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؟باشدنمیهاي زیر جزو عناصر مثلث آتش کدامیک از گزینه.1
اي فعل و انفعاالت هسته) بجسم سوختنی)الف

دما) داکسیژن ) ج
؟باشدیمیحصح"یگزینیاز نوع با شرط جايسوزآتشيهایمهب"مورددرکدام یک از موارد زیر .2

.یردقرار بگيسوزقبل از وقوع آتشیتدر وضعیداموال با) الف
يمختلف کاال در انبار نگهداريهاطور متعارف و در زمانرا که معموالً بهیخود ارزش سقفیاتگذار براساس تجربیمهب) ب
.کندیمیینشده تعیمهعنوان مبلغ بکند بهیم

.شودهزینه استهالك کسر نمی)ج
.شودیصادر ميهنريو کارهاینقاشيتابلوهايبرانامه یمهبینا)د
باشد؟سوزي میهاي آتشیک از موارد زیر بیانگر اهمیت بیمهکدام .3

.داردیهاي ملیینقش مؤثري در حفظ و حراست ثروت و دارا)الف
. کنندیتآسوده فعالیالیگذاران است تا با خیهدر خدمت اقتصاد و سرما)ب
.کندیرا فراهم میصنعتوتجاريی،هاي مسکونبناي ساختمانیدتجد) ج
.صحیح استموردهر سه )د
خودحقوقگذاربیمهموردکدامدریمه،بیعاليمصوب شوراي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا22براساس ماده .4
؟باطل استیمهو قرارداد بدهدمیدستازرا

.استبیمه خطري که قبالً تحقق یافته) الف
.مضاعف مورد بیمه به قصد تقلببیمه ) ب
.گذار و یا قائم مقام ويالحقوق اعم از بیمهدر موضوع بیمه توسط ذويخسارت عمديایجادت درشارکرت و یا مشابم) ج
.صحیح استموردهر سه ) د
؟باشدنمیسوزينامه آتشی بیمهعمومیطاستثنائات شراوجزیرزيهاینهکدام مورد از گز.5

جنگ ) بانفجارازناشیمستقیمخسارت)الف
يافعل و انفعاالت هسته) دآشوب و بلوا) ج
شده که بهاي اموال بیمهیمه، درصورتیبیعاليمصوب شوراي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا16اساس ماده بر.6
......... .یمه کمتر شودطور محسوس از ارزش مورد ببه

.گر برساندروز به اطالع بیمه40گذار موظف است موضوع را ظرف مدت بیمه)الف
.گر برساندروز به اطالع بیمه30گذار موظف است موضوع را ظرف مدت بیمه)ب
.اي در این مورد نخواهد داشتگونه وظیفهگذار هیچبیمه) ج
.رساندگر بگذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطالع بیمهبیمه) د
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موضوع بیمه در بیمه بدنه اتومبیل تحت چه شرایطی خسارت کلی تلقی خواهد شد؟. 7
.روز پس از سرقت پیدا نشود45حداقل ) الف
هاي نجات از دیده آن با احتساب هزینههاي خسارتهاي تعمیر و تعویض قسمتبه نحوي آسیب ببیند که مجموع هزینه) ب
.حادثه بیشتر باشددرصد قیمت آن در روز 70
.روز پس از سرقت پیدا نشود60حداقل ) ج
هاي تعمیر و تعویض روز پس از سرقت پیدا نشود یا به نحوي آسیب ببیند که مجموع هزینه28که حداقل صورتیدر) د

.درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد50هاي نجات از دیده آن با احتساب هزینههاي آسیبقسمت
نامه یا الحاقیه تحت پوشش خواهد بود؟هاي زیر در صورت توافق در بیمهکدام یک از خسارتبیمه بدنه اتومبیل،در . 8

خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاي مشابه روي بدنه موضوع بیمه) الف
.هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شودخسارت) ب
علت مصرف مشروبات الکلی توسط راننده موضوع صالح بهکه طبق گزارش مقامات ذيهاي ناشی از حوادثیخسارت) ج

.آمده استوجودبیمه به
.صحیح استب و جموارد) د
گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه اظهارات نادرستی در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه.9

.......................گریا مدارك مجعول تسلیم کند بیمهبنماید و
. باید خسارت را پرداخت کند) ب.تواند وي را از دریافت خسارت محروم کندمی)الف

.ب و ج صحیح استموارد) د.موظف است براساس قاعده نسبی خسارت را پرداخت کند) ج
ایط نامه شرآیین15جز در مورد تبصره ماده به(نامه مدت اعتبار بیمهبیمه قدر بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورت ح.10

گردد؟گذار مسترد میبیمه به بیمهصورت روز شمار محاسبه و باقیمانده حقبه) عمومی بیمه بدنه اتومبیل
گذارفسخ از طرف بیمه) بگرفسخ از طرف بیمه) الف

.صحیح استموردهر سه ) دانفساخ قرارداد بیمه) ج
حادثه یا خسارت هستند قائم مقام وقوعدر مقابل اشخاصی که مسئول ............ گر در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه.11

.گذار خواهد بودبیمه
درصد خسارت وارده50به میزان ) ب.در حدودي که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند) الف

درصد خسارت وارده75به میزان ) دحادثهسال از تاریخ وقوع 2پس از ) ج
...........داران نمایندگی حقوقی بیمه ، سهام)نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75شماره نامهآیینطبق .12

.درصد اشخاص حقوقی باشند50درصد اشخاص حقیقی و 50باید ) الف
. باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند) ب
.اشخاص حقوقی باشندد صرفاً بای) ج
هیچکدام)د
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٣

..........، نماینده بیمه)نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75نامه شماره براساس آیین. 13
.باشداي به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد میمجاز به عرضه خدمات بیمه) الف
.باشدطرف چند شرکت بیمه طرف قرارداد میاي به نمایندگی از مجاز به عرضه خدمات بیمه) ب
.باشدنمیمجاز به پرداخت خسارت در هیچ شرایطی ) ج
.باشدنمینامه مجاز به صدور بیمهدر هیچ شرایطی ) د

در فوق دیپلمدیپلم یا تحصیلیپروانه نمایندگی بیمه به متقاضیان داراي مدرك اعطاي ،75نامه شماره اساس آئینبر.14
ممکن است؟چه صورت 

.پذیر نیستامکان)الف
. پذیر استایران امکان.ا.یید بیمه مرکزي جأدر صورت ت) ب
.ربط خواهد بودمنوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذي) ج
.در صورت داشتن سابقه کار کافی اشکالی ندارد) د

اعم از حقیقی و (ندگی بیمه اخذ پروانه نمایمتقاضیانمسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هریک از . 15
.است....... عهده بر)حقوقی

ایران .ا.بیمه مرکزي ج) بشرکت بیمه مربوط) الف
هیچکدام ) دپژوهشکده بیمه) ج

اي دارد؟ هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفهبیمهدر قبال حقنماینده. 16
. 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 نمایدقبل از پایان وقت اداري هفته) ج
و در موارد زي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز نماید قبل از پایان وقت اداري رو) د

. استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید
ماند؟ نحوه شده توسط نماینده نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت بیمه باقی میتضمین تودیع.17

استرداد آن چگونه است؟
.شودطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میبه-سالیک)الف
بیمه مرکزيبا درخواست کتبی -یک سال) ب
.شودطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میبه-سالسه) ج
با درخواست کتبی نماینده-دو سال) د

شوند یمه براي چه مدت انتخاب میهر یک از نمایندگان عضو هیأت رسیدگی به اختالفات میان نماینده و شرکت ب. 18
؟ باشدل یا تجدید انتخاب آنها به چه نحو میو عز
.پذیر نیستامکان–سال چهار) ب.نیستپذیرامکان–یک سال ) الف

ww.پذیر نیستامکان–سال سه) د.بالمانع است–دو سال ) ج
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توسط هر یک از ) نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75نامه شماره ایت مقررات آئیندر صورت عدم رع. 19
تواند چه ها بر نمایندگان بیمه، بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران میهاي بیمه و نقص یا عدم نظارت آنشرکت

تصمیماتی را اتخاذ نماید؟
مربوطمقرراترعایتضرورتبرمبنیبیمهشرکتبهکتبیاخطار)الف
بیمهشرکتربطذيمدیرايحرفهصالحیتعدماعالم) ب
بیمهشرکتفنیمسئولینیاوفنیمعاونیامدیرههیئتاعضايیاعاملمدیرصالحیتسلب) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

ي خطر فوت ساده زمانی جمعی با هاعالی بیمه، کارمزد قابل پرداخت براي بیمهشوراي83نامه شماره براساس آیین. 20
بیمه ساالنه چقدر است؟ حق

بیمه وصولیحق٪10حداقل ) ببیمه وصولیحق٪10حداکثر ) الف
بیمه وصولیحق٪25حداقل ) دبیمه وصولیحق٪25حداکثر ) ج

است؟ بیمه پرداخت شدهحقبیمه چند درصدنمایندگان حقیقیکارمزد بیمه آتش سوزي منازل مسکونی براي حداکثر. 21
درصد29) بدرصد25) الف

درصد 12) ددرصد10) ج
شود؟بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده میدر . 22

دلیل فوت یا ازکارافتادگی ام بهگیرنده در بازپرداخت وعدم توانایی قرض) الف
شده  ی بیمههزینه درمان) ب
شدهبیکاري بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

نامه حتمی است؟کدام یک از انواع بیمه عمر، در هر صورت پرداخت سرمایه بیمهدر. 23
بیمه عمر ساده زمانی   ) ببیمه عمر مختلط ) الف

بیمه عمر به شرط حیات ) دعمرمانده بدهکاربیمه ) ج
؟نیستصحیح ) 68(هاي زندگی نامه بیمهکدام یک از موارد زیر براساس آیین. 24

.هاي زندگی عرضه نمایدتواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهموسسه بیمه می)الف
شده یا هزینه معالجات نامه زندگی، پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بیمهتواند در بیمهموسسه بیمه می) ب

وي را قبول کند
صورت مستمري پرداخت نمایدهاي زندگی را نیز بهسایر انواع بیمهبر بیمه مستمري، تعهدات تواند عالوهموسسه بیمه می) ج
بیمه ساالنه یا مستمري ساالنه را تقسیط نمایدگذار، حقتواند در صورت تمایل بیمهموسسه بیمه می) د

؟استکدام گزینه در مورد مشارکت در منافع صحیح . 25
.شودهاي زندگی میمشارکت در منافع شامل انواع بیمه) الف
باشندهاي مذکور سهیم میدرصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه75گذاران بیمه زندگی در حداقل بیمه) ب
گیردهاي خطر فوت زمانی تعلق نمیگذاران بیمهمشارکت در منافع به بیمه) ج
.خایر ریاضی توسط شرکت بیمه دارندگذاري ذگذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمه گران از منافع حاصل از سرمایهبیمه) د ww

w.
ira

na
rz

e.
ir



۵

مند صورت موقتی از پوشش بیمه عمر بهرهخواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و بهچنانچه فردي می. 26
؟کنیدشود چه نوع بیمه عمري به او توصیه می

بیمه عمر مختلط) ببیمه عمر مانده بدهکار) الف
بیمه تمام عمر  ) دبیمه عمر زمانی) ج

شده از طریق عمر، تعیین وضعیت سالمت بیمه، در کدام نوع از بیمه)68(هاي زندگی بیمهنامه براساس آیین. 27
پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

بیمه عمر زمانی گروهی یکساله ) ببیمه عمر جامع گروهی) الف
هاي زندگیدر انواع بیمه) دبیمه عمر انفرادي شامل خطر فوت) ج

ندگی غیر از خطر فوت زمانی با هاي زنامهبیمه براي بیمه، حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق68نامه طبق آیین. 28
بیمه ساالنه، به چه میزان است؟ حق
بیمه وصولی حق% 25) الف
یبیمه وصولحق% 10) ب
.در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند30بیمه سال اول به شرطی که از حق% 75) ج
بیمه وصولیحق% 5) د

؟استهاي عمر صحیح کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه. 29
منافع حاصل از مجموع معامالت % 85گذاران خود را در حداقل هاي زندگی، بیمهسسات بیمه مکلفند در انواع بیمهؤم) الف
هاي مذکور سهیم نمایند بیمه
منافع % 75گذاران خود را در حداقل هاي زندگی جز در بیمه خطر فوت زمانی، بیمهسسات بیمه مکلفند در انواع بیمهؤم) ب

هاي مذکور سهیم نمایندحاصل از مجموع معامالت بیمه
منافع % 85گذاران خود را در حداقل هاي زندگی جز در بیمه خطر فوت زمانی، بیمهسسات بیمه مکلفند در انواع بیمهؤم) ج

هاي مذکور سهیم نمایندحاصل از مجموع معامالت بیمه
منافع حاصل از مجموع معامالت % 75گذاران خود را در حداقل هاي زندگی، بیمهسسات بیمه مکلفند در انواع بیمهؤم) د

هاي مذکور سهیم نمایندبیمه
ن است؟هاي زندگی به چه میزانرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی بیمه. 30

بیمهسه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) الف
بیمهسود فنی مورد عمل در محاسبه حقحداقل چهار درصد بیشتر از نرخ) ب
بیمهخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حقحداقل سه درصد بیشتر از نر) ج
بیمهمحاسبه حقخ سود فنی مورد عمل در حداقل پنج درصد بیشتر از نر) د

؟استصحیح، کدام جمله )نمایندگی فروش بیمه عمر(54نامه براساس آیین. 31
.نامه داردنماینده فروش بیمه عمر حق صدور بیمه) الف
.نماینده فروش بیمه عمر ملزم به داشتن محل کار است) ب
.نمایندگان حقیقی تجاوز نمایدکارمزد نماینده فروش بیمه عمر نباید از هشتاد درصد میزان کارمزد ) ج
ww.اي دریافتی را مستقیماً به شرکت بیمه ارائه نمایدنماینده فروش بیمه عمر موظف است پیشنهادات بیمه) د
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؟نیستصحیح) نمایندگی فروش بیمه عمر(54نامه کدام یک از موارد زیر در مورد مفاد آیین. 32
.باشدنامه به نمایندگان فروش نمیمهشرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بی) الف
.باشدنماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی) ب
.نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد) ج
.لیت نمایندفعا54نامه توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع آیینهاي بیمه و بیمه مرکزي میمدیران شرکت) د

یید بیمه مرکزي قرار گیرد، شـرکت بیمـه   ه عمر از قوانین و مقررات مورد تأکه تخلف نماینده فروش بیمصورتیدر. 33
.......... .موظف است 

.ندکفعالیت نماینده را محدود ) الف
.نمایدد خود با نماینده اقدام نسبت به فسخ قراردا) ب
. کندفعالیت نماینده را معلق ) ج
.پذیر استهاي فوق امکانحسب اعالم بیمه مرکزي هر یک از گزینه) د

گذار عمداً از گر یا بیمهشدگان در پاسخ به پرسش بیمهدر بیمه درمان تکمیلی چنانچه مشخص شود هر یک از بیمه. 34
.......... .هارات خالف واقع نموده است، اظهار مطلبی خودداري نموده یا اظ

.یابدبیمه اضافی ادامه مینامه با پرداخت حقبیمه) الف
.شودشدگان حذف میشده و خانواده وي از لیست بیمهنام بیمه) ب
.شده متعهد استرداد خسارات دریافتی از ابتداي قرارداد خواهد بودبیمه) ج
.موارد ب و ج صحیح است) د

؟شودنامه درمان تکمیلی فسخ میدر چه صورت بیمه. 35
بیمهعدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق) فال

.گر حاضر به تخفیف نشودکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهدرصورتی) ب
.گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده استتوقف فعالیت بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

؟شودنمیهاي زیر در بیمه درمان پوشش داده کدام یک از ریسک. 36
هزینه درمانی ناشی از حوادث) بهزینه درمانی ناشی از بیماري ) الف

هیچکدام ) دفوت بر اثر بیماري )ج
؟ نیستنامه درمان کدام یک از موارد زیر تحت پوشش بیمه. 37

)پایه(هاي اصلی پوشش) بهاي ناشی از مصرف مواد مخدر یا الکلبیماري) الف
هاي پاراکلینیکیهزینه) دهزینه زایمان طبیعی) ج

واژه باراتري به چه معناست؟.38
تغییر مسیر یا سفر کشتی به اجبار) الف
.کنندهر نوع خطا و تخطی افرادي که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می) ب
.دو زیان برسانداحتیاطی ناخدا و خدمه که به کشتی یا کاال یا هر خطاي عمدي یا براثر غفلت و بی) ج
wwبه دریا انداختن کاال) د
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پس از دریافت اسناد و مدارك الزم که به استناد ............. گر مکلف است حداکثر طی هاي باربري بیمهدر بیمه.39
.ها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند خسارت را پرداخت نمایدآن

سه هفته) بدو هفته) الف
شش هفته) دچهار هفته) ج

...... ......کاالي مورد بیمه معادل گر توافق خاصی نشده باشد قیمت گذار و بیمههاي باربري چنانچه بین بیمهدر بیمه. 40
.خواهد بود

ال در روز تخلیه بارقیمت فروش کا) الف
مجموع قیمت فروش کاال و هزینه حمل تا بندر مقصد) ب
هاي متعارفمجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و سایر هزینه) ج
.درصد قیمت فروش کاال در روز تخلیه بار75) د

کند؟یابد و آنان را منتفع نمینامه به چه کسانی تسري نمینقل منافع حاصل از بیمهواي حملهدر بیمه. 41
.توسط او منعقد شده استکند و قرارداد بیمه گذاري که ادعاي خسارت میبیمه) الف
.منتقل شده استنامه به اوکند و بیمهري که ادعاي خسارت میگذابیمه) ب
.کند و قرارداد بیمه از سوي او منعقد شده استگذاري که ادعاي خسارت میبیمه) ج
گیران کاالي مورد بیمهکنندگان کاال و سایر امانتبه حمل) د

فرضی تحت چه شرایطی قابل قبول است؟خسارت کلی ،بیمه باربريدر. 42
.قابل اجتناب باشدتلف مورد بیمه قطعی و غیر) الف
.شده از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر باشدهزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیین) ب
و پوسیدگی عادي کاالي مورد بیمهنشست و ریزش عادي، کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی) ج
.الف و ب صحیح استموارد) د

نامه شناور تصریح گردد؟هاي باربري کدام گزینه باید در بیمهدر بیمه. 43
محدودیت میزان حمل در هر نوبت حمل) الف
ها، متناسب با انواع مختلف محمولهاستفاده از جدول نرخ) ب
.شودکاالیی که در انتظار حمل است محدود میگر بابت موجب آن تعهد بیمهنامه از شرط مکان که بهتبعیت بیمه) ج
.صحیح استموردهر سه ) د

هاي خود نامهعالی بیمه، شرایط عمومی بیمههاي فاقد شرایط عمومی مصوب شورايموسسات بیمه موظفند در رشته. 44
...را براساس 

.دنمجوز وزارت اقتصاد صادر نمای) فال
.دنالمللی صادر نمایایران یا کلوزهاي متعارف بینمرکزي جمهوري اسالمی مجوز بیمه) ب
.دنگران صادر نمایمجوز سندیکاي بیمه) ج
ww.صحیح استموردهر سه )د
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؟کارگزار صحیح استکدام گزینه در مورد تغییر محل کار . 45
.تواند محل کار خود را تغییر دهدوجه نمیهیچکارگزار به) الف
.بالفاصله پس از تغییر محل مراتب را به بیمه مرکزي اعالم نمایدبایست کارگزار می) ب
.مرکزي الزم نیستاعالم تغییر محل کاگزاري به بیمه ) ج
.استمرکزيبیمهقبلیییدیهتأاخذبهمنوطبیمهکارگزارفعالیتمحلتغییر) د

گذار در فرم پیشنهاد برعهده کیست؟مسئولیت صحت امضاي بیمه. 46
)فروشنده مستقیم(بازاریاب ) بگذاربیمهشخص ) الف

هیچکدام) دکارگزار بیمه) ج
تواند تضمین کارگزار بیمه باشد؟کدام مورد نمی. 47

وجه نقد) الف
سررسیدازقبلبازخریدقابلیتبانامبیمشارکتاوراق) ب
بانکیضمانتنامه) ج
سهام معتبر در سازمان بورس اوراق بهادار) د

اي است؟حق تقدم در بازیافت حقوق بستانکاران کارگزاري با کدام رشته بیمه. 48
)اعم از انفرادي و گروهی(بیمه حوادث ) بشخص ثالث اتومبیل) الف

بیمه عمر) دبیمه درمان گروهی) ج
اي از سوي شخص کارگزار ضروري است؟خرید کدام رشته بیمه. 49

بیمهکارگزاريفعالیتايحرفهبیمه مسئولیت) بکارکنانبیمه درمان تکمیلی ) الف
.هر سه مورد صحیح است) دسوزي محل فعالیت کارگزار بیمه آتش) ج

؟نیستکدام گزینه از موارد لغو پروانه کارگزاري . 50
.نکندشروعراخودعملیاتکارگزاري،پروانهصدورازپسسالدوتابیمهکارگزارکهدرصورتی) الف
.ننمایداقدامآنتمدیدبهنسبتکارگزاريپروانهاعتباراتمامازپسسالیکبیمهکارگزارکهدرصورتی) ب
اي کارگزارصاحبان حقوق آنها از خدمات بیمهشدگان وگذاران، بیمهصورت نارضایتی بیمهدر) ج
مستقیمکارگزاري رسمی بیمه نامه شده در آیینبینیدر موارد پیش) د

کارگزار براي کدام نهاد اجباري است؟مالیدورهآخرینمالیاتیاظهارنامهارسال ساالنه تصویر. 51
بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران) باتی کشور سازمان امور مالی) الف

.هر سه مورد صحیح است) داري هاي بیمه طرف قرارداد با کارگزکلیه شرکت) ج
.…………نماید، ردراايبیمهکارگزارپیشنهادايبیمهمؤسسهکهدرصورتی. 52

.کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندنمی) الف
کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندمی) ب
.کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندنامه نیز نمیدرصورت تغییر در شرایط بیمه) ج
wwو ج صحیح است         الفگزینه) د
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بیمه مرکزي است؟71نامه اي طبق آیینکننده بیمهیغ گمراهکدامیک از موارد زیر مصداق تبل. 53
.نامه نیست ولی در الحاقیه درج شده استهایی که در شرایط بیمهوعده) الف
.گر ارائه دهدها یا فراتر از عملکرد بیمهنامههاي مقرر در بیمههایی خارج از پوششوعده) ب
.شوداي میهایی که سبب شفافیت در محصوالت بیمهوعده) ج
هر سه مورد صحیح است) د

:گذارانبیمه مرکزي دریافت خسارت توسط بیمه71نامه طبق آیین. 54
.پذیر استگر امکانخسارت بیمهفقط دربرخی مراکز پرداخت ) الف
.پذیر استگر امکاندر کلیه مراکز پرداخت خسارت بیمه) ب
.پذیر استگذار امکانشده توسط بیمهفقط در مراکز پرداخت خسارت انتخاب) ج
.پذیر استنامه امکانکننده بیمهفقط در شعبه صادر) د

؟نیستا کدام گزینه صحیح هنامهرسانی شفاف و صحیح در بیمهدر خصوص اطالع. 55
.گر استعهده بیمهشده برنامه امضاءمسئولیت درج اطالعات صحیح در بیمه) الف
. شودگر تفسیر میشده، موضوع به نفع بیمهنامه امضاءدر موارد داراي ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه) ب
.شودگذار تفسیر میشده، موضوع به نفع بیمهنامه امضاءدر موارد داراي ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه)ج
. هاي داراي اشکال قانونی طی الحاقیه و با اعالم به بیمه مرکزي استنامهگر موظف به اصالح بیمهبیمه) د

؟تنظیم شود) به نام حامل(نامه بدون ذکر اسم در کدامیک از موارد زیر ممکن است بیمهقانون بیمه، 6طبق ماده . 56
نقلوبیمه حمل) ببیمه شخص ثالث) الف

هیچکدام) دبیمه عمر) ج
باشد، در صورت اثبات تقلب از اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفی بیمه شدهقانون بیمه، 34طبق ماده . 57

.....گذار نسبت به یکی از موضوعات سوي بیمه
.بودخواهدباطلقراردادتمامکرده،سرایتنیزموضوعاتسایربهنسبتبطالن) الف
.شدقرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهد) ب
.گرددقرارداد بیمه فسخ می) ج
.شدقرارداد بیمه نسبت به همان موضوع فسخ خواهد) د

؟ استکدام گزینه صحیح . 58
.داشتنخواهدراقراردادفسخحقگذاربیمهگربیمهافالسیاتوقفصورتدر) الف
.بودمرور زمان دعاوي ناشی از بیمه پنج سال است و ابتداي آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوي خواهد) ب
. باشدنفع را داشتهگذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذيبیمه) ج
.شود استکه از عیب ذاتی مال ایجاد میگر مسئول خساراتی در هر شرایطی بیمه)د

:باشد، در هنگام خسارتکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شدهصورتیقانون بیمه، در10طبق ماده . 59
.گونه مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت نداردگر هیچبیمه) الف
.به محکمه رجوع نمایندبایست براي تعیین مقدار واقعی خسارت گذار میگر و بیمهبیمه) ب
.باشدبیمه دریافتی قابل استرداد نمیقرارداد بیمه باطل است و حق) ج
ww.بوداست با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهدگر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کردهبیمه) د
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آن،بهرسیدنبرايشخصکهسببیوجهت«:استبیمهیک از شرایط صحت عقدکدامبهمربوطعبارتاین.60
؟»باشدمشروعشود،میدینقبولوتعهدحاضر به

اهلیت طرفین)بمشروعیت جهت معامله)الف
حسن نیت طرفین)دموضوع معین مورد معامله)ج

؟باشدنمیطبق قانون بیمه کدام یک از موارد زیر صحیح . 61
.باشدکتبىسندموجببهبایدآنشرایطوبیمهعقد) الف
.نامه قید شودطور صریح در بیمهگر در صورت وقوع حادثه از مواردي است که باید بهمیزان تعهد بیمه) ب
.داردحق تقدمشدهبیمهمالبرطلبکارىهرگونهمقابلدربیمهحقبهنسبتگربیمه) ج
.عقد گرددگذار منگر و بیمهصورت شفاهی بین بیمهتواند بهمیآنشرایطوبیمهعقد) د

....گرقانون بیمه، بیمه14مادهطبق . 62
.بودخواهداونمایندگانیاگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتمسئول) الف
.بودنخواهداونمایندگانیاگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتمسئول)ب
.بودخواهدگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتفقط مسئول) ج
.بودخواهدگذاربیمهاز تقصیر نمایندگانناشیهخساراتفقط مسئول) د

باشد؟نام دیگر عقد معوض چه می. 63
عقد تشریفاتی) بعقد دو تعهدي ) الف

عقد الزم) دعقد جایز) ج
؟نیستکدام گزینه از وظایف و اختیارات بیمه مرکزي ایران .64
توجه به مفاد قانون تأسیس بیمه مرکزي و با،الزم باشدایرانامر بیمه در حسن اجرايايها و مقرراتی که برنامهتهیه آیین) الف
گريبیمه
هاي اتکایی اختیاري از مؤسسات داخلی یا خارجیقبول بیمه) ب
.کنندهاي کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار میتهیه اطالعات الزم از فعالیت)ج
جز شخص ثالث اتومبیلمختلف بیمه مستقیم بههايبیمه مربوط به رشتهتعیین حق) د

تمام یا قسمتی از پرتفوي خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا ........... توانند مؤسسات بیمه می. 65
.چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند

کننده پرتفوهاي بیمه واگذارکننده پرتفوي و قبولمدیر عامل شرکتبا موافقت) الف
گران ایرانبا موافقت سندیکاي بیمه) ب
با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی) ج
عالی بیمهبا موافقت بیمه مرکزي و تصویب شوراي) د

هاي اتکایی اختیاري از موسسات داخلی یا خارجی از وظایف کدام گزینه است؟قبول بیمه. 66
گران ایرانسندیکاي بیمه) بوزارت امور اقتصادي و دارایی) الف

wwهاي بدنیمین خسارتصندوق تأ) دا.ا.جبیمه مرکزي) ج
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در "شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهخسارات واردقانون بیمه اجباري "39براساس ماده . 67
.گیردصورت می. ...........و ........... صورت نقدي و با توافق حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به

مسبب حادثه–مأمور راهنمایی و رانندگی ) بشرکت بیمه مربوط-دیدهزیان)الف
مأمور راهنمایی و رانندگی-قوه قضاییه ) دمسبب حادثه-مالک خودرو) ج

"شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهواردقانون بیمه اجباري خسارات"28براساس ماده .68

.است.......... نهاد هاي بدنیصندوق تأمین خسارت
عمومی غیردولتی)بعمومی دولتی)الف

دولتیغیرخصوصی) ددولتیخصوصی) ج
اثر حوادث ناشی از وسایل قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در"21ماده 3براساس تبصره . 69

بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون یک..................مکلف است هر هاي بدنیصندوق تأمین خسارت"نقلیه
.اقتصادي مجلس ارائه کند

شش سال ) بدوازده ماه) الف
سه سال) دشش ماه) ج

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل قانون بیمه اجباري خسارات وارد"25ماده 1اساس تبصره بر. 70
؟براي بازیافت به مسبب حادثه رجوع کندتواندنمیهاي بدنیتأمین خسارتموارد زیر صندوقکدام یک از در "نقلیه
نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهدر موارد جبران کسري پوشش بیمه)الف
گرتعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه) ب
.باشداگر مسبب حادثه تمایلی به پرداخت نداشته) ج
موارد الف و ب صحیح است) د

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل قانون بیمه اجباري خسارات وارد"حداقل مبلغ بیمه موضوع . 71
.......... .در بخش خسارت مالی"نقلیه
.تعهدات بدنی است%) 5/2(معادل دو و نیم درصد)الف

.تعهدات بدنی است%) 10(ده درصد معادل)ب

.گذار در سال استمجموع حقوق بیمه% )10(معادل ده درصد) ج
.گذار در سال استمجموع حقوق بیمه) 5/0(درصدپنجمعادل ) د

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل قانون بیمه اجباري خسارات وارد"8ماده4براساس تبصره . 72
........... .منظور از خودروي متعارف خودرویی است که"نقلیه
.ارزان باشد) الف
.باشدشود،سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می%) 50(قیمت آن کمتر از پنجاه درصد)ب
.شودخیابان بیش از سایر خودروها دیدهدر سطح ) ج
ww.ترین خودرو موجود در کشور باشدقیمتگران%) 50(قیمت آن کمتر از پنجاه درصد) د
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تواند براي دیده میپس از پرداخت خسارت زیانهاي بدنیصندوق تأمین خسارتگر وبیمهدر کدام یک از موارد زیر .73
؟ربط مراجعه کندشود به مسببان ذيدرصد آن در حکم دادگاه مشخص میبازیافت به نسبت درجه تقصیر که 

.استچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، نقص راه در وقوع حادثه مؤثر بوده)الف
.استچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بوده) ب
هاي اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در قضائی اثبات شود، ایجاد مانع توسط دستگاهچنانچه به حکم مرجع ) ج

.استوقوع حادثه مؤثر بوده
.صحیح استهر سه مورد) د

کدام یک از "شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباري خسارات وارد"براساس. 74
باشد؟رت بدنی میموارد زیر تعریف خسا

.خسارت وارده به موجودات جاندار) الف
قانونموضوعبیمهمشمولحوادثسبببهمعالجههزینهوفوتدیه، بدنبهصدمههرنوعازناشیارشیادیهنوعهر) ب

.نقلیهوسایلازناشیحوادثاثردرثالثشخصبهواردشدهخساراتاجباريبیمه
.جانموجودات جاندار و بیکلیه خسارات وارده به) ج
. شودواردثالثشخصاموالبهقانوناینموضوعبیمهمشمولحوادثسبببهکههاییزیان) د

شده به شخص ثالث در اثر قانون بیمه اجباري خسارات وارد"گر مکلف است در ایفاي تعهدات مندرج در بیمه. 75
.............دیدگان را زیانخسارت وارده به "حوادث ناشی از وسایل نقلیه

.که دیه زن نصف مرد است پرداخت نمایدباتوجه به این) الف
. کندپرداختنامه بیمهتعهداتتاسقفدینوجنسیتلحاظبدون) ب
.که دیه زن ثلث مرد است پرداخت نمایدباتوجه به این) ج
. در تمامی موارد بنابر رأي مراجع قضایی پرداخت کند) د

...............نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت شناخته. 76
.قابل جبران استنامه ثالث خسارت از محل بیمه) الف
. شودجبران میی تأمین خسارت بدنصندوقتوسطوارد به اشخاص ثالث هاي بدنیخسارتصرفاً) ب
. شودارت بدنی جبران میهاي مالی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین خسصرفاً خسارت) ج
هیچکدام) د

شود؟ گر تفسیر میبراساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، هرگونه ابهام یا عدم اطمینان در قرارداد بیمه علیه بیمه. 77
شخصی بودن) بمشروط بودن) الف

یک جانبه بودن) داذعان) ج
شود؟گذار ثبت میشده و نام بیمهطالعات مربوط به محل دارایی بیمهها، انامهبیمهدر کدام بخش ازساختار . 78

ايفقات بیمهتوا) باظهارات) الف
wwشرایط) داستثنائات) ج
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١٣

شود؟گذار میموقع خسارت توسط بیمهاز دیدگاه حقوقی کدامیک از اصول اساسی بیمه منتج به اعالم به. 79
اياصل نفع بیمه) بنیت و اعتماد متقابلاصل حسن ) الف

اصل جانشینی) داصل غرامت) ج
دهد؟بندي را بهتر نشان میکدام گزینه تفاوت بیمه و شرط. 80

شود اما بیمه روشی براي مقابله با ریسک خالصی است که از قبل بندي ریسک سوداگرانه جدید ایجاد میدر شرط) الف
.وجود داشته است

.شودمین میگذار تأگر از هزینه بیمهعت بیمهدر بیمه، منف) ب
.بندي هر دو از نظر اجتماعی فعالیتی غیرمولد استبیمه و شرط) ج
. صحیح استهر سه مورد) د

؟نیستکدام گزینه از فواید بیمه در جامعه . 81
افزایش اعتبار افراد و مشاغل) بها و ریسکالنه خسارتتوزیع عاد) الف

پیشگیري از خسارت) دپیشگیري از ارتکاب جرائم)ج
شود؟محسوب میدائم کلیازکارافتادگی در بیمه حوادث، کدام یک از موارد زیر . 82

ناشنوایی کامل یک گوش) بازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ) الف
نابینایی کامل یک چشم) دبرداشتن فک پایین) ج

آید، وجودشده تغییري بهفعالیت بیمهچنانچه در مدت بیمه حوادث، در شغل یا. 83
گر را مطلع نمایند روز بیمه10گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه) الف
گر نیستند گذار موظف به مطلع کردن بیمهشده یا بیمهبیمه) ب
گر را مطلع نمایند روز بیمه15گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه) ج
گر را مطلع نمایند گذار موظفند ظرف یک ماه بیمهشده یا بیمهبیمه) د

......... .به محض وقوع حادثه غیر از فوت در بیمه حوادث،. 84
گر را مطلع نمایند بیمهع حادثهبعد از وقوروز20ظرف حداکثرگذار موظفندشده یا بیمهبیمه) الف
گر نیستند گذار موظف به مطلع کردن بیمهشده یا بیمهبیمه) ب
گر را مطلع نمایند بیمهبعد از وقوع حادثهروز15ظرف حداکثرگذار موظفندشده یا بیمهبیمه) ج
گر را مطلع نمایندگذار موظفند ظرف یک ماه بیمهشده یا بیمهبیمه) د

............. .بیمه حوادثدر . 85
شود افتد، یک حادثه محسوب میمجموع حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق می) الف
شود افتد، یک حادثه محسوب میمجموع حوادثی که در پنج روز متوالی اتفاق می) ب
شود یک حادثه محسوب میافتد، مجموع حوادثی که در هفده روز متوالی اتفاق می) ج
شود افتد، یک حادثه محسوب میمجموع حوادثی که در پانزده روز متوالی اتفاق می)د

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



١۴

گردد؟میصادرنامبیکارفرمامدنیمسئولیتهايبیمهانواعازیککدام.86
صنعتیوخدماتیکارکنانمقابلدرکارفرمامدنیمسئولیتبیمه)الف
ساختمانیکارفرما در مقابل کارکنان یمدنیتمسئولبیمه)ب
عمرانیکارفرما در مقابل کارکنان یمدنیتمسئولبیمه)ج
.صحیح استمواردهمه)د

گردد؟میمحاسبهاساسیچهبربیمهحقساختمانیکارکنانبرابردرکارفرمامدنیمسئولیتنامهبیمهدر.87
بنانوع)بکارکنانتعداد)الف

.دارنداثربیمهحقمحاسبهدرمواردهمه)دزیربناکلمتراژ)ج
گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا یا غفلت وي در انجام اي بیمهجبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه.88

اي است؟نامهاند، موضوع چه بیمهامور درمانی دچار صدمات جسمی و روانی گردیده
پیراپزشکانوپزشکانايحرفهنامه مسئولیت بیمه)بهابیمارستانفنیمسئوالنمدنیمسئولیتنامهبیمه)الف

شخصییمدنیتمسئولنامهبیمه)دعمومییمدنیتمسئولنامهبیمه)ج
باشد؟شده در بیمه تمام خطر پیمانکاران میهاي ارائهکدام گزینه جزء پوشش. 89

گذار طی دوره نگهداريمسئولیت بیمه) بغیرعمدغفلت، سهل انگاري، خطاي) الف
.صحیح استهر سه مورد) د، لوازم و تجهیزاتخسارت وارده به ابزار) ج

گیرد؟هاي مسکونی تحت پوشش قرار مینامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانکدام یک از خسارات زیر براساس بیمه. 90
نقص یا اشتباه در طرح) بانکاري ساختمهاي ناشی از عایقخسارت) الف

هاي آبنشت لوله) دهاي الزم براي پاکسازي محل و برداشت ضایعاتهزینه) ج
؟ نیستجویی در بازاریابی هاي صرفهشیوهجزءیک کدام. 91

سازي منابعمتمرکز) ببازدید مجدد از مشتریان) الف
مشتریانپاداش دادن به ) دهاي ثابتکاهش هزینه) ج

؟ نیستیک از عوامل زیر مرتبط گذاري با کدامبیمه، تصمیمات قیمتکاروکسبدر . 92
هانامهشده براي بیمهمه پرداختبیحق) الف
سازمانیساختار) ب
اياي و بیمههاي مشاورهفعالیتشده براي کارمزد پرداخت) ج
تسهیالت اعتباريها و بیمهشده براي عدم پرداخت حقبهره پرداخت) د

؟دانیدنمیزیر را براي بازاریابان بیمه صحیح توصیهکدام . 93
یدکنتکرارراخودنامهایلیمیادائماً) الف
دیستهشانلیتحوبهقادرکهدیدهشنهادیپرایخدمات) ب
پرهیز کنید»توانستمیمکاشيا«از تکرار جمله ) ج
wwکه احتمال خرید بیشتري دارنددیکنیابیبازاريافراديبرا) د
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١۵

کدام گزینه است؟    » زندگیبیمه«انگلیسی معادل. 94
Medical Insurance)بExistence Insurance)الف

Personal  Insurance)دLife Insurance)ج

در متون تخصصی بیمه کدام است؟ » Loss«فارسی کلمه معادل. 95
شدهبیمه کمتر از ارزش بیمه)بشده از ارزش بیمهبیمه بیش )الف

خسارت )دنامهبیمه) ج
هاي زیر است؟یک از گزینهکدام» جدول عمر گروهی«معادل انگلیسی کلمه .96

Female) بCohort Life Table) الف Life Table

Mortality Life Table) دLife Table) ج

در متون تخصصی بیمه کدام است؟ » Solvency«فارسی کلمه معادل . 97
المللیبیمه بین) ببیمه اتکایی)الف

توانگري) دهاي اضافی قابل ارائهپوشش) ج
کدام اصطالح زیر است؟ »گربیمه«. 98

Insurer) بInsured)الف

Insurancer) دinsuranced) ج

:اي عبارت است ازقرارداد بیمهمالك انعقاد . 99
نامهصدور بیمه) الف
گذاربیمه توسط بیمهگر و پرداخت حققبول فرم پیشنهاد توسط بیمه) ب
تکمیل فرم پیشنهاد بیمه) ج
گراعالم نرخ توسط بیمه) د

؟نداردسوزي و خطرهاي خاص یک واحد تجاري اثر گري بیمه آتشکدام گزینه در فرآیند بیمه. 100
هاي مدیریت ریسکویژگی) بسابقه پزشکی کارکنان) الف

.موارد الف و ج صحیح است) دسن کارکنان) ج
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