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نامزاسهبناسرزابهفیظو،17/06/1366بوصمیسرباسحنامزاسهمانساساساسارب(بیمه مرکزي بازرسان. 1
شوند؟براي چه مدتی تعیین می)تساهدشلوحمیسرباسح

چهار سال) دسه سال) جدو سال) بیک سال) الف
؟نیستگري صحیح یک از جمالت زیر براساس قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمهکدام.2

.شودمجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل و یا پیشنهاد هر یک از اعضاي مجمع عمومی برگزار می)الف
.در دعوتنامه جلسه مجمع عمومی دستور جلسه، روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد)ب
.دستور قرار داده شده باشدوزالعاده مطرح کرد مگر آنکه قبالً جتوان در مجمع عمومی عادي یا فوقهیچ موضوعی را نمی)ج
.شودمیبرگزارمجمع عمومی عادي سالی دو بار )د
روز در ............ بار به فاصله .................... تقاضاي انتقال پرتفوي یک موسسه بیمه به موسسات دیگر بیمه .3

هاي محلی به زوم در یکی از روزنامههاي کثیراالنتشار تهران و عنداللروزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامه
.هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزي ایران آگهی خواهد شد

5-4) د11-3) ج5-3) ب10-2) الف
.....................گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگريدر صورت فوت بیمهقانون بیمه، 17طبق ماده .4

.بیمه را داردگر حق فسخ عقد فقط بیمه) الف
.الیه حق فسخ عقد بیمه را داردفقط ورثه یا منتقل) ب
.حق فسخ نداردگربیمه) ج
.الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشتگر یا ورثه یا منتقلهر یک از بیمه) د
..........حادثهوقوعدرصورتبیمه،قانون15مادهطبق.5

.گر برساندبیمهاطالعروز به5ظرفراحادثهوقوعمراتبخود،اطالعتاریخازاستموظفگذاربیمه) الف
.گر خواهد رسانیدگذار در فرصت مناسب موضوع را به اطالع بیمهبیمه) ب
.گذار تعهدي نداردشود و بیمهگر اطالع دادهصالح به بیمهمراتب وقوع حادثه بایستی توسط مراجع ذي) ج
.گر برساندیک ماه موضوع وقوع حادثه را به اطالع بیمهگذار مکلف است ظرفبیمه) د
قراردادعقدازقبلاستآمدهعملبهبیمهآنبراىکهخطرىشودمعلومهرگاهبیمه،قانون18ماده طبق.6

داشت؟خواهدوضعیتىچه بیمهعقدشده،واقع
.عقد بیمه به قوت خود باقی است) الف

.هاى پرداخت شده مسترد نخواهد شدبیمهشود و حقفسخ مىگر، از زمان اطالع بیمه) ب
بهبایدرابقیهوکسرمخارجعنوانبهرامزبورمبلغازعشرباشدگرفته وجهیگذاربیمهازگربیمهاگرصورتایندراست،باطل) ج

.داردمستردگذاربیمه
.شودبه نسبت زمان باقیمانده مسترد مىشدههاى پرداختبیمهگر فسخ و حقاز زمان اطالع بیمه) د
، بیانگر کدام کندآن را قبول یا رد میکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر این.7
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w.

ira
na

rz
e.

ir



2

مستمر بودن) دالحاقی بودن) جتشریفاتی بودن) بمعوض بودن) الف
شود؟بیمه حمل و نقل، خسارت به چه طریقی حساب میقانون بیمه، در22طبق ماده . 8

نامهقیمت مال هنگام صدور بیمه) بقیمت مال در مبداء) الف
نامهقیمت مال در روز سررسید بیمه) دقیمت مال در مقصد) ج
شود؟قانون بیمه، اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از چه تاریخی شروع می27طبق ماده . 9

نامهاز تاریخ شروع بیمه) بنامهاز تاریخ مندرج در بیمه) الف
.موارد الف و ب صحیح است) دشدهاز تاریخ فوت بیمه) ج

بهرسیدنبرايشخصکهسببیوجهت«:استبیمهیک از شرایط صحت عقدکدامبهمربوطعبارتاین. 10
؟»باشدمشروعشود،میدینقبولوتعهدحاضر بهآن،
حسن نیت طرفین)دموضوع معین مورد معامله)جاهلیت طرفین)بمشروعیت جهت معامله)الف
؟باشدنمییک از موارد زیر صحیح طبق قانون بیمه کدام.11

.باشدکتبىسندموجببهبایدآنشرایطوبیمهعقد) الف
.نامه قید شودطور صریح در بیمهبهگر در صورت وقوع حادثه از مواردي است که باید میزان تعهد بیمه) ب
.داردحق تقدمشدهبیمهمالبرطلبکارىهرگونهمقابلدربیمهحقبهنسبتگربیمه) ج
.گذار منعقد گرددگر و بیمهصورت شفاهی بین بیمهتواند به میآنشرایطوبیمهعقد) د

صحیح است؟» بیمه فنیحق«کدام گزینه در مورد .12
.شودهاي ارزیابی ریسک لحاظ میمحاسبه آن هزینهدر ) الف

.کننده ریسک استشود و تأمینمبتنی بر اصول فنی محاسبه می) ب
.بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس داردحق) ج
.موارد الف و ج صحیح است) د

است به ورشکستگی شرکت کند که ممکن هایی محافظت میشرکت را در مقابل ریسک.... اي پوشش بیمه.13
.منجر شوند

.موارد ب و ج صحیح است) ددلخواه) جمطلوب) بضروري) الف
کدام گزینه از مراحل مدیریت ریسک انفرادي است؟.14

انتخاب بهترین روش مقابل با خسارت) بهاي بالقوهشناسایی ریسک) الف
.استهر سه مورد صحیح ) دهاي بالقوهارزیابی خسارت) ج

بازان ها به سفتهها از طریق خرید و فروش قراردادهاي آتیروشی است که در آن ریسک نامطلوب قیمت.... . 15
.یابدانتقال می

کنترل خسارت) دبیمه) جنگهداري ریسک) بهاپوشش قیمتی ریسک) الف
کند؟یک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را تقویت میکدام.16

wwاصل سبب بالفصل خسارت) باصل حسن نیت و اعتماد متقابل) الف
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اياصل نفع بیمه) داصل مشارکت) ج
یک از عوامل زیر نقش دارند؟گري بیمه سفر، کدامدر بیمه.17

.ر سه مورد صحیح استه) دوجود شرایط پیشین) جهدف و مدت سفر) بمقصد) الف
گیري استفاده روش نظارتی زیر، با احتمال کمتري جهت فرآیند تصمیمیک از چهار گر از کدامیک بیمه.18
کند؟می
نظارت بر اساس سال پذیره نویسی) بنامهنظارت بر اساس سال بیمه) الف

نظارت بر اساس سال مالی) دنظارت بر اساس سال تقویمی ) ج
کند؟را بیان میی ابیبازارکدام تعریف زیر از بازاریابی، عناصر اصلی و مهم در . 19

.استمبادلهندیفراقیطرازهاخواستهوهاازینيارضاجهتدریانسانیتیفعالیابیبازار)الف
.استافزایش سطح فروش جهتدرکسب و کاريیتیفعالیابیبازار) ب
.استافزایش سطح فروش و سودآوري جهتدرکسب و کاريیتیفعالیابیبازار) ج
.استمبادلهندیفراقیطرازاهداف سازمانجهتدریانسانیتیفعالیابیبازار) د

..... بیمه وقتی به منحصر به فرد بودن طرح خود ایمان دارند، فروشندگان. 20
. تمایل بیشتري به رقابت بر سر قیمت دارند)ب.اي به رقابت بر سر قیمت ندارندعالقه)الف

. کننداز مشتري ناخشنود دوري می)د. کنندهاي محصول خود میاقدام به بزرگنمایی ویژگی)ج
غاتیتبلوفروشيبراآنکهمگردیخرنخواهندرامحصوالتیکافمقداربهانیمشتر«این جمله که .21
بازاریابی اشاره دارد؟هاي ، به کدام دیدگاه در فعالیت»باشدگرفتهصورتيریچشمگيهاتیفعال
دیتولدگاهید) دی ابیبازاردگاهید) جفروشدگاهید) بمحصولدگاهید) الف
در . نامه تعارض وجود دارد، میان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی بیمهگرنامه صادر شده توسط بیمهدر بیمه.22

..........این صورت 
.نامه باطل استبیمه) الف

.نامه باید فسخ و مجدداً صادر گرددبیمه) ب
. شرایط اختصاصی بر شرایط عمومی مقدم است) ج
.یابد و شرایط عمومی بر شرایط اختصاصی ارجحیت داردنامه ادامه میبیمه) د

..........................گذاران بیمه مرکزي دریافت خسارت توسط بیمه71نامه طبق آیین. 23
.پذیر استگر امکاناکز پرداخت خسارت بیمهبرخی مرفقط در) الف

.پذیر استگر امکاندر کلیه مراکز پرداخت خسارت بیمه) ب
.پذیر استگذار امکانفقط در مراکز پرداخت خسارت انتخاب شده توسط بیمه) ج
.پذیر استنامه امکانفقط در شعبه صادرکننده بیمه) د

خسارت پس از دریافت کلیه مدارك مورد نیاز چند روز است؟حداکثر مهلت تعیین شده براي ارزیابی .24
wwروز60) دروز30) جروز50) بروز40) الف
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هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهشوراي عالی بیمه کدام81نامه شماره طبق آیین.25
بیمه در این معیارهاي اختصاصی تعیین نرخ حقاز ) یک هواپیما یا تعدادي از یک ناوگان(تعداد هواپیماي بیمه شده در ناوگان ) الف

. رشته است
.بیمه در این رشته استعالمت ثبتی و کشور سازنده هواپیما از معیارهاي اختصاصی تعیین نرخ حق) ب
. بیمه در این رشته استسوابق شغلی خدمه کشتی و کشور سازنده و پرچم کشتی از معیارهاي اختصاصی تعیین نرخ حق) ج
. سه مورد صحیح استهر ) د

تواند اقدام به تأسیس شعبه نماید؟بیمه چگونه میحقوقینمایندگی.26
.پذیر نیستاین کار امکان) الف

.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تاسیس بدهد.ا.تواند بر اساس ضوابط ابالغی بیمه مرکزي جشرکت بیمه می) ب
.شرایط نماینده حقیقی باشدحائز بایستی مسئول شعبه )ج
. صحیح استموارد ب و ج ) د

ار و سایر اشخاص گذبیمهمسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به75نامه براساس آئین.27
اي بیمهنفع که ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه با عملیاتذي

باشد به عهده کیست؟بیمهموضوع قرارداد نمایندگی
.استو نمایندهبیمهصورت تضامنی بر عهده شرکتبه ) ب.استایران.ا.مرکزي جبر عهده بیمه) الف

.بر عهده کارگزار است) د. بر عهده کارکنان و بازاریابان است)ج
شود؟  ،  شامل کدام نمایندگان می)تنظیم امور نمایندگی بیمهنامه آیین(75نامه شماره مقررات آیین.28

.کنندنمایندگانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت می) ب.کنندنمایندگانی که در داخل کشور فعالیت می) الف
.موارد ب و ج صحیح است) د.اندبندي شدهنمایندگانی که رتبه) ج

توانند در سهام نمایندگی حقوقی بیمه شریک شوند؟میاشخاص حقوقی در چه صورت .29
.پذیر خواهد بودها امکانپس از تأیید اداره کل ثبت شرکت) ب.توانند شریک شوندبه هیچ وجه نمی) الف

.پذیر استگونه شرطی امکانبدون هیچ) د.پذیر خواهد بودایران امکان.ا.ج.پس از تأیید بیمه مرکزي )ج
شود؟ایندگی بیمه در چه صورت لغو میقرارداد نم.30

.نامه نمایندگی را از دست بدهددر صورتی که نماینده حقیقی، هر یک از شرایط مقرر در آیین) الف
در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی ) ب
با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل ) ج
. هر سه مورد صحیح است) د

نامه و پرداخت خسارت تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمهبر چه اساسی شرکت بیمه می. 31
اي را به نمایندگان تفویض نماید؟ هاي مختلف بیمهدر رشته

بندي نماینده بر اساس درجه) ببر اساس سرمایه نماینده) الف
wwبر اساس مدرك تحصیلی نماینده) دار نمایندهبر اساس سابقه ک) ج
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وظایف شرکت بیمه در قرارداد نمایندگی در قبال نماینده است؟ویک از موارد زیر جزکدام. 32
.موقع به نماینده ابالغ نمایدهاي الزم و مربوط را بهها و دستورالعملبخشنامه) الف

.شود، درج نمایدبه پیشنهاد او صادر میاي که بنانامهنام و کد نماینده را در بیمه) ب
گذاران برساند و براي ایران و بیمه.ا.در صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بالفاصله از طرق مقتضی به اطالع بیمه مرکزي ج) ج

. آوري تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارك مربوطه اقدام نمایداسترداد پروانه و جمع
.  یح استهر سه مورد صح) د

ظرف مدت ،گر معترض باشداي درخصوص به اجراگذاردن تضامین مربوطه توسط بیمهکه نمایندهدر صورتی.33
تواند براي تجدید نظرخواهی در هیئت رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت چند روز از تاریخ ابالغ آن می

بیمه تقاضاي کتبی نماید؟
روز30) د روز 20) جروز 10) بروز 7) الف
بیمه چند درصد شرکت نمایندگیبراي  ) جز مسئولیت کشتی و هواپیمابه(کارمزد سایر انواع بیمه مسئولیت . 34

است ؟ 
درصد29) ددرصد25) جدرصد5) بدرصد4) الف
چند درصد است ؟ شرکت نمایندگی بیمهکارمزد بیمه پرورش زنبور عسل براي .35

درصد23) ددرصد20) جدرصد5/3)بدرصد3) الف
عضوومدیرعاملسمتتصديجهتپیشنهاديفردوحقیقیکارگزاريپروانهدر چه صورت متقاضی. 36

شوند؟بیمه مرکزي معاف میکتبیاز شرکت در آزمون،حقوقیبیمهکارگزارمدیرههیئتايبیمه
. شوندهرگز معاف نمی) الف

.کارگزاري، نمایندگی حقوقی داشته باشندقبل از اخذ ) ب
.مدرك کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند) ج
.باشندداشتهايبیمهمفیدکارسابقهسالدهحداقلمرکزيبیمهتشخیصبه) د

گذار در فرم پیشنهاد را تأیید نماید؟تواند صحت امضاي بیمهیک از افراد زیر میکدام. 37
ارزیاب خسارت) دکارگزار بیمه) ج)فروشنده مستقیم(بازاریاب ) بگذاربیمهشخص ) الف
اي است؟ حق تقدم در بازیافت حقوق بستانکاران کارگزاري با کدام رشته بیمه.38

)اعم از انفرادي و گروهی(بیمه حوادث ) بشخص ثالث اتومبیل ) الف
بیمه عمر) دبیمه درمان گروهی) ج

……………نماید، ردراايبیمهکارگزارپیشنهادايبیمهمؤسسهکهصورتیدر. 39
.           کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندنمی) الف

.کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندمی) ب
.کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندنمینامه نیز درصورت تغییر در شرایط بیمه) ج
ww. ب و ج صحیح استموارد) د
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دهد؟ به کدام نهاد اطالع میراکارگزاريپروانهلغووتمدیدعدمتعلیق،صدور،مقتضینحوبهمرکزيبیمه.40
بیمهمؤسسات) بایرانگرانبیمهسندیکاي) الف

.هر سه مورد صحیح است) دبیمهکارگزارانصنفیهايانجمنکانون) ج
باشند؟داشتهفعالیتیاسهمیاسمتبیمههايکارگزاريدرتوانندکدام دسته از افراد نمی. 41

هاآنمدیرههیئتاعضايوبیمهمؤسساتومرکزيبیمهکارکنان) الف
بیمهرسمیاکچوئرانوخسارتارزیابان) ب
عالی آموزشمؤسساتدرآموزشیهايداراي سمتافراد ) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

؟باشدنمیکارگزار بیمه مجاز به انجام کدام فعالیت . 42
بیمهخدماتمتقاضیطرفازنمایندگیبهآنامضايوبیمهپیشنهادفرمتکمیل) الف

گذاربیمهیابیمهخدماتمتقاضیبرايموردحسببیمهمؤسساتازالحاقیهومناسببیمهپوششاخذ) ب
هاي خرد در رشته بیمه شخص ثالثپرداخت خسارت) ج
گذاربیمهازنمایندگیبهخسارتخصوصدربیمهمؤسسهبامذاکره) د

حقیقی،کارگزاريپروانهیک از موارد زیر جزو ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضیکدام.43
؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعامل

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

باشد؟ به چه معنا می» Whole Life Insurance«اصطالح.44
بیمه تمام عمر) دبیمه عمر به شرط فوت) جبیمه عمر به شرط حیات) ببیمه عمر زمانی  ) الف
است؟   گزینه در متون تخصصی بیمه کدام » Moral Hazard«معادل فارسی عبارت . 45
مخاطره اخالقی ) داصل حسن نیت ) جرعایت اخالقیات ) بهاي روانی خطر بیماري) الف
است؟» Contribution Principle«هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام. 46

اصل مشارکت) داصل جانشینی) جاياصل نفع بیمه) باصل حسن نیت) الف
باشد؟می» تحویل در مرز«یک از عبارات زیر به معناي کدام. 47

Carriage and insurance paid to) بCarriage paid to) الف

Delivered duty unpaid) دDelivered at frontier)ج

هاي زیر است؟معادل کدام یک از گزینه» اصل جانشینی«.48
Commutative Principle) بSubrogation Principle) الف

Indemnity) ج Principleد (Good Faith Principleww
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باشد؟سوزي میهاي زیر جزو قراردادهاي بیمه آتشنامهیک از بیمهکدام.49
بیمه تمام خطر پیمانکاران ) ببیمه تجهیزات الکترونیکی) الف

آالت و تجهیزات پیمانکاري بیمه ماشین) د)اياظهارنامه(نامه انبارها بیمه) ج
باشد؟نمییک از موارد زیر صحیح کدام.50

.شودیمحسوب میهاولیداز بازدیجزئیو حفاظتییاطفاامکاناتیبررس) الف
.باشدیه میاولیداهداف بازدیسک جزوریکتفک) ب
.باشدیه میاولیداهداف بازدجزوعاديیطدر شرایحداکثر خسارت احتمالینتخم) ج
.تري داردمفهوم کلیبازدید ایمنی از بازدید اولیه ) د

؟گیرندمیقرارپوششتحتچگونهسوزيآتشنامهبیمهدراضافیخطرات.51
.گیرندمیقرارسوزيآتشبیمهپوششتحتتنهاییبهاضافیخطرات ) الف

.گیرندنمیقرارپوششتحتسوزيآتشنامهبیمهدریخطرات اضاف) ب
.گیرندسوزي تحت پوشش قرار مینامه آتشبیمهجا و کلی در صورت یکبهیاضافخطرات) ج
صدوربهآنها منوط ینمأگیرند و تسوزي تحت پوشش قرار مینامه آتشیمهفقط به همراه خطرات اصلی بخطرات اضافیازهریک) د

.استالحاقیه
شود؟میمستردگذاربیمهبهروشیچهبادریافتیبیمهحقنامه یمهدر صورت ابطال بسوزي، هاي آتشدر بیمه.52

مدت شمار و کوتاهاز روزیبیترک) د.باشدنمیاستردادقابل) جمدت کوتاه) بشمار روز) الف
شود؟مینامیدهچه"بخاریاگازانبساطازناشیانرژيناگهانیشدنآزادنوعهر".53

انفجار) دیآتش وحش) جیآتش اهل) بصاعقه ) الف
......ازاستعبارتصاعقهازمنظوريسوزآتشيهامهیبدر.54

.دیآیموجودهبمخالفباردوالقاءاثربرکهنیزموابرنیبایابردونیبیکیالکتربارهیتخل) الف
بخارایگازانبساطازحاصليانرژیناگهانشدنآزاد) ب
.استنوساندرمرتبوستینیثابتسرعتيداراکهبادنیمعشدتباهواحرکتازیمخصوصنوع) ج
.باشدهمراهشعلهباکهآنشرطبهژنیاکسبامادههربیترک) د

باشد؟هاي تحت پوشش در بیمه بدنه اتومبیل میکدام گزینه جزو خسارت.55
.هایی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شودخسارت) الف

صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدي یا شروع به دزدي به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در در ) ب
.نامه درج شده است خسارت وارد شودبیمه

ونی و یا خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرك و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگ) ج
سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محموالت موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت 

.شود
.هر سه مورد صحیح است) د
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هاي چرخ، موضوع بیمه در بیمه بدنه اتومبیل در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا خسارت باطري و الستیک.56
انی قابل پرداخت است؟چه میز

درصد قیمت نو50) ددرصد قیمت نو40) جدرصد قیمت نو30) بدرصد قیمت نو20) الف
گر اعالم نشده اي باشد که به بیمهدر بیمه بدنه اتومبیل چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.57

...........است 
.هاي وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشتبراي جبران خسارتگونه مسئولیتی گر هیچبیمه) الف

.گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافتتعهدات بیمه) ب
.شودنامه ابطال میبیمه) ج
.گرددبخشی از خسارت به مالک جدید و بخشی از خسارت به مالک قبلی پرداخت می) د

............................................بدنه اتومبیل شده در بیمهیخسارات مستثن.58
.گیرندنامه یا الحاقیه آن تحت پوشش قرار میدر صورت توافق در بیمه) ب.قابلیت بیمه شدن ندارند) الف

.گیرندمیدر صورت اخذ تایید از بیمه مرکزي تحت پوشش قرار) د.شوندبدون پرداخت هزینه بیمه می) ج
............گذار باید در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت بروز حادثه بیمه.59

.گر خودداري نمایداز تعمیر وسیله نقلیه بدون موافقت بیمه) الف
.از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی خودداري نماید) ب
.گر اطالع دهدنامه شرایط عمومی بدنه اتومبیل به بیمهدر آیینخسارت را طی مهلت تعیین شده) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

هاي بدنی هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین خسارتیک از موارد زیر خسارتدرکدام.60
شود؟جبران می

.صحیح استموردهر سه ) دبیمهبطالن قرارداد ) جنامه انقضاي بیمه) بنامهفقدان بیمه) الف
در » نداشتن حوادث منجر به خسارت«واسطه کلیه تخفیفاتی که بهصورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، در.61

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل "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
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تواند براي بازیافت به دیده میگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیانبیمهیک از موارد زیر در کدام.62
؟ربط مراجعه کندشود به مسببان ذيآن در حکم دادگاه مشخص مینسبت درجه تقصیر که درصد

.استچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، نقص راه در وقوع حادثه مؤثر بوده)الف
.استچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بوده) ب
هاي اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه ثبات شود، ایجاد مانع توسط دستگاهچنانچه به حکم مرجع قضائی ا) ج

.استمؤثر بوده
.هر سه مورد صحیح است) د

:هاي بدنی عبارتند ازعضاي مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتا.63
، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزي )رئیس مجمع(وزراي امور اقتصادي و دارایی ) الف

صنعت، معدن و تجارت، دادگستري ،، وزراي امور اقتصادي و دارایی)بدون حق راي(دادستان کل کشور ) ب
ادستان کل کشورحسابرس قانونی، مدیر صندوق، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزي، نماینده د) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

خسارت نامه،صورت دارا بودن بیمهدر . باشداي راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی میدر حادثه.64
دیده از سوي چه مرجعی قابل پرداخت است؟زیان

هاي بدنی از سوي صندوق تأمین خسارت) الف
. کندصندوق پس از پرداخت خسارت براي بازیافت خسارت به مسبب حادثه مراجعه می) ب
.تواند برابر قانون به مسبب حادثه مراجعه کندکند و میدیده را پرداخت میگر وسیله نقلیه مسبب حادثه خسارت زیانبیمه) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

دیده را گر مکلف است خسارت زیاننامه، بیمهساز در طول مدت بیمهثهدر پنجمین حادثه ناشی از تخلف حاد.65
تواند به شرح زیر براي بازیافت به مسبب حادثه بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می

:مراجعه کند
شده مالی پرداختهاي بدنی و از خسارت% 15معادل ) بشدههاي بدنی و مالی پرداختاز خسارت% 25معادل ) الف

شده پرداختیمالویبدنهاي از خسارت% 20معادل ) دمالی پرداخت شدههاي بدنی واز خسارت% 10معادل ) ج
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کدام "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس .66
باشد؟مییک از موارد زیر تعریف خسارت بدنی 

خسارت وارده به موجودات جاندار) الف
بیمهمشمولحوادثسبببهاین قانون35معالجه با رعایت ماده هزینهوفوتدیه، بدنبهصدمههرنوعازناشیارشیادیهنوعهر) ب

نقلیهوسایلازناشیحوادثاثردرثالثشخصبهشدهواردخساراتاجباريبیمهقانونموضوع
جانکلیه خسارات وارده به موجودات جاندار و بی) ج
. شودواردثالثشخصاموالبهقانوناینموضوعبیمهمشمولحوادثسبببهکههاییزیان) د

گذار در خصوص میزان خسارت مالی قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف گر و بیمهدر صورت عدم توافق بیمه.67
قبول دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد سیله نقلیه خسارتدیده، واست 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
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از "28بر اساس بند ت ماده .68

و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس ............. هاي بدنی به پیشنهاد مدیر صندوق تأمین خسارت"وسایل نقلیه
.شودع عمومی براي مدت چهارسال منصوب میمجم
رئیس کل بیمه مرکزي ) برئیس مجمع عمومی صندوق) الف

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادي مجلس) دوزیر اقتصاد و دارایی) ج
باشد؟دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه چگونه میگر در قبال زیانتعهد ریالی بیمه. 69

ثالثشخصبهشدهواردخساراتاجباريبیمهقانون"13و ماده 9نامه با رعایت تبصره ماده برابر سقف تعهدات بدنی بیمهده)الف
"نقلیه وسایلازناشیحوادثاثردر

نامه هاي سنگین تا بیست برابر سقف تعهدات بدنی بیمهها پنج برابر و در خودرودر سواري) ب
نامحدود ) ج
حداکثر معادل سقف تعهد بدنی یک مرد مسلمان در ماه حرام ) د

؟صحیح نیست) نمایندگی فروش بیمه عمر(54نامه یک از موارد زیر در مورد مفاد آیینکدام.70
. نامه داردنماینده حق صدور بیمه) الف

. باشدنماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی) ب
. نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد) ج
گري گونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تقصیر نماینده در رابطه با عملیات بیمهگویی و جبران هرشرکت بیمه مسئول پاسخ) د
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.…ه عمر، نماینده فروش بیم54نامه شماره براساس آیین. 71

. مجاز به بازاریابی و عرضه انواع بیمه عمر است) ب.مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادي است) الف
.صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است) د.مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر گروهی است) ج

شود؟پوشش داده میبیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی در . 72
شده هزینه درمانی بیمه ) بدلیل فوت یا ازکارافتادگیگیرنده در بازپرداخت وام بهعدم توانایی قرض) الف

.موارد ب و ج صحیح است) دشدهبیکاري بیمه ) ج
نیست؟، کدام گزینه صحیح 68نامه براساس مفاد آیین. 73

درخواست بازخرید ،در صورت تشکیل ذخیره ریاضیتواند میگذار جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمهبه هاي زندگی در انواع بیمه) الف
. نمایدخود را نامهبیمهکل یا درصدي از 

. نامه استدرصد ذخیره ریاضی بیمه85نامه زندگی حداقل معادل ارزش بازخرید بیمه) ب
. گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار استبیمهنامه زندگی بستانکارنفع در بیمهدر صورتی که ذي) ج
.تواند درخواست وام نمایدگذار پس از پرداخت الاقل حق بیمه دو سال تمام میبیمه) د

هاي عمر چگونه است؟نامهسقف وام و شرایط آن در بیمه. 74
.سرمایه با این شرط که حق بیمه یکجا پرداخت شده باشد٪10حداکثر تا ) الف

ارزش بازخریدي ٪10حداکثر تا ) ب
بیمهدرصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق4با نرخ کارمزد حداقل ارزش بازخریدي % 90حداکثر تا میزان ) ج
٪18هاي پرداخت شده با نرخ سود بیمهحق٪50حداکثر تا ) د

شود؟بیمه عمر زمانی محسوب مییک از عبارات زیر از معایبکدام. 75
نامه به زمان مشخصمحدودیت مدت بیمه) ببیمه نسبتاً کمحق) الف

عدم وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف) دکاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول) ج
:تواندبیمه کافی نباشد بیمه مرکزي میشرکت در یک هاي زندگیبیمهدر مواردي که ذخیره ریاضی .76

.آتی تقلیل دهدهاي هاي سالنامهشرکت بیمه را براي بیمهنرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی ) الف
.مراتب را به شوراي عالی بیمه گزارش نماید) ب
.جدید و اختیاري را به شرکت بیمه پیشنهاد دهدنرخ )ج
.استموارد الف و ب صحیح ) د

بیمه عمر مؤثر نیست؟ یک از موارد زیر در تعیین نرخ حقکدام. 77
وضع جسمی ) دسن) ججنسیت) بساده زیستی) الف
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.............، )68(هاي زندگی نامه بیمهبراساس آیین. 78
.نمایندهاي زندگی عرضه توانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهمؤسسات بیمه می) الف

.پذیر استهاي زندگی امکاننامهقبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بیمه شده یا هزینه معالجات در بیمه) ب
.صورت مستمري پرداخت نمایندهاي زندگی را بهتوانند تعهدات انواع بیمهمؤسسات بیمه نمی) ج
.را تقسیط نمایندبیمه ساالنه توانند حقمؤسسات بیمه نمی) د

گر مشارکت گذاري بیمهگذار به چه نسبت در منافع حاصله از سرمایهگذاري، بیمهنامه عمر و سرمایهدر بیمه.79
شود؟ داده می

درصد منافع 90حداقل ) ددرصد منافع   85حداقل ) جدرصد منافع 90حداکثر ) بدرصد منافع85حداکثر ) الف
در چیست؟ ) UL(جامعیت بیمه عمر جامع . 80

پذیري سرمایه فوتدر انعطاف) بهابیمهپذیري نوع پرداخت حقدر انعطاف) الف
.هر سه مورد صحیح است) دنامهپذیري دوره حمایت بیمهدر انعطاف) ج

هاي بیمه عمر زمانی است؟کدام یک از عبارات زیر از ویژگی.81
.گرددنفعان پرداخت میشده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذيبیمهدر صورت فوت ) الف

.گرددنفعان پرداخت می، سرمایه بیمه به ذياعتبار قرارداداتمامپس ازشده در صورت فوت بیمه) ب
.شودشده پس از مدت قرارداد، سرمایه بیمه پرداخت میدر صورت حیات بیمه) ج
.شودهاي پرداختی مسترد میشده پس از مدت قرارداد، حق بیمهبیمهدر صورت حیات ) د

:هاي درمان عبارت است ازبندي ریسک بیمهاولین عامل مؤثر در طبقه. 82
شغل) دشدگانوضعیت سالمتی بیمه) ججنسیت) بسن) الف
خواهد بود ؟ اساس چه برهاي دارو در بیمه درمان مازاد، جبران هزینه. 83

شامل داروهاي داخلی و مشابه خارجیبراساس فهرست داروهاي مجاز کشور) الف
شامل داروهاي داخلی و خارجی براساس فهرست داروهاي مجاز کشور ) ب
گر اولبراساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه) ج
بر اساس فهرست داروهاي یکی از کارخانجات معتبر داخلی) د

:هاي اضافی در قراردادهاي بیمه درمان گروهیپوشش.84
.دنتوانند بدون سقف باشنمی) الف

.دنتوانند بدون سقف باشتعهدات اصلی نامحدود باشد، میبه شرط آنکه ) ب
.توانند بدون سقف باشندبدون ارتباط با تعهدات اصلی می) ج
ww.توانند بدون سقف باشندریال میمیلیون 100به شرط ارائه پوشش تعهدات اصلی بیش از ) د
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. نماید تا فرانشیز قرارداد کاهش یابدگذاري در هنگام انعقاد قرارداد بیمه درمان گروهی درخواست میبیمه.85
؟مجاز است) 74(نامه بیمه مرکزيآیینطبقگذار کدام درخواست بیمه

.تواند به صفر برسدبیمه میفرانشیز با دریافت حق) الف
.درصد کاهش یابد10تواند تا مشمول تعهدات بیمارستانی بوده و میکاهش فرانشیز صرفاً) ب
.باشددرصد 10تواندحداقل فرانشیز میتواند شامل تمام تعهدات بیمه درمان بوده و کاهش فرانشیز می) ج
.درصد برسد10تواند به درصد بوده و می20فرانشیز قرارداد به صورت طبیعی ) د

هاي حوادث بر عهده کیست؟تعیین غرامت نقص عضو در بیمه. 86
گذارپزشک معتمد بیمه) الف

گرپزشک معتمد بیمه) ب
گذار و یک پزشک دیگر به انتخاب آن دو پزشکگر و بیمهکمیسیون پزشکی متشکل از پزشک بیمه)ج
پزشکی قانونی) د

بیمه مربوطه قابل پوشش است؟گر و اخذ حقموافقت بیمهنامه حوادث با کدام یک از استثنائات بیمه.87
مستی و استعمال مواد مخدر) بخودکشی یا اقدام به آن ) الف

جنگ و زمین لرزه) دشدهدیسک یا فتق بیمه) ج
؟نیستکدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه در بیمه حوادث صحیح. 88

.گر تسلیم شودروز پس از پرداخت هزینه باید به بیمه50صورتحساب درمانی حداکثر ظرف ) الف
.شده باید حداکثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشددرمان بیمه) ب
هر کدام بیشتر (دائمدرصد سرمایه فوت یا نقص عضو کامل و20گر براي هر حادثه معادل حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه) ج

.خواهد بود)باشد
معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وي در محل تشخیص پزشک ی که طبقشده براي معالجه، در صورتهزینه انتقال بیمه) د

.قابل پرداخت استهاي پزشکی محسوب شده و وقوع حادثه نباشد جزو هزینه
...............................ر بیمه حوادث، به محض وقوع حادثه غیر از فوت د. 89

. گر را مطلع نمایندروز بیمه10گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه) الف
. گر نیستندگذار موظف به مطلع کردن بیمهشده یا بیمهبیمه) ب
.گر برسانندطالع بیمهبعد از وقوع حادثه مراتب را کتباً به اروز 15گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه) ج
.گر را مطلع نمایندگذار موظفند ظرف یک ماه بیمهشده یا بیمهبیمه) د

.است.......... رسیدگی به دعاوي مربوط به قرارداد بیمه دریایی در صالحیت . 90
wwانجمن ارزیابان خسارت صنعت بیمه) دبیمه مرکزي) جمحاکم تجارت) بسندیکاي بیمه گران ایران)الف
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هاي باربري چیست؟در بیمهCFRمنظور از اصطالح . 91
اي معین در کشور مبداتحویل در نقطه) بهزینه و کرایه حمل) الف

تحویل در کنار کشتی) داي معین در کشور مقصدتحویل در نقطه) ج
باشد؟براساس کدام اینکوترمز مسئولیت بارگیري روي کامیون بر عهده خریدار می. 92

.ب و ج صحیح استموارد)دDDP)جDAP)بEXW)الف
گیرد؟کدام اینکوترمز تمامی طرق حمل را در بر می. 93

.هر سه مورد صحیح است)دCPT)جFCA)بEXW) الف
باشد؟میAهاي باربري کدام گزینه جزو استثنائات مجموعه شرایط در بیمه. 94

هاي کارگريناشی از درگیريتلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه )الف
تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از تعطیلی محل کار) ب
تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کسر عادي وزن یا حجم کاالي مورد بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

کاال در جریان خسارت دیدن کاالي مورد بیمه به علت فدا کردن هاي باربري، تلف شدن یا آسیبدر بیمه. 95
.گیردتحت پوشش قرار می.................... عمومی براساس شرایط 

.هر سه مورد صحیح است) دC) جB)بA) الف
است؟نادرستدر بیمه مسئولیت، کدام گزینه.96

.داردعهدهبهاست که در برابر کارگر تعهدهاییاجرايبرايتضمینیاوداراییوسرمایهکهاستکسیکارفرماقانوننظراز)الف
.شودکارگاهدرشاغلانسانینیرويمتوجهآنبارزیانآثارودهدرخکارمحلدرکهاستايحادثهمسئولکارفرما)ب
.شوداثباتحوادثآندراوکوتاهییاتقصیرکهداردمسئولیتحوادثیبرابردرکارفرما)ج
.دهدکاري را فرمان میکارفرما کسی است که )د

یک از موارد زیر برعهده ، وظیفه جبران خسارت ناشی از کداموجوه در صندوقدر قرارداد بیمه مسئولیت .97
گر است؟بیمه
النفععدم) بمحتویات صندوق امانات) الف

گذارو امانت بیمهعدم صداقت ) دتصادف و تصادم شناورهاي دریایی و کشتی و غرق آنها و دزدي دریایی) ج
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محسوب غیرقابل جبرانهاي خسارتونامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان جزیک از موارد زیر در بیمهکدام.98
شود؟می
حوادث ناشی از درگیري و نزاع) الف

صالحغرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذي) ب
سال15وارده به کارکنان زیرغرامت و خسارت ) ج
.یح استحهر سه مورد ص) د

حداقل نرخ بیمه چقدر است؟عیوب اساسی و پنهان ساختماندر بیمه. 99
ساله5یک در هزار مبلغ بیمه شده براي یک دوره )الف

ساله5در هزار  مبلغ بیمه شده براي یک دوره 2/1)ب
سالهدرصد مبلغ بیمه شده براي یک دوره ده3/1)ج
درصد مبلغ بیمه شده براي یک دوره ده ساله 5/1)د

قابل جبران است؟) مسئولیت در قبال اشخاص ثالث(نامه تمام خطر نصب بیمه2کدام گزینه براساس بخش . 100
صدمات جسمانی یا بیماري اشخاص ثالث ناشی از حادثه) الف

اي در رابطه مستقیم با عملیات نصب، ساختمان یا آزمایش اقالم بیمه ادثهاتالف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول ح) ب
.نامه در محل اجراي طرح یا مجاور آن باشدشده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه

دیگري که هاي ناشی از صدمات جسمانی یا بیماري کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر موسسه مسئولیت) ج
.در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده در بخش یک دخالت دارد و همچنین اعضاي خانواده آنان

.موارد الف و ب صحیح است) د
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