیانه بیمارستانی % 75تا ) بسقف تعهد سالیانه بیمارستانی% 30تا ) الف

سقف تعهد سالیانه بیمارستانی % 40تا ) دسالیانه بیمارستانیسقف تعهد % 50تا ) ج
:کهشودمیاي محاسبه و پرداخت هاي دندانپزشکی در قراردادهاي بیمه درمان براساس تعرفههزینه. 37

.کنداعالم میا.ا.جبیمه مرکزي) الف
.کندمیبیمه ابالغهايهاي بیمه تنظیم و به شرکتبا هماهنگی شرکتگران سندیکاي بیمه) ب
.کندنظام پزشکی اعالم می) ج
.کندوزارت بهداشت و درمان اعالم می) د

؟ نیستنامه درمان یک از موارد زیر تحت پوشش بیمهکدام. 38
)پایه(هاي اصلی پوشش) بهاي ناشی از مصرف مواد مخدر یا الکلبیماري) الف

پاراکلینیکیهاي هزینه) دهزینه زایمان طبیعی) ج
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است؟Aجزء استثنائات مجموعه شرایط هاي زیر یک از گزینهکدامهاي باربري در بیمه.39
هاي کارگريدیدن یا هزینه ناشی از درگیريشدن، آسیبتلف) الف
دیدن یا هزینه ناشی از تعطیلی محل کارشدن، آسیبتلف) ب
وزن یا حجم کاالي مورد بیمهدیدن یا هزینه ناشی از کسر عاديشدن، آسیبتلف) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

در مورد تغییر سفر در بیمه باربري صحیح است؟هاي زیر یک از گزینهکدام.40
.گر اعالم نمایدگذار مراتب را فوراً به بیمهبقاي اعتبار این بیمه مشروط به این است که بیمه) الف
بیمه رخ دهد تحت پوشش خواهد بود خصوص شرایط و حقچنانچه خسارتی قبل از توافقات در ) ب

.مشروط به اینکه بر مبناي نرخ و شرایط متعارف بازار باشد
گذار یا کارکنان وي هرگاه حمل کاالي مورد بیمه طبق شرایط این بیمه آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه) ج

.قی استبه مقصد دیگري حرکت کند با شروع حمل این بیمه به قوت خود با
.هر سه گزینه صحیح است) د

هاي باربري صحیح است؟در مورد هزینه حمل تا مقصد نهایی در بیمههاي زیر یک از گزینهکدام. 41
هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به غیر از ) الف

طور معقول و متعارف براي تخلیه، هاي اضافی که بههزینهگر هرگونه شده خاتمه یابد بیمهمقصد کاالي بیمه
.گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمودنگهداري و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه

.باشدهاي نجات یا خسارت همگانی نمیمقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینه) ب
گذار هاي ناشی از قصور در انجام تعهدات مالی بیمهمقصد نهایی شامل هزینهمقررات مربوط به هزینه حمل تا) ج

.گرددیا کارکنان وي نمی
.هر سه گزینه صحیح است) د

هاي باربري چیست؟منظور از اجتناب از تأخیر در بیمه. 42
بازیافت مورد بیمه منظور نجات، حفظ یا مرمت و گر بهگذار و یا بیمهاقداماتی است که توسط بیمه) الف

.آیدعمل میبه
گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که در کنترل وي باشد باید با سرعت معقول و به اقدامات بیمه) ب

.نحو متعارف انجام گیرد
.عمل آوردگر موظف است از خسارت بازدید بهمدتی است که براساس آن بیمه) ج
.گر موظف است خسارت را پرداخت نمایدبیمهمدتی است که براساس آن ) د
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هاي باربري چیست؟در بیمهCFRمنظور از اصطالح .43
اي معین در کشور مبدأتحویل در نقطه) بهزینه و کرایه حمل) الف

تحویل در کنار کشتی) داي معین در کشور مقصدتحویل در نقطه) ج
یک از اینکوترمزهاي زیر بر عهده خریدار مبدأ براساس کداممسئولیت بارگیري روي کشتی در کشور . 44

است؟
CIP) دDDP) جFOB) بEXW) الف

.ریال است.......... مین تودیع شده متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی حداقل میزان تض. 45
دویست میلیون) دپنجاه میلیون) جیکصد و پنجاه میلیون) بیکصد میلیون) الف
موضوع ماده (مین تودیع شده ضتواند در زمان تمدید هر پروانه کارگزاري، مبالغ تا می.ا.مرکزي جبیمه . 46
.بیمه سال قبل آن کارگزار بیمه افزایش دهددرصد پرتفوي حق.......... را حداکثر معادل ) 92نامه آیین14

چهار) دسه) جدو) بیک) الف
برابر مدت .......... شده توسط متقاضی کارگزاري باید حداقل معادل مین تودیع ضمدت اعتبار ت. 47

.ي باشدراعتبار مندرج در پروانه کارگزا
پنج) دچهار) جسه) بدو) الف
..........کارگزار بیمه مکلف است . 48

پروانه کارگزاري به تمدید یا لغو پروانه کارگزاري نسبت به استرداد در صورت تعلیق فعالیت یا عدم) الف
.ا اقدام نماید.ا.مرکزي جبیمه
بیمه مربوط را براي متقاضی خدمات بیمه تمام اطالعات الزم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق) ب

.تشریح و به او ارائه و اعالم نماید
ماید و در غیر نامه را برابر با درخواست و پیشنهادات اعالمی متقاضی خدمات بیمه أخذ نبیمه) ج

.صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بوداین
.هر سه گزینه صحیح است) د

هاي هاي کارگزاري در انجام فعالیتیابارهاي ناشی از مسامحه بازمسئولیت جبران خسارت. 49
.است.......... کارگزار با 

من کارگزارانانج) دا.ا.بیمه مرکزي ج) جشرکت بیمه) بخود کارگزار) الف
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دست آورده بیمهدر صورت افشاء غیرمجاز اسرار و اطالعاتی که کارگزار به مناسبت شغل خود به. 50
..........تواند ا می.ا.مرکزي ج

.تمدید پروانه کارگزاري وي اقدام نمایدنسبت به عدم) الف
.نسبت به لغو پروانه کارگزاري وي اقدام نماید) ب
.کارگزار را به سه سال حبس محکوم نماید) ج
.گزینه الف و ب صحیح است) د

هاي زیر در مورد کارگزار صحیح است؟یک از گزینهکدام. 51
.نفع را از مؤسسه بیمه نداردگذار یا ذيکارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه) الف
پردازد مبلغی به هر عنوان نفع میذار یا ذيگکارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی که مؤسسه بیمه به بیمه) ب

.دریافت کند
.کارگزار بیمه باید از انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه خودداري نماید) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

بیمه گردد، کارمزد نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حقچنانچه تغییراتی در بیمه. 52
..........کارگزار 

.به همان نسبت کاهش خواهد یافت) الف
.به همان نسبت افزایش خواهد یافت) ب
.تغییري نخواهد یافت) ج
.در صورت صالحدید شرکت بیمه تغییر خواهد کرد) د

شدگان و گذاران، بیمهنامه حمایت از حقوق بیمهدر صورت قصور و یا تخلف در اجراي آیین. 53
تواند ا حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه می.ا.مرکزي جصاحبان حقوق آنها، بیمه 

..........
.ربط بدهدبه دالل رسمی بیمه تذکر کتبی دهد یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذي) الف
.بدهدعالی بیمه اي معین را به شورايپیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه) ب
.پروانه دالل رسمی بیمه را لغو کند یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه را بدهد) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

بار باید به بیمه یک.......... گذاران از نمایندگان یا کارگزاران هر گزارشات مربوط به شکایت بیمه. 54
.ا گزارش شود.ا.مرکزي ج

دوازده ماه   ) دنه ماه) جشش ماه) باهسه م) الف
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..........گذاران ا دریافت خسارت توسط بیمه.ا.بیمه مرکزي ج71طبق آیین نامه . 55
.پذیر استگر امکانفقط در برخی مراکز پرداخت خسارت بیمه) الف
.پذیر استگر امکاندر کلیه مراکز پرداخت خسارت بیمه) ب
.پذیر استگذار امکانشده توسط بیمهپرداخت خسارت انتخابفقط در مراکز ) ج
.پذیر استنامه امکانفقط در شعبه صادرکننده بیمه) د

باشد، در هنگام شده که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمهقانون بیمه، درصورتی10طبق ماده . 56
:خسارت

.نداردگونه مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت گر هیچبیمه) الف
.بایست براي تعیین مقدار واقعی خسارت به محکمه رجوع نمایندگذار میگر و بیمهبیمه) ب
.باشدبیمه دریافتی قابل استرداد نمیقرارداد بیمه باطل است و حق) ج
. بوداست با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کردهبیمه) د

:گر عبارت است ازقانون بیمه، مسئولیت بیمه19اده طبق م. 57
شده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بالفاصله بعد از حادثهتفاوت قیمت مال بیمه) الف
است با قیمت نامه داشتهکه کمترین قیمت را در طول مدت زمان بیمهشده در زمانیتفاوت قیمت مال بیمه) ب

آن بعد از حادثهباقیمانده 
که بیشترین قیمت را در شده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با اصل آن در زمانیتفاوت قیمت مال بیمه) ج

.استنامه داشتهطول مدت زمان بیمه
قیمت اصل مال به اضافه حق تعمیر مال) د

گذار رجی که بیمهمخا": قانون بیمه، جاي خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید15طبق ماده . 58
"..........نماید براي جلوگیري از توسعه خسارت می

.گذار استبر عهده شخص بیمه) الف
.گذار استکه منتج به نتیجه نشود بر عهده بیمهدرصورتی) ب
صورت اختالف بین طرفین در خصوص بود و درگر خواهدکه منتج به نتیجه نشود به عهده بیمهبر فرض) ج

.شودج مربوطه و تناسب آن با موضوع بیمه، حل اختالف به حکم یا محکمه رجوع میلزوم مخار
.گر استکه منتج به نتیجه شود بر عهده بیمهفقط درصورتی) د
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یانمایدخودداريمطالبیاظهارازعمديغیرصورتبهگذاربیمهچنانچهبیمه،قانون13مادهطبق. 59
بیمهعقدبرايحالتیچهشود،معلومحادثهوقوعازقبلموضوعاینونمایدواقعخالفاظهار

است؟متصور
.شودعقد بیمه باطل می) الف
.گذار در صورت رضایت او دریافت داشته و قرارداد را ابقا کندبیمه را از بیمهگر حق دارد اضافه حقبیمه) ب
.داردفسخحقگربیمه) ج
.گزینه ب و ج صحیح است) د

نیست؟یک از عبارات زیر صحیح در موقع تشدید خطر کدامقانون بیمه، 16مادهطبق . 60
نموده به بیمه اضافه را معینگر حق دارد حقگذار باشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) الف
.گذار پیشنهاد کندبیمه
نموده به بیمه اضافه را معیندارد حقگر حق گذار نباشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) ب

.گذار پیشنهاد کندبیمه
نموده به بیمه اضافه را معینگر حق ندارد حقگذار نباشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) ج

.گذار پیشنهاد کندبیمه
ضافه را معین نموده به بیمه اگر حق دارد حقگذار باشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) د

گر بیمه اضافه نشود، بیمهگذار حاضر به قبولی و پرداخت حقکه بیمهگذار پیشنهاد کند و درصورتیبیمه
.تواند قرارداد را فسخ کندمی
..........گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگري در صورت فوت بیمهقانون بیمه، 17طبق ماده .61

.ق فسخ عقد بیمه را داردگر حفقط بیمه) الف
.الیه حق فسخ عقد بیمه را داردفقط ورثه یا منتقل) ب
.گرحق فسخ نداردبیمه) ج
.الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشتگر یا ورثه یا منتقلهریک از بیمه) د

دیگربهنسبتگذارانبیمهازیککدامگر،بیمهورشکستگیصورتدرقانون بیمه، 32طبق ماده . 62
حق تقدم دارند؟گذارانبیمه
عمرهايبیمهرشته) بهاي اتومبیلرشته بیمه) الف

هاي مهندسیرشته بیمه) دهاي مسئولیترشته بیمه) ج
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عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگري در چه صورتی باطل بیمهبیمه،قانون23ماده طبق. 63
؟ نیست

. باشددادهکتباًراخودرضایتقبالًشخصآنکهدرصورتی) الف
.گذار شودنامه عاید بیمهکه منفعت بیمهدرصورتی) ب
.باشدندادهکتباًراخودرضایتقبالًشخصآنکهدرصورتی) ج
.گذار نشودنامه عاید بیمهکه منفعت بیمهدرصورتی) د

شدگان و به زیان بیمهبیمه ا ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه .ا.بر بیمه مرکزى جکهدرمواردى.64
دهد؟یک از اقدامات زیر را انجام میا کدام.ا.گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است، بیمه مرکزي جبیمه
در اختیار گرفتن کنترل و مدیریت مؤسسه بیمه)بابطال پروانه فعالیت)الف

تعلیق مدیریت مؤسسه بیمه)دمدیره شرکتتذکر کتبی موضوع به هیئت)ج
مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نظر .......... ،درصورت ورشکستگى یک مؤسسه بیمه. 65

.را جلب نماید.......... 
داران مؤسسه سهام–عالی بیمه شوراي)الف
گذارانبیمه-عالی بیمه شوراي)ب
ا.ا.بیمه مرکزي ج-دادگاه )ج
گران ایرانسندیکاي بیمه-دیوان محاسبات کل کشور )د

وسیله نمایندگان خود هاى معینى که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بههر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته.66
..........،قبول بیمه نماید

.شودا معلق می.ا.پروانه فعالیتش به وسیله بیمه مرکزي ج)الف
.شوندمدیران مؤسسه از سمت خود برکنار می)ب
.دیده خواهد بودمکلف به جبران خسارت زیان)ج
.گرددپروانه فعالیتش ابطال می)د

خسارت پس از پرداخت هاي بدنیتأمین خسارتصندوقگر و بیمهیک از موارد زیر در کدام.67
شود تواند براي بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میدیده میزیان

؟ربط مراجعه کندبه مسببان ذي
.استی اثبات شود، نقص راه در وقوع حادثه مؤثر بودهیچنانچه به حکم مرجع قضا)الف
.استنقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بودهی اثبات شود، عیب ذاتی وسیلهیچنانچه به حکم مرجع قضا) ب
ی یا هر شخص حقیقی یهاي اجرای اثبات شود، ایجاد مانع توسط دستگاهیچنانچه به حکم مرجع قضا) ج

.استیا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده
ww.هر سه گزینه صحیح است) د
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قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث "21ماده 3براساس تبصره . 68
بار گزارش عملکرد یک..........مکلف است هر تأمین خسارت بدنیصندوق"ناشی از وسایل نقلیه

.خود را به کمیسیون اقتصادي مجلس ارائه کند
سالسه) دشش ماه) جسه ماه) بدوازده ماه) الف
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث "25ماده 1براساس تبصره . 69

براي تواندنمیهاي بدنیتأمین خسارتصندوقموارد زیر یک از کدامدر "ناشی از وسایل نقلیه
؟بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند

از افزایش مبلغ ریالی دیهنامه ناشیدر موارد جبران کسري پوشش بیمه)الف
گرتعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه) ب
.باشداگر مسبب حادثه تمایلی به پرداخت نداشته ) ج
.گزینه الف و ب صحیح است) د

ث ناشی از قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواد"28براساس ماده . 70
.است.......... نهاد هاي بدنیصندوق تأمین خسارت"وسایل نقلیه

دولتیغیرخصوصی) ددولتیخصوصی) جعمومی غیردولتی)بعمومی دولتی)الف
:عبارتند از"هاي بدنیصندوق تأمین خسارت"ارکان . 71

ا، وزیر صنعت، معدن و تجارت .ا.کل بیمه مرکزي جوزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس) الف
، دادستان کل کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )رئیس مجمع(وزیر امور اقتصادي و دارایی ) ب
و حسابرس هاي بدنی تأمین خسارتصندوقمجمع عمومی، هیئت نظارت، مدیر ) ج
ا و .ا.کل بیمه مرکزي ج، رئیسهاي بدنیتأمین خسارتصندوقوزیر امور اقتصادي و دارایی، مدیر ) د

دادستان کل کشور 
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل "براساس . 72

ز پس از دریافت مدارك مورد نیاز، حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده رو..........و .......... "نقلیه
.خسارت متعلقه را پرداخت کنند

اداره مالیات- ا .ا.بیمه مرکزي ج) بگرانسندیکاي بیمه- گذار بیمه) الف
قوه قضاییه -ا .ا.بیمه مرکزي ج) دهاي بدنیصندوق تأمین خسارت- گر بیمه) ج

اولیاي دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی دیده، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان. 73
.مراجعه کنند.......... منظور دریافت خسارت، به شدن مبلغ خسارت براي تکمیل مدارك به

wwوزارت دادگستري) دگربیمه) جمؤسسات مالی) بنیروي انتظامی) الف
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قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از "39براساس ماده . 74
صورت نقدي و با در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به"وسایل نقلیه

.گیردصورت می.......... و ......... توافق 

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

سامانه جامع "هاي زیر موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در یک از دستگاهکدام. 75
ثبت کنند؟"حوادث رانندگی

آموزش و پرورش) بشکی، درمان و آموزش پزوزارت بهداشت)الف
.گزینه الف و ج صحیح است) دنیروي انتظامی)ج

نامه مجاز است؟تحت چه شرایطی براي یک موضوع بیمه تعدد بیمه. 76
.هاي متعدد از ارزش موضوع بیمه کمتر نباشدنامههاي بیمه بیمهمجموع سرمایه) الف
. هاي متعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشدنامههاي بیمه بیمهمجموع سرمایه) ب
.نامه تحت هیچ شرایطی مجاز نیستاي، تعدد بیمهطبق اصل تعدد بیمه) ج
.نامه در هر شرایطی مجاز استاي، تعدد بیمهطبق اصل تعدد بیمه) د

کند؟تقویت مییک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را کدام. 77
اصل سبب بالفصل خسارت) بنیت و اعتماد متقابلاصل حسن) الف

اياصل نفع بیمه) داصل مشارکت) ج
نامه باشد، پرداخت خسارت بابت آن چگونه که یک ریسک مشخص تحت پوشش چند بیمهدرصورتی. 78

است؟
هامهناطبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه) الف
.شودنامه دریافت میدرصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه100اي طبق اصل تعدد بیمه) ب
هانامهگران مختلف صادرکننده بیمهطبق توافق بین بیمه) ج
.گران هیچ تعهدي ندارندگر اول جبران شود و سایر بیمهکلیه خسارات بایدتوسط بیمه) د

صحیح است؟» بیمه فنیحق«در مورد هاي زیر یک از گزینهکدام. 79
.شودهاي ارزیابی ریسک لحاظ میدر محاسبه آن هزینه) الف
.کننده ریسک استشود و تأمینبر اصول فنی محاسبه میمبتنی) ب
.بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس داردحق) ج
ww.شودهاي آموزش و تحقیقات لحاظ میدر محاسبه آن هزینه) د
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آید؟دست میمیانگین خسارت ناشی از تحقق هر خطر چگونه به. 80
از نسبت جمع خسارت قابل تحقق بر تعداد خسارت قابل تحقق) الف
بیمه ریسکهاي عملیاتی بیمه و حقاز جمع سود فنی مورد انتظار و هزینه) ب
شده در شدت احتمال هر خطراز ضرب سرمایه بیمه) ج
نامهه در میزان خسارت تقسیم بر ارزش تحت پوشش بیمهاز ضرب کل ارزش مورد بیم) د

شود؟حوادث محسوب میهاي زیر جزء استثنائات بیمهیک از گزینهکدام. 81
آور بدون تجویز پزشکاستفاده از داروهاي کاهنده هوشیاري و خواب) الف
.نباشدکه ناشی از تحقق خطرات موضوع بیمه شده درصورتیابتال به جنون بیمه) ب
مباشرت در اعمال مجرمانه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

گر اتفاق بیفتـد  دلیل انتقال پورتفوي بیمهگذار بهنامه توسط بیمهکه فسخ بیمهدر بیمه حوادث، درصورتی. 82
..........

.شودمدت محاسبه میبیمه تا زمان فسخ براساس تعرفه کوتاهحق) الف
.شودطور روزشمار محاسبه میخ بهبیمه تا زمان فسحق) ب
.گرددگذار مسترد نمیبیمه به بیمهحق) ج
.شودگذار برگشت داده میبیمه به بیمهدرصد حق40) د

..........شده در قراردادهاي گروهی بیمه حوادث، در صورت فوت یک بیمه. 83
.گرددنامه گروهی منفسخ میبیمه) الف
.شده متوفی لغو خواهد شدبیمهنامه فقط براي بیمه) ب
.شودنامه جدیدي صادر میمانده بیمهگردد و براي افراد باقینامه ابطال میبیمه) ج
.شودنامه فسخ میبیمه) د

احتیـاطی بازدیدکننـده باشـد،    که علت حادثه بیدر بیمه حوادث مشتریان و بازدیدکنندگان درصورتی. 84
.........گر بیمه
.ه پرداخت غرامت است و لزومی به اثبات و احراز مسئولیت نیستمتعهد ب) الف
.تعهدي به پرداخت غرامت ندارد) ب
.موظف است مسئولیت خود را اثبات کند) ج
.ریان دائمی فروشگاه باشدتکند که مشتري جزء مشخسارت را درصورتی پرداخت می) د
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اي کارفرما در نامه مسئولیت مدنی حرفهبیمههاي اضافی در هاي زیر جزء پوششیک از گزینهکدام. 85
قبال کارکنان است؟

هاي پزشکی بدون اعمال تعرفهپوشش هزینه) الف
پوشش اهمال و قصور غیرعمدي کارکنان) ب
پوشش اماکن وابسته به کارگاه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

گیرد؟ار مییک از انواع بیمه مسئولیت قرفعالیت جوشکاري تحت پوشش کدام. 86
اي کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانیمسئولیت مدنی حرفه) الف
اي کارفرما در قبال کارکنان ساختمانیمسئولیت مدنی حرفه) ب
اي کارفرما در قبال کارکنان عمرانیمسئولیت مدنی حرفه) ج
اي کارفرما در قبال اشخاص ثالثمسئولیت مدنی حرفه) د

ونقل نامه مسئولیت مدنی متصدیان حملگر در بیمههاي زیر جزء تعهدات بیمهیک از گزینهامکد. 87
؟نیستداخل

عیب ذاتی کاال) بسوزي و انفجار محمولهآتش)الف
سرقت کلی محموله با وسیله حمل) دشدن محموله از روي وسیله حملپرتاب) ج

هاي مهندسی زیر تحت پوشش نامهیک از انواع بیمهبراساس کدامبیل مکانیکی، گریدر و بولدوزر . 88
گیرند؟قرار می

تجهیزات الکترونیکی) بهاي مسکونیعیوب اساسی و پنهان ساختمان) الف
شدههاي تکمیلسازه) دآالت و تجهیزات پیمانکاريماشین) ج

سال پس از تاریخ .......... ی هاي مسکوننامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانمدت پوشش بیمه. 89
.شروع اعتبار آن خواهد بود

20) د15) ج10) ب5) الف
؟داردسروکاریک از عوامل زیرکدامبابیمه بازاریابیآمیختهازمحصولعنصر. 90

نمایندهمشاورةوهمکاري)بنامهبیمه)الف
.هر سه گزینه صحیح است) دبیمهشرکتاعتبار)ج

گردد؟با چه چیزي شروع میکششیبازاریابی. 91
هاي بازاریابپیام) دنیازهاي مشتري) جنحوه توزیع ) بمحصوالت) الف
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شود؟هاي زیر از عناصر اصلی و مهم در تعریف بازاریابی محسوب مییک ازگزینهکدام. 92
.استمبادلهندیفراقیطرازهاخواستهوهاازینيارضاجهتدریانسانیتیفعالیابیبازار)الف
.استافزایش سطح فروش جهتدروکاريکسبیتیفعالیابیبازار) ب
.استافزایش سطح فروش و سودآوري جهتدروکاريکسبیتیفعالیابیبازار) ج
.استمبادلهندآیفرقیطرازاهداف سازمانجهتدریانسانیتیفعالیابیبازار) د

شود؟هاي پیشگیري از کالهبرداري در بیمه محسوب میهاي زیر از روشگزینهیک از کدام. 93
گران و خسارتبانک تبادل اطالعات بیمه) الف
ثبت آمار دزدي و تقلب بیمه وسایل نقلیه موتوري) ب
بانک اطالعاتی بیمه وسایل نقلیه موتوري) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

.شودگیري میاندازه.......... ریسک بر پایۀ . 94
شدت) بفراوانی) الف

.گزینه الف و ب صحیح است) دتصمیمات مدیریتی) ج
بیمه ریسک است؟یک از گزینه زیر از عوامل کلیدي در شناخت محاسبه حقکدام. 95

تورم و ادعاهاي خسارت) بهاي پنهانخسارت) الف
.گزینه صحیح استهر سه ) دهزینه بیمه اتکایی) ج

است؟    هاي زیرگزینهیک از کدام،شودبیمه استفاده میکه در محاسبه حق» عامل سربار«التینمعادل . 96
Loading Factor)دInterest)جGross Premium)بFinal Premium)الف

است؟ موارد زیریک از ، در متون تخصصی بیمه کدام»Extensions«معادل فارسی کلمه . 97
استثنائات) بتوسعه فاجعه)الف

انفجار) دهاي اضافی قابل ارائهپوشش) ج
؟است» پایانه کشور مقصدتحویل در «یک از عبارات زیر به معناي کدام. 98

Carriage and Insurance Paid to) بCarriage Paid to) الف

Delivered duty unpaid) دDelivered at Terminal) ج

Whole«اصطالح. 99 Life Insurance « ؟       استبه چه معنا
بیمه عمر به شرط حیات) ببیمه عمر زمانی  ) الف

بیمه تمام عمر) دبیمه عمر به شرط فوت) ج
Penetration«معادل فارسی عبارت . 100 Rate «است؟ یک از موارد زیردر متون تخصصی بیمه کدام
بیمهحق)دنرخ بهره) جنرخ مستمري)بضریب نفوذ)الف
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