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 سواالت عمومی و کلیات

گذار یا نماینده او مالی را با قصد تقلب، اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد  چنانچه بیمه قانون بیمه، 11طبق ماده .1

 کند؟باشد، عقد بیمه چه سرنوشتی پیدا می  قرارداد، بیمه داده

 .باقي استقوت خود  به( د  .گردد منفسخ مي( ج  .شود باطل مي( ب  .شود فسخ مي( الف

 حادثه، شرکت وقوع صورت در کند، می بیمه است رهن یا وثیقه او نزد راکه طلبكارمالی وقتی قانون بیمه، 7طبق ماده  .2

 .......... بیمه 

 .كند مي پرداخت مال صاحب به را طلبکار، خسارت طلب ميزان به توجه بدون (الف

 .كند مي پرداخت طلبکار به طلب ميزان به توجه بدون (ب

 .گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت ميزان آنچه كه بيمه را تا خسارت (ج

 .كند مي تقسيم مال صاحب و طلبکار بين مساوي نسبت به آن ميزان به توجه با را خسارت (د

 یک از موارد زیر است؟ شرایط اهلیت استیفاء کدام .3

 .هر سه گزینه صحيح است( د   رشد( ج  بلوغ     ( ب  عقل( الف

 ..........گذار،  قانون بیمه، در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه 22طبق ماده  .4
 .شود گذار ارائه مي نامه به بيمه هاي مقرر در بيمه هایي خارج از پوششوعده( الف

 .افتد بيمه براي هميشه اتفاق مي سلب اختيار فعاليت شركت (ب

 .شود گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي بيمه( ج

 .افتد سال اتفاق مي سلب اختيار فعاليت شركت بيمه براي یک( د

تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند .......... توانند  مؤسسات بیمه می .5

 .ؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنندم
 گران ایران با موافقت سندیکاي بيمه( ب هاي بيمه واگذاركننده پرتفوي و قبول كننده پرتفو با موافقت مدیرعامل شركت( الف

 بيمها و تصویب شوراي عالي .ا.با موافقت بيمه مركزي ج( د                  با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایي( ج

 .رأی حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است.......... عالی بیمه با اکثریت  تصمیمات جلسه شورای .6
 7( د   6( ج   5( ب   4( الف

 ؟نیستگری صحیح  ا و بیمه.ا.یک از جمالت زیر براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ج کدام .7

 .شود كل و یا پيشنهاد هریک از اعضاي مجمع عمومي برگزار مي العاده به دعوت رئيس مجمع عمومي فوق )الف

 .در دعوتنامه جلسه مجمع عمومي دستورجلسه، روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد )ب

 .دستور قرار داده شده باشد العاده مطرح كرد مگر آنکه قبالً جزء توان در مجمع عمومي عادي یا فوق هيچ موضوعي را نمي )ج

 .شود مجمع عمومي عادي سالي دو بار برگزار مي )د

 قانون بیمه ایران، بیمه چگونه تعریف شده است؟ 1در ماده  .8
گر، در صورت وقوع یا بروز  كند در ازاي پرداخت وجه یا وجوهي از طرف بيمه گذار تعهد مي موجب آن بيمه بيمه عقدي است كه به( الف

 .خسارت وارد بر او را جبران كند و یا وجه معيني را بپردازدحادثه، 

گذار، در صورت وقوع یا بروز  كند در ازاي دریافت وجه یا وجوهي از طرف بيمه گر تعهد مي موجب آن بيمه بيمه عقدي است كه به( ب

 .حادثه، خسارت وارد بر او را جبران كند و یا وجه معيني را بپردازد

 .بيني است هاي قابل پيش بيني به هزینه هاي غيرقابل پيش براي تبدیل هزینهبيمه ابزاري ( ج

ww .دهد گر انتقال مي هاي تهدیدكننده جان و مال خود را به بيمه بيمه ریسک گذار با پرداخت حق موجب آن بيمه بيمه عملياتي است كه به( د
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 شود؟ های اموال محسوب نمی های زیر جزء بیمه  یک از بیمه کدام .2
 بيمه بدنه اتومبيل( د  عمر  بيمه( ج  ونقل كاال بيمه حمل( ب   سوزي بيمه آتش( فال

 ؟نیستعالی بیمه  های زیر جزء وظایف شورای یک از گزینه کدام .11
 هاي بيمه تصویب نمونه ترازنامه و سود و زیان شركت( الف

 قيممست  هاي مختلف بيمه هاي مربوط به رشته بيمه تعيين ميزان كارمزد و حق( ب

 تحکيم و توسعه همکاري بين مؤسسات بيمه و كمک به حفظ سالمت بازار بيمه( ج

 تعيين انواع معامالت بيمه و شرایط عمومي و نظارت بر امور بيمه اتکایي( د

 فرد دیگر نیست؟ گر قابل واگذاری به براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه اموال بدون رضایت بیمه .11

 تصادفي بودن( د   رضایت( ج  شخصي بودن( ب   مشروط بودن( الف

 نامه وجود دارد؟ پذیر فقط در آغاز دوره بیمه های زیر الزام نفع بیمه نامه یک از بیمه در کدام .12
 بيمه شخص ثالث( د  بيمه درمان( ج  بيمه اموال( ب  بيمه عمر( الف

 ؟ نیستجویی در بازاریابی  های صرفهشیوه جزءهای زیر  یک از گزینه کدام .13
 دادن به مشتریان پاداش( د هاي ثابت كاهش هزینه( ج سازي منابع متمركز( ب  بازدید مجدد از مشتریان( الف

 منتهی گردد؟« بینی بازاریابی نزدیک»تواند به  های بازاریابی می در فعالیت های زیر دیدگاهیک از  کدام .14
 دیدگاه توليد ( د دیدگاه بازاریابي ( ج  دیدگاه فروش( ب  دیدگاه محصول( الف

 ؟نیستهای زیر جزء مشكالت بازاریابی بیمه در ایران  یک از گزینه کدام .15
 برنامه تبليغاتي نامناسب   (ب  نبود توسعه فرهنگ بيمه   (الف

 بد هاي بيمه ناكارآمد و بدون توانگري با محصوالت شركت( د اي نمایندگان فروش بيمه  اخالق غيرحرفه  (ج

  یک از موارد زیر است؟ در متون تخصصی بیمه کدام «Premium»معادل فارسی کلمه  .16
 بيمه حق  (د   فاكتور  پيش  (ج  ایمني   (ب  نامه  بيمه( الف

 است؟« تحویل در پایانه کشور مقصد»یک از عبارات زیر به معنای  کدام .17
 Carriage and Insurance Paid to( ب  Carriage Paid to( الف

 Delivered duty unpaid( د  Delivered at Terminal(ج

 یک از موارد زیر است؟  در متون تخصصی بیمه کدام« Hazard»کلمه  فارسیمعادل  .18
 اطمينان ( د  مخاطره( ج اخالق( ب فاجعه  (الف

گذار را  پذیر نیست، وجه پرداختی اولیه از سوی بیمه بیمه دقیق امكان که در ابتدای دوره بیمه، تعیین حق در مواردی .12

 نامند؟  چه می
 بيمه ثابت حق( د   بيمه اتکایي حق( ج  بيمه سربار حق( ب     بيمه قابل تعدیل حق( الف

 بیمه است؟های زیر از مصادیق کالهبرداری در  یک از گزینه کدام .21
 گر تالش براي دریافت خسارت از چند بيمه( ب   نمایي ادعاي خسارت بزرگ( الف

  .هر سه گزینه صحيح است( د  .جعل ادعاي خسارتي كه واقع نشده است( ب
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 های زندگی و مقررات مربوط به آن سواالت بیمه

صورت وقوع ریسک موضوع بیمه به وی گر سرمایه مورد تعهد را در  شخصی است که بیمه.......... در بیمه عمر،  .21

 كارگزار ( د   كننده استفاده( ج     گر  بيمه( ب  نماینده بيمه( الف  .پردازد می

 :تواند ا می.ا.های زندگی در یک شرکت بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی ج که ذخیره ریاضی بیمه در مواردی .22

 . هاي آتي تقليل دهد هاي سال نامه نرخ سود منظور در محاسبه ذخيره ریاضي شركت بيمه را براي بيمه( الف

 .گزینه الف و ب صحيح است( د  .نرخ جدید و اختياري را به شركت بيمه پيشنهاد دهد( ج    .عالي بيمه گزارش نماید مراتب را به شوراي( ب

 کند؟ به شرط حیات را توصیف می های زیر بیمه عمر یک از گزینه کدام .23
 . نفع بپردازد شده قبل از انقضاي زمان معين به ذي نامه را در صورت فوت بيمه ، سرمایه بيمهگر متعهد است اي كه در آن بيمه قرارداد بيمه( الف

در انقضهاي مهدت بيمهه و بهه شهرط حيهات        نامهه را  بيمهه، سهرمایه بيمهه    كند در مقابل دریافت حق گر تعهد مي اي كه در آن بيمه قرارداد بيمه( ب

 .شده بپردازد بيمه

 . شده بپردازد ، سرمایه ثابتي را قبل از انقضاي مدت بيمه و به شرط حيات بيمهكند گر تعهد مي اي كه در آن بيمه قرارداد بيمه( ج

 . شده پس از انقضاي مدت بيمه بپردازد ، سرمایه بيمه را در صورت فوت بيمهكند گر تعهد مي اي كه در آن بيمه قرارداد بيمه( د

 ..........در بیمه عمر زمانی تجدیدپذیر،  .24
 .بيمه تمدید گردد تواند پس از انقضاي مدت بيمه، بدون انجام معاینات پزشکي جدید و صرفاً با افزایش حق نامه مي بيمه( الف

 .ضاي مدت بيمه، با انجام معاینات پزشکي جدید تمدید گرددتواند پس از انق نامه مي بيمه( ب

 .ماه قابل تمدید است نامه به مدت یک بيمه( د .گردد هاي زماني مشخص تمدید مي صورت اتوماتيک و در دوره نامه به بيمه( ج

 شود؟ یک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زمانی محسوب می کدام .25
 نامه به زمان مشخص محدودیت مدت بيمه( ب    بيمه نسبتاً كم حق( الف

 وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف عدم( د  كاهش نگراني نسبت به تنزل ارزش پول( ج

 های بیمه عمر زمانی است؟ های زیر از ویژگی یک از گزینه کدام .26
 . شود نفع پرداخت مي شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بيمه به ذي در صورت فوت بيمه( الف

 . گردد شده پس از مدت قرارداد، هيچ وجهي پرداخت نمي در صورت حيات بيمه( ب

 .هر سه گزینه صحيح است( د   . بيمه عمر زماني صرفاً جنبه تأميني دارد( ج

نامه را  سال درخواست مخفف شدن بیمه 2ای تحت پوشش بیمه مختلط خطر فوت و حیات قرار گرفته و پس از  شده بیمه .27

 نامه سرمایه مخفف چگونه تقسیم خواهد شد؟ این بیمهدر . نماید می
 براساس ارزش بازخرید( د     گذار براساس درخواست بيمه( ج    براساس اندوخته ریاضي( ب     نامه هاي موجود بيمه به نسبت سرمایه( الف

 ..........بیمه محدود،  در بیمه تمام عمر با پرداخت حق .28
 . شود طور مداوم و معموالً یکسان پرداخت مي شده به بيمهبيمه تا زمان مرگ  حق( الف

 .یابد بيمه پس از پرداخت طي یک دوره، متوقف شده یا كاهش مي گذار، پرداخت حق گر و بيمه با توافق بيمه( ب

 .كند تناسب با نرخ تورم تغيير ميبيمه م حق( د    .شود صورت افزایشي پرداخت مي طور مداوم و معموالً به شده به  بيمه تا زمان مرگ بيمه حق( ج

 شود؟ بیمه عمر مانده بدهكار چه ریسكی پوشش داده میدر  .22
 شده   هزینه درماني بيمه( ب دليل فوت یا ازكارافتادگي گيرنده در بازپرداخت وام به توانایي قرض عدم( الف

ww .گزینه ب و ج صحيح است( د       شده  بيکاري بيمه( ج
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گذار چگونه عمل  های زندگی، شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه بیمهنامه  طبق آیین .31

 کند؟ می
 .كند اي پرداخت مي سود مشاركت را نقدي هر سال بيمه( الف

 .گردد مياي قابل پرداخت نيست و صرفاً در انتهاي قرارداد بيمه محاسبه و پرداخت  سود مشاركت در انتهاي هر سال بيمه( ب

 .گردد نامه یا افزایش ذخایر ریاضي منظور مي بيمه یکجا براي افزایش سرمایه بيمه عنوان حق اي به سود مشاركت هر سال بيمه( ج

 .گزینه الف و ج صحيح است( د

 .اندازی صعودی ترکیب یافته است از یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس......... بیمه  .31
 عمر به شرط حيات( د  عمر مختلط( ج  عمر ساده زماني( ب  تمام عمر( الف

 نامه حتمی است؟ یک از انواع بیمه عمر، در هر صورت پرداخت سرمایه بیمه در کدام .32
 بيمه عمر به شرط حيات ( د  بيمه تمام عمر( ج  بيمه عمر ساده زماني( ب   بيمه عمر مختلط( الف

 های زندگی به چه میزان است؟ نرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی بیمه .33
 بيمه بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق %  4حداقل ( ب                بيمه بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق % 2( الف

 بيمه بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق %  5حداقل ( د         بيمه بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل در محاسبه حق %  3حداقل ( ج

شده از طریق  عمر، تعیین وضعیت سالمت بیمه  یک از انواع بیمه ، در کدام(های زندگی بیمه) 68نامه  براساس آیین .34

 ساله بيمه عمر زماني گروهي یک( ب  بيمه عمر جامع گروهي( الف       پرسشنامه یا معاینات پزشكی الزامی است؟

 هاي زندگي در انواع بيمه( د   بيمه عمر انفرادي شامل خطر فوت( ج                                                                                     

 شده موضوع بیمه است؟ یک از انواع بیمه عمر، صرفاً حیات و بقای بیمه در کدام .35
 بيمه عمر زماني( د  بيمه تمام عمر( ج عمر مستمري بيمه( ب  بيمه عمر مانده بدهکار ( الف

 ؟نیستصحیح ( های زندگی بیمه) 68نامه  یک از موارد زیر براساس آیین کدام .36
 .هاي زندگي عرضه نماید تواند پوشش خطرات اضافي را همراه انواع بيمه مؤسسه بيمه مي( الف

 .شده یا هزینه معالجات وي را قبول كند سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بيمهنامه زندگي، پرداخت  تواند در بيمه مؤسسه بيمه مي( ب

 . صورت مستمري پرداخت نماید هاي زندگي را نيز به بر بيمه مستمري، تعهدات سایر انواع بيمه تواند عالوه مؤسسه بيمه مي( ج

 . مستمري ساالنه را تقسيط نمایدبيمه ساالنه یا  گذار، حق تواند در صورت تمایل بيمه مؤسسه بيمه مي( د

 های زیر در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟ یک از گزینه کدام .37
 .شود هاي زندگي مي مشاركت در منافع شامل انواع بيمه( الف

 . باشند هاي مذكور سهيم مي درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بيمه 75گذاران بيمه زندگي در حداقل  بيمه( ب

 .گيرد هاي خطر فوت زماني تعلق نمي گذاران بيمه در منافع به بيمه مشاركت( ج

 . گذاري ذخایر ریاضي توسط شركت بيمه دارند گران از منافع حاصل از سرمایه گذاران بيمه عمر سهم یکسان با بيمه بيمه( د

 :گذار کسی است که در بیمه عمر، بیمه .38
 .درصورت وقوع ریسک موضوع بيمه، ارزیابي خسارت را انجام دهد( ب  .نماید گر منعقد مي قرارداد بيمه را با بيمه( الف

 .كند نامه را صادر مي بيمه( د  .شود فوت یا زنده ماندن وي در سرسيد معين موجب اجراي قرارداد بيمه مي( ج

 ..........بیمه،  پرداخت هر قسط حق در بیمه مختلط خطر فوت و تشكیل سرمایه، در صورت عدم .32
 . شود نامه سررسيد مي بيمه( ب    . شود نامه باطل مي بيمه (الف

ww .شود نامه تأمين مي بيمه خطر فوت از محل ذخيره ریاضي بيمه حق( د    .شود نامه بازخرید مي بيمه( ج
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نامه را دارد؟ گذار از چه زمانی امكان بازخرید بیمه گذاری، بیمه در بیمه عمر و سرمایه .41

. بيمه پرداخت كرده باشد حداقل یک سال تمام حق( ب . بيمه پرداخت كرده باشد حداقل شش ماه تمام حق( الف

 . بيمه پرداخت شده باشد حداقل اولين حق( د .بيمه پرداخت كرده باشد حداقل دو سال تمام حق( ج

ن موجب اجرای قرارداد بیمه و انجام تعهد شخصی است که فوت یا زنده ماندن او در سررسید معی ..........در بیمه عمر،  .41

شده   وارث بيمه( د       كننده استفاده( ج   شده  بيمه(ب    گذار بيمه( الف   .شود گر می بیمه

نیست؟های زیر صحیح  یک از گزینه ، کدام68نامه  براساس مفاد آیین .42

تواند در صورت تشکيل ذخيره ریاضي، درخواست بازخرید كل یا  ميگذار  هاي زندگي جز بيمه خطر فوت زماني، بيمه در انواع بيمه( الف

 .نامه است درصد ذخيره ریاضي بيمه 55نامه زندگي حداقل معادل  ارزش بازخرید بيمه( ب                . نامه خود را نماید درصدي از بيمه

. زخرید موكول به موافقت كتبي بستانکار استگذار باشد، حق با نامه زندگي بستانکار بيمه نفع در بيمه كه ذي درصورتي( ج

 .تواند درخواست وام نماید بيمه دو سال تمام مي گذار پس از پرداخت الاقل حق بيمه( د

مند شود،   صورت موقتی از پوشش بیمه عمر بهره خواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و به چنانچه فردی می .43

؟کنید میچه نوع بیمه عمری به او توصیه 

بيمه تمام عمر ( د  بيمه عمر زماني( ج  بيمه عمر مختلط( ب  بيمه عمر مانده بدهکار ( الف

..........در بیمه عمر جامع،  .44

 .پذیر است بيمه انعطاف نوع پرداخت حق( ب .شود بخش سرمایه فوت از بخش ارزش بازخرید جدا مي( الف

 .هر سه گزینه صحيح است( د  . پذیر است نامه انعطاف سرمایه فوت و دوره حمایت بيمه( ج

..........، (های زندگی بیمه) 68نامه  براساس مفاد آیین .45

 .هاي زندگي ممنوع است عرضه پوشش خطرات اضافي همراه انواع بيمه( الف

 .هاي زندگي ممنوع است شده در بيمه بيمهقبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو ( ب

 .هاي زندگي مجاز است شده در بيمه قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بيمه( ج

 .نامه خود را نماید تواند درخواست بازخرید بيمه گذار در صورت تشکيل ذخيره ریاضي مي در بيمه خطر فوت زماني بيمه( د

ا گزارش .ا.های عمر را باید به بیمه مرکزی ج نامه چه مواردی از بیمه"کند  ای که سؤال می بیمه در پاسخ به نماینده .46

کنید؟ های زیر را انتخاب می یک از گزینه کدام "داد؟

 .ستهر سه گزینه صحيح ا( دهاي صادرشده و بازخرید شده       نامه بيمه( ج هاي ابطال شده نامه بيمه( ب هاي مخفف نامه بيمه( الف

..........بیمه عمر مانده بدهكار  .47

 .گردد شده عرضه مي معموالً به ميزان بدهي بيمه( ب . نماید اي است كه طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون، بيمه مي بيمه( الف

 .هر سه گزینه صحيح است( د   .یابد نامه كاهش مي با بازپرداخت اقساط وام، سرمایه بيمه( ج

 .است......... پذیری  انعطاف در( UL)عمر جامع  جامعیت بیمه .48

 .هرسه گزینه صحيح است( د نامه دوره حمایت بيمه( ج  سرمایه فوت( ب  ها بيمه نوع پرداخت حق( الف

؟نیستهای بیمه عمر  یک از عبارات زیر از ویژگی کدام .42

 .هاي غرامتي است بيمهاز انواع ( ب  هاي بيمه ایجاد ذخایر ریاضي قابل توجه در شركت( الف

هاي خاص یا  هاي احتمالي یا بار مالي ناشي از یک ریسک شخصي معين همچون فوت، بيماري موضوع بيمه عمر ارائه تأمين در مقابل هزینه( ج

. گذاري دارد اندازي و سرمایه بيمه عمر مختلط جنبه پس( د .شده است حيات بيمه

کم حق بیمه دو سال  درصد ارزش بازخریدی پس از پرداخت دست......حداکثر تا میزانهای عمر  نامه سقف وام در بیمه .51

ww 01(د    51( ج 05( ب     01( الف .تمام است
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 سواالت بیمه غیرزندگی و مقررات مربوط به آن

 ؟نیست صحیح زیر موارد از یک نباشد،کدام طرفین توافق مورد وارده، خسارت مبلغ که هنگامی سوزی آتش های بیمه در .51
 .طرف دیگر معرفي نماید هریک از طرفين یک نفر كارشناس انتخاب و كتباً به( الف

 .نمود  كارشناسان منتخب از سوي طرفين متفقاً نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند( ب

 .الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهند پرداخت هریک از طرفين حق( ج

 .باشد گذار مي عهده بيمه طوركامل به كارشناس سوم بهالزحمه  حق( د

 .........  سوزی آتش نامه ازبیمه ناشی دعاوی سوزی، آتش نامه بیمه عمومی شرایط 28 ماده براساس .52
 .باشد استماع ميسال مشمول مرور زمان و غيرقابل  0بعد از ( ب             .باشد سال مشمول مرور زمان و غيرقابل استماع مي 2بعد از ( الف

 .باشد گردد اما همچنان قابل استماع مي سال مشمول مرور زمان مي 3بعد از ( ج

 .باشد سال مشمول مرور زمان و غيرقابل استماع مي 3بعد از ( د

 ..........سوزی منظور از صاعقه عبارت است از  های آتش در بیمه .53
 .آید وجود مي ين كه بر اثر القاء دو بار مخالف بهتخليه بار الکتریکي بين دو ابر یا بين ابر و زم( الف

 آزادشدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز یا بخار( ب

 .نوع مخصوصي از حركت هوا با شدت معين باد كه داراي سرعت ثابتي نيست و مرتب در نوسان است( ج

 .شرط آنکه با شعله همراه باشد تركيب هر ماده با اكسيژن به( د

که کل یا قسمتی از مورد بیمه  سوزی درصورتی های آتش سوزی، در بیمه نامه آتش شرایط عمومی بیمه 16ماده براساس  .54

بیمه از زمان  نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد  شده زیان کلی ببیند، بیمه دلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه به

 .........وقوع زیان کلی 
 .باشد ه دریافتي قابل استرداد نميبيم باطل است و حق( الف

 .شود گذار مسترد مي التفاوت به بيمه صورت روزشمار محاسبه و مابه بيمه دوره اعتبار به منفسخ است و حق( ب

 .شود گذار مسترد مي التفاوت به بيمه مدت محاسبه و مابه صورت كوتاه بيمه دوره اعتبار به باطل است و حق( ج

 .باشد ه دریافتي قابل استرداد نميبيم شود و حق فسخ مي( د

 گردد؟ نامه منفسخ می در بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورتی بیمه .55
 .گر به هر دليل متوقف شود درصورتيکه فعاليت بيمه( ب .بيمه را به موقع نپردازد گذار حق كه بيمه درصورتي( الف

اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات خالف واقع در گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري یا  كه بيمه درصورتي( ج

 .نامه نيست از بين برود علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش این بيمه كه موضوع بيمه به درصورتي( د             .ارزیابي خطر مؤثر باشد

 ..........در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت  .56
 .مانده مطالبه نماید بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقي تواند حق گر مي بيمه (الف

 .گذار مطالبه نماید نامه محاسبه و از بيمه بيمه اضافي متناسب با خطر را از تاریخ شروع بيمه گر موظف است حق بيمه( ب

 .نامه جدید بنماید درخواست صدور بيمه گذار مجدداً نامه الزاماً باید ابطال گردد و بيمه بيمه( ج

 .گزینه ب و ج صحيح است( د

 .گردد تعیین می.......... در بیمه بدنه اتومبیل، ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط  .57
ww مالک موضوع بيمه( د  گر بيمه( ج  نفع ذي(ب  گذار بيمه( الف
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تولید .......... از شروع سال ( ها ها و شیشه چراغ ز شیشهج به)در بیمه بدنه اتومبیل، میزان استهالک برای قطعات تعویضی  .58

 .درصد خواهد بود.......... درصد و حداکثر .......... نقلیه به بعد برای هر سال  وسیله
 35 - 6 -ششم ( د  25 - 5 -پنجم ( ج  31 - 4 -چهارم ( ب   21 - 3 -سوم ( الف

که تصمیم کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده، لغو پروانه نماینده باشد،  درصورتی 75شماره نامه  آئین 23موجب ماده  به .52

 . روز از تاریخ ابالغ آن به نماینده با درخواست کتبی وی قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت است.......... ظرف 

 35( د   31( ج   25( ب   21( الف

 نفع شرکت بیمه تودیع کند چقدر است؟ نوع و میزان تضمینی که نماینده موظف است به .61

 ميليون ریال  51متناسب با حجم كار هر نماینده و حداقل ( الف

 ا.ا.متناسب با حجم كار هر نماینده و به تشخيص بيمه مركزي ج( ب

 ميليون ریال  21متناسب با حجم كار هر نماینده و حداقل ( ج

 .شود حقوقي و شکل حقوقي ثبت آن به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين ميمتناسب با حجم فعاليت هر نماینده حقيقي یا ( د

  اولیه مورد نیاز برای اعطای نمایندگی حقوقی بیمه چقدر است؟ سرمایهحداقل  .61
 پنج ميليارد ریال   (د  دو ميليارد ریال ( ج یک ميليارد ریال  (ب  پانصد ميليون ریال   (الف

 شود؟ چه صورت لغو میقرارداد نمایندگی بیمه در  .62
 .نامه نمایندگي را ازدست بدهد كه نماینده حقيقي، هریک از شرایط مقرر در آیين درصورتي( الف

 در صورت ورشکستگي نماینده حقوقي ( ب

 .ستهر سه گزینه صحيح ا( د           با تصميم یکي از طرفين قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگي و حقوق طرف مقابل ( ج

بر أخذ اطالعات الزم، دفاتر، اسناد و محل نمایندگی را بازرسی  تواند در صورت لزوم عالوه یک از نهادهای زیر می کدام .63

 کنند و نماینده مكلف به همكاری الزم در این زمینه است؟
 گران ایران سندیکاي بيمه( د  عالي بيمه  شوراي( ج      كارگزاران بيمه( ب       هاي بيمه ا و یا شركت. ا.بيمه مركزي ج( الف

 شود؟بیمه درمان با توجه به چه عواملی تعیین می نرخ حق .64
 نرخ بهره( د سن، جنسيت و حرفه( ج  ضریب نفوذ بيمه( ب  ومير  احتمال مرگ( الف

درصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر  .......... تا میزان .......... های دندانپزشكی  در بیمه درمان تكمیلی، جبران هزینه .65

 .شده است بیمه
 01 -حداكثر ( د   51 -حداكثر (ج   21 -حداقل ( ب   31 -حداقل ( الف

 از طبیعی و سزارین تا چه سقفی از تعهدات سالیانه مجاز است؟  های زایمان اعم در بیمه درمان تكمیلی، جبران هزینه .66

 سقف تعهد ساليانه بيمارستاني %  75تا ( ب    بيمارستانيسقف تعهد ساليانه % 31تا ( الف

 سقف تعهد ساليانه بيمارستاني % 41تا ( د    سقف تعهد ساليانه بيمارستاني% 51تا ( ج

 ؟نیستیک از تعهدات زیر از محل اعمال جراحی تخصصی  جبران کدام .67
 جراحي دیسک ستون فقرات( د استخوانپيوند مغز ( ج جراحي مغز و اعصاب مركزي و نخاع( ب گامانایف( الف

 های باربری چیست؟ منظور از اجتناب از تأخیر در بیمه .68
 .آید عمل مي منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافت مورد بيمه به گر به گذار و یا بيمه اقداماتي است كه توسط بيمه( الف

 .كنترل وي باشد باید با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيردگذار براي حمل كاال در تمام موارد تا حدي كه در  اقدامات بيمه( ب

 .عمل آورد گر موظف است از خسارت بازدید به مدتي است كه براساس آن بيمه( ج

ww .گر موظف است خسارت را پرداخت نماید مدتي است كه براساس آن بيمه( د
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 های زیر بر عهده فروشنده است؟ یک از گزینه مسئولیت کدام FCAبراساس اینكوترمز  .62
 حمل تا بندر كشور مقصد( د بيمه( ج      بارگيري روي كشتي در كشور مبدأ( ب اظهار به گمرک در كشور مبدأ( الف

 گیرد؟ یک از اینكوترمزهای زیر حداکثر تعهدات برای خریدار را در بر می کدام .71
 CIP( د   DAT( ج  DAP( ب  EXW( الف

 های زیر جزء خطراتی است که منشاء پیدایش آن خارج از کشتی است؟ یک از گزینه های دریایی کدام در بیمه .71

 به دریا انداختن كاال( د  باراتري( ج  تغيير مسير یا سفر كشتي به اجبار( ب  غارت دریایي( الف

یک از موارد زیر جزء ضوابط اعطای پروانه کارگزاری برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی، مدیرعامل  کدام .72

 ؟نیستمدیره  ای هیئت کارگزاری بیمه حقوقی و عضو بیمه
 سال سن 25داشتن حداقل ( ب   اعتقاد به اسالم یا یکي دیگر از ادیان رسمي كشور( الف

 مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريداشتن حداقل مدرک كارشناسي ( ج

 اي براي دارندگان مدرک كارشناسي در رشته بيمه سال سابقه فعاليت بيمه 3داشتن حداقل ( د

 کند؟ ا پروانه کارگزاری را برای چه مدت صادر می.ا.بیمه مرکزی ج .73
 ده سال( د  پنج سال ( ج  سه سال( ب  سال یک( الف

 زار بیمه با چه عنوانی شناخته شده است؟کارگ 22نامه  در مفاد آیین .74
 كارشناس( د   ارزیاب خسارت( ج نماینده( ب  بازرگان( الف

 ای زیر است؟ های بیمه یک از رشته تقدم در بازیافت حقوق بستانكاران کارگزاری با کدام حق .75
 بيمه عمر( د گروهيبيمه درمان ( ج (اعم از انفرادي و گروهي)بيمه حوادث ( ب شخص ثالث اتومبيل ( الف

 های بیمه سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند؟ توانند در کارگزاری کدام دسته از افراد زیر نمی .76
 ارزیابان خسارت و اكچوئران رسمي بيمه( ب           مدیره آنها ا و مؤسسات بيمه و اعضاي هيئت.ا.كاركنان بيمه مركزي ج( الف

 .گزینه الف و ب صحيح است( د  مؤسسات آموزش عالي             هاي آموزشي در افراد داراي سمت( ج

 ؟نیستهای بدنی  یک از موارد زیر جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارت کدام .77
قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص  27هاي بدني با رعایت ماده  تأمين خسارت گذاري وجوه صندوق درآمد حاصل از سرمایه( الف

 هاي وصولي راهنمایي و رانندگي در كل كشور از جریمه%( 21)بيست درصد ( ب                             ثالث در اثر حوادث ناشي از وسایل نقليه

 هاي اعطایي از سوي اشخاص حقيقي یا حقوقي كمک( د سببان حادثهاز ماليات پرداختي توسط م%( 21)بيست درصد ( ج

ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مكلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث  .78

 .تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.......... و .......... ای از آن را به  رانندگی، نسخه
 بيمه مركزي  -گر بيمه( د بيمه مركزي -گران سندیکاي بيمه( ج گر بيمه -بيمه مركزي ( ب  مسبب حادثه -ده دی زیان( الف

 "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"حداقل مبلغ بیمه موضوع  .72
 :در بخش خسارت مالی

 .تعهدات بدني است%( 01)معادل ده درصد ( ب   .تعهدات بدني است%( 5/2)معادل دو و نيم درصد( الف

 .گذار در سال است مجموع حقوق بيمه%( 5)معادل پنج درصد( د             .گذار در سال است مجموع حقوق بيمه% (01)معادل ده درصد( ج

صندوق  "ناشی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث " 28براساس ماده  .81

 .است.......... های بدنی نهاد  تأمین خسارت
ww خصوصي غيردولتي( د  خصوصي دولتي( ج  عمومي غيردولتي( ب  عمومي دولتي( الف

w.
ira

na
rz

e.
ir



قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث "گر مكلف است در ایفای تعهدات مندرج در  بیمه .81

 ..........دیدگان را  خسارت وارده به زیان "نقلیهناشی از وسایل 
 . نامه پرداخت كند بدون لحاظ جنسيت و دین تا سقف تعهدات بيمه( ب        .باتوجه به اینکه دیه زن نصف مرد است پرداخت نماید( الف

 . در تمامي موارد بنابر رأي مراجع قضایي پرداخت كند( د         .باتوجه به اینکه دیه زن ثلث مرد است پرداخت نماید( ج

  ؟نیستهای زیر مشمول اصل غرامت  یک از بیمه کدام .82
 مسئوليت ( د   سوزي آتش( ج  تکميلي درمان( ب  حوادث( الف

پرداخت ...... ....شده و به  تعیین.......... نامه حوادث انفرادی، غرامت فوت براساس  شده دارای بیمه  در صورت فوت بیمه .83

 . شود می
 نفع ذي –نامه  سرمایه بيمه( د  گذار  بيمه -دیه ( ج گذار  بيمه -نامه  سرمایه بيمه( ب  نفع  ذي -دیه ( الف

 .........نامه نیست،  علت تحقق خطری که تحت پوشش بیمه نامه حوادث به شده در بیمه در صورت فوت بیمه .84
 .گردد شده تعليق مي نامه از زمان فوت بيمه بيمه( ب  .گردد باطل مي شده نامه از زمان فوت بيمه بيمه( الف

 .گردد شده مخفف مي نامه از زمان فوت بيمه بيمه( د  .گردد شده منفسخ مي نامه از زمان فوت بيمه بيمه( ج

درصهد  ......... .بیمهه آن   حق( سال باشد کمتر از یک)روز باشد  61روز تا  31که مدت بیمه از  در بیمه حوادث درصورتی .85

 51( د  41( ج  31( ب    21( الف  .بیمه ساالنه خواهد بود حق

ا چه .ا.مرکزی ج  بیمه، بیمه عالی مصوب شورای 24نامه شماره  در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد آیین .86

 تواند انجام دهد؟  اقداماتی می
 سلب صالحيت مسئول فني، مدیران فني، معاون فني و یا مدیرعامل مؤسسه بيمه ( الف

 نامه در یک یا چند رشته بيمه  ا قبل از صدور بيمه.ا.الزام شركت به استعالم نرخ از بيمه مركزي ج( ب

 .گزینه صحيح استهر سه ( د  مدیره مؤسسه بيمه  اخطار كتبي به مسئول فني، معاون فني، مدیرعامل و یا هيئت( ج

هایی که اجازه تعیین نرخ در آن را بیمه رشته های بیمه در زمان تعیین حق یک از موارد زیر باید توسط شرکت کدام .87

 دارند رعایت گردد؟
 .هر سه گزینه صحيح است( د اي آن رشته  سوابق عمليات بيمه( ج شدت و تواتر ریسک ( ب پذیر بودن ریسک  بيمه( الف

 های بیمه ضروری است؟  یک از عوامل توسط شرکت بیمه در رشته هواپیما توجه به کدام حق در تعیین نرخ .88
 .هر سه گزینه صحيح است( د ...(و  آموزشي، مسافري)رد هواپيما نوع كارب( ج مدت پرواز ساالنه ( ب ارزش هواپيما( الف

 زیر صحیح است؟ های یک از گزینه عالی بیمه کدام شورای 24نامه شماره  آیین 2طبق ماده  .82
عالي  توسط هریک از مؤسسات بيمه را تهيه و به شوراي 04نامه شماره  بار گزارشي از نحوه اجراي آیين ماه یک ا هر شش.ا.مركزي ج  بيمه( الف

 . بيمه ارائه خواهد كرد

عالي بيمه  مؤسسات بيمه را تهيه و به شورايتوسط هریک از  04نامه شماره  بار گزارشي از نتيجه اجراي آیين ا هر سال یک.ا.مركزي ج بيمه ( ب

 .ارائه خواهد كرد

عالي  توسط هریک از مؤسسات بيمه را تهيه و به شوراي 04نامه شماره  بار گزارشي از نحوه اجراي آیين ماه یک  ا هر سه.ا.مركزي ج بيمه ( ج

 .بيمه ارائه خواهد كرد

عالي  توسط هریک از مؤسسات بيمه را تهيه و به شوراي 04نامه شماره  نحوه اجراي آیينبار گزارشي از  ا هر دو سال یک.ا.مركزي ج بيمه ( د

 .بيمه ارائه خواهد كرد

نامه  ای پزشكان و پیراپزشكان، تا چند سال پس از انقضای مدت بیمه نامه مسئولیت حرفه گر براساس بیمه تعهدات بیمه .21
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 ؟نیست های زیر جزء استثنائات یک از گزینه ای پزشكان و پیراپزشكان کدام های مسئولیت حرفه بیمه در .21
 النفع عدم( ب   جرائم و جزاي نقدي( الف

 .گذار مسئول جبران آن شناخته شود هزینه درمان صدمات جسمي كه بيمه( د    گذار عمد بيمه( ج

 بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی است؟های زیر جزء استثنائات  یک از گزینه کدام .22
 .هر سه گزینه صحيح است( ج  خسارت هنگام تخليه و بارگيري( ج  سيل( ب خيانت در امانت( الف

طرف مقابل، قرارداد  به.......... تواند با اعالم کتبی و مهلت  در بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی، هریک از طرفین می .23

 .را فسخ نماید
 ماهه یک( د  روزه 21( ج  روزه 05( ب  وزهر 01( الف

 ؟نیست یک از کلوزهای زیر با سرمایه ای کارفرما در قبال کارکنان، کدام های مسئولیت مدنی حرفه در بیمه .24
 غرامت روزانه ( ب  هاي تأمين اجتماعي و خدمات درماني مطالبات سازمان( الف

 تعداد اظهارشده كاركنان% 21پوشش افزایش حداكثر ( د      دیه دوم و بيشتر( ج

پوشش بیمه برای حفاری باید به زیان یا خسارتی محدود گردد که ( های آب عملیات حفاری چاه) 118براساس کلوز  .25

 یک از موارد زیر است؟ ناشی یا منتج از کدام
 .هر سه گزینه صحيح است( د   سيل( ج   طوفان( ب  لرزه زمين( الف

متر ......... فاصله انبارها از یكدیگر حداقل ( گر مربوط به تأسیسات موقت کارگاهی و انبارها بیمهتعهد ) 117براساس کلوز  .26

 .است
 21( د   31( ج   41( ب   51( الف

 شده چند درصد است؟ های تكمیل فرانشیز حوادث طبیعی در بیمه سازه .27
 21( د    05( ج   01( ب   5( الف

های خطر فوت ساده  جز بیمه یكجا به  بیمه با حق های زندگی  انواع مختلف بیمهکارمزد قابل پرداخت برای تحصیل  .28

 .بیمه است درصد حق.......... زمانی، 
 01( د  7( ج   5( ب   2( الف

 .درصد است..........  شرکت نمایندگی بیمهبرای ( صورت مستقل به)کارمزد بیمه دزدی با شكست حرز  .22
 02( د   01( ج  6( ب  5( الف

نامه  بیمه بیمه گردد، چند درصد ازکارمزد حق کننده اعتبار تمدید می وسیله بانک افتتاح نامه باربری به که بیمه درمواردی .111

 تمدیدی به بانک قابل پرداخت است؟
 درصد  21( د  درصد 25( ج  درصد 31( ب  درصد 51( الف
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