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باشد؟هاي زیر میسوزي کدام یک ازگزینههاي آتشخطرات اصلی در بیمه. 1
صاعقه-سوزيآتش) بشکست شیشه) الف

ترکیدن لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران) دهاسیل و طغیان آب دریاها و رودخانه) ج
اعتباريسوزآتشيهامهیبدریمه،بیعاليمصوب شوراي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا7اساس ماده بر. 2
شود؟یمآغازیزمانچهازگرمهیبتعهدونامهمهیب

مهیبقسط از حقنیپرداخت اولنامه ویمهپس از صدور ب)بحادثهنیاولوقوعزماندر) الف
چکدامیه) دخسارتنیاولپرداختزماندر) ج
سوزي هاي آتشعالی بیمه، در بیمهشورايسوزي، مصوب نامه آتششرایط عمومی بیمه21براساس ماده . 3

.......گذاربیمه
.نامه را فسخ نمایدتواند در هر زمان بیمهمی) الف

.نامه را فسخ نمایدبیمهمی توانداجازه فسخ به او داده است،شخص ثالثدر مواردي که قانون تنها) ب
.نامه را فسخ نمایدتواند بیمهگر به هر دلیل متوقف شود میکه فعالیت بیمهصورتیتنها در)ج
.نامه را فسخ نمایدتواند بیمهنمیهیچ دلیلی به) د
، در صورت وقوع حادثه بیمهعالی سوزي، مصوب شوراينامه آتششرایط عمومی بیمه23براساس ماده . 4

؟باشدنمیگذار ر جزو وظایف بیمهیک از موارد زیسوزي کدامآتش
.که علت حادثه یا ارزیابی خسارت دچار اشکال شودطوريایجاد تغییراتی در مورد بیمه به)الف

روز از زمان اطالع5حداکثر ظرف گرمطلع نمودن بیمه) ب
گربراي تعیین حدود تعهدات بیمهگرگونه همکاري با بیمهانجام هر) ج
رت در موقع یا بعد از وقوع حادثهاقدامات الزم براي جلوگیري از توسعه خساانجام کلیه ) د
گذار و پیشنهاد و اظهار بیمهیمه،بیعاليمصوب شوراي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا15اساس ماده بر. 5

..............گر بیمه
.ارسال گرددروز به اداره کل نظارت بیمه مرکزي30بایستی کتباً و ظرف مدت ) الف

.بایستی کتباً به اداره کل نظارت بیمه مرکزي ارسال گردد) ب
.شده ارسال گرددبایستی کتباً به آخرین نشانی اعالم) ج
.ارسال گرددگرانبه سندیکاي بیمهروز 30بایستی کتباً و ظرف مدت ) د
شوند؟میذکرگزینهکدامدرسوزيآتشهايبیمهاستثنائاتشرایط وکلیات،. 6

یژهویطشرا) بخصوصیشرایط) الف
عمومیشرایط) دشرط خالف ) ج
منظور از فرانشیز در بیمه اتومبیل چیست؟. 7

.گرددنامه مشخص میگر است و میزان آن در بیمهعهده بیمهبخشی از هر خسارت است که بر) الف
.گرددنامه مشخص میمیزان آن در بیمهگذار است و عهده بیمهبخشی از هر خسارت است که بر) ب
.باشدگذار میگر موظف به پرداخت آن به بیمهشده بیمهشدن وسیله نقلیه سرقتی از هر خسارت است که پس از پیدابخش) ج
ww.درصد کل خسارت وارده است50) د
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٢

گر اعالم نشده باشد که به بیمهاي در بیمه بدنه اتومبیل چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه. 8
............است 

.هاي وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشتگونه مسئولیتی براي جبران خسارتگر هیچبیمه) الف
.گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافتتعهدات بیمه) ب
.شودنامه ابطال میبیمه) ج
.گردداز خسارت به مالک قبلی پرداخت میبخشی از خسارت به مالک جدید و بخشی ) د
.است.............. نامه بدنه و جغرافیائی بیمهقلمر. 9

سراسر دنیا) بمحدوده جغرافیایی جمهوري اسالمی ایران) الف
شدهنامه در آن صادراستانی که بیمه)دشدهنامه در آن صادرشهري که بیمه) ج
...................تشدید خطر قبل از وقوع خسارت در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت. ١٠

.مانده مطالبه نمایدبیمه اضافی متناسب با خطر را براي مدت باقیتواند حقگر میبیمه)الف
.گذار مطالبه نمایدنامه محاسبه و از بیمهبیمه اضافی متناسب با خطر را از تاریخ شروع بیمهگر موظف است حقبیمه) ب
.نامه جدید بنمایدگذار مجدداً درخواست صدور بیمهنامه الزاماً باید ابطال گردد و بیمهبیمه) ج
.هاي ب و ج صحیح استگزینه) د

؟نخواهد بودگر در بیمه بدنه اتومبیل، جبران کدام یک از خسارات زیر در تعهد بیمه. 11
هاي ناشی از جنگ و شورشخسارت)الف

تصاب و یا تهاجمهاي ناشی از اعخسارت) ب
.شودنفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میگذار، ذيهایی که عمداً توسط بیمهخسارت) ج
.هر سه گزینه صحیح است)د
ار و سایر اشخاص گذبیمهمسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به75نامه براساس آئین.١٢

غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه با عملیاتنفع که ناشی از عمد، تقصیر، ذي
عهده کیست؟ باشد بهبیمهاي موضوع قرارداد نمایندگیبیمه
.استایران.ا.مرکزي جعهده بیمهبر) الف

.استو نمایندهبیمهصورت تضامنی بر عهده شرکتبه) ب

.بازاریابان استه کارکنان و یاعهدبر)ج
هیچکدام ) د

اي دارد؟ هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفهبیمهنماینده در قبال حق. 13
. 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
. دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نمایدآنها رااي کههفتهقبل از پایان وقت اداري ) ج
و در موارد قبل از پایان وقت اداري روزي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز نماید ) د

. استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید
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بر نمایندگی به امور دیگري نیز اشتغال داشته باشد؟تواند عالوهمیحقیقیآیا نماینده. 14
. عالی اشتغال داشته باشدهاي آموزشی در مؤسسات آموزشتواند به سمتفقط می) الف

.اشتغال داشته باشدنمایندگی شغل فقط باید به) ب
. دولتی وجود داردهاي دولتی و غیرامکان اشتغال در تمام سازمان)ج
هیچکدام) د

هیئت و یا کمیته لغو ایران با تصمیم.ا.اي در صورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزي جاگر پروانه فعالیت نماینده. 15
:شود
. اي داشته باشدتواند فعالیت بیمهاین شخص هرگز نمی) الف

. در شرکت بیمه دیگري فعالیت داشته باشددرمدت لغو پروانه،تواند این شخص می) ب
عنوان نماینده بیمه و یا کنند، بهیک از مراجع مذکور تعیین میتواند پس از لغو پروانه براي مدتی که هر این شخص نمی) ج

.کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد
هیچکدام) د

؟نیستدهند ضروري نامه انجام میکدامیک از شرایط زیر براي کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمه. 16
داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس) الف

گذراندن دوره آموزشی الزم به تشخیص شرکت بیمه) ب
تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران) ج
اد ارتباط با مشتریانداشتن حسن اخالق و رفتار و توانایی ایج) د

یک از تصمیمات زیر توسط کمیته تخلف، کداملف نماینده بیمه، متناسب با نوع در صورت احراز تخ. 17
؟ نیسترسیدگی به تخلفات نماینده قابل اتخاذ 

نامهایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه) الف
لغو پروانه فعالیت ) ب
یک سالحداقلالیت نماینده در یک یا چند رشته بیمه به مدت تعلیق فع) ج
تذکر کتبی به نماینده) د

نامه و پرداخت تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمهبر چه اساسی شرکت بیمه می. 18
به نمایندگان تفویض نماید؟ راايهاي مختلف بیمهخسارت در رشته

براساس درجه بندي نماینده ) بنمایندهاساس سرمایه بر) الف
هبراساس مدرك تحصیلی نمایند) داساس سابقه کار نمایندهبر) ج

شود؟قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت لغو می. 19
.نامه نمایندگی را از دست بدهدکه نماینده حقیقی، هر یک از شرایط مقرر در آیینصورتیدر) 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 گزینه صحیح است) د
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۴

کدام گزینه در مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟ . 20
.کندینمرییتغکارمزدزانیمیابد،افزایشنامهبیمهبیمهحقمیزانعلتهربهکهدرصورتی) الف

.کندنامه کاهش یابد، میزان کارمزد تغییر نمیبیمه بیمهکه به هر علت میزان حقصورتیدر) ب
نامه افزایش یا کاهش یابد، به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد بیمه بیمهکه به هر علت میزان حقصورتیدر)ج

.یافت
.دباشبیمه خالص میخت کارمزد، حقاي پردامبن) د

عالی بیمه کدام گزینه صحیح است؟شوراي83نامه شماره طبق آیین. 21
.مجاز است83نامه شماره شده در آیینهرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرپرداخت) الف

.مجاز و ممنوع استغیر 83نامه شماره شده در آیینهرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرپرداخت) ب
.با مجوز بیمه مرکزي مجاز است83نامه شماره شده در آیینهرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرپرداخت) ج
هیچکدام) د

، نماینده فروش بیمه عمر54نامه شماره براساس آیین. 22
.مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادي است) الف

.انواع بیمه عمر استریابی و عرضهمجاز به بازا) ب
.مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر گروهی است) ج
.صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است) د

کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟. 23
75نامه معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین) الف

75نامه ایندگان حقیقی در آییندرصد کارمزد نم85حداکثر ) ب
75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین70حداکثر ) ج
75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین90حداکثر ) د

در صورت هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از قصور نماینده ، 54نامه شماره براساس آیین. 24
شدگان و اشخاص ثالث است؟گذاران، بیمهکسی مسئول پاسخگویی و جبران بیمهفروش بیمه عمر، چه

شرکت بیمه) بخود نماینده) الف
بیمه مرکزي) دصورت بالمناصفه نماینده و شرکت بیمه به) ج

:ازعبارت استهاي زندگی در بیمهبیمه حقنرخمحاسبه ترین عامل در مهم. 25
بیمهالگوي پرداخت حق) بشدهسن بیمه)الف

.صحیح استهر سه مورد) دهاي فوت و حیاتسرمایه) ج
هاي عمر چگونه است؟نامهسقف وام و شرایط آن در بیمه. 26

.بیمه یکجا پرداخت شده باشدسرمایه با این شرط که حق%10حداکثر تا ) الف
ارزش بازخریدي %10حداکثر تا ) ب
بیمه دو سال تمام ارزش بازخریدي پس از پرداخت دست کم حق%90حداکثر تا میزان ) ج
%18شده با نرخ سود هاي پرداختبیمهحق%50حداکثر تا ) د
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:گذار کسی است کهدر بیمه عمر، بیمه. 27
.نمایدگر منعقد میقرارداد بیمه را با بیمه) الف

دهدانجام میارزیابی خسارت رادرصورت وقوع ریسک موضوع بیمه، ) ب
.شودفوت یا زنده ماندن وي در سرسید معین موجب اجراي قرارداد بیمه می) ج
هیچکدام) د

گذار چگونه عمل ، شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه68نامه طبق آیین. 28
کند؟می
.کنداي را نقدي پرداخت میسود مشارکت هر سال بیمه) الف

.گردداي قابل پرداخت نیست و صرفاً در انتهاي قرارداد بیمه محاسبه و پرداخت میمشارکت در انتهاي هر سال بیمهسود ) ب
.گرددمینامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظوربیمه یکجا براي افزایش سرمایه بیمهحقعنوان اي بهسود مشارکت هر سال بیمه) ج
.کندالف یا ج عمل میهاي ی از روشگذار، به یکبرحسب توافق با بیمه) د

،   )68(هاي زندگی نامه بیمهبراساس آیین. 29
.هاي زندگی عرضه نمایندتوانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهموسسات بیمه می) الف

.پذیر استزندگی امکانهاي نامهقبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو یا هزینه معالجات در بیمه) ب
.صورت مستمري پرداخت نمایندهاي زندگی را بهتوانند تعهدات انواع بیمهموسسات بیمه نمی) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

گردد در متعهد می.. ....بیمه عمر قراردادي است که به موجب آن : توان گفتدر تعریف بیمه عمر می. 30
در موعد مقرر، مبلغ معینی را یکجا یا ... ....در صورت فوت یا زنده ماندن .. ....بیمه توسط ازاي پرداخت حق

. نامه بپردازدبیمه. .....صورت مستمري به به
گذاربیمه-نفعذي-شدهبیمه-گربیمه) بنفعذي-شدهبیمه-گربیمه-گذاربیمه) الف

نفعذي-شدهبیمه-گذاربیمه-گربیمه) دنفعذي-گربیمه-گذاربیمه-شدهبیمه) ج
شدن سال درخواست مخفف2قرار گرفته و پس از مختلط خطر فوت و حیاتاي تحت پوشش بیمه شدهبیمه. 31

؟تقسیم خواهد شدچگونه سرمایه مخفف نامهدر این بیمه. نمایدنامه را میبیمه
براساس اندوخته ریاضی) بنامهبیمهموجود هاي به نسبت سرمایه) الف

براساس ارزش بازخرید) دگذاربراساس درخواست بیمه) ج
بیمه،پرداخت هر قسط حقفوت و تشکیل سرمایه، در صورت عدمدر بیمه مختلط خطر . 32

.شودنامه باطل میبیمه) الف
.شودمیسررسیدنامه بیمه) ب
.شودنامه بازخرید میبیمه) ج
.شودمین مینامه تأاز محل ذخیره ریاضی بیمهبیمه خطر فوتحق) د

نامه را دارد؟گذار از چه زمانی امکان بازخرید بیمهگذاري، بیمهدر بیمه عمر و سرمایه. 33
.بیمه پرداخت کرده باشدماه تمام حق6حداقل ) الف

.بیمه پرداخت کرده باشدل تمام حقحداقل یک سا) ب
.رداخت کرده باشدبیمه پل تمام حقحداقل دو سا) ج
ww.بیمه پرداخت شده باشدل اولین حقحداق) د
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چیست؟  عالی بیمهشوراي74نامهدر ایران طبق آئینتکمیلیدرمانهايموضوع بیمه. 34
شدگان است هاي اضافی درمانی بیمههاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري، حادثه و سایر پوششجبران بخشی از هزینه) الف

.گر قرار گرفته استنامه در تعهد بیمهگر پایه نیست و طی این بیمهکه در تعهد بیمه
شدگان است که هاي اضافی درمانی بیمههاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري، حادثه و سایر پوششجبران تمام هزینه) ب

.گر قرار گرفته استهنامه در تعهد بیمو طی این بیمهبودهگر پایه تعهد بیمهمازاد بر
شدگان است که در هاي اضافی درمانی بیمههاي بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماري، حادثه و سایر پوششجبران تمامی هزینه) ج

.گر قرار گرفته استنامه در تعهد بیمهگر پایه بوده و طی این بیمهتعهد بیمه
هیچکدام) د

؟  تکمیلی کدامندبیمه درمان مبانی تعیین نرخ حق. 35
جنسیت) بسن ) الف

.هر سه مورد صحیح است) دحرفه و شغل )ج
هاي درمان قابل پوشش است؟بیمه اضافی در بیمهزیر با پرداخت حقاستثنائاتکدامیک از . 36

جنگ) بحوادث طبیعی) الف
.هرسه مورد صحیح است) دهزینه اطاق خصوصی) ج

در بیمه درمان تکمیلی چیست؟"دوره انتظار"منظور از . 37
گذاردوره زمانی الزم براي اعالم خسارت توسط بیمه) الف

.گر تعهدي به پرداخت خسارت ندارددوره زمانی که طی آن بیمه) ب
.نامه استدوره انتظار، همان مدت بیمه) ج
دوره زمانی الزم براي انجام امور بستري بیمار در بیمارستان) د

پس از دریافت اسناد و مدارك الزم که به ........مکلف است حداکثر طی گر هاي باربري بیمهدر بیمه.38
.ها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند خسارت را پرداخت نمایداستناد آن

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

اتاق بازرگانی ها توسطالملل کاال که رسمیت آناي از اصطالحات متداول در تجارت بینمجموعهبه .39
گویند؟شده چه میالمللی تأییدبین
اینکوترمز) بEXW) الف

FAS)دFCA)ج

باشد؟میAهاي باربري کدام گزینه جزء استثنائات مجموعه شرایط در بیمه. 40
عادينشت و ریزش ) الف

علت عیب ذاتی یا ماهیت کاالي مورد بیمهدیدن یا هزینه بهشدن، آسیبتلف) ب
کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجارهشدن، آسیبتلف)ج

هاانجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن
ww.هر سه گزینه صحیح است) د
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٧

هاي حمل کاال یک مبلغ کلی مورد توافق قرار گرفته و براساس آن، مورد نامهدر کدام یک از انواع بیمه. 41
گیرد؟اي که حمل آن به دفعات انجام خواهد گرفت، تحت پوشش بیمه قرار میبیمه
هاي شناورنامهبیمه) بهاي جمعینامهبیمه) الف

دهاي بازقراردا) دقراردادهاي عمومی) ج
بعد از تاریخ صدور .......... گذار موظف است کاالي مورد بیمه را حداکثر تا هاي باربري، بیمهدر بیمه.42

.نامه حمل نمایدبیمه
چهار سال )بپنج سال) الف

دو سال) دسه سال ) ج
افتادن به هنگام بارگیري و یا علت ا شناور و یا تلف کلی هر بسته بهشدن کلی هربسته در کشتی یتلف.43

؟گیردنمیتخلیه کشتی یا شناور براساس کدام شرایط تحت پوشش قرار
Bشرایط ) بAشرایط ) الف

.هاي الف و ب صحیح استگزینه) دCشرایط ) ج
هاي زیر صحیح است؟ عالی بیمه کدامیک از گزینهشوراي81نامه شماره طبق آیین. 44

عایت هاي بیمه با رهاي بیمه است که شرکتبیمه انواع رشتهمعیارهاي عمومی تعیین نرخ حقجزوتوجه به تابع توزیع ریسک ) الف
.آنها باید تعیین نرخ نمایند

عایت هاي بیمه با رهاي بیمه است که شرکتبیمه انواع رشتهمعیارهاي عمومی تعیین نرخ حقجزوهاي اداري و عملیاتی هزینه) ب
.آنها باید تعیین نرخ نمایند

عایت آنها هاي بیمه با رهاي بیمه است که شرکتبیمه انواع رشتهمعیارهاي عمومی تعیین نرخ حقجزوکلوزهاي مورد استفاده ) ج
.باید تعیین نرخ نمایند

.هاي الف و ب صحیح استگزینه) د
حقیقی،کارگزاريپروانهري براي متقاضیکدامیک از موارد زیر جزو ضوابط اعطاي پروانه کارگزا. 45

؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعامل
کشوررسمیادیانازدیگریکییااسالمبهاعتقاد) الف

سنسال25حداقلداشتن) ب
فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتاییدموردکارشناسیمدركحداقلداشتن) ج
ايسال سابقه فعالیت بیمه3حداقل داشتن ) د

عضوومدیرعاملسمتتصديجهتپیشنهاديفردوحقیقیکارگزاريپروانهدر چه صورت متقاضی. 46
شوند؟حقوقی از شرکت در آزمون بیمه مرکزي معاف میبیمهکارگزارمدیرههیئتايبیمه

.شوندهرگز معاف نمی) لفا
.نمایندگی حقوقی داشته باشندقبل از اخذ کارگزاري، ) ب
.مدرك کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند) ج
.باشندداشتهايبیمهمفیدکارسابقهسالدهحداقلمرکزيبیمهتشخیصبه) د
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٨

شود؟کارگزار بیمه حقوقی چگونه ثبت می. 47
.ریالمیلیونپانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) الف

.ریالمیلیونپانصدومیلیارددواولیهسرمایهحداقلباعامسهامیتعاونییاعامسهامیشرکت) ب
.ریالمیلیوندو میلیارد و پانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) ج
موارد الف یا ب صحیح است ) د

کند؟صادر میچه مدتبرايراکارگزاريپروانهمرکزيبیمه. 48
سه سال) بیک سال) الف

ده سال) دپنج سال ) ج
گردد؟مورد در پروانه کارگزاري درج نمیکدام . 49

تحصیالت کارگزار) بکارگزارکارمحلنشانی) الف
.هیچکدام) دغیر قابل انتقال بودن پروانه) ج

وي شخص کارگزار ضروري است؟ اي از سخرید کدام رشته بیمه. 50
بیمهکارگزاريفعالیتايحرفهبیمه مسئولیت) ببیمه درمان تکمیلی کارکنان) الف

.هر سه مورد صحیح است) دسوزي محل فعالیت کارگزار   بیمه آتش) ج
کدام گزینه در مورد تغییر مدیرعامل کارگزاري حقوقی صحیح است؟  . 51

.شودهیات مدیره انجام میبا تصویت) الف
.شودبا نظر شخص مدیرعامل و موافقت سایر اعضاي هیات مدیره انجام می) ب
.شودداران انجام میبا درخواست اکثریت سهام) ج
.استمرکزيبیمهکتبیموافقتاعالمبهمنوط) د

کارگزار براي کدام نهاد اجباري است؟  مالیدورهآخرینمالیاتیاظهارنامهارسال ساالنه تصویر. 52
بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران) بسازمان امور مالیاتی کشور ) الف

.هر سه مورد صحیح است) دهاي بیمه طرف قرارداد با کارگزاريکلیه شرکت) ج

:گذاران بیمهتوسطبیمه مرکزي دریافت خسارت 71نامه طبق آیین. 53
پذیر استگر امکانمراکز پرداخت خسارت بیمهبرخیفقط در) الف

پذیر استگر امکاندر کلیه مراکز پرداخت خسارت بیمه) ب
پذیر استگذار امکانشده توسط بیمهقط در مراکز پرداخت خسارت انتخابف) ج
.پذیر استنامه امکانکننده بیمهه صادرفقط در شعب) د

؟نیستگر هاي زیر وظیفه بیمهرسانی در خصوص کدامیک از جنبهاطالع. 54
نحوه رسیدگی به شکایت در خصوص خسارت قابل پرداخت) بمیزان خسارت قابل پرداخت) الف

.ب و ج صحیح است) دنحوه وقوع حادثه به افکار عمومی) ج
نامه آیینگذاران در شرکت بیمه، توصیه شما طبق شدگان یا بیمهدر صورت عدم رسیدگی به شکایت بیمه. 55
بیمه مرکزي چیست؟71

ارجاع پرونده به داوري) بارجاع پرونده به محاکم قضایی) الف
wwارجاع پرونده به بیمه مرکزي) دارجاع پرونده به کارشناسان رسمی ) ج
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نامند؟پردازد چه میگر میگذار به بیمهوجهی را که بیمهقانون بیمه، 1طبق ماده . 56
بیمهسرمایه) الف

بیمهحق) ب
مبلغ خسارت ) ج
التفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بالفاصله قبل از خسارت با ارزش آن پس از خسارتبهما) د

توان باشد نسبت به بقیه قیمت میکه مالی به کمتر از قیمت بیمه شدهصورتیدرقانون بیمه، 9طبق ماده. 57
..........صورت دراینآن را بیمه نمود 

.بوداست مسئول خواهدگران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کردههر یک از بیمه) الف
.طور مساوي مسئول جبران خسارت هستندگران بههر یک از بیمه) ب
.گرددنامه بعد از وقوع اولین حادثه منفسخ میبیمه) ج
.بیمه قابل استرداد نیستو حقگردد نامه باطل میدثه این بیمهبعد از وقوع اولین حا) د

نیست؟در موقع تشدید خطر کدام عبارت صحیح قانون بیمه، 16طبق ماده. 58
.گذار پیشنهاد کندنموده به بیمهبیمه اضافه را معینگر حق دارد حقگذار باشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) الف
.گذار پیشنهاد کندنموده به بیمهبیمه اضافه را معینگر حق دارد حقگذار نباشد، بیمهبیمهنتیجه عمل خود اگر تشدید خطر در) ب
.گذار پیشنهاد کندنموده به بیمهبیمه اضافه را معینگر حق ندارد حقگذار نباشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) ج
گذار پیشنهاد کند و بیمه اضافه را معین نموده به بیمهگر حق دارد حقاشد، بیمهگذار بنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) د

.تواند قرارداد را فسخ کندگر میبیمه اضافه نشود، بیمهگذار حاضر به قبولی و پرداخت حقکه بیمهدرصورتی
:دیگريگذار یا انتقال موضوع بیمه به در صورت فوت بیمهقانون بیمه، 17طبق ماده .59

.گر حق فسخ عقد بیمه را داردفقط بیمه) الف
.الیه حق فسخ عقد بیمه را داردفقط ورثه یا منتقل) ب
.گرحق فسخ نداردبیمه) ج
.الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشتگر یا ورثه یا منتقلهر یک از بیمه) د

دیگربهنسبتگذارانبیمهازککدامیگر،بیمهورشکستگیصورتدرقانون بیمه، 32طبق ماده. 60
حق تقدم دارند؟گذارانبیمه
عمرهايبیمهرشته) بهاي اتومبیلرشته بیمه) الف

.الف و ج صحیح استموارد) دهاي مسئولیترشته بیمه) ج
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگري در چه صورتی باطل بیمه،قانون23مادهطبق. 61

؟ باشدنمی
. باشددادهکتباًراخودرضایتقبالًشخصآنکهدرصورتی) الف
.گذار شودنامه عاید بیمهکه منفعت بیمهدرصورتی) ب
.باشدندادهکتباًراخودرضایتقبالًشخصآنکهصورتیدر) ج
.گذار نشودنامه عاید بیمهکه منفعت بیمهدرصورتی) د
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١٠

درعادلهقیمتبراضافهتقلبقصدبارامالیاونمایندهیاگذاربیمهچنانچهبیمه،قانون11مادهطبق.62
کند؟میپیداسرنوشتیچهبیمهعقدباشد،دادهقرارداد، بیمهعقدموقع

.شودمیباطل) ب.شودفسخ می) الف
.قوت خود باقی استبه) د.گرددمنفسخ می) ج

وجهپرداختازايدرکندمیتعهدطرفیکآنموجببهکهاستعقديبیمهبیمه،قانون1مادهطبق.63
و............رامتعهدنمایدرا جبرانواردهخسارتحادثهبروزیاوقوعصورتدردیگرازطرفوجوهییا

.نامند................ راتعهدطرف
نفعحق بیمه، ذي) بگرگذار، بیمهبیمه) الف

گرنفع، بیمهذي) دگذار بیمهگر،بیمه) ج
شود با چه کسی خواهد بود؟هایی که به آن عملیات بیمه اطالق میتشخیص فعالیت.64

گران ایرانسندیکاي بیمه) بهیئت وزیران) الف
مجمع عمومی) دعالی بیمهشوراي) ج

؟نیستکدام گزینه جزء ارکان بیمه مرکزي. 65
عالی بیمهشوراي) بعاملت هیئ) الف

گران ایرانسندیکاي بیمه) دبازرسان) ج
عهده چه کسی است؟عالی بیمه برریاست شوراي.66

رئیس کل بیمه مرکزي ایران بدون شرکت در اخذ رأي) الف
رئیس شرکت سهامی بیمه ایران بدون شرکت در اخذ رأي) ب
اخذ رأيت بازرگانی بدون شرکت در معاون وزار) ج
معاون وزارت امور اقتصادي و دارایی بدون شرکت در اخذ رأي) د

سامانه جامع حوادث "هاي زیر موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در کدامیک از دستگاه. 67
ثبت کنند؟"رانندگی

آموزش و پرورش) ب، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت)الف
.موارد الف و ج صحیح است) دنیروي انتظامی)ج

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل قانون بیمه اجباري خسارات وارد"62براساس ماده . 68
:کندعنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفیرگاه شخصی برخالف واقع خود را بهه"نقلیه
.شودبه مجازات حبس درجه هفت محکوم می)ب.کندیتنها اخطار شفاهی دریافت م) الف

هیچکدام) د.اگر خسارت شدید نباشد مجازاتی ندارد) ج
:هاي بدنی عبارتند ازاعضاي مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت. 69

، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزي )رئیس مجمع(وزراي امور اقتصادي و دارایی ) الف
، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري )رئیس مجمع(، وزراي امور اقتصادي و دارایی )بدون حق راي(دادستان کل کشور ) ب
مقام رئیس کل بیمه مرکزي، نماینده دادستان کل کشورحسابرس قانونی، مدیر صندوق، قائم) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین خسارتهاي درکدام یک از موارد زیر خسارت. 70
شود؟بدنی جبران می

نامه انقضاي بیمه) بامهنفقدان بیمه) الف
ww.صحیح استهر سه موارد) دبطالن قرارداد بیمه ) ج
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١١

؟باشدنمیهاي بدنیکدام یک از موارد زیر جزو منابع مالی صندوق تأمین خسارت. 71
گذاري وجوه صندوقحاصل از سرمایهدرآمد) الف

هاي وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشوراز جریمه%) 20(بیست درصد ) ب
از مالیات پرداختی توسط مسببان حادثه%) 20(بیست درصد ) ج
هاي اعطایی از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقیکمک) د

که با استفاده از ابزارمناسب، امکان شناسایی هاي زیر موظف است ترتیبی اتخاذ کندکدام یک از گزینه. 72
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی قانون بیمه اجباري خسارات وارد"نامه موضوعوسایل نقلیه فاقد بیمه

براي پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود؟"از وسایل نقلیه
اي بیمههبیمه مرکزي و شرکت) بنیروي انتظامی) الف

.موارد الف و ج صحیح است) دهاي بدنیصندوق تأمین خسارت) ج
حادثه در سامانه جامع جزئیاتبر ثبت پلیس راه حسب مورد مکلفند عالوهادارات راهنمایی و رانندگی و. 73

.نمایندتسلیم نموده، رسید دریافت . ...........و .......... ...اي از آن را به حوادث رانندگی، نسخه
گربیمه-بیمه مرکزي) بمسبب حادثه–دیده زیان) الف

بیمه مرکزي-گربیمه) دبیمه مرکزي-گرانسندیکاي بیمه) ج
قانون بیمه اجباري خسارات "هاي بیمه که ممکن است در اجرايکلیه اختالفات بین صندوق و شرکت. 74

ب از افراد زیر وسیله هیأتی مرکوجودآید، بهبه"وسایل نقلیهشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وارد
:شودفصل میوحل
و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزي، صندوق و دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستري) الف

گران هرکدام یک نفربیمه) سندیکاي(اتحادیه 
اي از نیروي انتظامی به انتخاب بیمه مرکزيبیمه به انتخاب وزیر دادگستري و نمایندهدو نفر حقوقدان آشنا با حقوق ) ب
اي از نیروي گران هر کدام یک نفر و نمایندهبیمه) سندیکاي(سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزي، صندوق و اتحادیه ) ج

انتظامی به انتخاب وزیر دادگستري
) سندیکاي(یمه به انتخاب بخش حقوقی بیمه مرکزي، دو متخصص بیمه به انتخاب اتحادیه دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق ب) د

گران و دو نماینده از نیروي انتظامی به انتخاب وزیر دادگستري بیمه
شده به قانون بیمه اجباري خسارات وارد"هاي بیمه در اجرايدر صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت. 75

، بیمه مرکزي در کدام یک از اقدامات زیر قبل از اتخاذ "دث ناشی از وسایل نقلیهشخص ثالث در اثر حوا
کند؟گران ایران را اخذ میتصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه

عالی بیمهاي حداکثر یک سال با تأیید شورايتعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه بر) الف
بیمه به پرداخت جریمه نقديمحکوم نمودن شرکت ) ب
توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د
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کدام "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس . 76
باشد؟یک از موارد زیر تعریف شخص ثالث می

سال 18هر شخص باالي ) الف
راننده مسبب حادثه ) ب
هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناي اعضاي خانواده مسبب حادثه) ج
هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناي راننده مسبب حادثه) د

؟شودنمیهاي اموال محسوب بیمهوي زیر جزهاکدام یک از بیمه. 77
بیمه حمل ونقل کاال) ببیمه آتش سوزي) الف

بیمه بدنه اتومبیل) دعمربیمه) ج
هاي زیر است؟نامههاي مهندسی از نظر موضوع جزء کدامیک از بیمهبیمه. 78

هاي مسئولیتبیمه) بهاي اموالبیمه)الف
هیچکدام) دهاي اشخاصبیمه) ج

؟نیستهاي بیمه اجتماعی در ایران کدام یک از موارد زیر جزء پوشش. 79
بازنشستگی          )ببیکاري) الف

بیمه درمان تکمیلی) دبارداري) ج
گذار گر از نتایج اعمال عمدي بیمهاز دیدگاه حقوقی کدامیک از اصول اساسی بیمه منتج به مصونیت بیمه. 80
شود؟می
اياصل نفع بیمه) باصل حسن نیت و اعتماد متقابل ) الف

اصل جانشینی) داصل غرامت) ج
کند؟کدامیک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را تقویت می. 81

اصل سبب بالفصل خسارت) باصل حسن نیت و اعتماد متقابل) الف
اياصل نفع بیمه) داصل مشارکت) ج

عهده کیست؟هاي حوادث برمت نقص عضو در بیمهتعیین غرا.82
گذارپزشک معتمد بیمه) الف

گرپزشک معتمد بیمه) ب
گذار و یک پزشک دیگر به انتخاب آن دو پزشکگر و بیمهکمیسیون پزشکی متشکل از پزشک بیمه)ج
پزشکی قانونی) د

:هاي اصلی در بیمه حوادث عبارتند ازپوشش. 83
ازکارافتادگی دائم) بفوت و نقص عضو ) الف

.صحیح استموارد الف و ب) دغرامت روزانه) ج
؟ نیستنامه حوادث صحیح کدام جمله در مورد بیمه.84
گردد نفع پرداخت مینامه به ذينامه، سرمایه بیمهعلت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمهشده بهدر صورت فوت بیمه) الف

شودعنوان غرامت پرداخت میشده، درصدي از سرمایه بیمه بهصورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمهدر) ب
شودعنوان غرامت پرداخت میشده، صددرصد سرمایه بیمه بهدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه) ج
wwشودعنوان غرامت پرداخت میدي از سرمایه بیمه بهشده، درصدر صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بیمه) د
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؟نیستهاي حوادث اشخاص گر در بیمهکدامیک از موارد زیر جزو تعهدات بیمه. 85
آلودگی هوا ) بهاري و کزاز) الف

دفاع مشروع بیمه شده) دمسمومیت با گاز) ج

متصدیان حمل کدام است و بر چه اساسی مشخص نامه مسئولیت بیمه و خسارت در بیمهمبناي محاسبه حق. 86
شود؟می
اظهارات صاحبان محموله-قیمت واقعی محموله تحت پوشش در مبدأ)الف

سندیکانظر -مقصدمحموله تحت پوشش در یواقعقیمت)ب
نظربیمه مرکزي-مقصدمحموله تحت پوشش در یواقعقیمت)ج
نظر کارشناسان-مقصدمحموله تحت پوشش در یواقعقیمت)د

گر باید با استفاده از افزاري که بیمهنامه مسئولیت متصدیان حمل، هزینه تهیه، نصب و پشتیبانی نرمدر بیمه.87
گذار را ثبت کند و ارائه دهد بر عهده کیست؟آن اطالعات مورد نیاز بیمه

گربیمه)بگذاربیمه)الف
هیچکدام)دنهاد ناظر)ج

نامه مسئولیت متصدیان حمل صحیح است؟ بیمه، بیمهگزینه در مورد حقکدام. 88
.بپردازدیکجاصورت آنها را بهیدباگذاریمهاست و بمحاسبهقابلبیمهقراردادانعقادابتدايدربیمهحقکلمیزان)الف

.بپردازدیقسطیایکجاصورت آن را بهتواندمیگذاریمهقابل محاسبه است و بیمهانعقاد قرارداد بيدر ابتدایمهبکل حقمیزان)ب
بیمهخواهدمیکهايمحمولههربیمهگذار باید حقبیمه در ابتداي انعقاد قرارداد بیمه قابل محاسبه نیست و بیمهمیزان کل حق)ج

.بپردازدگربیمهبهجداگانهطوربهراکند
هیچکدام)د

گیرد؟خطر نصب قرار مینامه تمامزیر تحت پوشش بیمههاي کدام یک از خسارت. 89
هاي ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفاي حریقخسارت) الف

نوسان برق) ب
سوزيآتش) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

هاينامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهاي تحت پوشش در بیمهها و هزینهکدام گزینه جزء خسارت. 90
مسکونی است؟

.شودنفع به موضوع بیمه وارد میگذار یا ذيهایی که عمداً یا سهواً توسط بیمهخسارت) الف
ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان) ب
.که ناشی از عیوب پنهان نباشدخسارات ناشی از رانش یا جابجایی زمین درصورتی) ج
هاي زیر زمینیهاي آب و فاضالب عمومی یا آبوله، نشت لهاي مجاورخسارت ناشی از ساختمان) د

تمرکز بر چیست؟»بازاریابی«دگاهیددر . 91
بیشترفروش) بنیاز مشتري ) الف

wwدرآمد بیشتر ) دمحصول بهتر ) ج
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دانید؟کدام توصیه زیر را براي بازاریابان بیمه صحیح می. 92
.یدکنمشتري را متهم) الف

.امور رو به پیشرفت هستند بازاریابی را متوقف کنید و کمی استراحت کنیدوقتی) ب
.از مشتري ناخشنود دوري کنید) ج
.دینکنیابیبازارنامناسبافراديبرا) د

؟باشدنمیکدام گزینه جزو مشکالت بازاریابی بیمه در ایران . 93
نبود توسعه فرهنگ بیمه )الف

برنامه تبلیغاتی نامناسب )ب
اي نمایندگان فروش بیمه اخالق غیرحرفه)ج
هاي بیمه ناکارآمد و بدون توانگري با محصوالت بدشرکت) د

در متون تخصصی بیمه کدام است؟»Policy«فارسی کلمه معادل. 94
سیاست )بنامهبیمه) الف

بیمه خطرات سیاسی )داي سیاست بیمه)ج
کدام گزینه است؟    » ولیتئهاي مسبیمه«معادل انگلیسی . 95

Reliability Insurance)بResponsibility Insurance)الف

Replication Insurance)دLiability Insurance)ج

است؟در متون تخصصی بیمه کدام »Insurance Broker«معادل فارسی کلمه . 96
شکست بازار بیمه)بنامه صادرکننده بیمه) الف

کارگزار بیمه )دجنگ قیمتی بیمه )ج
باشد؟       به چه معنا می» Term Life Insurance«اصطالح . 97

بیمه عمر جامع) ببیمه عمر زمانی  ) الف
بیمه عمر مستمري) دعمرتمامبیمه ) ج

کدام اصطالح زیر است؟ »شدهبیمه«. 98
Reinsurance) بInsured)الف

Insurancer) دinsuranced) ج

اي را هاي بیمهبیمه بسیاري از ریسکسازد تا میزان حقگران را قادر میهاي زیر بیمهکدام یک از گزینه. 99
به نحوي دقیق ارزیابی کنند؟

حد اعالي حسن نیت اصل)بقانون اعداد بزرگ ) الف
.هر سه مورد صحیح است) داصل جبران خسارت   ) ج

چه مدتی معتبر است؟ براينرخ بیمه پیشنهادي معموالً . 100
به مدت یکماه) بشدهدر روز اعالم) الف

براي مدت نامعلوم) دشدهبراي مدتی که اعالم) ج
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