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؟استگري صحیحجمله بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمهکدام. 1
.اي صنعت بیمه استهاي مکارانه و ناسالم از وظایف انجمن حرفهجلوگیري از رقابت)الف

.جلسات شوراي عالی بیمه حداقل ماهی یک بار به دعوت رییس شوراي عالی بیمه تشکیل خواهد شد)ب
.ها و موسسات آموزش عالی تدریس نمایندتوانند در دانشگاهاعضا هیات عامل بیمه مرکزي در مدت تصدي خود نمیرییس کل و )ج
.بر عهده شرکت بیمه ایران استاجبارياتکاییهايبیمهانجام)د
گريبیمهوایرانمرکزيبیمهتاسیسقانوناي که بر اساس بیمهموسساتتوسطمنحصراًبایدزیرمواردهمه.2

..............غیر از بهشودانجاماجازه فعالیت دارند 
ایراندرموجودمنقولغیریامنقولاموالبیمه)الف

ایرانمقیمایرانیانبهمربوطبیمه)ب
.شده استشود یا اعتبار اسنادي آن در ایران بازوارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میکاالينقلوحملبیمه)ج
در مدت اقامت در ایرانبیمه عمر و حوادث شخصی کارگران و مستخدمین خارجی) د
درصد با ........واگذاري سهام موسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا .3

.موافقت بیمه مرکزي ایران مجاز است
50) د49) ج20)ب10) الف

تنظیم ) به نام حامل(نامه بدون ذکر اسم یک از موارد زیر ممکن است بیمهدرکدامقانون بیمه، 6طبق ماده .4
؟شود
بیمه درمان) دبیمه عمر) جبیمه حمل و نقل) ببیمه شخص ثالث) الف

باشد، در صورت اثبات تقلب اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفی بیمه شدهقانون بیمه، 34طبق ماده .5
...............،گذار نسبت به یکی از موضوعاتاز سوي بیمه

.بودخواهدباطلقراردادتمامکرده،سرایتنیزموضوعاتسایربهنسبتبطالن) الف
.شدقرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهد ) ب
.گرددقرارداد بیمه فسخ می) ج
.شده نسبت به همان موضوع فسخ خواهدقرارداد بیم) د
:گر عبارت است ازقانون بیمه، مسئولیت بیمه19طبق ماده .6

مانده آن بالفاصله بعد از حادثهشده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیتفاوت قیمت مال بیمه) الف
مانده آن بعد از است با قیمت باقینامه داشتهمدت زمان بیمهشده در زمانی که کمترین قیمت را در طول تفاوت قیمت مال بیمه) ب

حادثه
نامه شده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با اصل آن در زمانی که بیشترین قیمت را در طول مدت زمان بیمهتفاوت قیمت مال بیمه) ج

.استداشته
قیمت اصل مال به اضافه حق تعمیر مال) د
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وقوعصورتدرکند،میبیمهاسترهنیاوثیقهاونزدکهرامالیطلبکاروقتیبیمه،قانون7مادهطبق.7
........بیمه حادثه، شرکت

.کندمیپرداختمالصاحببهراطلبکار، خسارتطلبمیزانبهتوجهبدون)الف
.کندمیپرداختطلبکاربهب، خسارت را طلمیزانبهتوجهبدون)ب
.گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفتمیزان آنچه که بیمهرا تاخسارت)ج
.کندمیتقسیممالصاحبوطلبکاربینمساوينسبتبهآنمیزانبهتوجهباراخسارت)د
یک از موارد ذیل است؟شرایط اهلیت استیفاء کدام. 8

.هر سه مورد صحیح است) درشد) جبلوغ) بعقل) الف
در هاآندرطرفینتعهداتواستوقتصرفمستلزم«:استبیمهعقدخصوصیتکدامبهمربوطعبارتاین. 9

؟»شودمیگذاشتهاجرابهطوالنینسبتاًزمانمدت
مستمرعقد) دالحاقیعقد) ججایزعقد) بمعوضعقد) الف
عقدبقاءبهرضایتانحاءازنحويخطر بهتشدیدازاطالعازپسگربیمهاگرقانون بیمه، 16طبق ماده . 10

ایندرباشد،کرده دریافتگذاربیمهازمراتبازاطالعازپسرابیمهحقاقساطکهآنمثلباشدداده قرارداد
...... ......گربیمهصورت

.نمایدفسخراقراردادیاکندمطالبهگذاربیمهازومحاسبهرااضافیبیمهحقاعالمیخطرتشدیدبهاستنادباتواندمی)الف
.نمایددریافتگذاربیمهازومحاسبهاعالمیخطرتشدیدمواردتوجهبارابیمهحقازبخشیتواندمی)ب
. نمایداستناداعالمیخطرتشدیدبهتواندنمیدیگر)ج
کدامهیچ) د

اظهاریانمایدخودداريمطالبیاظهارازعمديغیرصورتبهگذاربیمهچنانچهبیمه،قانون13مادهطبق.11
باشد؟میمتصوربیمهعقدبرايحالتیچهشود،معلومحادثهوقوعازقبلموضوعاینونمایدواقعخالف

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

پذیر وجود نداشته باشد ولی پرداخت خسارت انجام در قرارداد بیمه اموال، اگر در زمان خسارت نفع بیمه.12
ست؟یک از اصول اساسی بیمه نقض شده اشود، از دیدگاه حقوقی کدام

اياصل نفع بیمه) بنیت و اعتماد متقابلاصل حسن) الف
اصل جانشینی) داصل غرامت) ج

؟نیستریسک شناساییها و ابزارهاي کدام گزینه از روش.13
اجتناب از ریسک) بهاي تحلیل ریسکنامهپرسش) الف

wwهاي مالی شرکتتحلیل صورت)دبازرسی فیزیکی) ج
w.

ira
na

rz
e.

ir



3

گزینه بیانگر مضرات بیمه است؟کدام .14
.تواند از بیمه غرامت دریافت کندپس از وقوع خسارت شرکت می) الف

.یابدها کاهش میعدم اطمینان در مورد خسارت) ب
.اي صرف شوداي باید براي مذاکره در مورد خرید پوشش بیمهوقت و انرژي قابل مالحظه) ج
وجود گونه نوسانی در کسب درآمد آن بهچنان به فعالیت خود ادامه دهد بدون این که هیچتواند همبعد از وقوع خسارت شرکت می) د

.آید
.است... .........اي از جاگذاشتن سوئیچ روي اتومبیلی که قفل نشده است، نمونه. 15

ریسک گریزي) دمخاطره روحی) جمخاطره اخالقی) بمخاطره فیزیکی) الف
است؟کمواجهه با ریسهايروشکدام گزینه از .16

.صحیح استموردهر سه ) دنگهداري ریسک) جايانتقاالت غیربیمه) بکنترل خسارت) الف
اي را به هاي بیمهبیمه بسیاري از ریسکسازد تا میزان حقگران را قادر میهاي زیر بیمهکدام یک از گزینه.17

کنند؟نحوي دقیق ارزیابی
اصل غرامت) داصل جبران خسارت) جاصل حد اعالي حسن نیت)ببزرگقانون اعداد ) الف
ضریب . میلیون ریال است103میلیون ریال و ادعاي خسارتش 100گري بیمه بیمهفرض کنید درآمد حق.18

شود؟گر چه عددي میخسارت این بیمه
درصد103) ددرصد97) جدرصد3) بدرصد-3) الف
؟باشدنمیکدام گزینه جزو مشکالت بازاریابی بیمه در ایران . 19

برنامه تبلیغاتی نامناسب )بتوسعه فرهنگ بیمه عدم)الف
هاي بیمه ناکارآمد و بدون توانگري با محصوالت بدشرکت) داي نمایندگان فروش بیمه اخالق غیرحرفه)ج

؟داردسروکارکدام یک از عوامل زیربابیمه، بازاریابیآمیختهازمکانعنصر. 20
شعبهیابیمکان) ببیمهکارمندانةادار) الف

. موارد الف و ب صحیح است) دنمایندههمشاوروهمکاري) ج
باشد؟موارد زیر از مشکالت ارتباطی نمایندگان با مشتریان میازیک کدام.21

هاي صوتی نامهنداشتن توانایی ارسال)بهاي صوتی پیگیري ضعیف یا عدم پیگیري پیغام)الف
.صحیح استهر سه مورد) د. داشتن تلفنی با خطوط بسیار، به شکلی که یافتن تلفن داخلی آسان نباشد)ج

است؟کننده بیمه وظیفه عرضه،71نامه ، بر اساس آیینیک از موارد زیرکدام.22
.ها را ارائه دهدنامهکلیه اطالعات ضروري براي مقایسه قیمت، مدت و شرایط بیمه) الف

.فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضا شده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداري نماید) ب
.گذار تسلیم نمایدبه بیمهنامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

گر در صدا و سیما تابع چه شرایطی است؟انجام تبلیغات شرکت بیمه. 23
.ان استگربیمهنیاز به مجوز سندیکاي ) ب.نیاز به مجوز بیمه مرکزي است) الف

ww.امور اقتصادي و دارایی داردنیاز به مجوز وزارت ) د.فقط نیاز به تایید شوراي تبلیغات است) ج
w.
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حداکثر مهلت تعیین شده براي پرداخت خسارت پس از قبول خسارت چند روز است؟.24
روز60) دزرو30) جروز15) بروز10) الف
هایی که اجازه تعیین نرخ در بیمه رشتههاي بیمه در زمان تعیین حقیک از موارد زیر باید توسط شرکتکدام.25

دارند رعایت گردد؟آن را 
شدت و تواتر ریسک ) بپذیر بودن ریسک بیمه) الف

. هر سه مورد صحیح است) داي آن رشته سوابق عملیات بیمه) ج
..........، نماینده بیمه)نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75نامه شماره بر اساس آیین.26

.باشدنمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد میاي به مجاز 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
.باشدمجاز به صدور بیمه نامه نمی) د
؟نیستشرایط پذیرش شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه کدام مورد صحیح مورددر .27

اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور)بعدم تابعیت جمهوري اسالمی)الف
عدم اعتیاد به مواد مخدر) دعدم حجر ) ج

بیمه صحیح نمایندگیکدام گزینه در مورد حداقل مدرك تحصیلی و سابقه کار مورد نیاز براي متقاضی .28
است؟

اي سابقه کار بیمهبا یک سال، )ها با گرایش بیمهو یا سایر رشته(بیمههاي حداقل مدرك کارشناسی در رشته)الف
سال سابقه یکبا )امور مالی، حسابداري، آمار، مدیریت و حقوقشامل اقتصاد،(ي مرتبطهاحداقل مدرك کارشناسی در رشته) ب

اي فنی و تخصصیکار بیمه
ايبا سه سال سابقه کار بیمههاحداقل مدرك کارشناسی در سایر رشته) ج
اي فنی و تخصصیحداقل مدرك دیپلم، با دو سال سابقه کار بیمه) د
اعم از حقیقی و (هریک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد .29

.است....... بر عهده ) حقوقی
گران ایرانسندیکاي بیمه) دپژوهشکده بیمه) جایران.ا.بیمه مرکزي ج) بشرکت بیمه مربوط) الف
ماند؟ بیمه باقی میتضمین تودیع شده توسط نماینده نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت .30

نحوه استرداد آن چگونه است؟
.شودبه طور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد می-یک سال)الف

بیمه مرکزي-یک سال) ب
.شودبه طور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد می-سه سال) ج
با درخواست کتبی نماینده-دو سال) د
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یک از تصمیمات زیر توسط کمیته رسیدگی در صورت احراز تخلف نماینده بیمه، متناسب با نوع تخلف، کدام. 31
؟نیستبه تخلفات نماینده قابل اتخاذ 

لغو پروانه فعالیت ) بنامهایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه) الف
تذکر کتبی به نماینده) دبیمه شخص ثالث به مدت حداقل یک سالتعلیق فعالیت نماینده در رشته ) ج

هاي میان نماینده و شرکت بیمه متشکل از چه افرادي است؟هیئت رسیدگی به اختالف. 32
هاي صنفی نمایندگان بیمه ایران، نماینده شاکی، نماینده منتخب انجمن. ا.نماینده بیمه مرکزي ج)الف

هاي صنفی نمایندگان بیمهگران ایران، نماینده منتخب انجمنایران، نماینده منتخب سندیکاي بیمه. ا.نماینده بیمه مرکزي ج) ب
اي صنعت بیمهانجمن حرفهنماینده شرکت بیمه، نماینده شاکی، نماینده ) ج
اي صنعت بیمهانجمن حرفهنماینده ایران،.ا.هاي بیمه، نماینده بیمه مرکزي جنماینده شرکت) د

................ .تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او شرکت بیمه می. 33
هاي پرداختی به همان نماینده مجموع کارمزد%  15سود قابل پرداخت نباید از  .اي زندگی مشارکت دهدهاي بیمهدر کلیه رشته)الف

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدبابت عملیات بیمه
هاي پرداختی مجموع کارمزد%  10سود قابل پرداخت نباید از  .هاي زندگی مشارکت دهداي به استثناي بیمههاي بیمهکلیه رشتهدر) ب

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدبه همان نماینده بابت عملیات بیمه
هاي پرداختی به مجموع کارمزد%  15سود قابل پرداخت نباید از  .هاي عمر مشارکت دهدبه استثناي بیمههاي بیمهدر کلیه رشته) ج

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدهمان نماینده بابت عملیات بیمه
هاي پرداختی به همان نماینده بابت مجموع کارمزد% 10سود قابل پرداخت نباید از .اي اموال مشارکت دهدهاي بیمهفقط در رشته) د

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدعملیات بیمه
بیمه چند درصد است ؟نمایندگان حقیقیکارمزد بیمه باربري کاالهاي وارداتی براي . 34

درصد6) ددرصد5) جدرصد12) بدرصد10) الف
چند درصد است ؟ شرکت نمایندگی بیمهکارمزد بیمه دام و طیور براي .35

درصد23) ددرصد20) جدرصد5/3) بدرصد3) الف
؟باشدنمیکارگزار بیمه مجاز به انجام کدام فعالیت . 36

بیمهخدماتمتقاضیطرفازنمایندگیبهآنامضايوبیمهپیشنهادفرمتکمیل) الف
مشروط به داشتن اجازه کتبی و رسمی بیمهخدماتمتقاضیبرايموردحسببیمهمؤسساتازالحاقیهومناسببیمهپوششاخذ) ب

از متقاضی خدمات بیمه
هاي خرد در رشته بیمه شخص ثالثپرداخت خسارت) ج
گذاربیمهازنمایندگیبهخسارتخصوصدربیمهمؤسسهبامذاکره) د
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حقیقی،کارگزاريپروانهزیر جزو ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضییک از موارد کدام. 37
؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعامل

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

شود؟کارگزار بیمه حقوقی چگونه ثبت می.38
ریالمیلیونپانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) الف

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

کند؟صادر میچه مدتبرايراکارگزاريپروانهمرکزيبیمه. 39
ده سال) دپنج سال) جسه سال) بیک سال) الف
؟گرددنمیدرج بیمهکدام مورد در پروانه کارگزاري.40

تحصیالت کارگزار) بکارگزارکارمحلنشانی) الف
مدت اعتبار) دغیر قابل انتقال بودن پروانه) ج

کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟92در مفاد آیین نامه . 41
کارشناس) دارزیاب خسارت) جنماینده) ببازرگان) الف
از سوي شخص کارگزار ضروري است؟نامهخرید کدام بیمه. 42

بیمهکارگزاريفعالیتايحرفهبیمه مسئولیت) ببیمه درمان تکمیلی کارکنان) الف
بیمه عمر کارکنان کارگزاري ) دسوزي محل فعالیت کارگزار بیمه آتش) ج

کدام گزینه در مورد تغییر مدیرعامل کارگزاري حقوقی صحیح است؟.43
. 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

در متون تخصصی بیمه کدام است؟»Insurance Broker«معادل فارسی کلمه .44
کارگزار بیمه)دجنگ قیمتی بیمه )جشکست بازار بیمه )بنامه صادرکننده بیمه) الف
کدام گزینه است؟» خسارات تبعی«انگلیسیمعادل . 45

Particular Losses) بDirect Losses)الف

Consequential Lossesww) دSpeculative Losses) ج
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به چه معنی است؟» Adverse Selection«اصطالح.46
گزینش کارکنان)دگزینش ریسک)جانتخاب نامساعد)بانتخاب مساعد)الف
به چه معنی است؟» Insurable Interest«اصطالح. 47

ايامور بیمه)دايخسارت بیمه)جايعالقه بیمه)باينفع بیمه)الف
کدام گزینه است؟ » سررسید«انگلیسیمعادل .48
Mortality) دStability) جMaturity) بAnnuity) الف

مقامی به چه مفهومی است؟سوزي، اصل قائمنامه آتششرایط عمومی بیمه29بر اساس ماده .49
اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت گذار علیه انتقال کلیه حقوق بیمه) الف

گرگر، به بیمهپرداخت شده توسط بیمه
گر دیگرشده به موجب قرارداد دیگري براي همان خطر و مدت نزد بیمهبیمه نمودن تمام یا قسمتی از اموال بیمه) ب
.وجود داردیممستقیک ونزدیمعلولعلت ووقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطهینب)ج
گرهاي بیمهرعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش) د

خالفشرطنبودنصورتدر،)بیمهحقپرداخت(سوزي آتشنامهبیمهعمومیشرایط14مادهبراساس.50
.....استموظفگذاربیمه
.نمایداقدامبیمهحقپرداختبهنسبتگربیمهازخسارتاولیندریافتازبعد) الف

.نمایدپرداختماههرابتدايدررابیمهحق) ب
.نمایدپرداخترابیمهحقگربیمهبهآناعالموحادثهاولینوقوعازبعد) ج
.بپردازدنقداًنامهبیمهدریافتمقابلدررابیمهحق) د

در "یمهمورد ب"یفدر مورد تعریراز موارد زیککدامي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا5براساس ماده .51
؟باشدینمیحصحيسوزآتشهايیمهب

.باشدگذاربیمهبهمتعلقکهنامهبیمهمشخصاتجدولدرمندرجاموال )الف
.باشدبیمهموردمحلدرگذاربیمهتصرفدرکهنامهبیمهمشخصاتجدولدرمندرجاموال )ب
شده منظور و در یمهبیهها در سرماآنيبهامشروط بر این کهداردارتباطگذاربیمهاشتغالنوعباکهحدوديتااشخاصسایراموال )ج

.مستقر باشدیمهمحل مورد ب
.باشدنشدهمنظورشدهبیمهسرمایهدرآنهابهايکهصورتیدرگذاربیمهخانوادهاعضايبهمتعلقاموال )د

باشد؟نمییظروف تحت فشار صنعتیمهاستثنائات بیر جزواز موارد زیککدام.52
یدرولیکیهیشدر اثر آزماتحت فشار صنعتیخسارت وارده به ظروف ) الف

تحت فشار صنعتیتالشی ظروفوترکیدنازناشیخسارت) ب
.نگرددهاآنترکیدنیاتالشیکه منجر به یدرصورتتحت فشار صنعتیظروف یجیشکل تدرییراز تغیخسارت ناش) ج
هاآنترکیدنیاتالشیکه منجر به یدرصورتتحت فشار صنعتیشدن، ترك خوردن، متورم شدن ظروف یهالیهاز الیخسارت ناش) د
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قانونی مرتهن گر در برخورد با حقوق عملکرد بیمهي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا19اساس ماده بر.53
بایست چگونه باشد؟می
تا حدود حداکثر تعهد خود در غیرمنقولشده اعم از منقول ویمهمرتهن را در مورد اموال بیگر مکلف است حقوق قانونیمهب) الف

.یدنمایتپرداخت خسارت رعا
.اهد داشتشده نخوگونه تکلیفی در قبال حقوق قانونی مرتهن در مورد اموال بیمهگر هیچبیمه) ب
.استعالم خواهد گرفتيمرکزیمهاز ب)ج
درصد ازکل خسارت وارد شده پرداخت 10آن هم به میزان منقولغیرشده یمهاموال بفقط در مورد مرتهن را یگر حقوق قانونیمهب) د

.نمایدمی
قسمتییاکلکهصورتیدرسوزيآتشهايبیمهدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا16بر اساس ماده .54
ازقسمتآنیاوکلباارتباطدرنامهبیمهببیند،کلیزیانشدهبیمهخطراتتحققازغیردلیلیبهبیمهمورداز

................کلیزیانوقوعزمانازبیمهمورد
.باشدنمیاستردادقابلدریافتیبیمهحقواستباطل) الف

.شودمیمستردگذاربیمهبهالتفاوتمابهومحاسبهشمارروزصورتبهاعتباردورهبیمهحقواستمنفسخ )ب
.شودمیمستردگذاربیمهبهالتفاوتمابهومحاسبهمدتکوتاهصورتبهاعتباردورهبیمهحقواستباطل) ج
.باشدنمیاستردادقابلدریافتیبیمهحقوشودفسخ می) د

اتومبیل تحت چه شرایطی خسارت کلی تلقی خواهد شد؟موضوع بیمه در بیمه بدنه.55
.روز پس از سرقت پیدا نشود45حداقل ) الف

درصد 70هاي نجات از دیده آن با احتساب هزینههاي خسارتهاي تعمیر و تعویض قسمتبه نحوي آسیب ببیند که مجموع هزینه) ب
.قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد

.سرقت پیدا نشودروز پس از60حداقل ) ج
هاي هاي تعمیر و تعویض قسمتروز پس از سرقت پیدا نشود یا به نحوي آسیب ببیند که مجموع هزینه28که حداقل در صورتی) د

.درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد50هاي نجات از دیده آن با احتساب هزینهآسیب
گردد؟امه منفسخ میندر بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورتی بیمه.56

.بیمه را به موقع نپردازدگذار حقدر صورتی که بیمه) الف
.گر به هر دلیل متوقف شوددر صورتی که فعالیت بیمه) ب
گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداري یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خالف در صورتی که بیمه) ج

.ابی خطر مؤثر باشدواقع در ارزی
.نامه نیست از بین بروددر صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه) د

گذار یک یا چند قسط از اقساط بیمه به صورت قسطی باشد و بیمهچنانچه پرداخت حقدر بیمه بدنه اتومبیل، .57
.........بیمه را پرداخت نکند موعد رسیده حق

.نامه را فسخ نمایدتواند بیمهگر میبیمه) ب.گذار درخواست نمایدبیمه اضافی از بیمهتواند حقگر میبیمه) الف
ww.گرددنامه منفسخ میبیمه) د.نامه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بودبیمه) ج

w.
ira

na
rz

e.
ir



9

منظور از فرانشیز در بیمه اتومبیل چیست؟.58
.گرددنامه مشخص میگر است و میزان آن در بیمهاست که بر عهده بیمهبخشی از هر خسارت) الف

.گرددنامه مشخص میگذار است و میزان آن در بیمهبخشی از هر خسارت است که بر عهده بیمه) ب
.می باشدگذار گر موظف به پرداخت آن به بیمهبیمه،بخشی از هر خسارت است که پس از پیدا شدن وسیله نقلیه سرقت شده) ج
.درصد کل خسارت وارده است50) د

در بیمه بدنه اتومبیل، چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت .59
.................................گر، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود آن به بیمه

نامه بازیافت خسارت مصوب شوراي عالی بیمه به فروش برساند و سهم عایت آیینگر موظف است وسیله نقلیه را با ربیمه) الف
.گذار را از مبلغ بازیافتی با توجه به درصدي که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وي پرداخت نمایدبیمه
.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 بیمه75گر موظف است وسیله نقلیه را بفروشد و بیمه) د

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر "نامه موضوع فاقد بیمه،که خودرودر صورتی.60
آنگاهمسبب حادثه قرار گرفته باشد، رانندهوسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار بوده و "حوادث ناشی از وسایل نقلیه

:باشدشخص حقوقیمالکاگر
.شودخسارات بدنی واردشده محکوم میمجموع %) 20(به جزاي نقدي معادل بیست درصد) الف

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

در » نداشتن حوادث منجر به خسارت«واسطه بهکلیه تخفیفاتی کهصورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، در.61
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل شخصشده به قانون بیمه اجباري خسارات وارد"قرارداد بیمه موضوع 

......... .باشد،اعمال شده"نقلیه
.شرکت بیمه استمتعلق به)ب. گیرنده استمتعلق به انتقال)الف

.از بین خواهد رفت) د.دهنده استمتعلق به انتقال) ج
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از اجباريقانون بیمه "25ماده 1بر اساس تبصره .62

؟براي بازیافت به مسبب حادثه رجوع کندتواندنمیموارد زیر صندوق کدام یک از در "وسایل نقلیه
نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهدر 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
.الف و ب صحیح استموارد) د

شدن مبلغ موظفند پس از قطعیدیده، اولیاي دم یا وراث قانونیدر حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان.63
.مراجعه کنند.................. منظور دریافت خسارت، به خسارت براي تکمیل مدارك به

wwوزارت دادگستري) دگربیمه) جموسسات مالی ) بنیروي انتظامی) الف
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"شی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث نا"62براساس ماده .64
:کندهرگاه شخصی برخالف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی

.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

قانون بیمه اجباري "8دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده که خسارت بدنی زیاندرصورتی.65
......... بیمه باشد، شرکت "خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

.تواند به اولیاي دم مراجعه کندبراي بازیافت پرداختی می) الف
. مکلف است بالفاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را به مراجع قضایی ارسال نماید) ب
قانون بیمه اجباري 55مکلف است بالفاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ) ج

.به صندوق و بیمه مرکزي اطالع دهدوسایل نقلیه،خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
.مراتب را به بیمه مرکزي منعکس نموده و براي بازیافت مازاد پرداختی به مسبب حادثه مراجعه کند) د

انتظامی هنگام حادثه، مواد مقاماتموجب گزارش نامه معتبر است، بهراننده مسبب حادثه که داراي بیمه.66
حالت غرامت از سوي چه دراین. گرددتن از سرنشینان خودرو می2ه و منجر به فوت مخدر استعمال نمود
گردد؟مرجعی پرداخت می

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

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

...............نقلیه مسبب حادثه وسیلهنشدن در صورت شناخته.67
.نامه ثالث غیرقابل جبران استخسارت از محل بیمه) الف

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

خسارت مالی قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف میزانگذار در خصوص گر و بیمهدر صورت عدم توافق بیمه.68
قبول دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد نقلیه خسارتدیده، وسیله است در صورت تقاضاي زیان

.پرداخت نماید..................... هاي تعمیر را تا دیده باشد تعمیر نموده و هزینهزیان
نامه مندرج در بیمهمالیتعهداتسقف )بنامه سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه) الف

حداکثر پنج میلیون ریال ) دحداکثر ده میلیون ریال ) ج
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"قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس . 69
باشد؟یک از موارد زیر تعریف حوادث میکدام

یلاز وسایسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشخياجباریمهقانون ب"هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع ) الف
انفجاریاوسوزيآتشواژگونی،–سقوط –تصادم –و محموالت آنها از قبیل تصادف "یهنقل
وسایلازناشیحوادثاثردرثالثشخصبهواردشدهخساراتاجباريبیمهقانون"موضوع نقلیهوسایلازناشیسانحهنوعهر)ب

بر اثر حوادث غیرمترقبه"نقلیه
یواکتیوو رادیات اتمعز تشعشایناشیممستقیرو غیمخسارت مستق) ج
.صحیح استبوالفموارد) د

؟صحیح نیست) نمایندگی فروش بیمه عمر(54نامه یک از موارد زیر در مورد مفاد آیینکدام.70
. باشدنمایندگان فروش نمینامه به شرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بیمه) الف

. باشدنماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی) ب
.بیمه طرف قرارداد ارائه نمایدبه شرکتاي دریافتی را به طور مستقیم نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه) ج
.فعالیت نمایند54نامه ع آیینتوانند تحت عنوان نماینده فروش موضوهاي بیمه و بیمه مرکزي میمدیران شرکت) د

، حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز براي درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر 54نامه بر اساس آیین.71
کدام است؟

فوق دیپلم) دفوق لیسانس) جلیسانس) بدیپلم) الف
صورت وقوع ریسک موضوع بیمه به وي گر سرمایه مورد تعهد را درشخصی است که بیمه........ در بیمه عمر، . 72
.پردازدمی
کارگزار ) دکننده استفاده) جگربیمه) بنماینده بیمه) الف
کند؟کدام گزینه، بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می. 73

نامه را در صورت فوت بیمه شده بیمه، سرمایه مندرج در بیمهکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) الف
. نفع بپردازدقبل از انقضاي زمان معین به ذي

مه را در انقضاي مدت بیمه و به شرط حیات نابیمه، سرمایه بیمهکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) ب
. شده بپردازدبیمه

بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضاي مدت بیمه و به شرط حیات کند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) ج
. شده بپردازدبیمه

شده پـس از انقضـاي   بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمهابل دریافت حقکند در مقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) د
. مدت بیمه بپردازد

هاي بیمه تمام عمر است؟کدام گزینه، از ویژگی. 74
. نیازي به معاینات پزشکی کامل ندارد) ب. دهدشده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش میگر مرگ بیمهبیمه) الف

ww. هر سه مورد صحیح است) د. گذاري نیز داردنبه تأمینی، جنبه سرمایهعالوه بر ج) ج
w.
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نامه حتمی است؟یک از انواع بیمه عمر، در هر صورت پرداخت سرمایه بیمهدر کدام. 75
بیمه عمر به شرط حیات ) دمانده بدهکاربیمه عمر) جبیمه عمر ساده زمانی ) ببیمه عمر مختلط) الف
هاي بیمه عمر متغیر است؟ یک از موارد زیر از ویژگیکدام.76

.گذار استگذاري برعهده بیمهریسک سرمایه) ب.مزایاي پس از فوت متغیر است) الف
.هر سه مورد صحیح است) د.کندتحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل می) ج

هاي زندگی غیر از خطر فوت زمانی نامهبیمه براي بیمهاعمال در حق، حداکثر کارمزد قابل 68نامه طبق آیین. 77
بیمه ساالنه، به چه میزان است؟با حق

حق بیمه وصولی % 10) ببیمه وصولیحق% 25) الف
بیمه وصولی حق% 5) د. در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند30بیمه سال اول به شرطی که از حق% 75) ج

سال درخواست مخفف شدن 2قرار گرفته و پس از مختلط خطر فوت و حیاتاي تحت پوشش بیمه شدهبیمه. 78
؟تقسیم خواهد شدچگونه سرمایه مخفف نامهدر این بیمه. نمایدنامه را میبیمه
بر اساس اندوخته ریاضی) بنامهبیمهموجود هاي به نسبت سرمایه) الف

بر اساس ارزش بازخرید) درگذابر اساس درخواست بیمه) ج
هاي وي در بیمه عمر مانده بدهکار، در صورت فوت یا اعسار مدیون قبل از پرداخت بدهی، پرداخت بدهی.79

بر عهده کیست؟
گربر عهده بیمه) بنامهبر عهده ذینفعان بیمه) الف

هاي بدنی بر عهده صندوق تأمین خسارت) دبر عهده بانک) ج
...........بیمه عمر زمانی تجدیدپذیر،در. 80

.بیمه باالتر به تناسب افزایش سن تمدید شودمجدداً و ولی با حقتواند پس از انقضاي مدت بیمه، نامه میبیمه) الف
.تواند پس از انقضاي مدت بیمه، با انجام معاینات پزشکی جدید تمدید گرددنامه میبیمه) ب
.گرددهاي زمانی مشخص تمدید میماتیک و در دورهصورت اتونامه بهبیمه) ج
.گرددتمدید مینامه بر اساس شرایط خاصبیمه) 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 استنامهپرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو یا هزینه معالجات در بیمهقبول تعهد ) ب
.صورت مستمري پرداخت نمایندهاي زندگی را بهتوانند تعهدات انواع بیمهمؤسسات بیمه نمی) ج
کدامهیچ) د

.............................هاي درمان است،از آنجاکه موضوع بیمه درمان، جبران هزینه.82
.قاعده جانشینی اجرا شدنی نیست) ب.اصل غرامت اجرا شدنی نیست) الف

.پذیر اجرا شدنی نیستاصل نفع بیمه) د.اصل غرامت و قاعده جانشینی قابل اجرا است) ج
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؟شودنامه درمان تکمیلی فسخ میدر چه صورت بیمه. 83
بیمهقسمتی از حقعدم پرداخت تمام یا ) الف

.گر حاضر به تخفیف نشوددرصورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه) ب
.گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده استتوقف فعالیت بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

:شود کهاي محاسبه و پرداخت میپزشکی در قراردادهاي بیمه درمان براساس تعرفههاي دندانهزینه.84
.کندگران اعالم میسندیکاي بیمه) ب.کندبیمه مرکزي اعالم می) الف

.کندوزارت بهداشت و درمان اعالم می) د.کندنظام پزشکی اعالم می) ج
؟نیستهاي بیمه درمان تکمیلییک از موارد زیر از ویژگیکدام.85

نقل و انتقال بیمار یا مصدومجبران هزینه) بهاي دارویی و بیمارستانیجبران هزینه) الف
جبران هزینه زایمان ) دصورت نامحدودهاي تعریف شده بهتامین هزینه) ج

؟شودنمییک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده کدام. 86
قطع عضو) دهاي پزشکی ناشی از حادثه هزینه) جفوت ) ببیکاريمزایاي) الف
..........................بیمه حوادث، در .87

. شودافتد، یک حادثه محسوب میمجموع حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق می) الف
.شودافتد، یک حادثه محسوب میمجموع حوادثی که در پنج روز متوالی اتفاق می) ب
. شودسوب مییک حادثه محافتد، مجموع حوادثی که در هفده روز متوالی اتفاق می) ج
. شودافتد، یک حادثه محسوب میمجموع حوادثی که در پانزده روز متوالی اتفاق می) د

گـر  ع بیمه حوادث، تعهد بیمهودر بیمه غرامت روزانه بستري شدن در مراکز درمانی به علت تحقق خطر موض. 88
.روز خواهد بود... .......شود و حداکثر براي شده محاسبه میروز بستري شدن بیمه........از 

نود-چهارمین) بیکصد و هشتاد -دهمین) الف
یکصد و هشتاد -چهارمین)دنود -چهاردهمین) ج

بیمه مربوطه قابل پوشش است؟گر و اخذ حقنامه حوادث با موافقت بیمهیک از استثنائات بیمهکدام. 89
استعمال مواد مخدرمستی و ) بخودکشی یا اقدام به آن ) الف

جنگ و زمین لرزه) دنفعشده به علت حادثه ناشی از عمد ذيفوت بیمه) ج
است؟غیرقابل پرداختهاي باربري جزو خسارات کدام گزینه در بیمه. 90

مورد بیمهگذار براي ورود کاالي عدم قبول بیمه) بکسر از مبداء و یا ارسال کاالیی مغایر با اسناد حمل و یا خرید) الف
.هر سه مورد صحیح است) دممانعت مقامات کشور وارد کننده از ورود کاال)ج

هاي باربري چیست؟در بیمهCIPمنظور از اصطالح . 91
اي معین در کشور مقصدتحویل در نقطه) بکرایه و بیمه حمل پرداخت شده) الف

wwهزینه و کرایه حمل) دتحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی) ج
w.
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باشد؟مسئولیت حمل تا بندر در کشور مبداء براساس کدام اینکوترمز بر عهده خریدار می. 92
CIF)دDAP)جFCA)بEXW)الف

گیرد؟فروشنده و حداقل تعهدات براي خریدار را در بر میبرايکدام اینکوترمز حداکثر تعهدات . 93
DDP)دFAS)جFCA)بEXW)الف

کدام گزینه در مورد تغییر سفر در بیمه باربري صحیح است؟. 94
.گر اعالم نمایدگذار مراتب را فوراً به بیمهبقاي اعتبار این بیمه مشروط به این است که بیمه) الف

که بر مبناي نرخ و بود مشروط به اینبیمه رخ دهد تحت پوشش خواهد چنانچه خسارتی قبل از توافقات در خصوص شرایط و حق) ب
.شرایط متعارف بازار باشد

گذار یا کارکنان وي به مقصد دیگري حرکت هرگاه حمل کاالي مورد بیمه طبق شرایط این بیمه آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه) ج
.کند با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است

.هر سه مورد صحیح است) د
هاي باربري چیست؟در بیمه"اجتناب از تأخیر"از منظور . 95

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

.گیرد
.گر موظف است از خسارت بازدید به عمل آوردمدتی است که براساس آن بیمه) ج
.گر موظف است خسارت را پرداخت نمایدمدتی است که براساس آن بیمه) د

؟شودنمییک از موارد ذیل هاي اصلی در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شامل کدامپوشش.96
هزینه دادرسی) دهزینه پزشکی) جغرامت نقص عضو) بغرامت فوت ) الف
است؟درست»مسئولیت«کلمهمورددرعبارتکدام.97

. جوابگو بودن استيبه معنا) ب.اسم مصدر است و از مصدر سوال گرفته شده است)الف
.استصحیحهر سه گزینه)د.و بازخواست کردن استیدنپرسيبه معنا)ج

نیست؟سازي صحیح آالت راهنامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشینبیمهموردگزینه در کدام.98
.نماینداقدامنامهبیمهاینتهیهبهنسبتتوانندمیآنهاستاختیاردرآالتماشیناینکهفرعیواصلیپیمانکاران)الف

.گیردمیقرارنامهبیمهاینپوششتحتايجادهوشهريترددازناشیواردهخسارات)ب
.گیردنامه قرار میآورند تحت پوشش این بیمهوجود میآالت در حین پروژه براي شخص ثالث بهحوادث جانی که این ماشین)ج
.گردندعنوان اشخاص ثالث تلقی نمینامه بهکارکنان، صاحبکاران و پیمانکاران در این بیمه)د

.باشدمی....................... تکمیل شده از نوع بیمههاي بیمه سازه. 99
در حال احداث) دمسئولیت) جخطرات معین) بتمام خطر) الف
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آالت صحیح است؟کدام گزینه در مورد اساس پرداخت خسارت در بیمه شکست ماشین. 100
هاي ضروري به منظور بازگرداندن ماشین گر هزینهباشد، بیمهدر صورتی که آسیب وارد به یکی از اقالم مورد بیمه قابل تعمیر ) الف

دیده به حالت اولیه به عالوه هزینه پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و آسیب
.ه باشد جبران خواهد نمودهایی در مبلغ بیمه شده منظور شدحقوق و عوارض گمرکی متعلقه را در صورتی که چنین هزینه

گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر به اضافه درصد معقولی گذار انجام پذیرد، بیمهدر صورتی که تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه) ب
.گذار پرداخت خواهد کردهاي باالسري به بیمهبراي هزینه

.شودبیمه شده بالفاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلی تلقی میاگر هزینه تعمیرات معادل یا متجاوز از ارزش واقعی اقالم ) ج
.صحیح استموردهر سه ) د
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