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؟و تحت پوشش خواهد بودیستنيسوزآتشمهیاستثنائات بءجزریزهايگزینهاز کیکدام.1
ظروفنیاانفجارازیناشیصنعتفشارتحتظروفبهواردهخسارت) الف
. دینمابروزمهیبمورديهاقسمتریسادریصنعتفشارتحتظروفانفجارجهینتدرکهیخسارت) ب
یخطنسخواسنادشکل،هربهیمتیقفلزاتواسنادبهادار،اوراقپول،مسکوکات،) ج
شدهکنترلآتشمحدودهدرمهیبموردبهواردهخسارت) د

است؟هاو رودخانهیاهاآب دریانو طغیلخطر سزیر جزء استثنائات هايگزینهیک از کدام. 2
از جزر و مدیخسارات ناش) بحصارهاهخسارات وارد ب) الف

.هر سه گزینه صحیح است)دو نشتیزشخسارات ر)ج

تقلیلازدرصدچندتابیمههايشرکتسوزي،آتشبیمهعمومیشرایط12مادهتبصرهبراساس. 3
نمایند؟نظرصرفتواننداضافی میبیمهحقبدونسرمایه را

درصد12) ددرصد10) جدرصد8) بدرصد5) الف

گر در برخورد با حقوق قانونی عملکرد بیمهي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا19اساس ماده بر. 4
بایست چگونه باشد؟مرتهن می

تا غیرمنقولشده اعم از منقول ویمهمرتهن را در مورد اموال بیاست حقوق قانونگر مکلف یمهب) الف
.یدنمایتحدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعا

.شده نخواهد داشتگونه تکلیفی در قبال حقوق قانونی مرتهن در مورد اموال بیمهگر هیچبیمه) ب
.استعالم خواهد گرفتا.ا.ي جمرکزیمهاز ب)ج
کل درصد از10آن هم به میزان منقولغیرشده یمهاموال بفقط در مورد مرتهن را یگر حقوق قانونیمهب) د

.نمایدخسارت وارد شده پرداخت می

یاراتدر مورد اختیراز جمالت زیککدامي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا25اساس ماده بر. 5
؟نیستیحصحیدهددر خصوص اموال خسارتگریمهب

.نمایدتصاحبرادیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه) الف
.نمایدتعمیررادیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه) ب
.نمایدتعویضرادیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه) ج
.باشدداشتهدیدهخسارتاموالمورددرتصرفیودخلگونههیچتواندنمیگربیمه) د
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تعهدونامهمهیباعتباريسوزآتشيهامهیبدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا7اساس ماده بر. 6
؟گرددمیآغازیزمانچهازگرمهیب

حادثهنیاولوقوعزماندر) الف
مهیبقسط از حقنیپرداخت اولنامه ویمهپس از صدور ب)ب
خسارتنیاولپرداختزماندر) ج
بیمهآخرین قسط حقپس از پرداخت ) د

..........ازاستعبارتصاعقهازمنظوريسوزآتشيهامهیبدر. 7
.دیآیموجودهبمخالفباردوالقاءاثربرکهنیزموابرنیبایابردونیبیکیالکتربارهیتخل) الف
بخارایگازانبساطازحاصليانرژیناگهانآزادشدن) ب
.استنوساندرمرتبوستینیثابتسرعتيداراکهبادنیمعشدتباهواحرکتازیمخصوصنوع) ج
.باشدهمراهشعلهباآنکهشرطبهژنیاکسبامادههربیترک) د

نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب نقلیه موضوع بیمهدر بیمه بدنه اتومبیل، اگر وسیله. 8
هاي دیگري در مقابل تمام یا بخشی از خطرات ذکرشده در این قرارداد نامهبیمهنامه یا موجب بیمهبه

..........شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش بیمه
.گر اولیه تعهدي در مورد جبران خسارت نداردبیمه) الف
.آنان مراجعه نمایدگرها به گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دریافت سهم بقیه بیمهبیمه) ب
.گران مراجعه نماید و خسارت خود را دریافت نمایدتواند به دلخواه به یکی از بیمهگذار میبیمه) ج
.خصوص جبران خسارت وارده نخواهند داشتگران تعهدي دریک از بیمههیچ) د

شده و انتقال سرقتنقلیه سال پس از پرداخت خسارت وسیلهدر بیمه بدنه اتومبیل، چنانچه تا یک. 9
..........نقلیه مذکور پیدا شود گر، وسیلهمالکیت آن به بیمه

عالی بیمه به نامه بازیافت خسارت مصوب شوراينقلیه را با رعایت آیینگر موظف است وسیلهبیمه) الف
کسر کرده گذار را از مبلغ بازیافتی باتوجه به درصدي که از خسارت پرداختیفروش برساند و سهم بیمه
.است به وي پرداخت نماید

.گذار نداردگونه تعهدي در قبال بیمهگر است و وي هیچنقلیه مذکور متعلق به بیمهوسیله) ب
. گذار تحویل نمایدنقلیه مذکور را به بیمهگر موظف است وسیلهبیمه) ج
.گذار بدهدبه بیمهدرصد مبلغ دریافتی را75نقلیه را بفروشد و گر موظف است وسیلهبیمه) د
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..........بدنه اتومبیل شده در بیمهخسارات مستثنی. 10
.شدن ندارندقابلیت بیمه) الف
.گیرندنامه یا الحاقیه آن تحت پوشش قرار میدر صورت توافق در بیمه) ب
.شوندبدون پرداخت هزینه بیمه می) ج
.گیرندا تحت پوشش قرار می.ا.تأیید از بیمه مرکزي جاخذدر صورت) د

.است.......... نامه بدنه قلمرو جغرافیائی بیمه. 11
سراسر دنیا) بمحدوده جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران) الف

شدهنامه در آن صادراستانی که بیمه) دشدهنامه در آن صادرشهري که بیمه) ج

نامه درج گردیده و گذار نام وي در بیمهاتومبیل، شخصی که بنا به درخواست بیمهدر بیمه بدنه . 12
.نام دارد.......... گردد تمام یا بخشی از خسارت به وي پرداخت می

کارگزار) دنماینده شرکت بیمه ) جنفعذي) بگربیمه) الف

نامه یا به را در هنگام صدور بیمهگذار موظف است آن شده و بیمهنامه مشخصمبلغی که در بیمه. 13
.نام دارد.......... گر پرداخت نماید شود به بیمهنامه مشخص میترتیبی که در بیمه

الحاقیه) دفرانشیز) جبیمهحق) بخسارت) الف

از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه .......... نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی . 14
.هاي خود منظور نمایددر حساب.......... عنوان به 

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

وسیله یک نماینده ارائه شده هاي که بدر چه صورت شرکت بیمه مجاز است تقاضاي صدور بیمه. 15
است را از طریق دیگري قبول کند؟

در صورت تقاضاي کتبی نماینده دیگر) بدر صورت تقاضاي مستقیم کارگزار)الف
در صورت تقاضاي کتبی کارگزار) دگذاردر صورت تقاضاي کتبی بیمه) ج

نامهآئینرعایت مفاد ی از عدمیک از نهادهاي زیر مسئول جبران هرگونه خسارت وارده ناشکدام. 16
، به اشخاص ثالث است؟)تنظیم امور نمایندگی بیمهنامهآئین(75شماره 

ا.ا.بیمه مرکزي ج) بنماینده بیمه)الف
wwگران ایرانسندیکاي بیمه) دشرکت بیمه) ج
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بیمه شده توسط نماینده نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت تضمین تودیع. 17
ماند؟ نحوه استرداد آن چگونه است؟میباقی
.شودطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میبه–یک سال )الف
ا.ا.بیمه مرکزي ج-یک سال ) ب
.شودطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میبه–سه سال ) ج
با درخواست کتبی نماینده-دو سال ) د

آموزشی مورد نیاز براي متقاضیان نمایندگی بیمه فاقد سابقه کار چند ساعت است؟حداقل ساعات دوره . 18
ساعت120) دساعت80) جساعت60) بساعت40) الف

توسط هریک از ) نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75نامه شماره رعایت مقررات آییندر صورت عدم. 19
تواند چه تصمیماتی را ا می.ا.آنها بر نمایندگان بیمه، بیمه مرکزي جنظارت هاي بیمه و نقص یا عدمشرکت

اتخاذ نماید؟
مربوطمقرراترعایتضرورتبرمبنیبیمهشرکتبهکتبیاخطار)الف
بیمهشرکتربطذيمدیرايحرفهصالحیتعدماعالم) ب
بیمهشرکتفنیمسئولینیاوفنیمعاونیامدیرههیئتاعضايیامدیرعاملصالحیتسلب) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

یک از تصمیمات زیر توسط در صورت احراز تخلف نماینده بیمه، متناسب با نوع تخلف، کدام. 20
کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده قابل اتخاذ نیست؟ 

نامهایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه) الف
پروانه فعالیت لغو ) ب
تعلیق فعالیت نماینده در رشته بیمه شخص ثالث به مدت حداقل یک سال) ج
تذکر کتبی به نماینده) د

چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در قرارداد . 21
؟ بین قید ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر استمافی

د نمایندگی و داللی رسمی نامه کارمزمعادل حداقل یادشده در آیین) الف
د نمایندگی و داللی رسمی نامه کارمزمعادل حداکثر یادشده در آیین) ب
نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی معادل میانگین درصدهاي یادشده در آیین) ج
wwبنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختالفات بین شرکت بیمه و نماینده ) د
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) کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(83نامه شماره که در آیینمؤسسات بیمه درمواردي. 22
.......... بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید کارمزدي براي آن پیش

.ندموافقت نماینده را جلب نمای) الف
.گران ایران را جلب نمایندموافقت سندیکاي بیمه) ب
.را جلب نمایندا.ا.موافقت بیمه مرکزي ج) ج
.اي داشته جلب نماینداي که بیشترین صدور را در آن رشته بیمهموافقت نماینده) د

کنند میصورت شخص حقوقی فعالیت حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه که به. 23
درصد کارمزد نماینده حقوقی و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه که .......... معادل 

1درصد کارمزد نماینده حقیقی مقرر در ماده .......... ند معادل نکصورت شخص حقیقی فعالیت میبه
.باشدمی) کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(83نامه شماره آیین
110–120) د100–100) ج120–90) ب90–120) الف

.اندازي صعودي ترکیب یافته استاز یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس......... بیمه . 24
عمر به شرط حیات) دعمر مختلط) جعمر ساده زمانی) بتمام عمر) الف

شده موضوع بیمه است؟صرفاً حیات و بقاي بیمهیک از انواع بیمه عمر، در کدام. 25
بیمه عمر مستمري) ببیمه عمر مانده بدهکار ) الف

بیمه عمر زمانی) دبیمه تمام عمر) ج

هاي بیمه عمر متغیر است؟ زیر از ویژگیهايگزینهیک از کدام. 26
.مزایاي پس از فوت متغیر است) لفا

.گذار استبیمهگذاري برعهده ریسک سرمایه) ب
.کندر صنعت اوراق بهادار عمل میتحت قوانین حاکم ب) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

؟نیستصحیح ) هاي زندگیبیمه(68نامه زیر براساس آیینهايگزینهیک از کدام. 27
.هاي زندگی عرضه نمایدتواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهمؤسسه بیمه می)الف
شده نامه زندگی، پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بیمهتواند در بیمهمؤسسه بیمه می)ب

.یا هزینه معالجات وي را قبول کند
صورت هاي زندگی را نیز بهبر بیمه مستمري، تعهدات سایر انواع بیمهتواند عالوهمؤسسه بیمه می) ج

.مستمري پرداخت نماید
.بیمه ساالنه یا مستمري ساالنه را تقسیط نمایدگذار، حقواند در صورت تمایل بیمهتمؤسسه بیمه می) د ww
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هاي زیر در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟یک از گزینهکدام. 28
.شودهاي زندگی میمشارکت در منافع شامل انواع بیمه) الف
.باشندهاي مذکور سهیم میمجموع معامالت بیمهدرصد منافع حاصل از 75گذاران بیمه زندگی در حداقل بیمه) ب
.گیردهاي خطر فوت زمانی تعلق نمیگذاران بیمهمشارکت در منافع به بیمه) ج
گذاري ذخایر ریاضی توسط گران از منافع حاصل از سرمایهگذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمهبیمه) د

. شرکت بیمه دارند

..........بیمه، پرداخت هر قسط حقتشکیل سرمایه، در صورت عدمدر بیمه مختلط خطر فوت و. 29
.شودنامه باطل میبیمه) الف
. شودنامه سررسید میبیمه) ب
.شودنامه بازخرید میبیمه) ج
.شودنامه تأمین میبیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمهحق) د

نامه را دارد؟چه زمانی امکان بازخرید بیمهگذار از گذاري، بیمهدر بیمه عمر و سرمایه. 30
. کرده باشدبیمه پرداختحداقل شش ماه تمام حق) الف
. بیمه پرداخت کرده باشدحداقل یک سال تمام حق) ب
.بیمه پرداخت کرده باشدتمام حقحداقل دو سال) ج
. بیمه پرداخت شده باشدحداقل اولین حق) د

هاي زیر است؟یک از گزینههاي عمر کدامبیمهگذاريعوامل مؤثر در قیمت. 31
نرخ سود فنی )باحتمال فوت) الف

.هر سه گزینه صحیح است) دهزینه سربار) ج

.......... در بیمه عمر زمانی، . 32
. شودنفع پرداخت میشده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذيدر صورت فوت بیمه) الف
. هاي پرداختی مسترد خواهد شدبیمهشده پس از مدت قرارداد، حقدر صورت حیات بیمه) ب
. شودگذار پرداخت میشده پس از مدت قرارداد، سرمایه بیمه به بیمهدر صورت حیات بیمه) ج
.شودت میگذار پرداخشده در مدت اعتبار قرارداد سرمایه حیات و سرمایه فوت به بیمهدر صورت حیات بیمه) د

صورت موقتی از پوشش خواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و بهچنانچه فردي می. 33
؟کنیدمند شود، چه نوع بیمه عمري به او توصیه میبیمه عمر بهره

wwبیمه تمام عمر ) دبیمه عمر زمانی) جبیمه عمر مختلط) بده بدهکار بیمه عمر مان) الف
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..........جامع، در بیمه عمر . 34
.شودبخش سرمایه فوت از بخش ارزش بازخرید جدا می)الف
.پذیر استبیمه انعطافنوع پرداخت حق) ب
.پذیر استنامه انعطافسرمایه فوت و دوره حمایت بیمه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

گر یا پاسخ به پرسش بیمهشدگان در در بیمه درمان تکمیلی چنانچه مشخص شود هریک از بیمه. 35
..........گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداري نموده یا اظهارات خالف واقع نموده است، بیمه
. یابدبیمه اضافی ادامه مینامه با پرداخت حقبیمه) الف
.شودشدگان حذف میشده و خانواده وي از لیست بیمهنام بیمه) ب
.سارات دریافتی از ابتداي قرارداد خواهد بودشده متعهد استرداد خبیمه) ج
.گزینه ب و ج صحیح است) د

؟شودنامه درمان تکمیلی فسخ میدر چه صورت بیمه. 36
بیمهپرداخت تمام یا قسمتی از حقعدم) الف
.گر حاضر به تخفیف نشودکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهدرصورتی) ب
.قرارداد براساس آن منعقد شده استگذار که توقف فعالیت بیمه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

؟شودنمیهاي زیر در بیمه درمان پوشش داده یک از ریسککدام. 37
شیمی درمانی) بهزینه درمانی ناشی از بیماري ) الف

آنژیوگرافی قلب) دجنون)ج
خصوص فرانشیز صحیح است؟هاي زیر دریک از گزینهکدام. 38

نامهتأمین بیماري مشخصی پس از گذشت مهلت معینی از شروع بیمه) الف
.گر نسبت به جبران درصد یا سهم فرانشیز تعهد داردبیمه) ب
.گر نسبت به جبران درصد یا سهم فرانشیز تعهدي نداردبیمه) ج
دوره زمانی الزم براي انجام امور بستري بیمار در بیمارستان) د

در مورد تغییر سفر در بیمه باربري صحیح است؟هاي زیر نهیک از گزیکدام.39
.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 چنانچه خسارتی قبل از توافقات در خصوص شرایط و حق) ب

.نرخ و شرایط متعارف بازار باشدمبناي ینکه برمشروط به ا
گذار یا کارکنان وي هرگاه حمل کاالي مورد بیمه طبق شرایط این بیمه آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمه) ج

.به مقصد دیگري حرکت کند با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است
ww.هر سه گزینه صحیح است) د
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هاي باربري صحیح است؟زینه حمل تا مقصد نهایی در بیمهدر مورد ههاي زیر یک از گزینهکدام. 40
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 بهگر هرگونه هزینهشده خاتمه یابد بیمهمقصد کاالي بیمه
.گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمودرد بیمه به مقصد توسط بیمهنگهداري و ارسال مو

.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 بیمهمقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینه) ج

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

است؟Aجزء استثنائات مجموعه شرایط هاي زیر یک از گزینهکدامهاي باربري در بیمه.41
هاي کارگريدیدن یا هزینه ناشی از درگیريشدن، آسیبتلف) الف
دیدن یا هزینه ناشی از تعطیلی محل کارشدن، آسیبتلف) ب
دیدن یا هزینه ناشی از کسر عادي وزن یا حجم کاالي مورد بیمهآسیبشدن، تلف) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

هاي باربري چیست؟منظور از اجتناب از تأخیر در بیمه. 42
منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافت مورد بیمه 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 نمایدمدتی است که براساس آن بیمه) د

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

.ریال است.......... شده متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی مین تودیعحداقل میزان تض. 44
یکصد و پنجاه میلیون) بیکصد میلیون) الف

دویست میلیون) دپنجاه میلیون) ج
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؟نیستهاي زیر از موارد لغو پروانه کارگزاري یک از گزینهکدام. 45
. نکندشروعراخودعملیاتکارگزاري،پروانهصدورازپسسالدوتابیمهکارگزارکهدرصورتی) الف
. ننمایداقدامآنتمدیدبهنسبتکارگزاريپروانهاعتباراتمامازپسسالیکبیمهکارگزارکهدرصورتی) ب
اي کارگزارشدگان و صاحبان حقوق آنها از خدمات بیمهگذاران، بیمهدرصورت نارضایتی بیمه) ج
ا سه ماه معرفی فرد جایگزین تمدیره کارگزار بیمه حقوقی و عدماي هیئتدر صورت فوت عضو بیمه) د

جهت بررسی صالحیت وي

یک به کدامراکارگزاريپروانهلغووتمدیدعدمتعلیق،صدور،مقتضینحوا به.ا.جمرکزيبیمه. 46
دهد؟ از نهادهاي زیر اطالع می

بیمهمؤسسات) بایرانگرانبیمهسندیکاي) الف
.هر سه گزینه صحیح است)دبیمهکارگزارانصنفیهايانجمنکانون) ج

؟نیستهاي زیر جزء ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري یک از گزینهکدام. 47
ا.ا.موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه بیمه مرکزي ج) بنداشتن سابقه محکومیت ناشی از پولشویی) الف

سال سن25داشتن حداقل ) دسابقه تدلیس) ج

خذ گواهینامه قبولی دوره اسال بعد از پروانه کارگزاري حقیقی ظرف مدت یکچنانچه متقاضی . 48
مدارك خود را تکمیل ننماید و 92نامه آیین3ماده 10آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند 

..........پروانه دریافت نکند، پس از انقضاء مدت مذکور 
.شودیکن تلقی میلمقبولی وي کان) الف
.تواند پروانه خود را دریافت نمایدبه وزارت اقتصاد و ارائه مدارك میبا مراجعه) ب
.نظمی کارگزار، مدت اعتبار ساالنه خواهد داشتدلیل بیپروانه صادره به) ج
.تواند در آزمون کارگزاري شرکت کندگیرد و دیگر نمیاسم وي در لیست سیاه قرار می) د

مدارکی است که متقاضی پروانه کارگزاري حقوقی براي دریافت هاي زیر جزء یک از گزینهکدام. 49
ا ارائه نماید؟.ا.مجوز ثبت باید به بیمه مرکزي ج

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس) الف
مدیره و صاحبان امضاي مجازبر تعیین مدیرعامل، سمت اعضاي هیئتمدیره مبنیصورتجلسه هیئت) ب
میزان سهم هریک از آنهاداران و صورت کامل اسامی سهام) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د
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پروانه کارگزاري پس از دریافت مدارك الزم از متقاضیان و تأییدیه محل فعالیت ایشان توسط . 50
.شودصادر می.......... 

گران ایرانسندیکاي بیمه) با.ا.بیمه مرکزي ج) الف
عت بیمهاي صنانجمن حرفه) دشرکت بیمه مربوطه) ج

.کندا تعیین می.ا.اي باشد که بیمه مرکزي جکارگزار بیمه باید متحدالشکل باشد و مانند نمونه... . ....51
.هر سه گزینه صحیح است) دسربرگ) جمهر) بتابلو) الف

..........کارگزار بیمه باید آمار و اطالعات مربوط به عملکرد خود را . 52
.گران ایران ارائه نمایدبیمهبه سندیکاي ) الف
.کند ارائه نمایدا تعیین می.ا.در چارچوبی که بیمه مرکزي ج) ب
.کند ارائه نمایددر چارچوبی که شرکت بیمه تعیین می) ج
.اي صنعت بیمه ارائه نمایدبار به انجمن حرفهسالی یک) د

شدگان و صاحبان گذاران، بیمهبیمهنامه حمایت از حقوقدر صورت قصور و یا تخلف در اجراي آیین. 53
..........تواند ا حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه می.ا.حقوق آنها، بیمه مرکزي ج

.ربط بدهدبه دالل رسمی بیمه تذکر کتبی دهد یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذي) الف
.عالی بیمه بدهداي معین را به شورايیک یا چند رشته بیمهپیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در ) 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) بسه ماه) الف

..........گذاران ا دریافت خسارت توسط بیمه.ا.بیمه مرکزي ج71نامه طبق آیین. 55
.پذیر استگر امکانفقط در برخی مراکز پرداخت خسارت بیمه) الف
.پذیر استگر امکانسارت بیمهدر کلیه مراکز پرداخت خ) ب
.پذیر استگذار امکانشده توسط بیمهفقط در مراکز پرداخت خسارت انتخاب) ج
.پذیر استنامه امکانفقط در شعبه صادرکننده بیمه) د
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منظور جبران گر بهزیر در زمره تعهدات بیمههايگزینهیک از قانون بیمه، کدام21طبق ماده . 56
؟نیستخسارات وارده از حریق 

.باشدخسارات وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده ) الف
شکستن عضوي از اعضاي بدن در حین حریق) ب
دادن آن از حریقشدن مال در موقع نجاتشدن یا معیوبتلف) ج
کار کردن آتش بهوسیله دیگري که براي خاموشاز آب یا هرهر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال ) د

.استبرده شده 

گردد؟ونقل، خسارت به چه طریقی حساب میقانون بیمه، در بیمه حمل22طبق ماده . 57
نامهقیمت مال هنگام صدور بیمه) بقیمت مال در مبداء) الف

نامهبیمهقیمت مال در روز سررسید ) دقیمت مال در مقصد) ج

قانون بیمه، در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به 29طبق ماده . 58
..........گذار، بیمه
.شودارائه میگذارنامه به بیمهبیمهدرمقررهايپوششازخارجهاییوعده) الف
.افتدهمیشه اتفاق میبرايبیمهشرکتفعالیتاختیارسلب)ب
.شودگر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بري میبیمه)ج
.افتدسال اتفاق میسلب اختیار فعالیت شرکت بیمه براي یک) د

شود؟قانون بیمه، اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از چه تاریخی شروع می27طبق ماده . 59
امهناز تاریخ شروع بیمه) بنامهاز تاریخ مندرج در بیمه) الف

.گزینه الف و ب صحیح است) دشدهاز تاریخ فوت بیمه) ج

بیمهموضوعهانامهبیمهکلیهدر«:استبیمهیک از شرایط صحت عقدکدامبهمربوطعبارتاین.60
درمذکور(اصلیخطراتبرعالوهنیزرااضافیخطراتتواندمیگذارو بیمهشودمیمشخص

؟»کندمشخصرادرخواستیاضافیخطراتتکتکبایدصورتدراینکهبیمه کند) نامهبیمه
اهلیت طرفین  )بمشروعیت جهت معامله )الف

نیت طرفینحسن)دموضوع معین مورد معامله)ج

برايشخصکهسببیوجهت«:استبیمهیک از شرایط صحت عقدکدامبهمربوطعبارتاین.61
؟»باشدمشروعشود،میدینقبولوتعهدحاضر بهآن،بهرسیدن

اهلیت طرفین)بمشروعیت جهت معامله)الف
wwنیت طرفینحسن)دموضوع معین مورد معامله)ج
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؟نیستزیر صحیح هايگزینهیک از طبق قانون بیمه کدام. 62
.باشدکتبىسندموجببهبایدآنشرایطوبیمهعقد) الف
.نامه قید شودطور صریح در بیمهوقوع حادثه از مواردي است که باید بهگر در صورت میزان تعهد بیمه) ب
.داردحق تقدمشدهبیمهمالبرطلبکارىهرگونهمقابلدربیمهحقبهنسبتگربیمه) ج
.گذار منعقد گرددگر و بیمهصورت شفاهی بین بیمهتواند بهمیآنشرایطوبیمهعقد) د

..........گر بیمه، بیمهقانون 14ماده طبق . 63
.بودخواهداونمایندگانیاگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتمسئول) الف
.بودنخواهداونمایندگانیاگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتمسئول)ب
.بودخواهدگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتفقط مسئول) ج
.بودخواهدگذاربیمهنمایندگاناز تقصیر ناشیهخساراتفقط مسئول) د

؟نیستا ایران .ا.هاي زیر از اعضاي مجمع عمومی بیمه مرکزي جیک از گزینهکدام. 64
وزیر کار و امور اجتماعی) بوزیر امور اقتصادي و دارایی) الف

گران ایراندبیر کل سندیکاي بیمه) دا.ا.عامل بیمه مرکزي جهیئت) ج
.شخص حقیقی یا حقوقی باشد.......... داران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از سهامتعداد . 65

10) د9) ج5) ب2)الف
طور دائم لغو شود کلیه سوابق و اي براي یک یا چند رشته بهکه پروانه مؤسسه بیمهدرصورتی. 66

.انتقال داده خواهد شد....... ...مؤسسه مزبور به ) پرتفوي(اسناد مربوط به حقوق و تعهدات 
گران ایران سندیکاي بیمه) با.ا.بیمه مرکزي ج) الف

هاي بدنیصندوق تأمین خسارت) دشرکت بیمه ایران) ج
بر رضایت به گر مبنیدیده توسط بیمهنامه از زیانخذ رضایتاهاي زیر یک از حالتدر کدام. 67

شده به شخص ثالث قانون بیمه اجباري خسارات وارد"رج درپرداخت خسارت کمتر از مزایاي مند
معتبر است؟"در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گردیده و بیمهبا توافق زیان) بگذاردیده و بیمهبا توافق زیان) الف
کدامهیچ) دگذارگر و بیمهدیده، بیمهبا توافق زیان) ج

یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و در حوادث رانندگی منجر به جرح . 68
..........ساز باشد، رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادفات یکی از تخلفات رانندگی حادثه

.دیده نداردگر تعهدي براي پرداخت خسارت زیانبیمه) الف
.تضمین پرداخت کندخذادیده را بدون هیچ شرط و گر مکلف است خسارت زیانبیمه) ب
.کنددیده را پرداخت میا خسارت زیان.ا.بیمه مرکزي ج) ج
ww.دیده را مشروط و با أخذ تضمین پرداخت کندگر مکلف است خسارت زیانبیمه) د
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هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین زیر خسارتهايگزینهیک از درکدام. 69
شود؟هاي بدنی جبران میخسارت

نامه انقضاي بیمه) بنامهفقدان بیمه) الف
.صحیح استگزینههر سه ) دبطالن قرارداد بیمه) ج

؟نیستهاي بدنی زیر جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارتهايگزینهیک از کدام. 70
قانون بیمه 27هاي بدنی با رعایت ماده تأمین خسارتگذاري وجوه صندوقدرآمد حاصل از سرمایه) الف

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهاجباري خسارت وارد
هاي وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشوراز جریمه%) 20(بیست درصد ) ب
از مالیات پرداختی توسط مسببان حادثه%) 20(بیست درصد ) ج
هاي اعطایی از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقیکمک) د

ترتیبی اتخاذ کند که با استفاده از ابزارمناسب، امکان استموظفهاي زیریک از گزینهکدام. 71
قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در "نامه موضوع شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه

براي پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود؟"اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
هاي بیمها و شرکت.ا.بیمه مرکزي ج) بنیروي انتظامی ) الف

.گزینه الف و ج صحیح است) دهاي بدنیصندوق تأمین خسارت) ج
بر ثبت جزئیات حادثه در ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند عالوه. 72

.تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند... .....و ......... از آن را به اي سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه
گربیمه- ا.ا.بیمه مرکزي ج) بمسبب حادثه-دیده زیان) الف

گرانسندیکاي بیمه- گربیمه) دا.ا.بیمه مرکزي ج- گرانسندیکاي بیمه) ج
است در اجراي هاي بیمه که ممکن و شرکتهاي بدنیتأمین خسارتکلیه اختالفات بین صندوق. 73
وجود به"قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"

:شودفصل میوکب از افراد زیر حلمروسیله هیأتیآید، به
و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستري) الف

گران هرکدام یک نفربیمه) سندیکاي(و اتحادیه هاي بدنی تأمین خسارتا، صندوق.ا.جمرکزي 
اي از نیروي انتظامی به سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب معاون وزیر دادگستري و نماینده) ب

ا.ا.انتخاب بیمه مرکزي ج
و اتحادیه هاي بدنیتأمین خسارتا، صندوق.ا.چهار متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزي ج) ج
اي از نیروي انتظامی به انتخاب وزیر دادگستريگران هرکدام دو نفر و نمایندهبیمه) سندیکاي(
ا، سه متخصص بیمه به .ا.سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب بخش حقوقی بیمه مرکزي ج) د

wwده از نیروي انتظامی به انتخاب وزیر دادگستري گران و دو نماینبیمه) سندیکاي(انتخاب اتحادیه 
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قانون بیمه اجباري خسارات "هاي بیمه در اجرايدر صورت قصور یا تخلف هریک از شرکت. 74
یک از ا در کدام.ا.، بیمه مرکزي ج"شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهوارد

کند؟خذ میاگران ایران را و تخصصی اتحادیه بیمهاقدامات زیر قبل از اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی 
عالی بیمهسال با تأیید شورايتعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي حداکثر یک) الف
محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدي) ب
توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه) ج
.گزینه الف و ب صحیح است) د

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل "براساس . 75
زیر تعریف شخص ثالث است؟هايگزینهیک از کدام"نقلیه
سال 18هر شخص باالي ) الف
راننده مسبب حادثه ) ب
به استثناي اعضاي سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شودهر شخصی که به) ج

خانواده مسبب حادثه
سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناي راننده هر شخصی که به) د

مسبب حادثه
؟نیستصحیح » شرکت بیمه وابسته«هاي زیر در مورد یک از گزینهکدام. 76

.کندکنترل مینهادي است که شرکت بیمه مادر آن را ایجاد و ) الف
.کنداي است که براي مالک یا مالکان شرکت سهامی خود، پوشش بیمه فراهم میشرکت بیمه) ب
.شده آنها تأسیس شده استهاي جمعکردن ریسکها براي بیمهتوسط گروهی از شرکت) ج
. دیگر ایجاد کندسال به سال ها از یکاستفاده از شرکت بیمه وابسته ممکن است تفاوت زیادي بین هزینه) د

.گذار استافزایش احتمال خسارت در اثر رفتارهاي متقلبانه بیمه.......... مخاطره . 77
شخصیتی) دروحی) جفیزیکی) باخالقی) الف

.است.......... اي از مخاطرات دهد نمونهاي که احتمال تصادف را افزایش میزدهجاده یخ. 78
شخصیتی) دروحی)جفیزیکی) باخالقی) الف

.است.......... اي از مخاطرات کند نمونهسوزي را بیشتر میکشی معیوب ساختمانی که خطر آتشسیم. 79
فیزیکی) دروحی) جاخالقی) بشخصیتی) الف

.است.......... هاي سوزي مثالی از ریسکآتش. 80
wwعام) دسوداگرانه) جپویا) بایستا) الف
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؟ نیستنامه حوادث صحیحیک از جمالت زیر در مورد بیمهکدام.81
نفع نامه به ذينامه، سرمایه بیمهعلت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمهشده بهدر صورت فوت بیمه) الف

. گرددپرداخت می
غرامت عنوان شده، درصدي از سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه) ب

.شودپرداخت می
عنوان غرامت شده، صددرصد سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه) ج

.شودپرداخت می
عنوان غرامت شده، درصدي از سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بیمه) د

.شودپرداخت می

؟نیستهاي حوادث اشخاص گر در بیمهجزء تعهدات بیمهزیرهايگزینهیک از کدام. 82
آلودگی هوا ) بابتال به هاري و کزاز) الف

شده دفاع مشروع بیمه) دمسمومیت با گاز) ج

شود؟هاي زیر در بیمه حوادث پوشش داده نمییک از گزینهکدام. 83
قطع عضو) دهزینه پزشکی ناشی از حادثه) جفوت) بحقوق بیکاري) الف

عهده کیست؟هاي حوادث برمت نقص عضو در بیمهتعیین غرا. 84
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

اي کارفرما در نامه مسئولیت مدنی حرفههاي اضافی در بیمهششهاي زیر جزء پویک از گزینهکدام. 85
قبال کارکنان است؟

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

گیرد؟انواع بیمه مسئولیت قرار مییک از فعالیت 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
wwقبال اشخاص ثالثاي کارفرما در مسئولیت مدنی حرفه) د
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ونقل نامه مسئولیت مدنی متصدیان حملگر در بیمههاي زیر جزء تعهدات بیمهیک از گزینهکدام. 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 بیمهریدر و بولدوزر براساس کدامبیل مکانیکی، گ. 88
گیرند؟قرار می

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

سال پس از تاریخ .......... هاي مسکونی ساختماننامه عیوب اساسی و پنهان مدت پوشش بیمه. 89
.شروع اعتبار آن خواهد بود

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

نمایندهمشاورةوهمکاري)بنامهبیمه)الف
.سه گزینه صحیح استهر ) دبیمهشرکتاعتبار)ج

زیر از مشکالت بازاریابی بیمه در ایران است؟هايگزینهیک از کدام. 91
هاي عمر تنوع و خالقیت در بیمه) بتوسعه فرهنگ بیمه در کشور) الف

مهیبفروشندگانینمامداري میاناخالق) دوجود تورم ) ج
زیر از مشکالت ارتباطی نمایندگان با مشتریان است؟ هايگزینهازیک کدام. 92

هاي صوتی پیگیري پیغامپیگیري ضعیف یا عدم)الف
هاي صوتی نامهنداشتن توانایی ارسال)ب
. داشتن تلفنی با خطوط بسیار، به شکلی که یافتن تلفن داخلی آسان نباشد)ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

.......... فرد بودن طرح خود ایمان دارند، بیمه وقتی به منحصربهفروشندگان. 93
.اي به رقابت بر سر قیمت ندارندعالقه)الف
. تمایل بیشتري به رقابت بر سر قیمت دارند)ب
.کنندهاي محصول خود مییی ویژگینمااقدام به بزرگ)ج
ww. کننداز مشتري ناخشنود دوري می)د
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هاي زیر را یک از گزینهگران در رابطه با محتویات ساختمان کدامشخصی ساختمان، بیمهدر بیمه . 94
گیرند؟درنظر می

ایمنی) بشغل در طی روز) الف
.هر سه گزینه صحیح است) دنوع و سطح پوشش) ج

کلیدي هاي زیر جزء عوامل نهییک از گزدر بیمه شخصی و تجاري وسایل نقلیه موتوري کدام. 95
شود؟محسوب می

سابقه رانندگی) بسن راننده) الف
.صحیح استالف و بگزینه) دنوع استفاده) ج

است؟هاي زیرگزینهیک ازکدام» ولیتئهاي مسبیمه«التینمعادل . 96
Reliability Insurance)بResponsibility Insurance)الف

Replication Insurance)دLiability Insurance)ج

Penetration«معادل فارسی عبارت . 97 Rate «است؟زیرهايگزینهیک از در متون تخصصی بیمه کدام
بیمهحق)دنرخ بهره ) جنرخ مستمري )بضریب نفوذ)الف

است؟زیر هايگزینهیک از در متون تخصصی بیمه کدام» Reserving«معادل فارسی کلمه . 98
گیريذخیره)دگیريسفارش) ججانشینی )بگذاريجاي)الف

است؟زیر هايگزینهیک از در متون تخصصی بیمه کدام» Sum Insured«عبارتمعادل فارسی . 99
شدگان جمع بیمه)بسرمایه تحت پوشش) الف

جمع خطرات )دشدگانبرخی از بیمه)ج

است؟هاي زیرگزینهیک ازکدام» بیمه عمر اعتبار«التینمعادل . 100
Value Insurance)بCredit Life Insurance)الف

Face Value of Policy)دEndowment Insurance) ج

.موفق باشید
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