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گر ملزم به پرداخت خسارت حریق ناشی  یک از اصول اساسی بیمه، بیمه از دیدگاه حقوقی براساس کدام. 1
  ؟نیستسوزي  از زلزله در بیمه آتش

  اصل سبب بالفصل خسارت) ب      نیت و اعتماد متقابل اصل حسن) الف
  اي اصل نفع بیمه) د          اصل مشارکت) ج
توان آن  باشد نسبت به بقیه قیمت می  شده که مالی به کمتر از قیمت بیمه درصورتیقانون بیمه،  9طبق ماده . 2

  ...........را بیمه نمود در این صورت 
  .بود است مسئول خواهد   گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده هریک از بیمه) الف

  .طور مساوي مسئول جبران خسارت هستند گران به هریک از بیمه) ب
  .گردد نامه بعد از وقوع اولین حادثه منفسخ می بیمه) ج
 .بیمه قابل استرداد نیست گردد و حق نامه باطل می بعد از وقوع اولین حادثه این بیمه) د

  نیست؟یک از عبارات زیر صحیح  در موقع تشدید خطر کدامقانون بیمه،  16 طبق ماده. 3
  .گذار پیشنهاد کند نموده به بیمه بیمه اضافه را معین گر حق دارد حق گذار باشد، بیمه نتیجه عمل خود بیمه اگر تشدید خطر در) الف

  .گذار پیشنهاد کند نموده به بیمه معین بیمه اضافه را گر حق دارد حق گذار نباشد، بیمه نتیجه عمل خود بیمه اگر تشدید خطر در) ب
  .گذار پیشنهاد کند نموده به بیمه بیمه اضافه را معین گر حق ندارد حق گذار نباشد، بیمه نتیجه عمل خود بیمه اگر تشدید خطر در) ج
گذار پیشنهاد کند و  بیمه بیمه اضافه را معین نموده به گر حق دارد حق گذار باشد، بیمه نتیجه عمل خود بیمه اگر تشدید خطر در) د

  .تواند قرارداد را فسخ کند گر می بیمه اضافه نشود، بیمه گذار حاضر به قبولی و پرداخت حق که بیمه درصورتی
  ..........گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگري  در صورت فوت بیمهقانون بیمه،  17طبق ماده  .4

  .گر حق فسخ عقد بیمه را دارد فقط بیمه) الف
  .الیه حق فسخ عقد بیمه را دارد فقط ورثه یا منتقل) ب
  .گرحق فسخ ندارد بیمه) ج
  .الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشت گر یا ورثه یا منتقل هریک از بیمه) د
  :گر عبارت است از قانون بیمه، مسئولیت بیمه 19طبق ماده . 5

  حادثه با قیمت باقیمانده آن بالفاصله بعد از حادثه شده بالفاصله قبل از وقوع تفاوت قیمت مال بیمه) الف
  است با قیمت باقیمانده آن بعد از حادثه نامه داشته که کمترین قیمت را در طول مدت زمان بیمه شده در زمانی تفاوت قیمت مال بیمه) ب
نامه  ن قیمت را در طول مدت زمان بیمهکه بیشتری شده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با اصل آن در زمانی تفاوت قیمت مال بیمه) ج

  .است داشته
  قیمت اصل مال به اضافه حق تعمیر مال) د
گذار براي  مخارجی که بیمه": قانون بیمه، جاي خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید 15طبق ماده . 6

  "..........نماید  جلوگیري از توسعه خسارت می
  .گذار است بر عهده شخص بیمه) الف

  .گذار است که منتج به نتیجه نشود بر عهده بیمه درصورتی) ب
صورت اختالف بین طرفین در خصوص لزوم مخارج مربوطه و  بود و در گر خواهد که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه بر فرض) ج

  .شود تناسب آن با موضوع بیمه، حل اختالف به حکم یا محکمه رجوع می
  .گر است ه نتیجه شود بر عهده بیمهکه منتج ب فقط درصورتی) د
  ww

w.
ira

na
rz

e.
ir



 
2

 

 نیست؟یک از موارد زیر عقد بیمه باطل  در کدام. 7
  .باشد  گذار با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله بیمه کرده چنانچه بیمه) الف

 کاذبه اظهارات یا ارنشدهاظه مطالب گذار عمداً از اظهار مطالبی خوداري کند و یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و هرگاه بیمه) ب
  .بکاهد گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع که باشد طورى

  .نباشد عمد روي از گذار بیمه سوي از واقع خالف اظهارات یا مطالبی اظهار از خودداري اگر )ج
  .گزینه الف و ب صحیح است) د
 اظهار یا نماید خودداري مطالبی اظهار از عمدي غیر صورت به گذار بیمه چنانچه بیمه، قانون 13 ماده طبق. 8

  است؟ متصور بیمه عقد براي حالتی چه شود، معلوم حادثه وقوع از قبل موضوع این و نماید واقع خالف
  .شود عقد بیمه باطل می) الف

  .قرارداد را ابقا کندگذار در صورت رضایت او دریافت داشته و  بیمه را از بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه) ب
  .دارد فسخ حق گر بیمه) ج
  .گزینه ب و ج صحیح است) د
  نامند؟ پردازد چه می گر می گذار به بیمه وجهی را که بیمهقانون بیمه،  1طبق ماده . 9

  بیمه سرمایه) الف
  بیمه حق) ب
  مبلغ خسارت ) ج
  ارزش آن پس از خسارت التفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بالفاصله قبل از خسارت با به ما) د

 نامه مجاز است؟ تحت چه شرایطی براي یک موضوع بیمه تعدد بیمه. 10
  .هاي متعدد از ارزش موضوع بیمه کمتر نباشد نامه هاي بیمه بیمه مجموع سرمایه) الف

  . هاي متعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشد نامه هاي بیمه بیمه مجموع سرمایه) ب
  .نامه تحت هیچ شرایطی مجاز نیست اي، تعدد بیمه بیمهطبق اصل تعدد ) ج
  .نامه در هر شرایطی مجاز است اي، تعدد بیمه طبق اصل تعدد بیمه) د

 کند؟ یک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را تقویت می کدام. 11
  اصل سبب بالفصل خسارت) ب      نیت و اعتماد متقابل اصل حسن) الف

  اي اصل نفع بیمه) د          اصل مشارکت) ج
 نامه باشد، پرداخت خسارت بابت آن چگونه است؟ که یک ریسک مشخص تحت پوشش چند بیمه درصورتی. 12

  ها نامه طبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه) الف
  .شود نامه دریافت می خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمهدرصد  100اي  طبق اصل تعدد بیمه) ب
  ها نامه گران مختلف صادرکننده بیمه طبق توافق بین بیمه) ج
  .گران هیچ تعهدي ندارند گر اول جبران شود و سایر بیمه کلیه خسارات بایدتوسط بیمه) د

 صحیح است؟» بیمه فنی حق«هاي زیر در مورد  یک از گزینه کدام. 13
  .شود هاي ارزیابی ریسک لحاظ می در محاسبه آن هزینه) الف

  .کننده ریسک است شود و تأمین بر اصول فنی محاسبه می یمبتن) ب
  .بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس دارد حق) ج
ww  .شود هاي آموزش و تحقیقات لحاظ می در محاسبه آن هزینه) د
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مربوط طور دائم لغو شود کلیه سوابق و اسناد  اي براي یک یا چند رشته به که پروانه مؤسسه بیمه درصورتی. 14
  .انتقال داده خواهد شد.......... مؤسسه مزبور به ) پرتفوي(به حقوق و تعهدات 

    گران ایران  سندیکاي بیمه) ب        ا.ا.بیمه مرکزي ج) الف
  هاي بدنی صندوق تأمین خسارت) د        بیمه ایرانسهامی شرکت ) ج

  .آید عمل می به.......... تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق . 15
  قانون بیمه ) ب          قانون تجارت) الف

  هاي بدنی قوانین صندوق تأمین خسارت) د      گران ایران قوانین سندیکاي بیمه) ج
  یک از اشخاص زیر جزء اعضاي شوراي عالی بیمه است؟ کدام.16

  معاون وزارت امور اقتصادي و دارایی) ب      ا.ا.کل بیمه مرکزي ج رییس) الف
  .هر سه گزینه صحیح است) د      شرکت سهامی بیمه ایران مدیرعامل )ج

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل " 39براساس ماده . 17
و ......... صورت نقدي و با توافق  در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به "نقلیه

  .یردگ صورت می.......... 
  مسبب حادثه -مأمور راهنمایی و رانندگی ) ب      شرکت بیمه مربوط - دیده زیان )الف

  مأمور راهنمایی و رانندگی -قوه قضاییه ) د      مسبب حادثه -مالک خودرو ) ج
پذیر نیست، وجه پرداختی اولیه از سوي  بیمه دقیق امکان که در ابتداي دوره بیمه، تعیین حق در مواردي. 18

  نامند؟  گذار را چه می بیمه
  بیمه سربار حق) ب        بیمه قابل تعدیل  حق) الف

  بیمه ثابت حق) د          بیمه اتکایی حق) ج
  ..........اي عبارت است از  مالك انعقاد قرارداد بیمه. 19

  نامه صدور بیمه) الف
  گذار بیمه توسط بیمه گر و پرداخت حق قبول فرم پیشنهاد توسط بیمه) ب
  تکمیل فرم پیشنهاد بیمه) ج
  گر اعالم نرخ توسط بیمه) د

  هاي زیر براي رسیدن به فروش بیشتر، مؤثر است؟ یک از روش کدام. 20
  برگزاري مهمانی  )ب    پاکیزه نگاه داشتن دفتر   )الف

  .هر سه گزینه صحیح است) د    همواره لبخندزدن   )ج
  ؟است مهم اریبس يمدار يمشتر يساز ادهیپ در او يازهاین درك و يمشتر شناخت و يمشتر با تعاملچرا . 21

  .کند یم يباز ییسزا به نقش ایجاد رضایت درکارکنان شرکت در رایز )الف
  .کند یم يباز ییسزا به نقش کارکنان شرکت نگهداري در رایز )ب
  .کند یم يباز ییسزا به نقش انیمشتر حفظ در هم و جذب در هم رایز )ج
  .کند یم يباز ییسزا به شناسایی نقاط ضعف مشتریان نقش در رایز) د

  ؟دارد سروکار یک از عوامل زیر کدام بابیمه،  بازاریابی آمیخته از مکان عنصر. 22
 شعبه یابی مکان) ب        بیمه کارمندان ةادار) الف

ww  . گزینه الف و ب صحیح است) د        نماینده همشاور و همکاري) ج
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 قسمتی یا کل که درصورتی سوزي آتش هاي بیمه در ي،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 16براساس ماده . 23
 قسمت آن یا و کل با ارتباط در نامه بیمه ببیند، کلی زیان شده بیمه خطرات تحقق از غیر دلیلی به بیمه مورد از
  ......... کلی زیان وقوع زمان از بیمه مورد  از

  .باشد نمی استرداد قابل دریافتی بیمه حق و است باطل) الف
  .شود می مسترد گذار بیمه به التفاوت مابه و محاسبه روزشمار صورت به اعتبار دوره بیمه حق و استمنفسخ  )ب
  .شود می مسترد گذار بیمه به التفاوت مابه و محاسبه مدت کوتاه صورت به اعتبار دوره بیمه حق و است باطل) ج
  .باشد نمی استرداد قابل دریافتی بیمه حق و شود فسخ می) د

 اظهارات واقع یا خالف مطالب اظهار در گذار یمهدر صورت عمد ب ول زیر،اصیک از  اساس کدامبر. 24
  گردد؟ می باطل بیمه عقد کذب،

    نیت حسن اعالي حد اصل) ب        اصل جبران غرامت) الف
  نزدیک علت اصل) د          يا یمهاصل نفع ب) ج

  شود؟ می نامیده چه "بخار یا گاز انبساط از ناشی انرژي ناگهانی آزادشدن نوع هر". 25
   یآتش اهل) ب          صاعقه ) الف

   انفجار) د           یآتش وحش) ج
  ................. سوزي  نامه آتش دعاوي ناشی از بیمه سوزي، آتش نامه بیمه عمومی شرایط 28 ماده براساس. 26
  .باشد سال مشمول مرور زمان و غیرقابل استماع می 2بعد از ) الف

  .باشد سال مشمول مرور زمان و غیرقابل استماع می 1بعد از ) ب
  .باشد سال مشمول مرور زمان می گردد اما همچنان قابل استماع می 3بعد از ) ج
  .باشد ل مشمول مرور زمان و غیرقابل استماع میسا 3بعد از ) د

 "یمهمورد ب" یفدر مورد تعر یراز موارد ز یککدام  ي،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 5براساس ماده . 27
  ؟باشد ینم یحصح يسوز آتش هاي یمهدر ب
  .باشد گذار بیمه به متعلق که نامه بیمه مشخصات جدول در مندرجاموال  )الف

  .باشد بیمه مورد محل در گذار بیمه تصرف در که نامه بیمه مشخصات جدول در مندرجاموال  )ب
شده منظور و  یمهب یهآنها در سرما يبها مشروط بر این که دارد ارتباط گذار بیمه اشتغال نوع با که حدودي تا اشخاص سایراموال  )ج

  .مستقر باشد یمهدر محل مورد ب
  .باشد نشده منظور شده بیمه سرمایه در آنها بهاي که صورتی در گذار بیمه خانواده اعضاي به متعلقاموال  )د

را محاسبه  یمهب حق ،.......... گر یمهب گذار، یمهب ينامه از سو یمهدر صورت فسخ بسوزي،  هاي آتش در بیمه. 28
  . یدنما یگذار مسترد م یمهرا به ب مانده یالتفاوت مدت باق بهاو م یدنما یم

   مدت کوتاه تعرفهبا درنظرگرفتن ) ب        روزشمار صورت  به) الف
  مدت  شمار و کوتاه از روز یبیترکصورت  به) د      مدت بلند تعرفهبا درنظرگرفتن ) ج

  .است.......... نامه بدنه  قلمرو جغرافیائی بیمه. 29
  سراسر دنیا) ب    محدوده جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران) الف

  نامه در آن صادرشده استانی که بیمه) د      نامه در آن صادرشده بیمهشهري که ) ج
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نامه درج گردیده و تمام یا  گذار نام وي در بیمه در بیمه بدنه اتومبیل، شخصی که بنا به درخواست بیمه. 30
  .نام دارد.......... گردد  بخشی از خسارت به وي پرداخت می

  نفع ذي) ب          گر بیمه) الف
  کارگزار) د        نماینده شرکت بیمه ) ج

هاي الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه  هاي وارده به وسایل و دستگاه در بیمه بدنه اتومبیل، خسارت. 31
  ..........که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد  درصورتی

  . اشدب در تعهد نماینده بیمه می) ب      .باشد گر نمی در تعهد بیمه) الف
  . باشد نامه می هاي اصلی بیمه جزء پوشش) د  .بیمه اضافی قابل جبران است درصورت پرداخت حق) ج

گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه اظهارات  در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه. 32
  .........گر  کند بیمه نادرستی بنماید و یا مدارك مجعول تسلیم

  .تواند وي را از دریافت خسارت محروم کند یم) الف
  . باید خسارت را پرداخت کند) ب
  .موظف است براساس قاعده نسبی خسارت را پرداخت کند) ج
  .گزینه ب و ج صحیح است) د

نامه  آیین 15جز در مورد تبصره ماده  به(نامه  بیمه مدت اعتبار بیمه در بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورت حق. 33
  گردد؟ گذار مسترد می بیمه به بیمه مانده حق صورت روز شمار محاسبه و باقی به) ط عمومی بیمه بدنه اتومبیلشرای
  گذار  فسخ از طرف بیمه) ب        گر فسخ از طرف بیمه) الف

  .هر سه گزینه صحیح است) د        انفساخ قرارداد بیمه) ج
یک از نمایندگان زیر  ،  شامل کدام)نمایندگی بیمهتنظیم امور نامه  آئین( 75نامه شماره  ینئمقررات آ. 34

  است؟  
  .کنند نمایندگانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت می) ب  .کنند نمایندگانی که در داخل کشور فعالیت می) الف

  .گزینه ب و ج صحیح است) د      .اند بندي شده نمایندگانی که رتبه) ج
  مورد صدور پروانه نمایندگی بیمه صحیح است؟هاي زیر در  یک از گزینه کدام. 35

      .شود گران ایران صادر می توسط سندیکاي بیمه) الف
  .شود توسط کارگزار صادر می) ب
  .شود اي معین صادر می هاي بیمه شتهرها یا  ا در همه رشته.ا.توسط شرکت بیمه پس از تأیید بیمه مرکزي ج  )ج
  .شود می اي صنعت بیمه صادر توسط انجمن حرفه) د

  اي دارد؟  هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفه بیمه در قبال حق نماینده. 36
  . تا آخر سال مالی به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید  )الف

  .تا آخر ماه به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید) ب
  . اي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید قبل از پایان وقت اداري هفته) ج
و در موارد قبل از پایان وقت اداري روزي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز نماید ) د

  . ی به صندوق آن شرکت تحویل نمایدئاستثنا
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 بر نمایندگی به امور دیگري نیز اشتغال داشته باشد؟ تواند عالوه می حقیقی نمایندهآیا . 37
 . هاي آموزشی در مؤسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشد تواند به سمت فقط می )الف

  .تواند در نیروي انتظامی شاغل باشد می) ب

  . اي مرتبط نیز مشغول باشد تواند به مشاغل بیمه می) ج

  . هاي دولتی و غیردولتی وجود دارد امکان اشتغال در تمام سازمان )د
 ؟نیست دهند ضروري نامه انجام می شرایط زیر براي کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمه ازیک  کدام. 38

  مواد مخدراعتیاد به  عدم) ب    داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه) الف
  نداشتن سوء پیشینه کیفري) د      تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران) ج

از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به عنوان .......... نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی . 39
 .هاي خود منظور نماید در حساب.......... 

  قسمت نقدي سرمایه -حداقل بیست درصد ) ب  سرمایهقسمت نقدي  -حداقل پانزده درصد  )الف
   سرمایه -حداقل بیست و پنج درصد ) د  اي اندوخته سرمایه -حداقل ده درصد ) ج

وسیله یک نماینده ارائه شده است را  اي که به در چه صورت شرکت بیمه مجاز است تقاضاي صدور بیمه. 40
 از طریق دیگري قبول کند؟

  در صورت تقاضاي کتبی نماینده دیگر) ب  مستقیم کارگزاردر صورت تقاضاي  )الف
  در صورت تقاضاي کتبی کارگزار) د  گذار در صورت تقاضاي کتبی بیمه) ج

نامه شماره  رعایت مفاد آیین یک از نهادهاي زیر مسئول جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از عدم کدام. 41
 اشخاص ثالث است؟، به )نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین( 75

  ا. ا.بیمه مرکزي ج) ب    نماینده بیمه )الف
  گران ایران سندیکاي بیمه) د    شرکت بیمه) ج

  مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟  درهاي زیر  یک از گزینه کدام. 42
  .کند ینم رییتغ کارمزد زانیم یابد، افزایش نامه بیمه بیمه حق میزان هرعلت به که درصورتی) الف

  .کند نامه کاهش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی بیمه بیمه که به هرعلت میزان حق درصورتی) ب
  .نامه افزایش یا کاهش یابد، به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت بیمه بیمه که به هرعلت میزان حق درصورتی  )ج
  .ري استهاي عمومی و ادا مبناي پرداخت کارمزد، هزینه) د

  . درصد است..........  نماینده حقیقیوسایل نقلیه سواري براي  بدنهکارمزد بیمه . 43
     7  )ب             5  )الف

     12) د             10  )ج
  ، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟54 نامه ینئآبراساس . 44

   75نامه  معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین) الف
   75نامه  درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین 85حداکثر ) ب
  .عالی بیمه تجاوز کند درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شوراي 70کارمزد نماینده فروش نباید از ) ج
  75نامه  درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین 90حداکثر ) د
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اقل مدرك تحصیلی مورد نیاز براي درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه ، حد54 نامه ینئآبر اساس . 45
  عمر کدام است؟

  فوق دیپلم) د    فوق لیسانس) ج    لیسانس) ب    دیپلم) الف
  ؟نیست صحیح 54نامه  یک از موارد زیر در مورد مفاد آیین کدام. 46

  .باشد فروش نمینامه به نمایندگان  شرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بیمه) الف
  . باشد نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی) ب
  . نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد) ج
  .فعالیت نمایند 54نامه  توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع آیین ا می.ا.هاي بیمه و بیمه مرکزي ج مدیران شرکت) د

ا قرار گیرد، .ا.که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأیید بیمه مرکزي ج صورتی در. 47
 ..........شرکت بیمه 

  .کند فعالیت نماینده را محدود می) الف
  .نماید نسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می) ب
  .کند فعالیت نماینده را معلق می) ج
  . پذیر است هاي فوق امکان ا هریک از گزینه.ا.م بیمه مرکزي جحسب اعال) د

در صورت هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از قصور نماینده  54نامه شماره  بر اساس آئین. 48
  شدگان و اشخاص ثالث است؟ گذاران، بیمه فروش بیمه عمر، چه کسی مسئول پاسخگویی و جبران بیمه

  شرکت بیمه) ب                                                          خود نماینده ) الف
  بیمه مرکزي ) صورت بالمناصفه                   د نماینده و شرکت بیمه به) ج

هاي عمر را باید به بیمه مرکزي  نامه چه مواردي از بیمه"کند  اي که سؤال می در پاسخ به نماینده بیمه. 49
 کنید؟ هاي زیر را انتخاب می یک از گزینه کدام "داد؟ ا گزارش.ا.ج

  هاي ابطال شده نامه بیمه) ب        هاي مخفف نامه بیمه) الف
  .هر سه گزینه صحیح است) د    هاي صادرشده و بازخرید شده  نامه بیمه) ج

شده  سالمت بیمهعمر، تعیین وضعیت   یک از انواع بیمه ، در کدام)هاي زندگی بیمه( 68نامه  ینئآبراساس . 50
  از طریق پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

  ساله  بیمه عمر زمانی گروهی یک) ب        بیمه عمر جامع گروهی) الف
  هاي زندگی در انواع بیمه) د      بیمه عمر انفرادي شامل خطر فوت) ج

هاي زندگی  نامه مه براي بیمهبی ، حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق)هاي زندگی بیمه( 68 نامه ینئآطبق . 51
 بیمه ساالنه، به چه میزان است؟  غیر از خطر فوت زمانی با حق

  بیمه وصولی حق% 25) الف
  حق بیمه وصولی % 10) ب
  . در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند 30بیمه سال اول به شرطی که از  حق% 75) ج
  بیمه وصولی  حق% 5) د
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  هاي عمر صحیح است؟ عبارات زیر در مورد بیمهیک از  کدام. 52
منافع حاصل از مجموع معامالت % 85گذاران خود را در حداقل  هاي زندگی، بیمه مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه) الف
  . هاي مذکور سهیم نمایند بیمه
منافع حاصل % 75گذاران خود را در حداقل  در بیمه خطر فوت زمانی، بیمه هاي زندگی جز مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه) ب

  .هاي مذکور سهیم نمایند از مجموع معامالت بیمه
منافع حاصل % 85گذاران خود را در حداقل  هاي زندگی جز در بیمه خطر فوت زمانی، بیمه مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه) ج

  .ور سهیم نمایندهاي مذک از مجموع معامالت بیمه
هاي  منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه% 75گذاران خود را در حداقل  هاي زندگی، بیمه مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه) د

  .مذکور سهیم نمایند
بار فهرست مشخصات نمایندگان فروش را به بیمه مرکزي  ماه یک.......... شرکت بیمه موظف است هر . 53
  .نمایدا ارسال .ا.ج

  سه) ب            دو) الف
  شش ) د            چهار) ج

  نیست؟هاي زیر صحیح  یک از گزینه ، کدام68نامه  ینئآبراساس مفاد . 54
تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست  گذار می هاي زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه در انواع بیمه) الف

    . نامه خود را نماید بازخرید کل یا درصدي از بیمه
  . نامه است درصد ذخیره ریاضی بیمه 85نامه زندگی حداقل معادل  ارزش بازخرید بیمه) ب
  . گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار است نامه زندگی بستانکار بیمه نفع در بیمه که ذي درصورتی) ج
  .تواند درخواست وام نماید سال تمام میبیمه دو  گذار پس از پرداخت الاقل حق بیمه) د

  شود؟ بیمه عمر زمانی محسوب می کدام یک از عبارات زیر از معایب. 55
   نامه به زمان مشخص محدودیت مدت بیمه) ب        حق بیمه نسبتاً کم) الف

   عدم وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف) د     کاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول) ج
 ءجز )ها در بیمارستان(سال  70سال و باالتر از 7زیر شدگان بیمههزینه همراه در بیمه درمان تکمیلی، . 56

     است ؟ زیر  یک از تعهدات کدام
  هاي اضافی   هاي پوشش جبران هزینه) ب   اصلی هاي پوششهاي  جبران هزینه) الف

  تعهدات تبعیهاي  جبران هزینه) د      هاي پاراکلینیکی جبران هزینه) ج
  گر است؟ نامه درمان تکمیلی خارج از تعهد بیمه هاي زیر در بیمه یک از هزینه کدام. 57

  سال  70سال و باالتر از  7هزینه همراه افراد زیر ) ب    درمانی  جبران هزینه بستري، جراحی و شیمی) الف
  جبران هزینه ترك اعتیاد) د          رادیوتراپی) ج

هاي پزشکی  تکمیلی، شرط اصلی بررسی و پرداخت هزینه آمبوالنس و سایر فوریتدر بیمه درمان . 58
 چیست؟ 

  شده در مراکز درمانی شدن بیمه بستري ) الف
  درمانی طبق دستور پزشک معالج -انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی  و نقل) ب
  داشتن فوریت و ضرورت براي بستري) ج
ww  .هر سه گزینه صحیح است) د
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درصد سقف تعهد پایه  .. ........تا میزان .. ........هاي دندانپزشکی  جبران هزینهدر بیمه درمان تکمیلی، . 59
 .استشده  سالیانه براي هر بیمه

   20 -حداقل ) ب            30 - حداقل) الف
   10 - حداکثر) د           50 - اکثردح )ج

  واژه باراتري به چه معناست؟. 60
  کشتی به اجبار تغییر مسیر یا سفر) الف

  .کنند هر نوع خطا و تخطی افرادي که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می) ب
  .احتیاطی ناخدا و خدمه که به کشتی یا کاال یا هر دو زیان برساند خطاي عمدي یا بر اثر غفلت و بی) ج
  به دریا انداختن کاال) د

  نیست؟ونقل کاال  هاي زیر بیانگر زمان خاتمه مدت اعتبار بیمه حمل یک از گزینه کدام. 61
  روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه 60به مجرد انقضاي ) الف

  نامه در مقصد مذکور در بیمهنقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداري نهایی  کاال از وسیله حمل یا وسیلهکامل  به مجرد تخلیه) ب
نامه یا قبل از  نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداري دیگر در مقصد مندرج در بیمه به مجرد تخلیه کاال از وسیله حمل یا وسیله) ج

  .گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کاال درنظرگرفته باشد آنکه بیمه
  نامه روز بعد از ورود کشتی به بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در بیمه 45به مجرد انقضاي ) د

هفته پس از دریافت اسناد و مدارك الزم که .......... گر مکلف است حداکثر طی  هاي باربري بیمه در بیمه. 62
  .کند، خسارت را پرداخت نماید را تعیینبه استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده 

  پنج) ب          چهار) الف
  هفت )د            شش) ج

  هاي باربري به چه معناست؟ در بیمه DDPاصطالح . 63
    شده در روي اسکله به خریدار تحویل کاال در بندر تعیین) الف

  تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی) ب
  عوارض گمرکیتحویل بدون پرداخت حقوق و ) ج
  تحویل در مرز) د

علت افتادن به هنگام بارگیري و یا  شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به تلف. 64
  ؟گیرد نمی یک از  شرایط زیر تحت پوشش قرار تخلیه کشتی یا شناور براساس کدام

    Bشرایط ) ب          Aشرایط ) الف
  .و ب صحیح استگزینه الف ) د          Cشرایط ) ج

الملل کاال که رسمیت آنها توسط اتاق بازرگانی  اي از اصطالحات متداول در تجارت بین به مجموعه .65
  گویند؟ المللی تأیید شده چه می بین
  اینکوترمز) ب          EXW) الف

  FAS) د           FCA) ج
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هاي بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ متشکل  بیمه انواع رشته کننده نرخ حق کمیته تعیین. 66
  از چه افرادي است؟ 

  مدیره مؤسسه بیمه  و یکی از اعضاي هیئت) مقام وي یا قائم(ربط، معاون فنی، مدیرعامل  اکچوئر، مدیرفنی رشته ذي) الف
  کارشناس بیمه، ارزیاب خسارت) ب
  نماینده بیمه، کارگزار بیمه و کارشناس بیمه) ج
  شرکت بیمه  زا و یک نماینده ا.ا.مرکزي ج  گران ایران، یک نماینده از بیمه یک نماینده از سندیکاي بیمه) د

 ؟نیستهاي زیر صحیح  یک از گزینه کدام. 67
 .             نماید تأسیس شعبه آزاد تجاريا در مناطق .ا.ج مرکزي بیمه موافقت با تواند می حقوقی بیمه کارگزار) الف

  .نماید تأسیس شعبه کشور از خارج یا داخل در ا.ا.مرکزي ج بیمه موافقت با تواند می حقوقی بیمه کارگزار) ب
  .نماید تأسیس شعبه کشور داخل تنها در ا.ا.مرکزي ج بیمه موافقت با تواند می حقوقی بیمه کارگزار) ج
  .نماید تأسیس شعبه کشور از خارج یا داخل در تواند نمی حقیقی بیمه کارگزار) د

  باشند؟ داشته فعالیت یا سهم یا سمت بیمه هاي کارگزاري در توانند کدام دسته از افراد زیر نمی. 68
 آنها مدیره هیئت اعضاي و بیمه مؤسسات و ا.ا.مرکزي ج بیمه کارکنان) الف

  بیمه رسمی اکچوئران و خسارت ارزیابان) ب
  عالی             آموزش مؤسسات در آموزشی هاي افراد داراي سمت) ج
 .گزینه الف و ب صحیح است) د

 ؟نیستهاي زیر از موارد لغو پروانه کارگزاري  یک از گزینه کدام. 69
 .              نکند شروع را خود عملیات کارگزاري، پروانه صدور از پس سال دو تا بیمه کارگزار که درصورتی) الف

  .         ننماید اقدام آن تمدید به نسبت کارگزاري پروانه اعتبار اتمام از پس سال یک بیمه کارگزار که درصورتی) ب
  اي کارگزار شدگان و صاحبان حقوق آنها از خدمات بیمه گذاران، بیمه درصورت نارضایتی بیمه) ج
 معرفی فرد جایگزین تا سه ماه جهت بررسی صالحیت وي کارگزار بیمه حقوقی و عدممدیره  اي هیئت در صورت فوت عضو بیمه) د

یک از  به کدام را کارگزاري پروانه لغو و تمدید عدم تعلیق، صدور، مقتضی نحو ا به.ا.ج مرکزي بیمه. 70
  دهد؟  نهادهاي زیر اطالع می

    بیمه مؤسسات) ب        ایران گران بیمه سندیکاي) الف
  .هر سه گزینه صحیح است) د    بیمه کارگزاران صنفی هاي انجمن کانون) ج

 در مورد پرتفوي کارگزار، کدام گزینه صحیح است؟. 71
 .شود می محسوب بیمه کارگزار پرتفوي باشد، می معتبر و شده صادر وي اختصاصی کد با و بیمه کارگزار پیشنهاد به که هایی نامه بیمه) الف

  .دهد انتقال دیگري بیمه کارگزار به مربوط بیمه مؤسسه اطالع با و مرکزي بیمه موافقت با را خود پرتفوي تواند می بیمه کارگزار) ب
وي  اختصاصی کد شود حتی اگر داراي می محسوب کارگزار باشند پرتفوي شده صادر کارگزار پیشنهاد به که هایی نامه بیمه) ج

  .نباشند
  .موارد الف و ب صحیح است) د
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سال بعد از أخذ گواهینامه قبولی دوره  متقاضی پروانه کارگزاري حقیقی ظرف مدت یکچنانچه . 72
مدارك خود را تکمیل ننماید و پروانه  92نامه  آیین 3ماده  10آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند 

  ..........دریافت نکند، پس از انقضاء مدت مذکور 
  .شود یکن تلقی می لم قبولی وي کان) الف

  .تواند پروانه خود را دریافت نماید مراجعه به وزارت اقتصاد و ارائه مدارك می با) ب
  .نظمی کارگزار، مدت اعتبار ساالنه خواهد داشت دلیل بی پروانه صادره به) ج
  .تواند در آزمون کارگزاري شرکت کند گیرد و دیگر نمی اسم وي در لیست سیاه قرار می) د

  سوي شخص کارگزار ضروري است؟ اي از خرید کدام رشته بیمه. 73
  بیمه کارگزاري فعالیت اي حرفه  بیمه مسئولیت) ب      بیمه درمان تکمیلی کارکنان) الف

 بیمه عمر کارکنان کارگزاري ) د    سوزي محل فعالیت کارگزار  بیمه آتش) ج

.......... ایشان توسط پروانه کارگزاري پس از دریافت مدارك الزم از متقاضیان و تأییدیه محل فعالیت . 74
  .شود صادر می

  گران ایران سندیکاي بیمه) ب        ا.ا.بیمه مرکزي ج) الف
  اي صنعت بیمه انجمن حرفه) د        شرکت بیمه مربوطه) ج

 ا چیست؟.ا.که تبلیغ بیمه داراي اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزي ج درمواردي. 75
  تبلیغاصالح ) ب          تغییر تبلیغ) الف

  .هر سه گزینه صحیح است) د      جلوگیري از ادامه انتشار تبلیغ) ج
 ..........نامه  این بیمه. گذار فروخته شده است صورت اجباري به بیمه اي به نامه بیمه. 76

  .گردد گذار فسخ می با یا بدون درخواست بیمه) ب    .شود گذار فسخ می با درخواست بیمه) الف
  .گردد گذار باطل می با یا بدون درخواست بیمه) د    .گردد ذار باطل میگ با درخواست بیمه) ج

 کننده بیمه است؟ ، وظیفه عرضه71نامه  ینئآیک از موارد زیر براساس  کدام. 77
  .ها را ارائه دهد نامه کلیه اطالعات ضروري براي مقایسه قیمت، مدت و شرایط بیمه) الف

خدمات بیمه تکمیل و امضاءشده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداري  فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی) ب
  .نماید

  .گذار تسلیم نماید نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه بیمه) ج
  .هر سه گزینه صحیح است) د

سامانه جامع "وراً در هاي زیر موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را ف یک از دستگاه کدام. 78
  ثبت کنند؟ "حوادث رانندگی

  آموزش و پرورش) ب    ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت )الف
  .گزینه الف و ج صحیح است) د          نیروي انتظامی )ج

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل " 62براساس ماده . 79
  :کند نقلیه مسبب حادثه معرفی عنوان راننده وسیله شخصی برخالف واقع خود را به هرگاه "نقلیه
  .شود به مجازات حبس درجه هفت محکوم می )ب      .کند تنها اخطار شفاهی دریافت می) الف

  .شود به پرداخت جزاي نقدي محکوم می) د    .اگر خسارت شدید نباشد مجازاتی ندارد) ج
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  : هاي بدنی عبارتند از اعضاي مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت. 80
  ا .ا.کل بیمه مرکزي ج ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس)رئیس مجمع(وزراي امور اقتصادي و دارایی ) الف

  ادگستري ، صنعت، معدن و تجارت و د)رئیس مجمع(، وزراي امور اقتصادي و دارایی )بدون حق رأي(دادستان کل کشور ) ب
  ا و نماینده دادستان کل کشور.ا.مقام رئیس کل بیمه مرکزي ج ، قائمهاي بدنی تأمین خسارت صندوق حسابرس قانونی، مدیر) ج
  .گزینه الف و ب صحیح است) د

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از "موضوع  حداقل مبلغ بیمه. 81
  :بدنی در بخش خسارت "وسایل نقلیه

  . هاي حرام است حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماهمعادل  )الف
  .است مالیتعهدات %) 10(ده درصد  معادل )ب
  .هاي غیرحرام است حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه معادل) ج
  .گذار در سال است مجموع حقوق بیمه%) 5/2( دو و نیم درصدمعادل ) د

گیرنده با خودرویی برخورد کرده و  آموزش) وسط مرکز مجازت( اي در حین آموزش رانندگی  در حادثه. 82
  دیده چگونه است؟ جبران خسارت خودرو زیان. گردد دیدگی آن می موجب آسیب

  . خسارت را آموزشگاه رانندگی باید بپردازد) الف
  .کند دگی بازیافت میپردازد و از آموزشگاه رانن دهنده می خسارت را آموزش) ب
  . بود دهنده قابل بازیافت نخواهد  گیرنده یا آزمون گردد و از آموزش دیده پرداخت می گر به زیان بیمه خسارت از سوي ) ج
  . گیرنده مسبب حادثه قابل جبران است دیده فقط از آموزش خسارت زیان) د

راننده مسبب حادثه نزد مراجع قضایی گردد، عمد  شدت مصدوم می در یک تصادف رانندگی عابري به. 83
  دیده به چه صورت است؟ جبران خسارت عابر زیان. گردد اثبات می

  .دیه متوفی از سوي راننده مسبب حادثه قابل جبران است) الف
  . نقلیه است گر وسیله عهده بیمه به با اخذ تضمین جبران غرامت) ب
  . نی استهاي بد پرداخت دیه در تعهد صندوق تأمین خسارت) ج
تواند  دیده را پرداخت کند و می نقلیه مسبب حادثه مکلف است بدون هیچ شرط و أخذ تضمین، خسارت زیان گر وسیله بیمه) د

  .براي بازیافت از طریق مراجع قانونی به مسبب حادثه مراجعه کند
قانون بیمه اجباري " 8دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده  که خسارت بدنی زیان در صورتی. 84

  ......... بیمه  باشد، شرکت  "خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  .تواند به اولیاي دم مراجعه کند براي بازیافت پرداختی می) الف

  . ایدمکلف است بالفاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را به مراجع قضایی ارسال نم) 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 دهد  خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه،
 .براي بازیافت مازاد پرداختی به مسبب حادثه مراجعه کند مراتب را به بیمه مرکزي منعکس نموده و) د
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نقلیه مسبب حادثه که چندین تابلوي برق بوده خسارت سنگینی وارد  اي به محموالت وسیله در حادثه. 85
  بود؟ دیده چگونه خواهد هاي برق آسیب در این حالت جبران خسارت وارده به تابلو. گردد می
  . عهده راننده مقابل است دیده به هاي آسیب تابلوجبران خسارت ) الف

  . نقلیه مسبب حادثه قابل جبران است گر وسیله دیده از سوي بیمه هاي آسیب خسارت تابلو) ب
  . استهاي بدنی  تأمین خسارت صندوقعهده  جبران خسارت به) ج
خارج است "در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث "از شمول بیمه موضوع ) د

  . و جبران نخواهد شد
گر مکلف است خسارت  نامه، بیمه ساز در طول مدت بیمه در پنجمین حادثه ناشی از تخلف حادثه. 86

تواند به شرح زیر براي بازیافت به  دیده را بدون هیچ شرط و أخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می زیان
  :مراجعه کند مسبب حادثه

  شده  هاي بدنی و مالی پرداخت از خسارت% 15معادل ) ب  شده هاي بدنی و مالی پرداخت از خسارت% 25معادل ) الف
 شده پرداخت یومال یبدنهاي  از خسارت% 20معادل ) د  شده هاي بدنی ومالی پرداخت از خسارت% 10معادل ) ج

 شوند؟ خطرات مخصوص یا اضافی محسوب مییک از خطرهاي زیر جزء  در بیمه حوادث کدام. 87
  رانندگی وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی ) ب        حوادث عادي زندگی) الف

  .گزینه ب و ج صحیح است) د        هاي رزمی ورزش) ج
  بیمه مربوطه قابل پوشش است؟ گر و أخذ حق نامه حوادث با موافقت بیمه یک از استثنائات بیمه کدام. 88

  مستی و استعمال مواد مخدر) ب        شی یا اقدام به آن خودک) الف
  جنگ و زمین لرزه) د        شده دیسک یا فتق بیمه) ج

  ؟  نیستنامه حوادث نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی  یک از موارد زیر در بیمه کدام. 89
  قطع شست پا) ب      ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش) الف

  برداشتن فک پایین) د        ها پنجهدان هر دو  ازدست) ج
بیمـه   گر خارج بوده و حتی با أخـذ حـق   یک از خسارات زیر در بیمه حوادث از شمول تعهدات بیمه کدام. 90

  ؟نیستمربوطه قابل پوشش 
  قیام) ب          آتشفشان) الف

  غواصی) د        خودکشی یا اقدام به آن) ج
و پیراپزشکان، تا چند سال پس از انقضاي  پزشکان يا فهحر تیمسئول نامه مهیببراساس  گر مهیب اتتعهد. 91

  نامه معتبر است؟ مدت بیمه
 شش) ب          هفت) الف

  چهار) د              پنج) ج
محکوم شود،  هیبه پرداخت دگذار  و پیراپزشکان، اگر بیمهپزشکان  يا حرفه تیمسئول نامه مهیببراساس . 92

مجازات اسالمی خواهد  در قانون هینوع د .......... یالی، معادل ردیده زیانقبال هر در  گر مهیتعهد ب.......... 
  .بود
 ترین گران -حداکثر ) ب      ترین ارزان -حد اکثر ) الف

 ترین گران -حداقل  )د      ترین ارزان -حداقل ) ج
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 .گذار است بیمه................ گر منحصر به مسئولیت  اي پزشکان تعهدات بیمه نامه مسئولیت حرفه در بیمه. 93
  عمومی) ب        اي حرفه) الف

  کیفري) د        قراردادي) ج
  آالت است؟ جزء استثنائات بیمه شکست ماشینهاي زیر  یک از گزینه کدام. 94

  دقتی بینی نشده ناشی از بی اتالف یا آسیب فیزیکی ناگهانی پیش) الف
  مهارت نشده ناشی از عدمبینی  اتالف یا آسیب فیزیکی ناگهانی پیش) ب
  ها علت ریزش و آوار ساختمان اتالف یا آسیب به) ج
 بینی نشده ناشی از طراحی غلط اتالف یا آسیب فیزیکی ناگهانی پیش) د

  هاي ارائه شده در بیمه تمام خطر پیمانکاران است؟ هاي زیر جزء پوشش یک از گزینه کدام. 95
  گذار طی دوره نگهداري مسئولیت بیمه) ب    انگاري، خطاي غیرعمد غفلت، سهل) الف

  .هر سه گزینه صحیح است) د    خسارت وارده به ابزار، لوازم و تجهیزات) ج
 است؟» Contribution Principle«هاي زیر به معناي  یک از گزینه کدام. 96

  اي اصل نفع بیمه) ب    نیت اصل حسن) الف
  اصل مشارکت) د    اصل جانشینی) ج

 است؟» بیمه اتکایی«هاي زیر به معناي  گزینهیک از  کدام. 97
  Underinsurance) ب    Reinsurance ) الف

  Liability Insurance) د    Property Insurance) ج
98 .» Insolvency «ست؟ا به چه معنا  

  ورشکستگی) ب    توانگري عدم )الف
  توانگري) د    کالهبرداري) ج

 هاي زیر است؟ گزینهیک از  معادل کدام» گذاري ریسک سرمایه«. 99
  Interest Risk) ب    Investment Risk ) الف

  Residual Risk) د     Insurable Risk )ج
 هاي زیر است؟ یک از گزینه معادل کدام» اصل جانشینی«. 100
  Commutative Principle) ب    Subrogation Principle ) الف

  Good Faith Principle) د    Indemnity Principle) ج
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