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 سواالت عمومی و کلیات

..........گر  قانون بیمه، بیمه 11ماده طبق  .1

 .گذار یا نمایندگان او نخواهد بود مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه (ب         .گذار خواهد بود مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه( الف

 .گذار خواهد بود فقط مسئول خسارات ناشیه از تقصیر نمایندگان بیمه( د      .گذار خواهد بود فقط مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه( ج

جهت و سببی که شخص براي رسیدن به آن، حاضر به »: یک از شرایط صحت عقد بیمه است این عبارت مربوط به کدام .2

 .«شود، مشروع باشد تعهد و قبول دین می

 نیت طرفین حسن( د  موضوع معین مورد معامله( ج  اهلیت طرفین( ب  مشروعیت جهت معامله( الف

مستلزم صرف وقت است و تعهدات طرفین در آنها در »: یک از خصوصیت عقد بیمه است این عبارت مربوط به کدام .3

 .«شودمدت زمان نسبتاً طوالنی به اجرا گذاشته می

 عقد مستمر( د  عقد الحاقی( ج عقد جایز( ب  عقد معوض( الف

..........گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگري  در صورت فوت بیمهون بیمه، قان 11طبق ماده  .1

 .الیه حق فسخ عقد بیمه را دارد فقط ورثه یا منتقل( ب .گر حق فسخ عقد بیمه را دارد فقط بیمه( الف

 .خواهند داشتالیه حق فسخ عقد بیمه را  گر یا ورثه یا منتقل هریک از بیمه( د .گرحق فسخ ندارد بیمه( ج

علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در  که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به درصورتی .5

شدگان و صاحبان حقوق آنان  گذاران و بیمه مسئول پرداخت طلب بیمه.......... عدم تکافوي دارایی مؤسسه  صورت

 .خواهد بود

 شرکت سهامی بیمه ایران( د       های بدنی صندوق تأمین خسارت( ج ا.ا.ه مرکزی جبیم( ب مدیران متضامناً( الف

.امضاء معتبر خواهد بود.......... ا با .ا.هاي بیمه مرکزي ج اسناد مالی و اوراق بهادار و چک .6

 پنج( د   سه( ج   دو( ب  یک ( الف

.گردد ابطال می.......... با تصویب .......... موافقت پس از  معینی هاي رشته یا ها رشته تمام براي بیمه پروانه .1

 وزیران هیئت - ا.ا.بیمه مرکزی ج (ب گران ایران سندیکای بیمه -ا .ا.مرکزی ج بیمه (الف

ا.ا.ج مرکزی بیمه عمومی مجمع -بیمه  عالی شورای (د هیئت وزیران -وزارت امور اقتصادی و دارایی  (ج

جزء اهداف مدیریت ریسک است؟ هاي زیر یک از گزینه کدام .8

 .هر سه گزینه صحیح است( د    کاهش نگرانی(ج  رعایت الزامات قانونی( ب  استفاده بهینه از منابع( الف

.است.......... اي از  جاگذاشتن سوئیچ روي اتومبیلی که قفل نشده است، نمونه .9

 ریسک گریزی( د  مخاطره اخالقی( ج  مخاطره روحی( ب  مخاطره فیزیکی( الف

.........اي،  بنابر اصل نفع بیمه .11

 .نفع است کند ذی گذار در بقای آنچه بیمه می بیمه( ب   .گذار متقابل است گر و بیمه منافع بیمه( الف

 .گر منافعش در این است که خسارتی رخ ندهد بیمه( د  .گذار منافعش در این است که خسارتی رخ ندهد بیمه( ج

چیست؟اساسی بیمه   ویژگی .11

 .هر سه گزینه صحیح است( د  اشتراک گذاشتن خسارت( ج پرداخت غرامت ( ب  انتقال ریسک( الف

شود؟ اي نگهداري می هاي بیمه فعالیت عالی بیمه در چه رشته  هاي منقضی نشده مطابق مصوبه شوراي ذخیره ریسک .12

 .است% 58که ضریب خسارت کمتر از هایی  در رشته( ب  .است% 58هایی که ضریب خسارت بیش از  در رشته( الف

 فقط برای بیمه شخص ثالث( د  ها نظر از سطح ضریب خسارت برای همه رشته صرف( ج

هاي بازاریابی اشاره دارد؟ هاي زیر در فعالیت یک از دیدگاه ، به کدام"بیمه فروختنی است نه خریدنی"معروف  جمله .13

دیدگاه تولید ( د  دیدگاه بازاریابی ( ج  دیدگاه فروش ( ب  دیدگاه محصول ( الف ww
w.
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موارد زیر از مشکالت ارتباطی نمایندگان با مشتریان است؟  ازیک  کدام .11

های صوتی  نامه نداشتن توانایی ارسال  (ب   های صوتی  پیگیری پیغام پیگیری ضعیف یا عدم  (الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د . ان نباشدداشتن تلفنی با خطوط بسیار، به شکلی که یافتن تلفن داخلی آس  (ج

تمرکز بر چیست؟« بازاریابی»در دیدگاه  .15

درآمد بیشتر ( دمحصول بهتر ( ج  فروش بیشتر( بنیاز مشتری ( الف

 یک از موارد زیر است؟ در متون تخصصی بیمه کدام« Sum Insured»معادل فارسی عبارت  .16

جمع خطرات   (د شدگان برخی از بیمه  (ج شدگان  جمع بیمه  (ب سرمایه تحت پوشش( الف

 یک از موارد زیر است؟ در متون تخصصی بیمه کدام  «Insurance Broker»معادل فارسی عبارت  .11

کارگزار بیمه   (دجنگ قیمتی بیمه   (ج شکست بازار بیمه   (ب نامه  صادرکننده بیمه( الف

هاي زیر است؟  یک از گزینه در متون تخصصی بیمه کدام« Risk Prevention»معادل فارسی عبارت  .18

کاهش ریسک ( دپیشگیری از ریسک ( ج نگهداری ریسک ( بانتقال ریسک ( الف

؟نیستگري بیمه سالمت  اي کلیدي در بیمه هاي زیر مالحظه یک از گزینه کدام .19

 منطقه( د   شغل( ج  جنسیت( ب سن( الف

نحوي دقیق  اي را به هاي بیمه بیمه بسیاري از ریسک سازد تا میزان حق گران را قادر می هاي زیر بیمه گزینهیک از  کدام .21

ارزیابی کنند؟

 اصل غرامت( د  اصل جبران خسارت( ج  نیت اصل حد اعالی حسن( ب قانون اعداد بزرگ( الف

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



 هاي زندگی و مقررات مربوط به آن سواالت بیمه

 گردد؟ نامه عمر تعلیق می بیمهدر چه زمانی  .21
شود و پس از  نامه تأمین می بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه بیمه خودداری نماید، حق گذار از پرداخت هر قسط حق هرگاه بیمه( الف

 .گردد نامه معلق می بیمه خطر فوت گردد، بیمه آنکه ذخیره ریاضی کمتر از حق

 .گردد نامه معلق می بیمه خودداری نماید، بیمه هر قسط حقگذار از پرداخت  هرگاه بیمه( ب

نامه  شود و بیمه نامه تأمین می بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه بیمه خودداری نماید، حق گذار از پرداخت هر قسط حق هرگاه بیمه( ج

 کدام هیچ( د     .گردد معلق نمی

 هاي زندگی چند سال درنظرگرفته شده است؟ یمهدر جدول زندگی حداقل و حداکثر سن متقاضیان ب .22

 سال 18سال تا  58( د  سال 571بدو تولد تا ( ج  سال 57سال تا  58( ب       سال 57بدو تولد تا ( الف

درصد به ترتیب ...... درصد و...... گذاري مازاد سود قطعی نسبت به سود تضمینی، به نسبت  هاي عمر و سرمایه نامه در بیمه .23

 .گردد گر تقسیم می گذار و بیمه مهبین بی

 57-07( د  07 -57( ج  87-87( ب  58 – 58( الف

 ترین مدرک جهت تعیین علت فوت چیست؟ هاي زندگی مهم در بیمه .21

 گذار گزارش بیمه( د  جواز دفن( ج  خالصه رونوشت وفات( ب  گواهی فوت پزشک( الف

 نامه کدام صحیح است؟ بیمهدر خصوص سرمایه   68نامه  آیین 1با توجه به ماده   .25

 .شده از دومیلیارد ریال تجاوز ننماید نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت برای یک بیمه سرمایه بیمه( الف

 .نامه عمر انفرادی صادره توسط  یک شرکت برای یک بیمه شده از دومیلیارد ریال تجاوز ننماید سرمایه بیمه( ب

 .نامه از چهار میلیارد ریال تجاوز ننماید  عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت برای یک بیمهنامه  سرمایه بیمه( ج

 .نامه از چهار میلیارد ریال تجاوز ننماید  نامه عمر انفرادی صادره توسط یک شرکت برای یک بیمه سرمایه بیمه( د

هاي زندگی خود را در  گذاران بیمه ، بیمه...........................هاي زندگی جز  مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه .26

 .هاي مذکور سهیم نمایند درصدي از منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه

 بیمه مستمری( د                های مختلط بیمه( ج                بیمه به شرط حیات( ب         های خطر فوت زمانی بیمه( الف

نامه تصریح شده باشد، حق بازخرید  هاي زندگی بستانکار باشد و این مطلب در بیمه نامه در بیمهنفع  در صورتی که ذي .21

 ................نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی  بیمه

  .موکول به موافقت شفاهی بستانکار است( ب     .مجاز نیست( الف

 .منوط به اجازه بیمه مرکزی است( د     .موکول به موافقت کتبی بستانکار است( ج

 .هاي انفرادي است نامه بیمه درصد هزینه تعیین شده در......   هاي گروهی،    نامه بیمه گري در هاي اداري و بیمه هزینه .28

  87حداکثر به میزان ( د           87حداقل به میزان ( ج              58حداقل به میزان ( ب             58حداکثر به میزان ( الف

درصد ........... تأخیر بیش از یک ماه در تسویه بدهی از سوي موسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزي موجب اعمال  .29

 .جریمه تأخیر تادیه بر مبناي مانده بدهی به ازاي هر ماه خواهد شد

 57( د   4( ج   2( ب   5( الف

 شود؟ محسوب می کدام گزینه جزء معایب بیمه عمر زمانی .31

 .های الف و ب صحیح است گزینه( د    عدم وجود حق بازخرید( ج     کاهش نگرانی مربوط به تنزل ارزش پول( ب    کم بودن حق بیمه( الف

 باشد؟ هاي عمر می گذاري بیمه هاي زیر از عوامل مؤثر در قیمت یک از گزینه کدام .31

ww .هر سه گزینه صحیح است( د هزینه سربار( ج  نرخ بهره( ب  احتمال مرگ و میر( الف
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تومان باشد، حداکثر  1111در یک بیمه نامه عمر انفرادي خطر فوت زمانی با حق بیمه ساالنه چنانچه حق بیمه وصولی  .32

 087( د  077( ج  277( ب  287( الف   کارمزد قابل اعمال چقدر است؟

:را محاسبه کنیدمشارکت در منافع یک بیمه عمر مختلط با اطالعات زیر  .33

 ریال 2111حق بیمه دریافتی  -

ریال 3111کارمزد وام پرداختی به بیمه گذاران  -

ریال 911مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري ها  -

.ریال 111هزینه عمومی بیمه گر  -

 2777( د   277( ج   0777( ب  0477( الف

.......افی نباشد در صورتی که ذخیره ریاضی در یک مؤسسه بیمه ک .31

 .بیمه مرکزی می تواند نرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی مؤسسه را برای بیمه نامه های سال های آتی تقلیل دهد( الف

 .بیمه مرکزی می تواند مراتب را به شورای عالی بیمه گزارش نماید( ب

 .هر سه گزینه صحیح است( د  .محاسبه قرار دهدمؤسسه بیمه مکلف است نرخ تعیین شده توسط بیمه مرکزی را مالک ( ج

پذیری سرمایه فوت  در انعطاف( ب  ها     بیمه پذیری نوع پرداخت حق در انعطاف( الف  در چیست؟( UL)  جامعیت بیمه عمر جامع .35

 .هر سه مورد صحیح است( نامه         د پذیری دوره حمایت بیمه انعطافدر ( ج 

ها قابل محاسبه است؟ نامه سرمایه مخفف براي کدام یک از انواع بیمه .36

های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه  در بیمه( ب های مختلط خطر فوت و به شرط حیات در بیمه( الف

 .های ب و ج صحیح است گزینه( د ت سرمایه های مختلط خطر فوت و مدیری در بیمه( ج

یک از موارد زیر هستند ؟ بیمه کدام مبانی محاسبه نرخ حق .31

 جداول پزشکی ارائه شده توسط پزشک معالج( ب  جدول مرگ و میر( الف

 .های الف و ج صحیح است گزینه( د  لحسابا نرخ سود فنی علی( ج

شود؟ در بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده می .38

شده   هزینه درمانی بیمه( ب  دلیل فوت یا ازکارافتادگی گیرنده در بازپرداخت وام به توانایی قرض عدم( الف

 .گزینه ب و ج صحیح است (د        شده  بیکاری بیمه( ج

شخصی است که فوت یا زنده ماندن او در سررسید معین موجب اجراي قرارداد بیمه و انجام تعهد .......... در بیمه عمر،  .39

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

هاي مختلط صحیح است؟  مورد در خصوص بیمهکدام  .11

گذار، در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه،  بیمه توسط بیمه کند در ازای پرداخت حق گر تعهد می ای است که در آن بیمه قرارداد بیمه( الف

.نامه پرداخت نماید مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه

شده در پایان  بیمه گذار، در صورت زنده بودن بیمه توسط بیمه کند در ازای پرداخت حق گر تعهد می هبیم ای است که در آن بیمه قرارداد( ب

 .نامه پرداخت نماید بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه بیمه، مبلغ مدت

و  شده در مدت بیمه بیمه وتگذار در صورت ف بیمه توسط بیمه کند در ازای پرداخت حق گر تعهد می بیمه ای است که در آن بیمه قرارداد( ج

 .نامه پرداخت نماید بیمه نفع مندرج در را به ذی بیمه بیمه، مبلغ یا زنده بودن وی در پایان مدت

را به صورت مستمری تا یک  بیمه گذار، مبلغ بیمه توسط بیمه کند در ازای پرداخت حق گر تعهد می بیمه ای است که در آن بیمه قرارداد( د

ww .نامه بپردازد بیمه شده، به ذینفع مندرج در بیمه در زمان حیاتمدت معین و یا 
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گذار  به بیمه( درصد حق بیمه  15معادل حداکثر )هاي زندگی قسمتی از سود حاصل از قرارداد  در کدام یک از بیمه .11

بیمه تمام عمر (  ب       بیمه های مختلط خطر فوت و حیات      ( الف .گردد برگشت می

 قرارداد های بیمه مستمری(  د      های بیمه خطر فوت یکساله گروهی        ادقرارد( ج

انداز سرمایه مخفف چه مفهومی دارد؟ هاي عمر و پس در بیمه .12

مندی از سالمت کامل بیمه به دلیل بهره تخفیف در حق( ب بیمه تقسیط در پرداخت حق( الف

 ای عمر در اثنای سال بیمهکاهش سرمایه ( د دریافت سرمایه عمر با تخفیف( ج

هاي وي برعهده  در بیمه عمر مانده بدهکار، در صورت فوت یا اعسار مدیون قبل از پرداخت بدهی، پرداخت بدهی .13

کیست؟

های بدنی  بر عهده صندوق تأمین خسارت( بر عهده بانک             د( ج         گر  بر عهده بیمه( نامه  ب نفعان بیمه بر عهده ذی( الف

گذار چگونه عمل  هاي زندگی، شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه نامه بیمه طبق آیین .11

کند؟ می

.کند ای پرداخت می سود مشارکت را نقدی هر سال بیمه( الف

 .گردد فاً در انتهای قرارداد بیمه محاسبه و پرداخت میای قابل پرداخت نیست و صر سود مشارکت در انتهای هر سال بیمه( ب

 .گردد نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور می بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه عنوان حق ای به سود مشارکت هر سال بیمه( ج

 .گزینه الف و ج صحیح است( د

ت؟یک از موارد زیر اس گذار از اندوخته ریاضی شامل کدام حقوق بیمه .15

.هر سه مورد صحیح است( د  برداشت اندوخته( ج ارزش بازخریدی( ب  دریافت وام( الف

نماید؟ هاي زندگی به خارج از کشور را تأیید می ا در چه شرایطی واگذاري اتکایی بیمه.ا.بیمه مرکزي ج .16

 متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازادشده از مبلغ دو میلیارد ریال  که جمع سرمایه خطر فوت برای یک بیمه درصورتی( الف

 .بیمه اضافی تشخیص داده شود شده غیرعادی و مشمول حق که وضعیت سالمت بیمه درصورتی( ب

 .هر سه گزینه صحیح است( د   های انفرادی و گروهی نامه در موارد تجمیع خطر در بیمه( ج

هاي عمر چگونه است؟ نامه سقف وام و شرایط آن در بیمه .11

ارزش بازخریدی  ٪57حداکثر تا ( ب .بیمه یکجا پرداخت شده باشد سرمایه با این شرط که حق ٪57تا  حداکثر( الف

بیمه دو سال تمام  ارزش بازخریدی پس از پرداخت دست کم حق%  07حداکثر تا میزان ( ج

  ٪55شده با نرخ سود  های پرداخت بیمه حق ٪87حداکثر تا ( د

:که گذار کسی است در بیمه عمر، بیمه .18

.درصورت وقوع ریسک موضوع بیمه، ارزیابی خسارت را انجام دهد( ب                               .نماید گر منعقد می قرارداد بیمه را با بیمه( الف

 .کند مینامه را صادر  بیمه( د                 .شود فوت یا زنده ماندن وی در سرسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه می( ج

شده از طریق  عمر، تعیین وضعیت سالمت بیمه  یک از انواع بیمه ، در کدام(هاي زندگی بیمه) 68نامه  براساس آیین .19

ساله  بیمه عمر زمانی گروهی یک( ب                بیمه عمر جامع گروهی( الف  پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

 های زندگی در انواع بیمه( د   بیمه عمر انفرادی شامل خطر فوت( ج

هاي بیمه عمر متغیر است؟  یک از موارد زیر از ویژگی کدام .51

 .گذار است گذاری برعهده بیمه ریسک سرمایه( ب    .مزایای پس از فوت متغیر است( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د  .کند تحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل می( ج
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 غیرزندگی و مقررات مربوط به آنسواالت بیمه 

 نیست؟یک از موارد زیر جزء استثنائات بیمه ظروف تحت فشار صنعتی  کدام .51
 خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی در اثر آزمایش هیدرولیکی( الف

 خسارت ناشی از ترکیدن و متالشی شدن ظروف تحت فشار صنعتی ( ب

 .که منجر به متالشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد تحت فشار صنعتی درصورتی خسارت ناشی از تغییر شکل تدریجی ظروف( ج

که منجر به متالشی شدن یا ترکیدن آنها  خوردن، متورم شدن ظروف تحت فشار صنعتی درصورتی  الیه شدن، ترک خسارت ناشی از الیه( د

 .نگردد

 ها است؟ رودخانه یک از موارد زیر جزء استثنائات خطر سیل و طغیان آب دریاها و کدام .52
 .هر سه گزینه صحیح است( د خسارات ریزش و نشت( ج خسارات ناشی از جزر و مد( ب      خسارات وارد به حصارها( الف

 شود؟ چه نامیده می "هر نوع آزادشدن ناگهانی انرژي ناشی از انبساط گاز یا بخار" .53

 انفجار ( د  آتش وحشی ( ج         آتش اهلی ( ب  صاعقه ( الف

 شود؟ گذار مسترد می بیمه دریافتی با چه روشی به بیمهنامه حق در صورت ابطال بیمهسوزي،  هاي آتش در بیمه .51

 مدت  شمار و کوتاه ترکیبی از روز( د  .باشد قابل استرداد نمی( ج  مدت  کوتاه( ب  شمار  روز( الف

 ..........گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که  در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه .55

 .نفع را داشته باشد نمایندگی مالک یا ذی( ب   .مالک موضوع بیمه است( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د .مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد( ج

 .........سال باشد  در صورت وقوع خسارت کلی در بیمه بدنه اتومبیل چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک .56

 .شود گذار مسترد می های بعد به بیمه بیمه سال حق( ب  .شود گری محسوب می عنوان هزینه بیمه های بعد به بیمه سال حق( الف

 .گزینه الف و ج صحیح است( د   .گردد گذار مسترد می بیمه دوره سپری شده به بیمه حق( ج

 ؟نیستبل جبران هاي غیرقا در بیمه بدنه اتومبیل جزء خسارتهاي زیر  یک از گزینه کدام .51

  صاعقه( ج   اعتصاب( ب   جنگ( الف

 .شود علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد می هایی که به خسارت( د

 ...علت تحقق خطرات تحت پوشش دیده به بیمه حادثه  استفاده از موضوع امکان  در بیمه بدنه اتومبیل، زیان ناشی از عدم .58

 .های غیرقابل جبران است خسارتجزء ( الف

 .نامه یا الحاقیه تحت پوشش خواهد بود شده است و در صورت توافق در بیمه های مستثنی جزء خسارت( ب

 .درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود 87حداکثر تا ( د .وارده قابل جبران خواهد بود درصد کل خسارت 27حداکثر تا ( ج

 ؟  شود نمیدر قرارداد نمایندگی بیمه درج  رموارد زی یک از کدام .59
 میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده ( ب    مدت قرارداد نمایندگی  (الف

 ، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد حدود اختیارات  (د   ها اجازه انعقاد قرارداد نمایندگی با سایر شرکت  (ج

نفع که ناشی  گذار و سایر اشخاص ذي مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه 15نامه  براساس آیین .61

اي موضوع قرارداد  از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه با عملیات بیمه

 عهده کیست؟  نمایندگی بیمه باشد به
 .صورت تضامنی برعهده شرکت بیمه و نماینده است به( ب   .ا است.ا.برعهده بیمه مرکزی ج( الف

 .های بدنی است برعهده صندوق تأمین خسارت( د   . برعهده کارکنان و بازاریابان است( ج
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 شود؟ چگونه انجام می نمایندگانبندي  درجه .61
 گران ایران توسط سندیکای بیمه( د       بندی توسط مؤسسات درجه( ج       های بیمه توسط شرکت( ب توسط بیمه مرکزی( الف

 اي دارد؟  هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفه بیمه در قبال حق نماینده .62
 .ط واریز نمایدتا آخر ماه به حساب بانکی شرکت بیمه مربو( ب   . تا آخر سال مالی به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید  (الف

 . ای که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید قبل از پایان وقت اداری هفته( ج

قبل از پایان وقت اداری روزی که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز نماید و در موارد استثنایی به ( د

 . ت تحویل نمایدصندوق آن شرک

در .......... از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به عنوان .......... نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی  .63

 قسمت نقدی سرمایه -حداقل بیست درصد ( ب   قسمت نقدی سرمایه -حداقل پانزده درصد  (الف       .هاي خود منظور نماید حساب

  سرمایه -حداقل بیست و پنج درصد ( د                   ای اندوخته سرمایه -حداقل ده درصد ( ج              

 ..........هاي درمان است،  ازآنجاکه موضوع بیمه درمان، جبران هزینه .61
 .قاعده جانشینی اجرا شدنی نیست( ب   .اصل غرامت اجرا شدنی نیست( الف

 .پذیر اجرا شدنی نیست اصل نفع بیمه( د  .اجرا استاصل غرامت و قاعده جانشینی قابل ( ج

 شود؟ نامه درمان تکمیلی فسخ می در چه صورت بیمه .65
 .گر حاضر به تخفیف نشود که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه درصورتی( ب بیمه پرداخت تمام یا قسمتی از حق عدم( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د  .شده استگذار که قرارداد براساس آن منعقد  توقف فعالیت بیمه( ج

 هاي زیر در خصوص فرانشیز صحیح است؟ یک از گزینه کدام .66
 .گر نسبت به جبران درصد یا سهم فرانشیز تعهد دارد بیمه( ب      نامه تأمین بیماری مشخصی پس از گذشت مهلت معینی از شروع بیمه( الف

 دوره زمانی الزم برای انجام امور بستری بیمار در بیمارستان( د          .تعهدی نداردگر نسبت به جبران درصد یا سهم فرانشیز  بیمه( ج

 ها به چه شرطی مجاز است؟ ها و انجمن ها از قبیل اصناف، اتحادیه ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه .61
  .ها تشکیل شده باشند نامه گروه با هدفی غیر از أخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه( الف

  .گذار تضمین شده باشد بیمه سالیانه توسط بیمه پرداخت حق( ب

 .هر سه گزینه صحیح است( د  . زمان بیمه شوند طور هم شدگان به بیمه% 87بیش از ( ج 

علت فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی براساس  دیدن کاالي موردبیمه به شدن یا آسیب هاي باربري، تلف در بیمه .68

 .هر سه گزینه صحیح است( د          C( ج             B( ب        A( الف  .گیرد تحت پوشش قرار می.......... شرایط 

 هاي باربري صحیح است؟ در مورد هزینه حمل تا مقصد نهایی در بیمههاي زیر  یک از گزینه کدام .69
گر  شده خاتمه یابد بیمه بندر یا محلی به غیر از مقصد کاالی بیمههرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش، حمل موضوع بیمه در ( الف

گذار تحمل شده است را  طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه های اضافی که به هرگونه هزینه

 .جبران خواهد نمود

 .باشد های نجات یا خسارت همگانی نمی نهمقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزی( ب

 .گردد گذار یا کارکنان وی نمی های ناشی از قصور در انجام تعهدات مالی بیمه مقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینه( ج

 .هر سه گزینه صحیح است( د

 ر است؟هاي زیر بر عهده خریدا یک از گزینه مسئولیت کدام CIPبراساس اینکوترمز  .11
 بارگیری روی کشتی در کشور مبدأ( ب   اظهار به گمرک در کشور مبدأ( الف

ww تخلیه در بندر در کشور مقصد( د   عوارض گمرکی در کشور مقصد( ج
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 نامه شناور تصریح گردد؟ هاي زیر باید در بیمه یک از گزینه هاي باربري کدام در بیمه .11
 ها، متناسب با انواع مختلف محموله استفاده از جدول نرخ (ب   محدودیت میزان حمل در هر نوبت حمل( الف

 .شود گر بابت کاالیی که در انتظار حمل است محدود می موجب آن تعهد بیمه نامه از شرط مکان که به تبعیت بیمه( ج

 .هر سه گزینه صحیح است( د

ها و  نامه و دستورالعمل گري، آیین بیمها و .ا.در صورت احراز تخلف کارگزار بیمه از قانون تأسیس بیمه مرکزي ج .12

تواند متناسب با نوع، تکرار، تعدد  ا می.ا.مرکزي ج  ا و قوانین و مقررات کشور، بیمه.ا.هاي ابالغی بیمه مرکزي ج بخشنامه

 یک از تصمیمات زیر را اتخاذ نماید؟ و شدت تخلف کدام
 پروانه کارگزاریلغو ( ب    سال تعیین پروانه کارگزاری حداکثر تا یک( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د  ای کارگزاری بیمه حقوقی  سلب صالحیت مدیرعامل یا عضو بیمه( ج

 ..........در صورت فوت کارگزار حقیقی، وراث وي  .13
که واجد  ا کد اختصاصی وی را به شخص دیگری.ا.سال پس از تاریخ فوت، با موافقت بیمه مرکزی ج توانند حداکثر تا مدت یک می( الف

 .باشد انتقال دهند 02نامه  شرایط آیین

 .بایدسریعاً کد کارگزاری مذکور را ابطال نمایند( ج  .توانند خودشان با کد کارگزار فعالیت نمایند می( ب

 .ا تحویل نمایند.ا.مرکزی ج  حداکثر ظرف مدت سه ماه بایدکد کارگزاری را به بیمه( د

 .است.......... هاي کارگزار با  هاي کارگزاري در انجام فعالیت مسامحه بازیابهاي ناشی از  مسئولیت جبران خسارت .11
 انجمن کارگزاران( د  بیمه مرکزی( ج  شرکت بیمه( ب  خود کارگزار( الف

برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه .......... مدت اعتبار تخمین تودیع شده توسط متقاضی کارگزاري باید حداقل معادل  .15

 پنج( د   چهار( ج   سه( ب   دو( الف  .باشد کارگزاي

 .ریال است.......... حداقل میزان تخمین تودیع شده متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی  .16
 دویست میلیون( د  پنجاه میلیون( ج  یکصد و پنجاه میلیون( ب     یکصد میلیون( الف

قانون "در قرارداد بیمه موضوع « وادث منجر به خسارتنداشتن ح»واسطه  تواند کلیه تخفیفاتی که به دهنده می انتقال .11

نقلیه  باشد را به وسیله  اعمال شده "بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 .باشد منتقل کند.......... دیگر از همان نوع که متعلق به 
 افراد مورد اعتماد او( د    او یا همسر، والدین یا اوالد بال واسطه وی( ج     دوم اویکی از وراث درجه ( ب  برادر و خواهر او( الف

...........  "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" 18براساس ماده  .18

نامه  براي وسایل نقلیه فاقد بیمهمکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن 

 .خودداري کند
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ( د     قوه قضاییه ( ج  نیروی انتظامی( ب       ونقل و سوخت ستاد مدیریت حمل (الف

درآمدهاي  "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس .19

 .است........... هاي بدنی مشمول مالیات  تأمین خسارت صندوق
 است و مشمول پرداخت عوارض %07( د       %28( ج           %27( ب         از هرگونه عوارضمعاف به نرخ صفر بوده و ( الف

دیده را بدون هیچ  زیانگر مکلف است خسارت  نامه، بیمه ساز در طول مدت بیمه در پنجمین حادثه ناشی از تخلف حادثه .81

 :تواند به شرح زیر براي بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند شرط و أخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می
 شده  های بدنی و مالی پرداخت از خسارت% 58معادل ( ب شده های بدنی و مالی پرداخت از خسارت% 28معادل ( الف

 شده  های بدنی ومالی پرداخت از خسارت% 27معادل ( د شده پرداخت های بدنی ومالی از خسارت% 57معادل ( ج
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 "سامانه جامع حوادث رانندگی"هاي زیر موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در  یک از دستگاه کدام .81
 ثبت کنند؟

 .گزینه الف و ج صحیح است (د   نیروی انتظامی( ج آموزش و پرورش( ب    رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا( الف

 .است.......... نامه حوادث مشتریان و بازدیدکنندگان براساس  بیمه بیمه نحوه تعیین نرخ حق .82
 .هر سه گزینه صحیح است( دط تعداد مشتریان و بازدیدکنندگان   متوس( ج    وسعت سطح و ساعت کار( ب     نحوه و نوع کار مؤسسه ( الف

درصد .......... بیمه آن  حق( سال باشد کمتر از یک)روز باشد  181روز تا  151که مدت بیمه از  درصورتیدر بیمه حوادث  .83

 07( د  17( ج  58( ب  57( الف  .بیمه ساالنه خواهد بود حق

ه نامهه فسهخ شهد    گذار، بیمهه  پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه......... گر،  در صورت فسخ بیمه حوادث توسط بیمه .81

 بالفاصله( د                روز 07( ج              روز 57( ب         روز 58( الف   .گردد تلقی می

 ؟  نیستنامه حوادث نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی  یک از موارد زیر در بیمه کدام .85
 برداشتن فک پایین( د     ها دان هر دو پنجه ازدست( ج  قطع شست پا( ب  ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش( الف

 ؟نیست هاي زیر صحیح یک از گزینه عالی بیمه، کدام شوراي 91نامه شماره  طبق آیین .86
 . های حوادث است بیمه در رشته بیمه شده از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق حوزه جغرافیایی فعالیت بیمه( الف

 .های حوادث است بیمه در رشته بیمه حق هزینه دفاع و دادرسی از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ( ب

 .های حوادث است بیمه در رشته بیمه بندی عوامل خارجی مسبب حادثه از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق طبقه( ج

 .های حوادث است بیمه در رشته بیمه شده از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق گذار یا بیمه وضعیت تأهل و میزان تحصیل بیمه( د

 ؟نیست هاي زیر صحیح یک از گزینه عالی بیمه، کدام شوراي 91نامه شماره  بق آیینط .81
 .های بدنه اتومبیل است بیمه در رشته بیمه تعداد رانندگان خودرو و میزان استفاده آنها از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( الف

 .های بدنه اتومبیل است در رشته بیمه بیمه میزان استهالک خودرو  از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( ب

 .های بدنه اتومبیل است بیمه در رشته بیمه پراکندگی ریسک از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( ج

 .های بدنه اتومبیل است بیمه در رشته بیمه وزن وسیله نقلیه از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( د

 ؟نیست هاي زیر صحیح یک از گزینه ، کدامعالی بیمه شوراي 91نامه شماره  طبق آیین .88
 .سوزی است های آتش بیمه در رشته بیمه از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق EMLو  MPLمحاسبه ( الف

 .سوزی است های آتش بیمه در رشته بیمه دوره انتظار از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( ب

 .سوزی است های آتش بیمه در رشته بیمه ی تعیین نرخ حقنوع کاالهای مورد بیمه از معیارهای اختصاص( ج

 .های آتش سوزی است بیمه در رشته بیمه نامه از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق مدت زمان اعتبار بیمه( د

 ؟نیست هاي زیر صحیح یک از گزینه عالی بیمه، کدام شوراي 91نامه شماره  طبق آیین .89
 .بیمه در رشته باربری است از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( partshipment)دفعات حمل ( الف

 .بیمه در رشته باربری است نوع و سطح تکنولوژی انجام کار از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( ب

 .بیمه در رشته باربری است طریقه حمل از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( ج

 .بیمه در رشته باربری است صی تعیین نرخ حقمشخصات وسیله حمل از معیارهای اختصا( د

هاي قابل خرید،  اي کارفرما در قبال کارکنان، محکومیت به جزاي نقدي و مجازات نامه مسئولیت مدنی حرفه در بیمه .91

......... 
 .باشد صالح قابل پرداخت می با تشخیص مراجع ذی( ب   .باشد قابل پرداخت نمی( الف

ww .شود های اضافی محسوب می جزء پوشش( د .باشد پرداخت میقابل  با خریداری کلوز( ج
w.
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 : "نامه مسئولیت تابلوهاي تبلیغاتی بیمه"در  .91
 .دهند برداری از تابلوها، مسئولیت خود را در مقابل کارکنان تحت پوشش قرار می مالکان و مسئوالن نصب و بهره( الف

 .دهند لیت خود را در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش قرار میبرداری از تابلوها، مسئو مالکان و مسئوالن نصب و بهره( ب

 .گیرد خسارت جانی احتمالی افراد در مراکز آموزشی تحت پوشش قرار می( ج

 . گیرد های کارکنان، تحت پوشش قرار می خسارت مالی وارد به خودروها و موتورسیکلت( د

 به چه معناست؟ "تعدي" .92
 تجاوز نمودن از حدود اذن متعارف نسبت به مال یا حق خود انسان( ب    ف نسبت به مال یا حق دیگریتجاوز نمودن از حدود اذن متعار( الف

 . گذار است مبلغی از خسارت است که برعهده بیمه( د   .شود نامه گفته می های اضافی در بیمه به پوشش( ج

ناشی خسارت وارده به اتباع خارجی فاقد اي کارفرما در قبال کارکنان، غرامت و خسارت  در بیمه مسئولیت مدنی حرفه .93

 ..........مجوز کار 
 .گیرند بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گذار و با پرداخت حق با موافقت بیمه( الف

 . نحو دیگری توافق شده باشد نامه یا الحاقیه به تحت پوشش نیست مگر آنکه در بیمه( ب

 .نامه هستند جزء استثنائات بیمه( د   .هستند بیمه تحت پوشش در همه حال و بدون پرداخت حق( ج

اي فسخ یا باطل  موجب قوانین بیمه نامه به که بیمه در بیمه مسئولیت شناورهاي صیادي در مقابل اشخاص ثالث، درصورتی .91

 .برساند......... موظف است مراتب را بالفاصله به اطالع ......... گردد، 
 گران ایران گذار، سندیکای بیمه بیمه( ب   ا.ا.گذار، بیمه مرکزی ج بیمه( الف

 ا، اداره کار و امور اجتماعی.ا.بیمه مرکزی ج( د  گر، سازمان شیالت و سازمان بنادر بیمه( ج

 هاي زیر جزء خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب است؟ یک از گزینه کدام .95
 اعتصاب کارگران( د شورش( ج  خرابکاری غیرگروهی( ب  های دسته جمعی جنبش( الف

 گیرد؟ هاي مسکونی تحت پوشش قرار می نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان هاي زیر تحت بیمه یک از گزینه کدام .96

 .گیرد منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می هایی که به هزینه( الف

 های ناشی از فرسودگی خسارت( ب

 ناشی از افزایش ارزش موضوع بیمه هرگونه مالیات، عوارض، هزینه و جریمه( ج

های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاث یا اجزای خارجی ساختمان و نازک  هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه( د

 کاری

روز پس از ..... ....دیدگی که ظرف مدت  گر در هیچ مورد در قبال اتالف یا آسیب در بیمه تجهیزات الکترونیکی، بیمه .91

 .وقوع حادثه به وي اطالع داده نشده باشد تعهدي نخواهد داشت
 55( د   51( ج   58( ب   54( الف

 .درصد است..........  نماینده حقیقی بیمهبراي ( صورت مستقل به)کارمزد بیمه دزدي با شکست حرز  .98
  52( د   57( ج   1( ب   8( الف

 .درصد است..........  نماینده حقیقی بیمهوگاز براي  کارمزد بیمه اکتشاف و استخراج نفت .99
  52( د  57( ج     1( ب   8( الف

 .درصد است..........  نمایندگی بیمهبراي شرکت ( صورت مستقل به)النفع  کارمزد بیمه عدم .111
  55( د   58( ج   52( ب   57( الف
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