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 مسترد گذار بیمه به روشی چه با دریافتی بیمه حقنامه  یمهدر صورت ابطال بسوزی،  های آتش در بیمه .1

 شود؟ می

   مدت  ( کوتاهب     شمار  ( روزالف

 مدت  شمار و کوتاه از روز یبی( ترکد   باشد. نمی استرداد قابل( ج

را  یمهب حق ،.......... گر یمهب گذار، یمهب ینامه از سو یمهدر صورت فسخ بسوزی،  های آتش در بیمه. 2

 . یدنما یگذار مسترد م یمهرا به ب مانده یالتفاوت مدت باق بهاو م یدنما یمحاسبه م

  مدت کوتاه تعرفه( با درنظرگرفتن ب   روزشمار صورت  به( الف

 مدت  شمار و کوتاه از روز یبیترکصورت  به( د   مدت بلند تعرفه( با درنظرگرفتن ج

 ؟نیست سوزی نامه آتش ی بیمهعموم یطاستثنائات شرا ءجز یرز یها ینهگزیک از  . کدام3

 جنگ( ب  انفجار از ناشی مستقیم خسارت (الف

  یا ( فعل و انفعاالت هستهد     آشوب و بلوا( ج

 شوند؟ می ذکر های زیر گزینه یک از کدام در سوزی آتش های بیمه استثنائات شرایط و کلیات،. 4

  یژهو یط( شراب    خصوصی شرایط( الف

  عمومی شرایط( د     ( شرط خالف ج

 ؟ گیرند می قرار پوشش تحت چگونه سوزی آتش نامه بیمه در اضافی خطرات. 5

 .گیرند می قرار سوزی آتش بیمه پوشش تحت تنهایی به اضافی( خطرات الف

 .گیرند نمی قرار پوشش تحت سوزی آتش نامه بیمه در ی( خطرات اضافب

 گیرند. سوزی تحت پوشش قرار می نامه آتش صورت یكجا و کلی در بیمه به یاضاف خطرات( ج

گیرند  سوزی تحت پوشش قرار می نامه آتش یمهفقط به همراه خطرات اصلی ب خطرات اضافی از هریك( د

 .است الحاقیه صدور بهآنها منوط  ینمأو ت

 بیمه سوزی، منظور از آتش های بیمه در ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 11اساس ماده بر. 6

 زیر است؟ یک از عبارات کدام مضاعف

 نزد یگریموجب قرارداد د به یسوز نامه آتش یمهشده موضوع ب یمهاموال ب از قسمتی یا تمامشدن  یمه( بالف

 یگریگر د بیمه

 .است الحاقی آخرین یا نامه بیمه سرمایه معادل( ب

 .ندارد خسارت در جبران تعهدی گونه هیچ گر بیمه که است زمانی دوره( ج

 ایجاد در مذکور اشخاص مسئولیت یا تقصیر لحاظ به ثالث اشخاص علیه گذار بیمه حقوق کلیه انتقال( د

 گر بیمه به گر، بیمه توسط شده پرداخت خسارت میزان تا حادثه
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گر موظف است خسارت سرقت موضوع بیمه را ظرف چه مدت زمانی  . در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه1

 پرداخت کند؟

اعالم رأی داور روز بعد از تكمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا  01الف( حداکثر 

 الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه مرضی

 روز از تاریخ اعالم خسارت و پیدا نشدن موضوع بیمه 01شدن   ب( پس از سپری

 روز از تاریخ اعالم خسارت 5بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  ج(

الطرفین،  داور مرضیروز بعد از تكمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم رأی  5د( حداکثر 

 هیئت داوری یا دادگاه

دیده و  گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت های متعارفی که بیمه . در بیمه بدنه اتومبیل، هزینه8

ترین محل مناسب برای  دیده به نزدیک جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت

 ان خواهد بود؟نماید تا چه میزان قابل جبر آن پرداخت می

 درصد کل خسارت وارده51ب( حداکثر تا  درصد کل خسارت وارده 55الف( حداکثر تا 

 درصد کل خسارت وارده 01د( حداکثر تا   درصد کل خسارت وارده 01ج( حداکثر تا

 های تحت پوشش است؟ جزء خسارتهای زیر  یک از گزینه کدام. در بیمه بدنه اتومبیل،9

 نقلیه کردن وسیله كسلالف( خسارت ناشی از ب

 علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود. ب( خسارتی که به

سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد  ج( خسارتی که در اثر آتش

 گردد.

 گواهینامه رانندگی باشد.که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد  د( درصورتی

 گردد؟ نامه منفسخ می . در بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورتی بیمه11

 بیمه را به موقع نپردازد. گذار حق که بیمه الف( درصورتی

 گر به هر دلیل متوقف شود. ب( درصورتیكه فعالیت بیمه

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

 اظهارنشده یا اظهارات خالف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد.

 نامه نیست از بین برود. علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه که موضوع بیمه به د( درصورتی
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 . در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت ..........11

 مانده مطالبه نماید. بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقی تواند حق گر می بیمه الف(

گذار  نامه محاسبه و از بیمه بیمه اضافی متناسب با خطر را از تاریخ شروع بیمه گر موظف است حق ب( بیمه

 مطالبه نماید.

 نامه جدید بنماید. صدور بیمهگذار مجدداً درخواست  نامه الزاماً باید ابطال گردد و بیمه ج( بیمه

 د( گزینه ب و ج صحیح است.

 شود؟ چگونه انجام می نمایندگانبندی  . درجه12

 های بیمه ب( توسط شرکت    الف( توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا

 گران ایران د( توسط سندیكای بیمه    بندی ج( توسط مؤسسات درجه

یک از موارد زیر  شرایط پذیرش شخص حقیقی متقاضی أخذ پروانه نمایندگی بیمه کدام مورد. در 13

 ؟  نیستصحیح 

 اعتقاد به اسالم یا یكی از ادیان رسمی کشور  ب(  تابعیت جمهوری اسالمی  عدم  الف(

  اعتیاد به مواد مخدر د( عدم     حجر  ج( عدم

درک تحصیلی و سابقه کار مورد نیاز برای متقاضی های زیر در مورد حداقل م یک از گزینه . کدام14

 بیمه صحیح است؟ نمایندگی

حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط )شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری،آمار، مدیریت و   الف(

 ای  حقوق(، بدون نیاز به سابقه کار بیمه

گرایش بیمه، بدون نیاز به داشتن سابقه کار  ها با ب( حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه ویا سایر رشته

 ای بیمه

 ای فنی و تخصصی ج( حداقل مدرک دیپلم، با دو سال سابقه کار بیمه

 ای   د( حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته بیمه با چهار سال سابقه کار بیمه

ق دیپلم در چه صورت پروانه نمایندگی بیمه به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فو. اعطای 15

 ممکن است؟

 پذیر نیست. امكان  الف(

 پذیر است.  ب( در صورت تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ا امكان

 ربط خواهد بود. ج( منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذی

 د( در صورت داشتن سابقه کار کافی اشكالی ندارد. 
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  ؟نیستنمایندگی حقوقی بیمه صحیح های زیر در مورد  یک از گزینه . کدام16

  شرکت سهامی عام باشد.تواند در قالب  الف( می

  تشكیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارفب( 

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

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

یک از نمایندگان زیر  ،  شامل کدام(تنظیم امور نمایندگی بیمه نامه آئین) 15شماره نامه  آئین. مقررات 11

 است؟  

  کنند. الف( نمایندگانی که در داخل کشور فعالیت می

 کنند. ب( نمایندگانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت می

    اند. بندی شده رتبهج( نمایندگانی که 

 د( گزینه ب و ج صحیح است.

 های زیر در مورد صدور پروانه نمایندگی بیمه صحیح است؟ یک از گزینه . کدام18

   شود. گران ایران صادر می الف( توسط سندیكای بیمه

 شود. ب( توسط کارگزار صادر می

ای معین صادر  های بیمه شتهرها یا  هتوسط شرکت بیمه پس از تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ا در همه رشت  ج(

 شود. می

 شود. ای صنعت بیمه صادر می د( توسط انجمن حرفه

ای در صورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزی ج.ا.ا با تصمیم هیئت و یا کمیته   . اگر پروانه فعالیت نماینده19

 .......... لغو شود

 باشد.  ای داشته  تواند فعالیت بیمه الف( این شخص هرگز نمی

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

 باشد. 

عنوان  کنند، به که هریك از مراجع مذکور تعیین می تواند پس از لغو پروانه برای مدتی ج( این شخص نمی

 فعالیت داشته باشد.نماینده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه 

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

 فعالیت نماید.
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نامه شماره  بینی شده در آیین های پیش . حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه21

 بیمه( چقدر است؟ )کارمزد نمایندگی و داللی رسمی  83

 بیمه تجاوز کند.  درصد حق 05تواند از  نمیب(  .بیمه تجاوز کند درصد حق 01تواند از نمیالف( 

 بیمه تجاوز کند. درصد حق 51تواند از  د( نمی بیمه تجاوز کند. درصد حق 01تواند از نمیج( 

ادث راننده برای نماینده مسئولیت مدنی شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری و حو  . کارمزد بیمه21

 ترتیب .......... درصد است.  حقیقی .......... درصد و برای شرکت نمایندگی بیمه به

 05و  01ب(      5و  0الف( 

 00و  7د(      50و  55ج( 

گردد، چند درصد  کننده اعتبار تمدید می وسیله بانک افتتاح نامه باربری به که بیمه . درمواردی22

 نامه تمدیدی به بانک قابل پرداخت است؟ بیمه بیمه حقازکارمزد 

 درصد 01ب(      درصد 51الف( 

 درصد  51د(      درصد 55ج( 

 ، نماینده فروش بیمه عمر ..........54نامه  . براساس آیین23

 الف( مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادی است.

 ر است. ب( مجاز به بازاریابی و عرضه انواع بیمه عم

 ج( مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر گروهی است.

 د( صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است.

 . پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر تا چند سال اعتبار دارد؟24

 ب( سه سال      الف( دو سال 

 د( اعتبار آن نامحدود است.      سال ج( یك

 ، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟54نامه  آیین. براساس 25

  75نامه  الف( معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین

  75نامه  درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین 55ب( حداکثر 

عالی  ایدرصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شور 71ج( کارمزد نماینده فروش نباید از 

 بیمه تجاوز کند.

 75نامه  درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین 01د( حداکثر 
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که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأییدد بیمده مرکدزی ج.ا.ا     صورتی . در26

 قرار گیرد، شرکت بیمه ..........

 کند. الف( فعالیت نماینده را محدود می

 نماید. قرارداد خود با نماینده اقدام می ب( نسبت به فسخ

 کند. ج( فعالیت نماینده را معلق می

 پذیر است.  های فوق امكان د( حسب اعالم بیمه مرکزی ج.ا.ا هریك از گزینه

 نیست؟های زیر صحیح  یک از گزینه ، کدام68نامه  . براساس مفاد آیین21

تواند در صورت تشكیل ذخیره  گذار می زمانی، بیمه جز بیمه خطر فوتبه های زندگی  الف( در انواع بیمه

  نامه خود را نماید.  ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه

 نامه است.  درصد ذخیره ریاضی بیمه 55نامه زندگی حداقل معادل  ب( ارزش بازخرید بیمه

گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی  نامه زندگی بستانكار بیمه نفع در بیمه که ذی ج( درصورتی

 بستانكار است. 

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

 گذار کسی است که: . در بیمه عمر، بیمه28

  نماید. گر منعقد می الف( قرارداد بیمه را با بیمه

  .دهد میصورت وقوع ریسك موضوع بیمه، ارزیابی خسارت را انجام ب( در

  شود. ج( فوت یا زنده ماندن وی در سرسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه می

 کند. نامه را صادر می د( بیمه

 ؟نیستهای بیمه عمر  یک از عبارات زیر از ویژگی . کدام29

 های بیمه شرکتالف( ایجاد ذخایر ریاضی قابل توجه در 

  های غرامتی است. ب( از انواع بیمه

 گذاری دارد.  اندازی و سرمایه ج( بیمه عمر مختلط جنبه پس

های احتمالی یا بار مالی ناشی از یك ریسك شخصی معین  د( موضوع بیمه عمر ارائه تأمین در مقابل هزینه

 شده است. های خاص یا حیات بیمه همچون فوت، بیماری

 های بیمه عمر زمانی است؟ ک از عبارات زیر از ویژگی. کدام ی31

  گردد. نفعان پرداخت می شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذی الف( در صورت فوت بیمه

 گردد. نفعان پرداخت می شده پس از اتمام اعتبار قرداد، سرمایه بیمه به ذی ب( در صورت فوت بیمه

  شود. از مدت قرارداد، سرمایه بیمه پرداخت می شده پس ج( در صورت حیات بیمه

ww شود. های پرداختی مسترد می شده پس از مدت قرارداد، حق بیمه د( در صورت حیات بیمه
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نامه  شده پس از انقضای مدت بیمه در حیات باشد اندوخته بیمه . در بیمه عمر مختلط چنانچه بیمه31

نامه به .........  کند اندوخته بیمه شده در طی مدت بیمه فوت بیمهکه  گیرد و درصورتی به ......... تعلق می

 گردد.  پرداخت می

 گذار بیمه -کنندگان  ب( استفاده   شده بیمه -کنندگان  الف( استفاده

 گر بیمه -شده  د( وراث بیمه   کنندگان استفاده -شده  ج( بیمه

 . بیمه عمر مانده بدهکار ..........32

 نماید.  ت که طلبكار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون، بیمه میای اس الف( بیمه

 گردد. شده عرضه می ب( معموالً به میزان بدهی بیمه

 .یابد نامه کاهش می ج( با بازپرداخت اقساط وام، سرمایه بیمه

 د( هر سه گزینه صحیح است.

 .......... های درمان است، . ازآنجاکه موضوع بیمه درمان، جبران هزینه33

 الف( اصل غرامت اجرا شدنی نیست.

 ب( قاعده جانشینی اجرا شدنی نیست.

 ج( اصل غرامت و قاعده جانشینی قابل اجرا است.

 پذیر اجرا شدنی نیست. د( اصل نفع بیمه

 در بیمه درمان تکمیلی چیست؟ "دوره انتظار". منظور از 34

 گذار بیمهالف( دوره زمانی الزم برای اعالم خسارت توسط 

 گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد. که طی آن بیمه ب( دوره زمانی

 نامه است. ج( دوره انتظار، همان مدت بیمه

 د( دوره زمانی الزم برای انجام امور بستری بیمار در بیمارستان

 گر یا شدگان در پاسخ به پرسش بیمه . در بیمه درمان تکمیلی چنانچه مشخص شود هریک از بیمه35

 گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداری نموده یا اظهارات خالف واقع نموده است، .......... بیمه

 یابد.  بیمه اضافی ادامه می نامه با پرداخت حق الف( بیمه

 شود. شدگان حذف می شده و خانواده وی از لیست بیمه  ب( نام بیمه

 قرارداد خواهد بود. شده متعهد استرداد خسارات دریافتی از ابتدای  ج( بیمه

 د( گزینه ب و ج صحیح است.
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 ؟شود نامه درمان تکمیلی فسخ می . در چه صورت بیمه36

 بیمه پرداخت تمام یا قسمتی از حق الف( عدم

 گر حاضر به تخفیف نشود. که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه ب( درصورتی

 منعقد شده است.گذار که قرارداد براساس آن  ج( توقف فعالیت بیمه

 د( هر سه گزینه صحیح است.

گذار موظف است کاالی مورد بیمه را حداکثر تا .......... سال بعد از  های باربری، بیمه . در بیمه31

 نامه حمل نماید. تاریخ صدور بیمه

  ب( چهار      الف( پنج

 د( دو       ج( سه 

علت افتادن به هنگام بارگیری  ف کلی هر بسته بهشدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تل . تلف38

 ؟گیرد نمی یک از  شرایط زیر تحت پوشش قرار و یا تخلیه کشتی یا شناور براساس کدام

  Bب( شرایط      Aالف( شرایط 

 د( گزینه الف و ب صحیح است.     Cج( شرایط 

رسمیت آنها توسط اتاق  الملل کاال که ای از اصطالحات متداول در تجارت بین به مجموعه .39

 گویند؟ المللی تأیید شده چه می بازرگانی بین

 ب( اینكوترمز     EXWالف( 

 FASد(       FCAج( 

 به چه معناست؟ FOB. اصطالح 41

 الف( تحویل کاال در کنار کشتی

 باشد. بیمه کاال ملحوظ می ب( قیمت کاال و کرایه حمل تا بندر مقصد و حق

 باشد. حمل تا بندر مقصد ملحوظ می ج( قیمت کاال و کرایه

 د( فروشنده وقتی کاال را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسك خود را خاتمه داده است.

های زیر جزء خطرهایی هستند که منشاء پیدایش آنها کسانی هستند که در کشتی  یک از گزینه . کدام41

 حضور دارند؟

 ( غارت دریاییب   الف( بارگیری و تخلیه کشتی

 د( عیب ذاتی     ج( دزدی
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شدن یا واژگونی کشتی یا شناور توسط   گیرشدن، برخورد با کف دریا، غرق . به گل نشستن و زمین42

 ؟گیرد مییک از شرایط زیر تحت پوشش قرار  کدام

  Bب(       Aالف( 

 د( هر سه گزینه صحیح است.      Cج( 

 کارگزاری پروانه ضوابط اعطای پروانه کارگزاری برای متقاضییک از موارد زیر جزء  . کدام43

 ؟نیست مدیره هیئت ای بیمه عضو و حقوقی بیمه کارگزاری مدیرعامل حقیقی،

 کشور رسمی ادیان از دیگر یكی یا اسالم به الف( اعتقاد

 سن سال 55 حداقل ب( داشتن

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد کارشناسی مدرک حداقل ج( داشتن

 ای برای دارندگان مدرک کارشناسی در رشته بیمه سال سابقه فعالیت بیمه 0د( داشتن حداقل 

 و مدیرعامل سمت تصدی جهت پیشنهادی فرد و حقیقی کارگزاری پروانه . در چه صورت متقاضی44

مرکزی ج.ا.ا معاف حقوقی از شرکت در آزمون کتبی بیمه  بیمه کارگزار مدیره هیئت ای بیمه عضو

 شوند؟ می

 شوند.           الف( هرگز معاف نمی

 ب( قبل از أخذ کارگزاری، نمایندگی حقوقی داشته باشند.

 ج( مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند.

 باشند. داشته ای بیمه مفید کار سابقه سال ده حداقل مرکزی ج.ا.ا بیمه تشخیص د( به

 شود؟ بیمه حقوقی چگونه ثبت می. کارگزار 45

 ریال میلیون پانصد اولیه سرمایه حداقل با متعارف تعاونی یا خاص سهامی الف( شرکت

 ریال میلیون پانصد و میلیارد دو اولیه سرمایه حداقل با عام سهامی تعاونی یا عام سهامی ب( شرکت

 ریال  میلیون میلیارد و پانصد سه اولیه سرمایه حداقل با متعارف تعاونی یا خاص سهامی ج( شرکت

 د( گزینه الف و ب صحیح است.

 کند؟ صادر می چه مدت برای را کارگزاری پروانه مرکزی ج.ا.ا . بیمه46

 ب( سه سال     سال الف( یك

 د( ده سال     ج( پنج سال 

 ؟گردد نمییک از موارد زیر در پروانه کارگزاری درج  . کدام41

 ب( تحصیالت کارگزار   کارگزار کار محل نشانیالف( 

 د( مدت اعتبار   ج( غیرقابل انتقال بودن پروانه
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های زیر در مورد تغییر محل کار کارگزار صحیح است؟ یک از گزینه . کدام48

 تواند محل کار خود را تغییر دهد.   وجه نمی الف( کارگزار به هیچ

 اتب را به بیمه مرکزی ج.ا.ا اعالم نماید.بایست بالفاصله پس از تغییر محل مر ب( کارگزار می

 ج( اعالم تغییر محل کارگزاری به بیمه مرکزی ج.ا.ا الزم نیست. 

.است مرکزی ج.ا.ا بیمه قبلی تأییدیه أخذ به منوط بیمه کارگزار فعالیت محل د( تغییر

تأیید نماید؟گذار در فرم پیشنهاد را  تواند صحت امضای بیمه یک از افراد زیر می . کدام49

 ب( بازاریاب )فروشنده مستقیم(   گذار الف( شخص بیمه

د( ارزیاب خسارت    ج( کارگزار بیمه

 کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟ 92نامه  . در مفاد آیین51

  ب( نماینده    الف( بازرگان 

د( کارشناس   ج( ارزیاب خسارت

بیمه مرکزی ج.ا.ا است؟ 11نامه  ای طبق آیین کننده بیمه تبلیغ گمراهیک از موارد زیر مصداق  . کدام51

 نامه نیست ولی در الحاقیه درج شده است. هایی که در شرایط بیمه الف( وعده

 گر  ها یا فراتر از عملكرد بیمه نامه های مقرر در بیمه هایی خارج از پوشش ب( وعده

 شود. ای می هایی که سبب شفافیت در محصوالت بیمه ج( وعده

 ای و عرف منطبق باشد.  هایی که با قوانین و مقررات بیمه د( وعده

گر در صدا و سیما تابع چه شرایطی است؟ . انجام تبلیغات شرکت بیمه52

 الف( نیاز به مجوز بیمه مرکزی ج.ا.ا است.

 گران است. ب( نیاز به مجوز سندیكای بیمه

 .ج( فقط نیاز به تأیید شورای تبلیغات است

د( نیاز به مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد.

که تبلیغ بیمه دارای اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزی ج.ا.ا چیست؟ . درمواردی53

 ب( اصالح تبلیغ     الف( تغییر تبلیغ

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

نامه بدون ذکر اسم )به نام  یک از موارد زیر ممکن است بیمه در کدامبیمه، قانون  6. طبق ماده 54

 ؟حامل( تنظیم شود

 ونقل ب( بیمه حمل    الف( بیمه شخص ثالث

ww د( بیمه درمان     ج( بیمه عمر
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باشد، در صورت   شده اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفی بیمهقانون بیمه،  34طبق ماده . 55

 گذار نسبت به یکی از موضوعات .......... اثبات تقلب از سوی بیمه

 .بود خواهد  باطل قرارداد تمام کرده، سرایت نیز موضوعات سایر به نسبت بطالن( الف

 شد. ب( قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهد 

 گردد. ج( قرارداد بیمه فسخ می

 شد. به همان موضوع فسخ خواهدد( قرارداد بیمه نسبت 

 های زیر صحیح است؟  یک از گزینه . کدام56

 .داشت نخواهد را قرارداد فسخ حق گذار بیمه گر بیمه افالس یا توقف صورت الف( در

 بود. ب( مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه پنج سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد 

نفع  گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی ج( بیمه

 باشد.  را داشته 

 شود است. گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می د( در هر شرایطی بیمه

باشد، در هنگام  شده  که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه قانون بیمه، درصورتی 11. طبق ماده 51

 خسارت:

 گونه مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت ندارد. گر هیچ الف( بیمه

 بایست برای تعیین مقدار واقعی خسارت به محكمه رجوع نمایند. گذار می گر و بیمه ب( بیمه

 باشد. بیمه دریافتی قابل استرداد نمی طل است و حقج( قرارداد بیمه با

 بود.  است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد  گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده د( بیمه

 گر عبارت است از: قانون بیمه، مسئولیت بیمه 19. طبق ماده 58

 یمت باقیمانده آن بالفاصله بعد از حادثهشده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با ق الف( تفاوت قیمت مال بیمه

است با قیمت  نامه داشته که کمترین قیمت را در طول مدت زمان بیمه شده در زمانی ب( تفاوت قیمت مال بیمه

 باقیمانده آن بعد از حادثه

در که بیشترین قیمت را  شده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با اصل آن در زمانی ج( تفاوت قیمت مال بیمه

 است. نامه داشته طول مدت زمان بیمه

 د( قیمت اصل مال به اضافه حق تعمیر مال
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گذار  مخارجی که بیمه"قانون بیمه، جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید:  15. طبق ماده 59

 "نماید .......... برای جلوگیری از توسعه خسارت می

 گذار است. الف( بر عهده شخص بیمه

 گذار است. که منتج به نتیجه نشود بر عهده بیمه تیب( درصور

صورت اختالف بین طرفین در خصوص  بود و در گر خواهد که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه ج( بر فرض

 شود. لزوم مخارج مربوطه و تناسب آن با موضوع بیمه، حل اختالف به حكم یا محكمه رجوع می

 گر است. شود بر عهده بیمهکه منتج به نتیجه  د( فقط درصورتی

 نیست؟یک از موارد زیر عقد بیمه باطل  . در کدام61

 باشد.  گذار با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله بیمه کرده الف( چنانچه بیمه

 مطالب گذار عمداً از اظهار مطالبی خوداری کند و یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و ب( هرگاه بیمه

 گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا داده تغییر را خطر موضوع که باشد طورى کاذبه اظهارات یا اظهارنشده

 بكاهد.

 .نباشد عمد روی از گذار بیمه سوی از واقع خالف اظهارات یا مطالبی اظهار از خودداری اگر ج(

 د( گزینه الف و ب صحیح است.

 یا نماید خودداری مطالبی اظهار از عمدی غیر صورت به گذار بیمه چنانچه بیمه، قانون 13 ماده طبق .61

 بیمه عقد برای حالتی چه شود، معلوم حادثه وقوع از قبل موضوع این و نماید واقع خالف اظهار

 است؟ متصور

 شود. الف( عقد بیمه باطل می

قرارداد را ابقا گذار در صورت رضایت او دریافت داشته و  بیمه را از بیمه گر حق دارد اضافه حق ب( بیمه

 کند.

 دارد. فسخ حق گر بیمه( ج

 د( گزینه ب و ج صحیح است.

 ؟نیستهای زیر از وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ج.ا.ا  یک از گزینه . کدام62

حسن اجرای امر بیمه در ایران الزم باشد با توجه به مفاد قانون تأسیس  ایها و مقرراتی که بر نامه الف( تهیه آیین

 گری بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه

 های اتكایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی ب( قبول بیمه

 کنند. های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می ج(تهیه اطالعات الزم از فعالیت

 جز شخص ثالث اتومبیل های مختلف بیمه مستقیم به تهبیمه مربوط به رش د( تعیین حق
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 شود با چه کسی خواهد بود؟ هایی که به آن عملیات بیمه اطالق می تشخیص فعالیت .63

  گران ایران ب( سندیكای بیمه    الف( هیئت وزیران

 د( مجمع عمومی    عالی بیمه ج( شورای

 ........... مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را 64

 الف( در روزنامه رسمی کشور درج نمایند. 

 باشد درج نمایند. مدیره آنها می ای که مورد تأیید هیئت ب( در روزنامه

 االنتشار تهران درج نمایند. های کثیر ج( در یكی از روزنامه

 الف و ج صحیح است. گزینهد( 

ای بیش از سقف مندرج  پوشش بیمههای مالی تقاضای  گذار در خصوص خسارت که بیمه درصورتی. 65

 "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" 8در ماده 

 را داشته باشد:

 گذار ندارد. ای برای انعقاد قرارداد بیمه تكمیلی با بیمه گر وظیفه الف( بیمه

انعقاد قرارداد بیمه تكمیلی  تواند تصمیم به انعقاد یا عدم میگر  گذار، بیمه ب( براساس مقدار تقاضای بیمه

 بگیرد.

 باشد. گذار می گر مكلف به انعقاد قرارداد بیمه تكمیلی با بیمه ج( بیمه

 د( گزینه الف و ب صحیح است.

بر رضایت به  گر مبنی دیده توسط بیمه نامه از زیان های زیر أخذ رضایت یک از حالت . در کدام66

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث "خسارت کمتر از مزایای مندرج در  پرداخت

 معتبر است؟ "در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 گر دیده و بیمه ب( با توافق زیان  گذار دیده و بیمه الف( با توافق زیان

 کدام د( هیچ  گذار گر و بیمه دیده، بیمه ج( با توافق زیان

وادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و . در ح61

 ساز باشد، .......... رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادفات یکی از تخلفات رانندگی حادثه

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

 دیده را بدون هیچ شرط و أخذ تضمین پرداخت کند. زیانگر مكلف است خسارت  ب( بیمه

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

 .دیده را مشروط و با أخذ تضمین پرداخت کند گر مكلف است خسارت زیان د( بیمه
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هدای بددنی وارد بده اشدخاص ثالدث توسدط صدندوق تدأمین          یک از موارد زیر خسارت . درکدام68

 شود؟ های بدنی جبران می خسارت

   نامه  ب( انقضای بیمه    نامه الف( فقدان بیمه
 صحیح است. گزینهد( هر سه     ج( بطالن قرارداد بیمه

 ؟نیستهای بدنی  یک از موارد زیر جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارت . کدام69

قانون بیمه  57های بدنی با رعایت ماده  تأمین خسارت گذاری وجوه صندوق الف( درآمد حاصل از سرمایه
 اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور %( از جریمه51ب( بیست درصد )
 %( از مالیات پرداختی توسط مسببان حادثه51ج( بیست درصد )

 ی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقیهای اعطای د( کمك

د که با استفاده از ابزارمناسب، امکان ناند ترتیبی اتخاذ کن موظف های زیر یک از گزینه . کدام11

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث "نامه موضوع  شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه

 راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود؟برای پلیس  "در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
 های بیمه ب( بیمه مرکزی ج.ا.ا و شرکت    الف( نیروی انتظامی 

 د( گزینه الف و ج صحیح است.  های بدنی ج( صندوق تأمین خسارت

. ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه 11

 ای از آن را به .......... و .......... تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند. مع حوادث رانندگی، نسخهجا
 گر بیمه -ب( بیمه مرکزی ج.ا.ا   مسبب حادثه -دیده  الف( زیان

 بیمه مرکزی ج.ا.ا -گر د( بیمه  بیمه مرکزی ج.ا.ا -گران ج( سندیكای بیمه

های بیمه که ممکن است در اجرای  و شرکت های بدنی تأمین خسارت . کلیه اختالفات بین صندوق12

 "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"

 شود. فصل می و مرکب از افراد زیر حل وسیله هیأتی  وجود آید، به به

و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه  دادگستری الف( دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر
 گران هرکدام یك نفر و اتحادیه )سندیكای( بیمههای بدنی  تأمین خسارت مرکزی ج.ا.ا، صندوق

ای از نیروی انتظامی به  ب( سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب معاون وزیر دادگستری و نماینده
 انتخاب بیمه مرکزی ج.ا.ا

و اتحادیه  های بدنی تأمین خسارت متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی ج.ا.ا، صندوقج( چهار 
 ای از نیروی انتظامی به انتخاب وزیر دادگستری گران هرکدام دو نفر و نماینده )سندیكای( بیمه

د( سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب بخش حقوقی بیمه مرکزی ج.ا.ا، سه متخصص بیمه به 
 گران و دو نماینده از نیروی انتظامی به انتخاب وزیر دادگستری  نتخاب اتحادیه )سندیكای( بیمها
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قانون بیمه اجباری خسارات "های بیمه در اجرای  . در صورت قصور یا تخلف هریک از شرکت13

از یک  ، بیمه مرکزی ج.ا.ا در کدام"وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 کند؟ گران ایران را أخذ می اقدامات زیر قبل از اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه

 عالی بیمه سال با تأیید شورای الف( تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یك یا چند رشته بیمه برای حداکثر یك

 ب( محكوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی

 شرکت بیمهج( توبیخ کتبی مدیران 

 د( گزینه الف و ب صحیح است.

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل ". براساس 14

 یک از موارد زیر تعریف شخص ثالث است؟ کدام "نقلیه

 سال  05الف( هر شخص باالی 

 ب( راننده مسبب حادثه 

انون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای اعضای سبب حوادث موضوع این ق ج( هر شخصی که به

 خانواده مسبب حادثه

سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده  د( هر شخصی که به

 مسبب حادثه

حقایق  ارائه اطالعات و یا کتمان یک از اصول اساسی بیمه، عدم . از دیدگاه حقوقی براساس کدام15

 شود؟ می  گذار بر حسب اینکه سهوی یا عمدی باشد، موجب فسخ قرارداد بیمه توسط بیمه

 نیت و اعتماد متقابل  ب( اصل حسن    ای الف( اصل نفع بیمه

 د( اصل مشارکت    ای ج( اصل تعدد بیمه

 شود؟ یک از موارد زیر نمایان می گر در رعایت کدام نیت طرف بیمه حسن .16

   گی و پرداخت خسارت در اسرع وقتالف( رسید

 گذاران ب( حفظ اسرار بیمه

  نامه نمودن موارد استثناء از شمول تعهدات بیمه ج( مشخص

 د( هر سه گزینه صحیح است.

 ؟نیستای  گذار شامل کدام مرحله از قراردادهای بیمه نیت بیمه . رعایت اصل حسن11

 وقوع خسارتب( هنگام   نامه  الف( مرحله قبل از صدور بیمه

 نامه د( بعد از انقضای مدت اعتبار بیمه   نامه ج( در مدت اعتبار بیمه
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گذار تغییر شرایط خطر را رسماً به  یک از اصول اساسی بیمه، بیمه . از دیدگاه حقوقی براساس کدام18

 کند؟ گر اعالم می بیمه

 ای  ب( اصل تعدد بیمه    ای الف( اصل نفع بیمه

 د( اصل مشارکت  اعتماد متقابلنیت و  ج( اصل حسن

گر ملزم به پرداخت خسارت حریق  یک از اصول اساسی بیمه، بیمه . از دیدگاه حقوقی براساس کدام19

 ؟نیستسوزی  ناشی از زلزله در بیمه آتش

 ب( اصل سبب بالفصل خسارت  نیت و اعتماد متقابل الف( اصل حسن

 ای د( اصل نفع بیمه    ج( اصل مشارکت

 صورت تغییر خطر در بیمه حوادث اشخاص، ........... در 81

 گر را آگاه سازند. روز بیمه 01گذار موظفند حداکثر ظرف  شده یا بیمه الف( بیمه

 دهد. مانده پیشنهاد می بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقی گر حق ب( بیمه

 شود. نسبی پرداخت میج( در صورت اعالم تشدید خطر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده 

 شود. نامه باطل می د( بیمه

 شود؟  محسوب می دائم و جزئییک از موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی  کدام .81

   ب( نابینایی کامل هر دو چشم زدن  دادن قدرت و توانایی حرف الف( ازدست

 د( برداشتن فك پایین   ج( ناشنوایی کامل هر دو گوش

 ؟شود نمیارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده یک از مو . کدام82

  ب( فوت      الف( خودکشی

 د( قطع عضو    های پزشكی  ج( هزینه

 ؟نیست گر بیمه حوادث یک از موارد زیر جزء تعهدات بیمه . خسارت یا غرامت ناشی از کدام83

 ب( ابتال به هاری و کزاز     شدن الف( غرق

 شده دیسك یا فتق بیمهد(     شده ج( دفاع مشروع بیمه

 شود؟ ونقل با چه مبنایی محاسبه می . ارزش محموله در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل84

 ب( قیمت واقعی محموله در مبدأ   قیمت محموله در مقصد  الف(

 د( باالترین قیمت محموله در مبدأ یا مقصد ترین قیمت محموله در مبدأ یا مقصد ج( پایین
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 ؟نیست های زیر جزء استثنائات یک از گزینه ای پزشکان و پیراپزشکان کدام های مسئولیت حرفه یمه. در ب85

    جرائم و جزای نقدیالف( 

 النفع عدمب( 

 گذار عمد بیمهج( 

 گذار مسئول جبران آن شناخته شود. د( هزینه درمان صدمات جسمی که بیمه

 ای پزشکان چه مدت است؟ مدنی حرفهنامه مسئولیت  . مرور زمان دعاوی موضوع بیمه86

 سال از تاریخ وقوع حادثه 0ب( تا   سال از تاریخ وقوع حادثه 0الف( تا 

 نامه سال از تاریخ انقضاء بیمه 0د( تا   نامه سال از تاریخ انقضاء بیمه 5ج( تا 

زیر تحت پوشش های مهندسی  نامه یک از انواع بیمه . بیل مکانیکی، گریدر و بولدوزر براساس کدام81

 گیرند؟ قرار می

   های مسكونی الف( عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 ب( تجهیزات الكترونیكی

    آالت و تجهیزات پیمانكاری ج( ماشین

 شده های تكمیل د( سازه

های مسکونی .......... سال پس از تاریخ  نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان . مدت پوشش بیمه88

 خواهد بود. شروع اعتبار آن

  01ب(        5الف( 

 51د(       05ج( 

 بیمه عبارتست از: بازاریابی آمیخته. 89

 فیزیكی توزیع و یندآفر افراد، توسعه، مكان، قیمت، محصول، الف(

 فروش و کشش ،تبلیغ ،ب( تولید

 اینترنتی توزیع و مشتری ،فروش ،سود مكان، ،تبلیغ،ج( تولید

 اینترنتی توزیع و مشتری ،فروش ،د( سود

 ؟یستن بیشتر فروش به رسیدن های روش جزء های زیر گزینه یک از کدام. 91

  مشتریان از مجدد بازدیدب(      تفكر الف(

 برخورد فاقد هویتد(   دوستانه یتلفن سیستم یك گذاشتن کارج( 

 

 ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



 
18 

 آن از دخو نیازهای برآورده کردن برای تواند می فرد که هایی انتخاب جزء های زیر گزینه  یک از کدام. 91

 ؟یستن کند استفاده

  زور اعمالب(     تولیدی خود الف(

 مبادلهد(     منابع متمرکزسازیج( 

سوزی و خطرهای خاص یک واحد  گری بیمه آتش های زیر در فرآیند بیمه یک از گزینه . کدام92

 تجاری اثر ندارد؟

 مدیریت ریسكهای  ب( ویژگی   الف( سابقه پزشكی کارکنان

 د( گزینه الف و ج صحیح است.     ج( سن کارکنان

های حقوقی پیگیری امور از طریق دادگاه و مراجع  های زیر شامل بیمه هزینه یک از بیمه کدام .93

 گردد؟ قضایی می

 ب( بیمه مسئولیت     الف( بیمه پول

 د( بیمه سفر    ج( بیمه وقفه در فعالیت 

 شود. گیری می .......... اندازه. ریسک بر پایة 94

 ب( شدت    الف( فراوانی

 د( گزینه الف و ب صحیح است.   ج( تصمیمات مدیریتی

 بیمه ریسک است؟ یک از گزینه زیر از عوامل کلیدی در شناخت محاسبه حق . کدام95

 ب( تورم و ادعاهای خسارت   های پنهان الف( خسارت

 زینه صحیح است.د( هر سه گ   ج( هزینه بیمه اتكایی

 های زیر گزینهیک از  کدام ،شود بیمه استفاده می که در محاسبه حق« عامل سربار» التینمعادل . 96

 است؟    

 Gross Premium  ب(    Final Premium  الف(

  Loading Factor د(     Interest  ج(

 است؟  موارد زیر یک از ، در متون تخصصی بیمه کدام«Extensions»معادل فارسی کلمه . 91

 ب( استثنائات    توسعه فاجعه  الف(

 د( انفجار   های اضافی قابل ارائه ج( پوشش

  است؟ یک از موارد زیر در متون تخصصی بیمه کدام «Premium»معادل فارسی کلمه . 98

 ایمنی   ب(     نامه  الف( بیمه

 بیمه  حق  د(     فاکتور  پیش  ج(
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 ؟       استبه چه معنا « Whole Life Insurance» اصطالح. 99

   ب( بیمه عمر به شرط حیات    الف( بیمه عمر زمانی  

  د( بیمه تمام عمر   ج( بیمه عمر به شرط فوت

 زیر است؟  اتاصطالح یک از کدام «گر بیمه» التینمعادل . 111

 Insurerب(      Insured  الف(

   Insurancerد(      Reinsurerج(

 باشید.موفق 
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