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گری باطل گردد، موسسه  قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه 04ای طبق ماده  که پروانه مؤسسه بیمه درصورتی. 1

 .مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند.............................. روز به ................... تواند ظرف  مزبور می

 شرکت بیمه ایران -02( د گران ایران سندیکای بیمه -02( ج هیئت وزیران -02( ب بیمه مرکزی -02( الف

در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی موسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران  .2

شدگان  گذاران و بیمه مسئول پرداخت طلب بیمه.................  ،در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه ،بوده است

 .احبان حقوق آنان خواهد بودو ص

 شرکت سهامی بیمه ایران( د های بدنی صندوق تامین خسارت( ج بیمه مرکزی ایران( ب مدیران متضامناً( الف

 انجام گری، بیمه و ایران مرکزی بیمه تاسیس قانون موضوع بیمه موسسات توسط منحصراً باید زیر موارد همه .3

 ..............غیر از  به شود

 ایران در موجود منقول غیر یا منقول اموال بیمه (الف

 ایران مقیم ایرانیان به مربوط بیمه (ب

 .شود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می کاالی نقل و حمل بیمه  (ج

 بیمه عمر و حوادث شخصی کارگران و مستخدمین خارجی( د

  .... گذار، قانون بیمه، در مورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه 22ماده  طبق .0 

 .شود ارائه می گذار نامه به بیمه بیمه در مقرر های پوشش از خارج هایی وعده( الف

 .افتد همیشه اتفاق می برای بیمه شرکت فعالیت اختیار سلب (ب

 .شود مسئولیت در مقابل ثالث بری میگر از هرگونه  بیمه( ج

 .افتد سلب اختیار فعالیت شرکت بیمه برای یک سال اتفاق می( د

منظور جبران خسارات وارده از  گر به یک از موارد زیر در زمره تعهدات بیمه قانون بیمه، کدام 21طبق ماده  .5

 ؟باشد نمیحریق 

 .باشد حریق در نزدیکی آن واقع شدهخسارات وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه ( الف

 شکستن عضوی از اعضای بدن در حین حریق( ب

 تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق( ج 

 .است کار برده شده هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به( د

 مشخص بیمه موضوع ها نامه بیمه کلیه در» :است بیمه یک از شرایط صحت عقد کدام به مربوط عبارت این .6

 در که بیمه کند( نامه بیمه در مذکور) اصلی خطرات بر عالوه نیز را اضافی خطرات تواند می گذار و بیمه شود می

 ؟«.کند مشخص را درخواستی اضافی خطرات تکتک باید صورت این

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

 .......گر قانون بیمه، بیمه 10ماده طبق  .7

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

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

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

ww .بود خواهد گذار بیمه از تقصیر نمایندگان ناشیه خسارات فقط مسئول( د
w.
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 قرارداد عقد از قبل است آمده عمل به بیمه آن براى که خطرى شود معلوم هرگاه بیمه، قانون 18ماده  طبق. 8

 داشت؟ خواهد وضعیتى چه  بیمه عقد شده، واقع

 .عقد بیمه به قوت خود باقی است( الف

 .هاى پرداخت شده مسترد نخواهد شد بیمه شود و حق گر، فسخ مى از زمان اطالع بیمه( ب

 به باید را بقیه و کسر مخارج عنوان به را مزبور مبلغ از عشر باشد گرفته  وجهی گذار بیمه از گر بیمه اگر صورت این در است، باطل( ج

   .دارد مسترد گذار بیمه

  .شود شده به نسبت زمان باقیمانده مسترد مى هاى پرداخت بیمه گر فسخ و حق از زمان اطالع بیمه( د

 ....... .عقد الزم، عقدی است که. 2

 یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته، مگر در موارد معینه که هیچ( الف

 .برای ثالث اختیار فسخ باشدکه در آن برای طرفین یا ( ب

 .که موقوف به امر دیگری باشد( ج

 .که برای طرفین اختیار فسخ نباشد( د

 گذاران بیمه دیگر به نسبت گذاران بیمه از یک کدام گر، بیمه ورشکستگی صورت درقانون بیمه،   32طبق ماده . 14

 حق تقدم دارند؟

 عمر های بیمه رشته( ب    های اتومبیل رشته بیمه( الف

 های مهندسی رشته بیمه( د    های مسئولیت رشته بیمه( ج

گذار برای  مخارجی که بیمه": قانون بیمه، جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید 15طبق ماده  .11

 ."..............نماید جلوگیری از توسعه خسارت می
 .گذار است بر عهده شخص بیمه( الف

 .گذار است منتج به نتیجه نشود بر عهده بیمهکه  در صورتی( 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 بر عهده بیمهکه منتج به نتیجه شود  فقط در صورتی( د

 کند؟ یک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را تقویت می کدام .12
 اصل سبب بالفصل خسارت( ب   نیت و اعتماد متقابل اصل حسن( الف

 ای اصل نفع بیمه( د     اصل مشارکت( ج

 اشخاص است؟ های ریسککدام گزینه از انواع  .13

 هنگام سرپرست خانوار دلیل مرگ نابه بهکاهش یا حذف درآمد خانواده ( الف

 ای های تجاری حرفه کار و فعالیت و وجودآمده در کسب مسئولیت قانونی به (ب

 به سرقت رفتن دارایی شخصی ارزشمند( ج

ww های دفاع قانونی پرداخت دستمزد به وکیل و سایر هزینه( د
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ی است که ممکن است منجر به ورشکستگی بزرگی خسارت به حد ها آنهایی هستند که در  ریسک.........  .10

 .شرکت شوند

 های مهم ریسک( ب    های بحرانی ریسک( لفا

 های یکنواخت ریسک( د    های غیرمهم ریسک( ج

 کدام گزینه بیانگر مضرات بیمه است؟. 15

 .تواند از بیمه غرامت دریافت کند پس از وقوع خسارت شرکت می( الف

 .یابد ها کاهش می خسارتعدم اطمینان در مورد ( ب

 .ای صرف شود ای باید برای مذاکره در مورد خرید پوشش بیمه وقت و انرژی قابل مالحظه( ج

وجود  گونه نوسانی در کسب درآمد آن به تواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد بدون این که هیچ بعد از وقوع خسارت شرکت می( د

 .آید

 .است...... ای از  اتومبیلی که قفل نشده است، نمونهجاگذاشتن سوئیچ روی  .16

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

 گران و ارائه نرخ پیشنهادی چیست؟ ترین ساز و کار دریافت اطالعات الزم توسط بیمه به طور سنتی رایج .17

 مراکز خدمات اینترنتی بیمه( ب      تکمیلیهای  بازدید از محل و پرسشنامه( الف

 نامه فرم پیشنهاد بیمه( د    مراکز خدمات تلفنی بیمه ( ج

ای را به  های بیمه بیمه بسیاری از ریسک سازد تا میزان حق گران را قادر می های زیر بیمه یک از گزینه کدام .18

 نحوی دقیق ارزیابی کنند؟

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

 شود؟ ی محسوب میابیبازارکدام گزینه زیر از عناصر اصلی و مهم در تعریف . 12

 .است مبادله ندیفرا قیطر از ها خواسته و ها ازین یارضا جهت در یانسان یتیفعال یابیبازار (الف

 .استافزایش سطح فروش  جهت در کسب و کاری یتیفعال یابیبازار( ب

 .استافزایش سطح فروش و سودآوری  جهت در کسب و کاری یتیفعال یابیبازار( ج

 .است مبادله ندیفرا قیطر از اهداف سازمان جهت در یانسان یتیفعال یابیبازار( د

 های نقاشی کشیدن و ها جشنواره و ها نمایشگاه در مشارکت ها، نمایشگاه محلی، موسیقی های مراسم برگزاری. 24

 .شود آمیخته بازاریابی بیمه می............. از اقداماتی است که مربوط به عنصر  روستاها در دیواری
 ها رسانه( د   نفوذ ( ج    توسعه( ب   آموزش ( الف

 ؟دارد یسنت یابیبازار به نسبت یتیمز چه یمشتر با ارتباط تیریمد .21
 .دهد یم کاهش را یغاتیتبل یها نهیهز( الف

 .دهد یم قرار هدف تر آسان را آنها خاص انیمشتر یازهاین بر تمرکز قیطر از( ب

 متیق نه ،کنند رقابت خدمات براساس نایمشتر یبرا تا دهد یم اجازه ها سازمان به( ج

 .هر سه مورد صحیح است( د
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 مرکزی چیست؟در مواردی که تبلیغ بیمه دارای اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه  .22
 مطابق نظر بیمه مرکزی اصالح تبلیغدستور ( ب  مطابق نظر بیمه مرکزی تغییر تبلیغدستور ( الف

 .هر سه مورد صحیح است( د   جلوگیری از ادامه انتشار تبلیغ( ج

 .........گر اطالعات شخصی دریافت شده از متقاضی بیمه را نماینده بیمه. 23
  .از افشاء و ارائه آن به اشخاص ثالث خودداری نماید ، بایدجز به حکم قانون( الف

 .در وب سایت خود و در معرض دید عموم قرار دهدباید ( ب

     .باید محافظت نماید( ج

 .صحیح است موارد الف و ج( د

 ؟نیستها کدام گزینه صحیح  نامه رسانی شفاف و صحیح در بیمه در خصوص اطالع .20
 .گر است نامه امضاء شده  بر عهده بیمه صحیح در بیمهمسئولیت درج اطالعات ( الف

  .شود گر تفسیر می نامه امضاء شده، موضوع به نفع بیمه در موارد دارای ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه( ب

 .شود گذار تفسیر می نامه امضاء شده، موضوع به نفع بیمه در موارد دارای ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه (ج

نامه را  ای یا تغییر در شرایط بیمه گر موظف است هرگونه تغییر در پوشش بیمه گذار یا الزام قانونی، بیمه در صورت درخواست بیمه( د

 .پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام برساند

 نیست ؟ گزینه صحیحعالی بیمه کدام  شورای 81نامه شماره  طبق آیین .25

ای پزشکان  های مسئولیت حرفه بیمه در رشته بیمه شده از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حقگذار یا بیمه سوابق خسارتی بیمه( الف

 . است

ای  ههای مسئولیت حرف بیمه در رشته بیمه شده از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حقتعداد تقریبی اعمال جراحی در طول عمر بیمه( ب

 .پزشکان است

 .ای پزشکان استهای مسئولیت حرفه بیمه در رشته بیمه گذار از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق مبنای احراز مسئولیت بیمه( ج

 .ای پزشکان است های مسئولیت حرفه بیمه در رشته بیمه از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( گروهی یا انفرادی)نامه  نوع بیمه( د

   شود؟ در قرارداد نمایندگی بیمه درج می مورد کدام .26
 میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده ( ب                   مدت قرارداد نمایندگی  (الف

 .هر سه مورد صحیح است  (د  ، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد حدود اختیارات  (ج

 ..........،  نماینده بیمه(امور نمایندگی بیمه نامه تنظیم آیین) 75نامه شماره  بر اساس آیین .27

 .باشد ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می مجاز به عرضه خدمات بیمه( الف

 .باشد ای به نمایندگی از طرف چند شرکت بیمه طرف قرارداد می مجاز به عرضه خدمات بیمه( ب

 .باشد مجاز به پرداخت خسارت نمی( ج

 .باشد نامه نمیبه صدور بیمه مجاز( د
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  ؟نیستنمایندگی حقوقی بیمه صحیح کدام گزینه در مورد  .28

  .شرکت سهامی عام باشدتواند در قالب  می( الف

  تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف( ب

 .طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد موضوع فعالیت نماینده حقوقی به( ج

 .ایران تهیه شده باشد.ا.اساسنامه نماینده حقوقی باید طبق نمونه ابالغی بیمه مرکزی ج( د

ایران با تصمیم هیئت و یا کمیته لغو .ا.ای در صورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزی ج  اگر پروانه فعالیت نماینده .22

 ................................................. شود

 . ای داشته باشد  تواند فعالیت بیمه شخص هرگز نمیاین ( الف

 . عنوان نماینده در شرکت بیمه دیگری فعالیت داشته باشد تواند در طی دوره لغو پروانه، به این شخص می( ب

و یا کارگزار  عنوان نماینده بیمه کنند، به تواند پس از لغو پروانه، برای مدتی که هر یک از مراجع مذکور تعیین می این شخص نمی( ج

 .رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد

 .عنوان کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت نماید تواند به این شخص در طی دوره لغو پروانه نمایندگی می( د

سقف سرمایه از سود ساالنه خود را تا ....................... نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی . 34

 .های خود منظور نماید در حساب...................... عنوان  به
 قسمت نقدی سرمایه -حداقل بیست درصد( ب قسمت نقدی سرمایه -حداقل پانزده درصد (الف

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

 شود؟ لغو می قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت .31

 .نامه نمایندگی را از دست بدهد در 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

 ................ .تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او  یمه میشرکت ب. 32
های پرداختی به همان نماینده  مجموع کارمزد%  71سود قابل پرداخت نباید از   .ای زندگی مشارکت دهد های بیمه در کلیه رشته (الف

 .ای در سال مورد نظر بیشتر باشد بابت عملیات بیمه

های پرداختی  مجموع کارمزد%  72سود قابل پرداخت نباید از   .های زندگی مشارکت دهد استثنای بیمهای به های بیمه رشتهدر کلیه ( ب

 .ای در سال مورد نظر بیشتر باشد به همان نماینده بابت عملیات بیمه

های پرداختی به  مجموع کارمزد%  71ید از  سود قابل پرداخت نبا. های عمر مشارکت دهد استثنای بیمهبه  های بیمه در کلیه رشته( ج

 .ای در سال مورد نظر بیشتر باشد همان نماینده بابت عملیات بیمه

های پرداختی به همان نماینده بابت  مجموع کارمزد%  72سود قابل پرداخت نباید از   .ای اموال مشارکت دهد های بیمه فقط در رشته( د

 .شتر باشدای در سال مورد نظر بی عملیات بیمه
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 قدر است؟ نوع و میزان تضمینی که نماینده موظف است به نفع شرکت بیمه تودیع کند چه .33

 میلیون ریال  12متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل ( الف

 متناسب با حجم کار هر نماینده و به تشخیص بیمه مرکزی ایران ( ب

 میلیون ریال  02متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل ( ج

 . شود می تعیین قرارداد طرف بیمه شرکت تشخیص به آن ثبت حقوقی شکل و حقوقی یا حقیقی نماینده هرفعالیت متناسب با حجم ( د

بین قید  ما قرارداد فیچنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در . 30

  ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر است؟

 .باشد نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی می معادل حداقل یاد شده در آیین( الف

 .باشد نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی می معادل حداکثر یاد شده در آیین( ب

 .باشد نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی می در آیین معادل میانگین درصدهای یاد شده( ج

 . باشد بنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختالفات بین شرکت بیمه و نماینده می( د

  بیمه چند درصد است ؟ شرکت نمایندگیمینی بوس برای -کارمزد بیمه بدنه اتوبوس .35

 درصد 9( د  درصد 1( ج  درصد 8( ب  درصد 0( الف

 ؟باشد نمیکارگزار بیمه مجاز به انجام کدام فعالیت . 36
 بیمه خدمات متقاضی طرف از نمایندگی به آن امضای و بیمه پیشنهاد فرم تکمیل( الف

 گذار بیمه یا بیمه خدمات متقاضی برای مورد حسب بیمه مؤسسات از الحاقیه و مناسب بیمه پوشش اخذ( ب

 شخص ثالثهای خرد در رشته بیمه  پرداخت خسارت( ج

 گذار بیمه از نمایندگی به خسارت خصوص در بیمه مؤسسه با مذاکره( د

 ؟گردد نمیکدام مورد در پروانه کارگزاری درج . 37
 مدت اعتبار( د  غیر قابل انتقال بودن پروانه( ج تحصیالت کارگزار( ب  کارگزار کار محل نشانی( الف

 گذار در فرم پیشنهاد را تأیید نماید؟ بیمهتواند صحت امضای  یک از افراد زیر می کدام .38
 ارزیاب خسارت( د  کارگزار بیمه( ج (فروشنده مستقیم)بازاریاب ( ب گذار شخص بیمه( الف

 ای از سوی شخص کارگزار ضروری است؟ خرید کدام رشته بیمه. 32

 بیمه کارگزاری فعالیت ای حرفه  بیمه مسئولیت( ب   بیمه درمان تکمیلی کارکنان( الف

 بیمه عمر کارکنان کارگزاری ( د  سوزی محل فعالیت کارگزار  بیمه آتش( ج

 کارگزار برای کدام نهاد اجباری است؟ مالی دوره آخرین مالیاتی اظهارنامه ارسال ساالنه تصویر .04

  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( ب    سازمان امور مالیاتی کشور ( الف

 گران ایران سندیکای بیمه( د  های بیمه طرف قرارداد با کارگزاری  کلیه شرکت( ج
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در مورد پرتفوی کارگزار، کدام گزینه صحیح است؟. 01

 محسوب بیمه کارگزار پرتفوی باشد، می معتبر و شده صادر وی اختصاصی کد با و بیمه کارگزار پیشنهاد به که هایی نامه بیمه( الف

.شود می

 .دهد انتقال دیگری بیمه کارگزار به مربوط بیمه مؤسسه اطالع با و مرکزی بیمه موافقت با را خود پرتفوی تواند می بیمه کارگزار( ب

 .وی نباشند اختصاصی کد شود حتی اگر دارای می محسوب کارگزار باشند پرتفوی شده صادر کارگزار پیشنهاد به که هایی نامه بیمه( ج

 .موارد الف و ب صحیح است( د

 ای است؟ حق تقدم در بازیافت حقوق بستانکاران کارگزاری با کدام رشته بیمه. 02

 (اعم از انفرادی و گروهی)بیمه حوادث ( ب  شخص ثالث اتومبیل ( الف

بیمه عمر( د  بیمه درمان گروهی( ج

 باشند؟ داشته فعالیت یا سهم یا سمت بیمه های کارگزاری در توانند نمیکدام دسته از افراد  .03

ها آن مدیره هیئت اعضای و بیمه مؤسسات و مرکزی بیمه کارکنان( الف

 بیمه رسمی اکچوئران و خسارت ارزیابان( ب

عالی  آموزش مؤسسات در آموزشی های افراد دارای سمت( ج

.موارد الف و ب صحیح است( د

است؟« Contribution Principle»های زیر به معنای  یک از گزینه کدام .00

 اصل مشارکت( د  اصل جانشینی( ج ای اصل نفع بیمه( ب اصل حسن نیت( الف

05 .« Insolvency »به چه معناست؟

 توانگری( د  کالهبرداری( ج ورشکستگی( ب عدم توانگری (الف

باشد؟  می« عرضه بیمه»عبارات زیر به معنای  ازیک  کدام. 00

Insurance Demand( ب    Insurance Supply( الف

 Insurance Penetration( د    Insurance Premium( ج

کدام گزینه است؟« خسارات تبعی» انگلیسیمعادل . 07

 Particular Losses( ب  Direct Losses  (الف

 Consequential Losses( د  Speculative Losses( ج

کدام گزینه است؟ « سررسید» انگلیسیمعادل  .08

  Mortality( د                      Stability( ج                     Maturity( ب                   Annuity( الف

 از است عبارت آتش از منظور یسوز آتش یها مهیب در ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 14بر اساس ماده  .02

................. 

 .دیآ یم بوجود مخالف بار دو القاء اثر بر که نیزم و ابر نیب ای ابر دو نیب یکیالکتر بار هیتخل( الف

 بخار ای گاز انبساط از حاصل یانرژ یناگهان شدن آزاد( ب

 .است نوسان در مرتب و ستین یثابت سرعت یدارا که باد نیمع شدت با هوا حرکت از یمخصوص نوع( ج

 .باشد همراه شعله با که آن شرط به ژنیاکس با ماده هر بیترک( د
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در  "یمهمورد ب" یفدر مورد تعر یراز موارد ز یک کدام ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 5براساس ماده  .54

 ؟باشد ینم یحصح یسوز آتش های یمهب

 .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 در  یمهب یهآنها در سرما یبها مشروط بر این که دارد ارتباط گذار بیمه اشتغال نوع با که حدودی تا اشخاص سایراموال  (ج

 .مستقر باشد یمهمحل مورد ب

 .باشد نشده منظور شده بیمه سرمایه در آنها بهای که صورتی در گذار بیمه خانواده اعضای به متعلقاموال  (د

 سرمایه را تقلیل از درصد چند تا بیمه های شرکت سوزی، آتش بیمه عمومی شرایط 12 ماده تبصره براساس .51

 نمایند؟ نظر صرف توانند اضافی می بیمه حق بدون

 درصد 70( د  درصد 72( ج  درصد 8( ب  درصد 1( الف

 باشد؟ جزو استثنائات بیمه طوفان میکدام یک از موارد زیر  .52

 زلزله( ب ها محفظه یراز نفوذ برف و باران و تگرگ از در و سا یخسارت ناش( الف

 .هر سه مورد صحیح است (د       سقوط بهمن( ج

 باطل بیمه عقد کذب، اظهارات واقع یا خالف مطالب اظهار در گذار یمهدر صورت عمد ب ،اساس کدام اصل بر .53

 باشد؟ می

 نزدیک علت اصل( د  یا یمهاصل نفع ب( ج  نیت حسن اعالی حد اصل( ب اصل جبران غرامت   ( الف

 دست از را خود حقوق گذار بیمه مورد کدام در ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 22بر اساس ماده  .50

 ؟باطل است یمهو قرارداد ب دهد می

            .است بیمه خطری که قبالً تحقق یافته( الف

 بیمه مضاعف مورد بیمه به قصد تقلب( ب

       گذار و یا قائم مقام وی الحقوق اعم از بیمه در موضوع بیمه توسط ذوی مشارکت و یا مباشرت در خسارت عمدی( ج

 .هر سه مورد صحیح است( د

 گردد؟ نامه منفسخ می در بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورتی بیمه .55

 .بیمه را به موقع نپردازد گذار حق صورتی که بیمهدر ( الف

 .گر به هر دلیل متوقف شود در صورتی که فعالیت بیمه( ب

گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خالف  در صورتی که بیمه( ج

 .واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد

 .نامه نیست از بین برود رتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمهدر صو( د
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 منظور از فرانشیز در بیمه اتومبیل چیست؟ .56

 .گردد نامه مشخص می گر است و میزان آن در بیمه بخشی از هر خسارت است که بر عهده بیمه( الف

 .گردد نامه مشخص می گذار است و میزان آن در بیمه بیمهبخشی از هر خسارت است که بر عهده ( ب

 .گذار می باشد گر موظف به پرداخت آن به بیمه بیمه ،بخشی از هر خسارت است که پس از پیدا شدن وسیله نقلیه سرقت شده( ج

 .درصد کل خسارت وارده است 12( د

وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت  در بیمه بدنه اتومبیل، چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت .57

 .................................گر، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود  آن به بیمه

نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش برساند و سهم  گر موظف است وسیله نقلیه را با رعایت آیین بیمه( الف

 .با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نمایدگذار را از مبلغ بازیافتی  بیمه

 .گذار ندارد گونه تعهدی در قبال بیمه گر است و وی هیچ وسیله نقلیه مذکور متعلق به بیمه( ب

 . گذار تحویل نماید گر موظف است وسیله نقلیه مذکور را به بیمه بیمه( ج

 .گذار بدهد درصد مبلغ دریافتی را به بیمه 11را بفروشد و  گر موظف است وسیله نقلیه بیمه( د

گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه اظهارات  در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه .58

 .......................گر نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه

 . باید خسارت را پرداخت کند( ب  .خسارت محروم کندتواند وی را از دریافت  می( الف

 .موارد ب و ج صحیح است( د  .موظف است براساس قاعده نسبی خسارت را پرداخت کند( ج

 ...............شود  در بیمه بدنه اتومبیل، لوازم یدکی که همراه اتومبیل به خریدار آن تحویل می .52

 .شود جزو مورد بیمه محسوب نمی( الف

 .شود قابل جبران است هایی که بر اثر خطرهای مشمول بیمه به آن وارد می شود و خسارت جزو مورد بیمه محسوب می( ب

 .های وارده به آن قابل جبران است درصد خسارت 82در صورتی که آسیب ببیند ( ج

 . بیمه اضافی قابل بیمه شدن است در صورت پرداخت حق( د

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر "نامه موضوع  فاقد بیمه ،که خودرو در صورتی .64

 آنگاهمسبب حادثه قرار گرفته باشد،  رانندهوسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار بوده و  "حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 :باشد حقیقیشخص  مالک اگر

 .شود شده محکوم می خسارات بدنی واردمجموع %( 72) درصد دهبه جزای نقدی معادل ( الف

 .شود مینبه جزای نقدی محکوم ( ب

 .شود خسارات بدنی واردشده محکوم میکل به جزای نقدی معادل مجموع ( ج

 .شود میمجموع خسارات بدنی واردشده محکوم دو برابر به جزای نقدی معادل ( د
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واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  خساراتقانون بیمه اجباری " 8ماده  0براساس تبصره  .61

 ............منظور از خودروی متعارف خودرویی است که "وسایل نقلیه

 .ارزان باشد( الف

 .باشد شود، سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می%( 12) قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (ب

 .شود در سطح خیابان بیش از سایر خودروها دیده ( ج

 .ترین خودرو موجود در کشور باشد گران قیمت%( 02) درصد شصتقیمت آن کمتر از ( د

اثر حوادث ناشی از  خسارات واردشده به شخص ثالث در اجباریقانون بیمه " 25ماده  1براساس تبصره  .62

برای بازیافت به مسبب حادثه  تواند نمی تامین خسارت بدنی موارد زیر صندوقکدام یک از در  "وسایل نقلیه

 ؟رجوع کند

 نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه در موارد جبران کسری پوشش بیمه (الف

 گر تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه( ب

 .باشد اگر مسبب حادثه تمایلی به پرداخت نداشته ( ج

 .استگزینه الف و ب صحیح ( د

 :عبارتند از "های بدنی صندوق تأمین خسارت"ارکان  .63

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ( الف

 ، دادستان کل کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس مجمع)وزیر امور اقتصادی و دارایی ( ب

  مدیر صندوق و حسابرسمجمع عمومی، هیأت نظارت، ( ج

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر صندوق، رئیس کل بیمه مرکزی و دادستان کل کشور ( د

 "قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" 32براساس ماده  .60
............... و ............... رت نقدی و با توافق صو در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به

 .گیرد 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

 "قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" 62براساس ماده  .65
 :کند عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی هرگاه شخصی برخالف واقع خود را به

 .شود به مجازات حبس درجه هفت محکوم می (ب   .کند تنها اخطار شفاهی دریافت می( الف

 .شود به پرداخت جزای نقدی محکوم می( د  .اگر خسارت شدید نباشد مجازاتی ندارد (ج

با خودرویی برخورد کرده و  گیرنده آموزش( توسط مرکز مجاز)ای در حین آموزش رانندگی  در حادثه .66 

 باشد؟ دیده چگونه می جبران خسارت خودرو زیان. گردد دیدگی آن می موجب آسیب

 . زشگاه رانندگی باید بپردازدخسارت را آمو( الف

 .کند پردازد و از آموزشگاه رانندگی بازیافت می 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 سوی ( ج

ww . گیرنده مسبب حادثه قابل جبران است دیده فقط از آموزش خسارت زیان( د
w.
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نامه، خسارت  مدت بیمه طولساز راننده مسبب در  گر مکلف است در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه بیمه .67

شرح زیر برای بازیافت به مسبب  تواند به وارده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کرده، پس از آن می

 :راجعه کندحادثه م

 شده  از خسارت بدنی پرداخت ( پنج درصد% )1معادل ( الف

 شده  پرداخت یبدنو  یمال خسارت از( درصد مین و دو% )1/0 معادل( ب

 شده   های بدنی و مالی پرداخت از خسارت( پانزده درصد% )71معادل ( ج

 شده  های بدنی و مالی پرداخت از خسارت( ده درصد% )72معادل ( د

خسارت مالی قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف  میزانگذار در خصوص  گر و بیمه در صورت عدم توافق بیمه .68

قبول  دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد  دیده، وسیله نقلیه خسارت است در صورت تقاضای زیان

 .پرداخت نماید..................... های تعمیر را تا  دیده باشد تعمیر نموده و هزینه زیان

 نامه  مندرج در بیمه مالی تعهداتسقف  (ب  نامه  در بیمهسقف تعهدات بدنی مندرج ( الف

 حداکثر پنج میلیون ریال ( د    حداکثر ده میلیون ریال ( ج

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا . 62

 .........ساز باشد،  ندگی حادثهران تخلفاتپلیس راه، علت اصلی وقوع تصادفات یکی از 

 .دیده ندارد گر تعهدی برای پرداخت خسارت زیان بیمه( الف

 .دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند گر مکلف است خسارت زیان بیمه( ب

 .کند دیده را پرداخت می بیمه مرکزی خسارت زیان( ج

 .با اخذ تضمین پرداخت کنددیده را مشروط و  گر مکلف است خسارت زیان بیمه( د

 ، کدام جمله صحیح است؟(نمایندگی فروش بیمه عمر) 50نامه  براساس آیین .74

 .                نامه دارد نماینده فروش بیمه عمر حق صدور بیمه( الف

 .                        نماینده فروش بیمه عمر ملزم به داشتن محل کار است( ب

 .    کارمزد نماینده فروش بیمه عمر نباید از هشتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی تجاوز نماید( ج

 .ای دریافتی را مستقیماً به شرکت بیمه ارائه نماید نماینده فروش بیمه عمر موظف است پیشنهادات بیمه( د

ت مورد تایید بیمه مرکزی قرار گیرد، شرکت که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررا در صورتی .71

  بیمه

 .نماید نسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می( ب   .کند فعالیت نماینده را محدود می( الف

 . پذیر است های فوق امکان حسب اعالم بیمه مرکزی هر یک از گزینه( د   .کند فعالیت نماینده را معلق می( ج

، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر 50نامه  آیینبر اساس . 72

 کدام است؟

 فوق دیپلم( د  فوق لیسانس( ج  لیسانس( ب  دیپلم( الف
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 ............. ، (68)های زندگی  نامه بیمه براساس آیین. 73

  .های زندگی عرضه نمایند همراه انواع بیمهتوانند پوشش خطرات اضافی را  مؤسسات بیمه نمی( الف

  .های زندگی ممنوع است نامه قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو یا هزینه معالجات در بیمه( ب

  .صورت مستمری پرداخت نمایند های زندگی را به توانند تعهدات انواع بیمه مؤسسات بیمه نمی( ج

سال  72بیمه ساالنه یا سرمایه خطر فوت در  های عمر مختلط در صورت افزایش یاکاهش حق نامه ستند در بیمهموسسات بیمه مجاز نی( د

 .نامه، کارمزد متعلقه را تعدیل و تصحیح نمایند اول بیمه

های وی  در بیمه عمر مانده بدهکار، در صورت فوت یا اعسار مدیون قبل از پرداخت بدهی، پرداخت بدهی. 70

 یست؟بر عهده ک

  گر بر عهده بیمه( ب   نامه بر عهده ذینفعان بیمه( الف

 های بدنی  بر عهده صندوق تأمین خسارت( د    بر عهده بانک(  ج

 های زندگی به چه میزان است؟ نرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی بیمه. 75

 بیمه سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق( الف

 بیمه چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق حداقل( ب

 بیمه حداقل سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق( ج

 بیمه حداقل پنج درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق( د

 نیست؟، کدام گزینه صحیح 68نامه  براساس مفاد آیین .76

تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید  گذار می های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه بیمهدر انواع ( الف

  . نامه خود را  نماید کل یا درصدی از بیمه

 . نامه است درصد ذخیره ریاضی بیمه 81نامه زندگی حداقل معادل  ارزش بازخرید بیمه( ب

  . گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار است نامه زندگی بستانکار بیمه نفع در بیمه در صورتی که ذی( ج

 .تواند درخواست وام نماید گذار پس از پرداخت الاقل حق بیمه دو سال تمام می بیمه( د

شده از طریق  بیمهعمر، تعیین وضعیت سالمت   ، در کدام نوع از بیمه(68)های زندگی  بیمهنامه  براساس آیین. 77

 پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

 بیمه عمر زمانی گروهی یکساله ( ب    بیمه عمر جامع گروهی( الف

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

 ..........بیمه،در بیمه مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، در صورت عدم پرداخت هر قسط حق . 78

 . شود نامه سررسید می بیمه( ب     .شود نامه باطل می بیمه( الف

 .شود نامه تأمین می بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه حق( د    .شود نامه بازخرید می بیمه( ج

 های بیمه عمر متغیر است؟  یک از موارد زیر از ویژگی کدام .72

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

 .هر سه مورد صحیح است( د  .کند تحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل می( ج
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 شود؟ بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده میدر . 84
 شده  هزینه درمانی بیمه ( ب  ازکارافتادگیدلیل فوت یا  گیرنده در بازپرداخت وام به عدم توانایی قرض( الف

 .صحیح است هر سه مورد( د        شده بیکاری بیمه ( ج

 کند؟ کدام گزینه، بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می .81

نامه را در صورت فوت بیمه شده  بیمه، سرمایه مندرج در بیمه کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( الف

 . نفع بپردازد قبل از انقضای زمان معین به ذی

مه را در انقضای مدت بیمه و به شرط حیات نا بیمه، سرمایه بیمه کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( ب

 . شده بپردازد بیمه

بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیات  کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( ج

 . شده بپردازد بیمه

شده پس از انقضای   بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمه ابل دریافت حقکند در مق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( د

 . مدت بیمه بپردازد

 های پزشکی چیست ؟  در بیمه درمان تکمیلی، شرط اصلی بررسی و پرداخت هزینه آمبوالنس و سایرفوریت .82
 درمانی -مراکز تشخیصی انتقال بیمار به سایر و نقل( ب   شده در مراکز درمانی شدن بیمه بستری ( الف

 .صحیح است هر سه مورد( د   داشتن فوریت و ضرورت برای بستری( ج

 خواهد بود ؟ اساس چه  برهای دارو  در بیمه درمان مازاد، جبران هزینه. 83
  شامل داروهای داخلی و مشابه خارجی  براساس فهرست داروهای مجاز کشور( الف

  شامل داروهای داخلی و خارجی براساس فهرست داروهای مجاز کشور ( ب

   گر اول براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه( ج

 بر اساس فهرست داروهای یکی از کارخانجات معتبر داخلی( د

 ؟باشد نمییک از وسایل کمک توانبخشی قابل پرداخت  های درمان گروهی کدام در بیمه .80
 سمعک( ب    عینک( الف

 تز پس از جراحیواور( د   دست و پای مصنوعی( ج

 گردد ؟  حادثه در بیمه درمان چگونه تعریف می .85
شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو،  هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه( الف

  .شده گردد بیمهازکارافتادگی و یا فوت 

  .شده گردد  شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه قصد و اراده بیمه اهر واقعه که ب( ب

شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو،  هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل درونی بدن که بدون قصد و اراده بیمه( ج

  .شده گردد  و یا فوت بیمهازکارافتادگی 

شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو،  بیماری ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه هر( د

 .شده گردد  ازکارافتادگی و یا فوت بیمه

 ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



14 
 

  ؟نیست نامه حوادث صحیح کدام جمله در مورد بیمه. 86

  . گردد نفع پرداخت می نامه به ذی نامه، سرمایه بیمه وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه شده به علت در صورت فوت بیمه( الف

 .شود عنوان غرامت پرداخت می شده، درصدی از سرمایه بیمه به در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه( ب

 .شود عنوان غرامت پرداخت می به شده، صددرصد سرمایه بیمه در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه( ج

 .شود عنوان غرامت پرداخت می شده، درصدی از سرمایه بیمه به در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بیمه( د

 های حوادث بر عهده کیست؟ تعیین غرامت نقص عضو در بیمه .87
  گذار پزشک معتمد بیمه( الف

 گر پزشک معتمد بیمه( ب

  گذار و یک پزشک دیگر به انتخاب آن دو پزشک گر و بیمه پزشکی متشکل از پزشک بیمهمیسیون ک  (ج

  پزشکی قانونی( د

   ؟نیستنامه حوادث نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی  یک از موارد زیر در بیمه کدام. 88

 قطع شست پا( ب   ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش( الف

 برداشتن فک پایین( د    ها پنجهاز دست دان هر دو ( ج

 ...................وجود آید،  شده تغییری به چنانچه در مدت بیمه حوادث، در شغل یا فعالیت بیمه. 82

 . گر را مطلع نمایند روز بیمه 72گذار موظفند ظرف  شده یا بیمه بیمه( الف

 . گر نیستند گذار موظف به مطلع کردن بیمه شده یا بیمه بیمه( ب

 . گر را مطلع نمایند روز بیمه 71گذار موظفند ظرف  شده یا بیمه بیمه( ج

 . گر را مطلع نمایند گذار موظفند ظرف یک ماه بیمه شده یا بیمه بیمه( د

 نیست؟کدام گزینه بیانگر زمان خاتمه مدت اعتبار بیمه حمل و نقل کاال . 24

 مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیهروز از تخلیه کامل کاالی  02به مجرد انقضای ( الف

 نامه کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمهکامل به مجرد تخلیه ( ب

نامه یا قبل از آن،  در بیمهبه مجرد تخلیه کاال از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج ( ج

 .گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کاال در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کاال در نظر گرفته باشد که بیمه

 نامه روز بعد از ورود کشتی به بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در بیمه 01به مجرد انقضای ( د

نامه  بعد از تاریخ صدور بیمه.......... موظف است کاالی مورد بیمه را حداکثر تا گذار  های باربری، بیمه در بیمه. 21

 .حمل نماید

 دو سال( د  سه سال ( ج  چهار سال  (ب  پنج سال( الف

 های باربری، حمل مواد مخدر تحت چه شرایطی تحت پوشش خواهد بود؟ در بیمه. 22

 .تحت هیچ شرایطی تحت پوشش نخواهد بود( الف

 .نامه درج شده باشدصورتی که نام ماده مخدر و کشورهای صادرکننده و واردکننده آن به طور صریح در بیمه در( ب

 .در صورتی که مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود( ج

ww .موارد ب و ج صحیح است( د
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 ردریایی یا ترکیبی صحیح است؟کدام گزینه در مورد انقضای مدت بیمه در حمل غی. 23

 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کاالی مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد 02در مورد حمل هوایی، ( الف

 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کاالی مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد 72در مورد حمل هوایی، ( ب

 روز پس از تحویل کاالی مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد 02ر مورد حمل زمینی، د( ج

 .موارد الف و ج صحیح است( د

گذار یا  های باربری، هرگاه موقع تحویل گرفتن کاالی مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه در بیمه. 20

روز از تاریخ تحویل گرفتن کاال و اطالع از خسارت، ....... .......نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف 

 .طور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعالم نمایند مراتب را به

 0 (د   1 (ج   0 (ب   0( الف

 باشد؟ مسئولیت بارگیری روی کشتی در کشور مبداء براساس کدام اینکوترمز بر عهده خریدار می. 25

 CIP (د   DDP (ج  FOB (ب  EXW (الف

ای  موجب قوانین بیمه نامه به که بیمه در بیمه مسئولیت شناورهای صیادی در مقابل اشخاص ثالث، درصورتی .26

 .برساند..... موظف است مراتب را بالفاصله به اطالع ..... فسخ یا باطل گردد، 
 گران ایران بیمهگذار، سندیکای  بیمه( ب    گذار، بیمه مرکزی بیمه( الف

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

 گردد؟ می صادر نام بی کارفرما مدنی مسئولیت های بیمه انواع از یک کدام .27
 ساختمانیکارفرما در مقابل کارکنان  یمدن یتمسئول بیمه (ب            صنعتی و خدماتی کارکنان مقابل در کارفرما مدنی مسئولیت بیمه (الف

 .ب و ج صحیح است موارد (د  عمرانیکارفرما در مقابل کارکنان  یمدن یتمسئول بیمه (ج

یک از موارد زیر برعهده  ، وظیفه جبران خسارت ناشی از کداموجوه در صندوقدر قرارداد بیمه مسئولیت  .28

 گر است؟ بیمه
 النفع عدم( ب       محتویات صندوق امانات( الف

 گذار عدم صداقت و امانت بیمه( د  ها و دزدی دریایی تصادف و تصادم شناورهای دریایی و کشتی و غرق آن( ج

 شود؟ های اصلی ساختمان محسوب می در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، کدام گزینه جزو سازه. 22
 مکانیکی ثابتتاسیسات الکتریکی و ( ب   ها  کاری کاشی( الف

 درها( د بادبندها( ج

 کدام گزینه جزو استثنائات عمومی بیمه تجهیزات الکترونیکی است؟. 144

   توطئه( ب   اعتصاب کارگران( الف

 .صحیح است موردهر سه ( د   های دسته جمعی جنبش( ج
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