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صحیح است؟» مخاطره«هاي زیر در مورد عبارت یک از گزینهکدام. 1
.علت خسارت، مخاطره گویندبه) الف

.دهدرا افزایش میمخاطره وضعیتی است که احتمال تحقق خسارتی را ایجاد کرده و یا آن ) ب
.گري مخاطره گویندهاي سربار بیمهبه هزینه) ج
.کندنوعی از عملیات بیمه است که تمام یا قسمتی از تعهدات شرکت بیمه را به دیگري منتقل می) د
.........اي، بنابر اصل نفع بیمه. 2

.نفع استکند ذيچه بیمه میگذار در بقاي آنبیمه) ب.گذار متقابل استگر و بیمهمنافع بیمه) الف
.گر منافعش در این است که خسارتی رخ ندهدبیمه) د.گذار منافعش در این است که خسارتی رخ ندهدبیمه) ج
و شدت خسارت ممکن ........ هایی است که احتمال وقوع خسارت در آنها اولویت خرید بیمه براي ریسک. 3

.است......... 
باال، باال) بباال، پایین) الف

پایین، باال) دپایین، پایین) ج
؟نیستصحیح » شرکت بیمه وابسته«هاي زیر در مورد یک از گزینهکدام. 4

.کندنهادي است که شرکت بیمه مادر آن را ایجاد و کنترل می) الف
.دکناي است که براي مالک یا مالکان شرکت سهامی خود، پوشش بیمه فراهم میشرکت بیمه) ب
.شده آنها تأسیس شده استهاي جمعکردن ریسکها براي بیمهتوسط گروهی از شرکت) ج
. سال به سال دیگر ایجاد کندها از یکاستفاده از شرکت بیمه وابسته ممکن است تفاوت زیادي بین هزینه) د
هاي زیر است؟یک از گزینهاهداف مدیریت ریسک قبل از وقوع خسارت کدام. 5

کاهش نگرانی) بفاده بهینه از منابعاست) الف
.هر سه گزینه صحیح است) درعایت الزامات قانونی) ج
یاوجهپرداختازايدرکندمیتعهدطرفیکآنموجببهکهاستعقديبیمهبیمه،قانون1مادهطبق.6

طرفو..........رامتعهدنمایدرا جبرانواردهخسارتحادثهبروزیاوقوعصورتدردیگرازطرفوجوهی
.نامند.......... راتعهد
نفعبیمه، ذيحق) بگرگذار، بیمهبیمه) الف

گرنفع، بیمهذي) دگذار بیمهگر،بیمه) ج
نیست؟یک از عبارات زیر صحیح در موقع تشدید خطر کدامقانون بیمه، 16طبق ماده. 7

.گذار پیشنهاد کندنموده به بیمهبیمه اضافه را معینگر حق دارد حقگذار باشد، بیمهخود بیمهنتیجه عمل اگر تشدید خطر در) الف
.گذار پیشنهاد کندنموده به بیمهبیمه اضافه را معینگر حق دارد حقگذار نباشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) ب
.گذار پیشنهاد کندنموده به بیمهبیمه اضافه را معینگر حق ندارد حقنباشد، بیمهگذارنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) ج
گذار پیشنهاد کند و بیمه اضافه را معین نموده به بیمهگر حق دارد حقگذار باشد، بیمهنتیجه عمل خود بیمهاگر تشدید خطر در) د

.تواند قرارداد را فسخ کندگر میفه نشود، بیمهبیمه اضاگذار حاضر به قبولی و پرداخت حقکه بیمهدرصورتی
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دیگربهنسبتگذارانبیمهازیککدامگر،بیمهورشکستگیصورتدرقانون بیمه، 32طبق ماده . 8
حق تقدم دارند؟گذارانبیمه
عمرهايبیمهرشته) بهاي اتومبیلرشته بیمه) الف

هاي مهندسیبیمهرشته ) دهاي مسئولیترشته بیمه) ج
درعادلهقیمتبراضافهتقلب،قصدبارامالیاونمایندهیاگذاربیمهچنانچهبیمه،قانون11مادهطبق.9

کند؟میپیداسرنوشتیچهبیمهعقدباشد،دادهقرارداد، بیمهعقدموقع
.شودمیباطل) ب.شودفسخ می) الف

.خود باقی استقوت به) د.گرددمنفسخ می) ج
عقدبقاءبهرضایتانحاءازنحويخطر بهتشدیدازاطالعازپسگربیمهاگرقانون بیمه، 16طبق ماده .10

باشد،کرده دریافتگذاربیمهازمراتبازاطالعازپسرابیمهحقاقساطآنکهمثلباشدداده قرارداد
..... ......گربیمهصورتدراین

.نمایدفسخراقراردادیاکندمطالبهگذاربیمهازومحاسبهرااضافیبیمهحقاعالمیخطرتشدیدبهاستنادباتواندمی)الف
.نمایددریافتگذاربیمهازومحاسبهاعالمیخطرتشدیدمواردتوجهبرابیمهحقازبخشیتواندمی)ب
. نمایداستناداعالمیخطرتشدیدبهتواندنمیدیگر)ج
. گزینه الف و ب صحیح است) د

است؟صحیحیک از عبارات زیربراساس قانون بیمه، کدام. 11
.بودگذار مالى را به کمتر از قیمت واقعى بیمه کند، عقد بیمه باطل خواهدچنانچه بیمه) الف

.گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشتگر، بیمهدرصورت توقف یا افالس بیمه) ب
خطرهمانمقابلدرشخصهماننفعبهرامالهمانتواننمىاستباقىبیمهکهمدتىدرباشدشدهبیمهمالىکهدرصورتى) ج

.کردبیمهمجدداً
.گزینه الف و ب صحیح است) د

اینکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند، بیانگر . 12
یک از خصوصیت عقد بیمه است؟کدام

تشریفاتی بودن) بمعوض بودن) الف
مستمر بودن) دالحاقی بودن) ج

گردد؟ونقل، خسارت به چه طریقی حساب میقانون بیمه، در بیمه حمل22طبق ماده . 13
نامهقیمت مال هنگام صدور بیمه) بقیمت مال در مبدا) الف

نامهقیمت مال در روز سررسید بیمه) دقیمت مال در مقصد) ج
درصد از مازاد سهمیه بیمه .......... کنند موظف خواهد بود معادل مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می. 14

نمایند به بیمه مرکزي اتکایی اجباري از معامالت مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می
.ایندا واگذار نم.ا.ج

30) ب25) الف
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تمام یا قسمتی از پرتفوي خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به .......... توانند مؤسسات بیمه می. 15
.یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند

کننده پرتفوو قبولهاي بیمه واگذارکننده پرتفويبا موافقت مدیرعامل شرکت) الف
گران ایرانبا موافقت سندیکاي بیمه) ب
با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی) ج
بیمهعالیشورايا و تصویب .ا.با موافقت بیمه مرکزي ج) د

است؟بیمه عالیشورايوظایف از هاي زیر یک از گزینهکدام.16
.استفاده مؤسسات بیمه قرار گیردتصویب نمونه ترازنامه که باید مورد )الف

هاي اتکاییها و نظارت بر امور بیمهنامهو شرایط عمومی بیمهتعیین انواع معامالت بیمه) ب
هاي الزم براي هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمهنامهینآئتصویب ) ج
.سه گزینه صحیح استهر ) د

هابیمهبهمربوطهزینهگرددمیحذفخریدسبدازکهچیزياولینایرانیجامعهفرهنگدرچرا. 17
؟استعمربیمهخصوصبه

.شودمینصبعمرهايبیمهمورددرکمیتبلیغاتیتابلوهايشهرهاسطحدرچون)الف
.دانندمیتجملیوغیرضروريلوکس،کااليیکراعمرهايبیمهجامعهافراداکثرچون) ب
.دیکدیگرنمشابهموارد% 80درکهندوشمیطراحیعمريهايبیمهکشوردرچون) ج
صحیح استجوالفگزینه) د

کشیدنوهاجشنوارهوهانمایشگاهدرمشارکتها،نمایشگاهمحلی،موسیقیهايمراسمبرگزاري. 18
.آمیخته بازاریابی بیمه است.......... از اقداماتی است که مربوط به عنصر روستاهادردیواريهاينقاشی

توسعه ) بآموزش ) الف
هارسانه) دنفوذ ) ج

؟ نیستجویی در بازاریابی هاي صرفهشیوهجزءهاي زیر یک از گزینهکدام. 19
سازي منابعمتمرکز) ببازدید مجدد از مشتریان) الف

دادن به مشتریانپاداش) دهاي ثابتهزینهکاهش ) ج
ی امور از طریق دادگاه و مراجع قضایهاي حقوقی پیگیري هاي زیر شامل بیمه هزینهیک از بیمهکدام. 20
گردد؟می
بیمه مسئولیت) ببیمه پول) الف

بیمه سفر) دبیمه وقفه در فعالیت ) ج
اي را هاي بیمهبیمه بسیاري از ریسکسازد تا میزان حقگران را قادر میبیمههاي زیر یک از گزینهکدام. 21
نحوي دقیق ارزیابی کنند؟به

نیتاصل حد اعالي حسن) بقانون اعداد بزرگ) الف
اصل غرامت) داصل جبران خسارت) ج
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ه مفهومی است؟مقامی به چسوزي، اصل قائمنامه آتششرایط عمومی بیمه29براساس ماده . 22
جاد حادثه تا میزان خسارت گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایانتقال کلیه حقوق بیمه) الف

گرگر، به بیمهشده توسط بیمهپرداخت
گر دیگربیمهموجب قرارداد دیگري براي همان خطر و مدت نزدشده بهبیمه نمودن تمام یا قسمتی از اموال بیمه) ب
.وجود داردیممستقیک ونزدیمعلولعلت ووقوع حادثه و خسارت واردشده رابطهینب)ج
گرهاي بیمهرعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش) د

یک از سوزي کدامسوزي، در صورت وقوع حادثه آتشنامه آتششرایط عمومی بیمه23براساس ماده . 23
؟نیستگذار موارد زیر جزء وظایف بیمه

.که علت حادثه یا ارزیابی خسارت دچار اشکال شودطوريایجاد تغییراتی در مورد بیمه به) الف
روز از زمان اطالع از وقوع حادثه5گر حداکثر ظرف مطلع نمودن بیمه) ب
گرگر براي تعیین حدود تعهدات بیمهگونه همکاري با بیمهانجام هر) ج
زم براي جلوگیري از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثهانجام کلیه اقدامات ال) د

یک از موارد زیر است؟سوزي کدامهاي آتشخطرات اضافی در بیمه. 24
طوفان) بسیل) الف

.گزینه الف و ب صحیح است) دسوزيآتش)ج
خالفشرطنبودنصورتدر،)بیمهحقپرداخت(سوزي آتشنامهبیمهعمومیشرایط14مادهبراساس. 25

..........استموظفگذاربیمه
.نمایداقدامبیمهحقپرداختبهنسبتگربیمهازخسارتاولیندریافتازبعد) الف

.نمایدپرداختماههرابتدايدررابیمهحق) ب
.نمایدپرداخترابیمهحقگربیمهبهآناعالموحادثهاولینوقوعازبعد) ج
.بپردازدنقداًنامهبیمهدریافتمقابلدررابیمهحق) د

نسبتبهتواندمیگربیمهزیرمواردازیککدامدرسوزي،آتشنامهبیمهعمومیشرایط27مادهبراساس. 26
دهد؟کاهشراخسارتپرداختالحقوق،ذويتقصیردرجه

.استیافتهتحقققبالًکهخطريبیمه) الف
.باشددادهرخالحقوقذويتقصیراثربرحادثههرگاه) ب
.باشدشدهگربیمهدرنظرخطراهمیتکاهشبهمنجرکهنحويبهبیمهپیشنهاددرگذاربیمهعمديواقعخالفاظهاراتیاحقایقکتمان )ج
ويمقامقائمیاگذاربیمهازاعمالحقوقذويتوسطبیمهموضوعدرعمديخسارتایجاددرمشارکتیامباشرت) د

نیست؟یظروف تحت فشار صنعتیمهاستثنائات بیر جزءاز موارد زیککدام. 27
یدرولیکیهیشدر اثر آزماتحت فشار صنعتیخسارت وارده به ظروف ) الف

تحت فشار صنعتیشدن ظروفمتالشیوترکیدنازناشیخسارت) ب
.نگرددآنهاترکیدنیاشدنمتالشیکه منجر به یدرصورتتحت فشار صنعتیظروف یجیشکل تدرییراز تغیخسارت ناش) ج
یاشدنمتالشیکه منجر به یدرصورتتحت فشار صنعتیشدن ظروف خوردن، متورمشدن، تركیهالیهاز الیخسارت ناش) د
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دیده و گذار براي نجات موضوع بیمه خسارتبیمههاي متعارفی که در بیمه بدنه اتومبیل، هزینه. 28
ترین محل مناسب براي آن دیده به نزدیکجلوگیري از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت

نماید تا چه میزان قابل جبران خواهد بود؟پرداخت می
هدرصد کل خسارت وارد20حداکثر تا ) بدرصد کل خسارت وارده25حداکثر تا ) الف

درصد کل خسارت وارده30حداکثر تا ) ددرصد کل خسارت وارده40حداکثر تا) ج
گذار یک یا چند قسط از صورت قسطی باشد و بیمهبیمه بهچنانچه پرداخت حقدر بیمه بدنه اتومبیل، . 29

..........بیمه را پرداخت نکند اقساط موعد رسیده حق
.گذار درخواست نمایداز بیمهبیمه اضافی تواند حقگر میبیمه) الف

.نامه را فسخ نمایدتواند بیمهگر میبیمه) ب
.نامه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بودبیمه) ج
.گرددنامه منفسخ میبیمه) د

از شروع سال ) هاها و شیشه چراغجز شیشهبه(در بیمه بدنه اتومبیل، میزان استهالك براي قطعات تعویضی . 30
.درصد خواهد بود.......... درصد و حداکثر .......... نقلیه به بعد براي هر سال تولید وسیله.......... 

30-4-چهارم ) ب20-3-سوم ) الف
35-6-ششم ) د25-5-پنجم ) ج

در بیمه بدنه اتومبیل، مالك تعیین خسارت جزئی چیست؟. 31
بیمه در روز حادثهدرصد قیمت موضوع 75) الف

درصد قیمت موضوع بیمه در روز حادثه80) ب
هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهالك و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و ) ج

.حمل تا حد مقرر خواهد بود
درصد قیمت آن در روز 60هاي نجات از حتساب هزینهدیده آن با اهاي خسارتهاي تعمیر و تعویض قسمتمجموع هزینه) د

.حادثه بیشتر باشد
شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد که مبلغ بیمهدر بیمه بدنه اتومبیل، درصورتی. 32
گر به چه میزانی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟بیمه
آن در روز حادثهشده با قیمت واقعی به تناسب مبلغ بیمه) الف

نامهدرصد مبلغ مندرج در بیمه60به میزان ) ب
درصد قیمت واقعی موضوع بیمه در روز حادثه75به میزان ) ج
نامهدرصد مبلغ مندرج در بیمه75به میزان ) د

اي بیش از سقف مندرج در ماده هاي مالی تقاضاي پوشش بیمهگذار در خصوص خسارتکه بیمهدرصورتی. 33
:را داشته باشد"انون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهق"8

.گذار ندارداي براي انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمهگر وظیفهبیمه) الف
.بیمه تکمیلی بگیردانعقاد قراردادتواند تصمیم به انعقاد یا عدمگر میگذار، بیمهبراساس مقدار تقاضاي بیمه) ب
.باشدگذار میگر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمهبیمه) ج
ww.گزینه الف و ب صحیح است) د
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بر رضایت به پرداخت گر مبنیدیده توسط بیمهنامه از زیانخذ رضایتاهاي زیر یک از حالتدر کدام. 34
باري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث قانون بیمه اج"خسارت کمتر از مزایاي مندرج در 

معتبر است؟"ناشی از وسایل نقلیه
گردیده و بیمهبا توافق زیان) بگذاردیده و بیمهبا توافق زیان) الف

کدامهیچ) دگذارگر و بیمهدیده، بیمهبا توافق زیان) ج
گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد. 35

..........ساز باشد، یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادفات یکی از تخلفات رانندگی حادثه
.دیده نداردگر تعهدي براي پرداخت خسارت زیانبیمه) الف

.خذ تضمین پرداخت کنددیده را بدون هیچ شرط و ارت زیانگر مکلف است خسابیمه) ب
.کنددیده را پرداخت میا خسارت زیان.ا.بیمه مرکزي ج) ج
.خذ تضمین پرداخت کنددیده را مشروط و با اخسارت زیانگر مکلف استبیمه) د

هاي هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین خسارتیک از موارد زیر خسارتدرکدام. 36
شود؟بدنی جبران می

نامه انقضاي بیمه) بنامهفقدان بیمه) الف
.صحیح استگزینههر سه ) دبطالن قرارداد بیمه) ج

؟نیستهاي بدنی یک از موارد زیر جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارتکدام. 37
قانون بیمه اجباري خسارت وارد27هاي بدنی با رعایت ماده تأمین خسارتگذاري وجوه صندوقدرآمد حاصل از سرمایه) الف

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
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

مناسب، امکان شناسایی ترتیبی اتخاذ کند که با استفاده از ابزاراستموظفهاي زیریک از گزینهکدام. 38
قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی "نامه موضوع وسایل نقلیه فاقد بیمه

براي پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود؟"از وسایل نقلیه
هاي بیمها و شرکت.ا.بیمه مرکزي ج) بنیروي انتظامی ) الف

.گزینه الف و ج صحیح است) دهاي بدنیصندوق تأمین خسارت) ج
قانون "هاي بیمه که ممکن است در اجرايو شرکتهاي بدنیتأمین خسارتکلیه اختالفات بین صندوق. 39

وسیله وجود آید، بهبه"لیهشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقبیمه اجباري خسارات وارد
.شودفصل میوتی مرکب از افراد زیر حلهیأ
ا، صندوق.ا.و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزي جدو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستري) الف

گران هرکدام یک نفربیمه) سندیکاي(و اتحادیه هاي بدنی تأمین خسارت
ا.ا.اي از نیروي انتظامی به انتخاب بیمه مرکزي جحقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب معاون وزیر دادگستري و نمایندهسه نفر ) ب
گران هرکدام دو بیمه) سندیکاي(و اتحادیه هاي بدنیتأمین خسارتا، صندوق.ا.چهار متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزي ج) ج

ظامی به انتخاب وزیر دادگسترياي از نیروي انتنفر و نماینده
ا، سه متخصص بیمه به انتخاب اتحادیه .ا.سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب بخش حقوقی بیمه مرکزي ج) د
wwگران و دو نماینده از نیروي انتظامی به انتخاب وزیر دادگستري بیمه) سندیکاي(
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بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع مورد مکلفند عالوهادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب . 40
.تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.......... و .......... اي از آن را به حوادث رانندگی، نسخه

گربیمه-ا.ا.بیمه مرکزي ج) بمسبب حادثه-دیده زیان) الف
گرانسندیکاي بیمه-گربیمه) دا.ا.بیمه مرکزي ج-گرانسندیکاي بیمه) ج

"قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس . 41

یک از موارد زیر تعریف شخص ثالث است؟کدام
سال 18هر شخص باالي ) الف

راننده مسبب حادثه ) ب
بدنی و یا مالی شود به استثناي اعضاي خانواده مسبب حادثهسبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت هر شخصی که به) ج
سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناي راننده مسبب حادثههر شخصی که به) د

شده ون بیمه اجباري خسارات واردقان"هاي بیمه در اجراي در صورت قصور یا تخلف هریک از شرکت. 42
یک از اقدامات زیر قبل از ا در کدام.ا.، بیمه مرکزي ج"لث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهبه شخص ثا

کند؟خذ میگران ایران را ااتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه
عالی بیمهسال با تأیید شورايتعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي حداکثر یک) الف

محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدي)ب
توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه) ج
.گزینه الف و ب صحیح است) د

..........داران نمایندگی حقوقی بیمه ، سهام)تنظیم امور نمایندگی بیمهنامهآئین(75شماره نامهآئینطبق . 43
.شوندبدون هیچ شرطی، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می) الف

. باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند) ب
.باید صرفاً اشخاص حقوقی باشند) ج
.هاي بیمه انتخاب شوندالزاماً باید از مدیران عامل شرکت)د

تواند اقدام به تأسیس شعبه نماید؟بیمه چگونه میحقوقینمایندگی. 44
.پذیر نیستاین کار امکان) الف

.ا به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس بدهد.ا.براساس ضوابط ابالغی بیمه مرکزي جتواند شرکت بیمه می) ب
.نماینده حقیقی باشدحائز شرایط بایستی مسئول شعبه )ج
. صحیح استگزینه ب و ج ) د

؟  شودنمیدر قرارداد نمایندگی بیمه درج موارد زیریک ازکدام. 45
میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده ) بمدت قرارداد نمایندگی)الف

، حقوق و تعهدات طرفین قراردادحدود اختیارات)دهااجازه انعقاد قرارداد نمایندگی با سایر شرکت)ج
..........براي یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نمایندهچنداگر . 46

.نرخ و شرایط متفاوت اعالم کندتواند به هرکدام، شرکت بیمه مربوط می)الف
.تواند برحسب میزان فروش آنها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کندشرکت بیمه مربوط می) ب
.تواند برحسب سابقه کار آنها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کندشرکت بیمه مربوط می) ج
ww.شرکت بیمه مربوط باید نرخ و شرایط یکسان را به آنها اعالم کند) د
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چند سال است؟ مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی بیمه . 47
دو سال)بیک سال) الف

چهار سال ) دسه سال ) ج

ار و سایر اشخاص گذبیمهمسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به75نامه ینبراساس آئ. 48
قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي در رابطه با عملیاتنفع که ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا ذي
عهده کیست؟ اي موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد بهبیمه
.استو نمایندهبیمهصورت تضامنی برعهده شرکتبه) ب.استا.ا.مرکزي جبرعهده بیمه) الف

. هاي بدنی استأمین خسارتبرعهده صندوق ت) د. برعهده کارکنان و بازاریابان است) ج

..........، نماینده بیمه )تنظیم امور نمایندگی بیمهنامهآئین(75شماره نامهآئینبراساس . 49
.باشداي به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد میمجاز به عرضه خدمات بیمه) الف

.باشدشرکت بیمه طرف قرارداد میاي به نمایندگی از طرف چند مجاز به عرضه خدمات بیمه) ب
.باشدمجاز به پرداخت خسارت نمی) ج
.باشدنامه نمیمجاز به صدور بیمه) د

شود؟چگونه انجام مینمایندگانبندي درجه. 50
هاي بیمهتوسط شرکت) با.ا.توسط بیمه مرکزي ج) الف

انگران ایرتوسط سندیکاي بیمه) دبنديتوسط مؤسسات درجه) ج

حقیقی،کارگزاريپروانهیک از موارد زیر جزء ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضیکدام. 51
؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعامل

کشوررسمیادیانازدیگریکییااسالمبهاعتقاد) الف
سنسال25حداقلداشتن) ب
فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتأییدموردکارشناسیمدركحداقلداشتن) ج
اي براي دارندگان مدرك کارشناسی در رشته بیمهسال سابقه فعالیت بیمه3داشتن حداقل ) د

عضوومدیرعاملسمتتصديجهتپیشنهاديفردوحقیقیکارگزاريپروانهدر چه صورت متقاضی. 52
شوند؟ا معاف می.ا.از شرکت در آزمون کتبی بیمه مرکزي جحقوقیبیمهکارگزارمدیرههیئتايبیمه
.          شوندهرگز معاف نمی) الف

.خذ کارگزاري، نمایندگی حقوقی داشته باشندقبل از ا) ب
.مدرك کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند) ج
.باشندداشتهايبیمهمفیدکارسابقهسالدهحداقلا.ا.مرکزي جبیمهتشخیصبه) د

شود؟کارگزار بیمه حقوقی چگونه ثبت می. 53
ریالمیلیونپانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) الف

ریالمیلیونپانصدومیلیارددواولیهسرمایهحداقلباعامسهامیتعاونییاعامسهامیشرکت) ب
ریال میلیونسه میلیارد و پانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) ج
ww.گزینه الف و ب صحیح است) د
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اي زیر از سوي شخص کارگزار ضروري است؟هاي بیمهیک از رشتهخرید کدام. 54
بیمهکارگزاريفعالیتايحرفهبیمه مسئولیت) ببیمه درمان تکمیلی کارکنان) الف

بیمه عمر کارکنان کارگزاري ) دسوزي محل فعالیت کارگزار بیمه آتش) ج

؟گرددنمییک از موارد زیر در پروانه کارگزاري درج کدام. 55
تحصیالت کارگزار) بکارگزارکارمحلنشانی) الف

مدت اعتبار) دغیرقابل انتقال بودن پروانه) ج

کار کارگزار صحیح است؟هاي زیر در مورد تغییر محلیک از گزینهکدام. 56
.  تواند محل کار خود را تغییر دهدوجه نمیکارگزار به هیچ) الف

.ا اعالم نماید.ا.بایست بالفاصله پس از تغییر محل مراتب را به بیمه مرکزي جکارگزار می) ب
. ا الزم نیست.ا.اعالم تغییر محل کارگزاري به بیمه مرکزي ج) ج
.استا.ا.مرکزي جبیمهقبلیتأییدیهخذابهمنوطبیمهزارکارگفعالیتمحلتغییر) د

گذار در فرم پیشنهاد را تأیید نماید؟تواند صحت امضاي بیمهیک از افراد زیر میکدام. 57
)فروشنده مستقیم(بازاریاب ) بگذارشخص بیمه) الف

ارزیاب خسارت) دکارگزار بیمه) ج

کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟92نامه یندر مفاد آئ. 58
دهنماین) ببازرگان ) الف

کارشناس) دارزیاب خسارت) ج
ا است؟.ا.بیمه مرکزي ج71نامه یناي طبق آئکننده بیمهتبلیغ گمراهیک از موارد زیر مصداق کدام. 59

.درج شده استنامه نیست ولی در الحاقیه هایی 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
. اي و عرف منطبق باشدهایی که با قوانین و مقررات بیمهوعده) د

و سیما تابع چه شرایطی است؟گر در صدا انجام تبلیغات شرکت بیمه. 60
.گران استنیاز به مجوز سندیکاي بیمه) ب.ا است.ا.نیاز به مجوز بیمه مرکزي ج) الف

.نیاز به مجوز وزارت امور اقتصادي و دارایی دارد) د.فقط نیاز به تأیید شوراي تبلیغات است) ج
ا چیست؟.ا.وظیفه بیمه مرکزي جکه تبلیغ بیمه داراي اشکال فنی یا قانونی باشد درمواردي. 61

اصالح تبلیغ) بتغییر تبلیغ) الف
.هر سه گزینه صحیح است) دجلوگیري از ادامه انتشار تبلیغ) ج

کننده اعتبار تمدید گردد، چند درصد ازکارمزد وسیله بانک افتتاحنامه باربري بهکه بیمهموارديدر. 62
قابل پرداخت است؟نامه تمدیدي به بانک بیمه بیمهحق
درصد30) بدرصد50) الف
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براي به ترتیب مسئولیت مدنی شخص ثالث اجباري و مازاد اختیاري و حوادث راننده کارمزد بیمه. 63
. درصد است.......... درصد و براي شرکت نمایندگی بیمه.......... نماینده حقیقی 

15و 10) ب5و 4) الف
16و 7) د26و 25) ج

.درصد هر خسارت است.......... فرانشیز خطرات غیر از خطرات طبیعی در بیمه تمام خطر پیمانکاران . 64
20) ب10) الف

40) د30) ج
پوشش قرار هاي مسکونی تحت نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهاي زیر تحت بیمهیک از گزینهکدام. 65
گیرد؟می
.گیردمنظور جلوگیري از تخریب یا توسعه خسارت صورت میهایی که بههزینه) الف

هاي ناشی از فرسودگیخسارت) ب
هرگونه مالیات، عوارض، هزینه و جریمه ناشی از افزایش ارزش موضوع بیمه) ج
هاي جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاث یا اجزاي خارجی هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه) د

کاريساختمان و نازك
هاي مسکونی در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگري چه هاي عیوب اساسی و پنهان ساختماندر بیمه. 66

گر خواهد بود؟کسی مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه
ا.ا.مرکزي جبیمه ) بناقل) الف

بازرس فنی) دلیهامنتقل) ج
هاي غیرقابل جبران در بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی هاي زیر جزء خسارتیک از گزینهکدام. 67

شود؟محسوب می
کاهش ارزش کاالها) بکاهش طبیعی وزن محموله) الف

.هر سه گزینه صحیح است) دخودبه خودسوزي کاالها) ج
گذار در مراجع مه مسئولیت متصدیان حمل داخلی، در مورد هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمهدر بی. 68

درصد تعهدات خود متعهد .......... گر تا شده پرداخت شده باشد، بیمهقضایی که در ارتباط با خطرات بیمه
از حداکثر تعهد 87ه نامینآئ8هاي موضوع ماده اختی و هزینهاست مشروط بر آنکه مجموع خسارت پرد

.گر بیشتر نشودبیمه
10) ب5) الف

20) د15) ج
هاي زیر جزء استثنائات بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی است؟یک از گزینهکدام. 69

سیل) بخیانت در امانت) الف
.هر سه گزینه صحیح است) دخسارت هنگام تخلیه و بارگیري) ج

؟نیستهاي زیر مشمول اصل غرامت یک از بیمهکدام. 70
تکمیلیدرمان) بحوادث) الف

wwمسئولیت ) دسوزيآتش) ج
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؟شودنمیزیر در بیمه حوادث پوشش داده مواردیک از کدام. 71
فوت ) بحقوق بیکاري ) الف

قطع عضو) دهاي پزشکی ناشی از حادثه هزینه) ج

شود؟محسوب میدائم کلیموارد زیر ازکارافتادگی از یککدامدر بیمه حوادث، . 72
ناشنوایی کامل یک گوش) بازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ) الف

نابینایی کامل یک چشم) دبرداشتن فک پایین) ج

..........غیر از فوت در بیمه حوادث، حادثهبه محض وقوع . 73
. گر را مطلع نمایندروز بیمه10گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه) الف

. گر نیستندکردن بیمهگذار موظف به مطلعشده یا بیمهبیمه) ب
. گر برسانندروز بعد از وقوع حادثه مراتب را کتباً به اطالع بیمه15گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه) ج
.گر را مطلع نمایندماه بیمهر موظفند ظرف یکگذاشده یا بیمهبیمه) د

هاي زیر در خصوص فرانشیز صحیح است؟یک از گزینهکدام. 74
نامهتأمین بیماري مشخصی پس از گذشت مهلت معینی از شروع بیمه) الف

.گر نسبت به جبران درصد یا سهم فرانشیز تعهد داردبیمه) ب
.فرانشیز تعهدي نداردگر نسبت به جبران درصد یا سهم بیمه) ج
دوره زمانی الزم براي انجام امور بستري بیمار در بیمارستان) د

شود؟به چه عواملی تعیین میتوجهبا تکمیلی بیمه درمان نرخ حق. 75
ضریب نفوذ بیمه) بومیر احتمال مرگ) الف

نرخ بهره) دسن، جنسیت و حرفه) ج
گر است؟درمان تکمیلی خارج از تعهد بیمهنامهبیمههاي زیر در یک از هزینهکدام. 76

سال 70سال و باالتر از 7هزینه همراه افراد زیر ) بدرمانیجبران هزینه بستري، جراحی و شیمی) الف
جبران هزینه ترك اعتیاد) درادیو تراپی) ج

هاي پزشکی و سایر فوریتدر بیمه درمان تکمیلی، شرط اصلی بررسی و پرداخت هزینه آمبوالنس . 77
چیست؟ 

شده در مراکز درمانیشدن بیمهبستري) الف
درمانی طبق دستور پزشک معالج-انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی ونقل) ب
داشتن فوریت و ضرورت براي بستري) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

سال درخواست مخفف 2قرار گرفته و پس از مختلط خطر فوت و حیاتاي تحت پوشش بیمه شدهبیمه. 78
؟تقسیم خواهد شدچگونه سرمایه مخفف نامهدر این بیمه. نمایدنامه را میشدن بیمه

براساس اندوخته ریاضی) بنامهبیمهموجود هاي به نسبت سرمایه) الف
wwبراساس ارزش بازخرید) دگذاربراساس درخواست بیمه) ج
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کند؟هاي زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف میگزینهیک از کدام. 79
نامه را در صورت فوت بیمه، سرمایه مندرج در بیمهکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) الف
. نفع بپردازدشده قبل از انقضاي زمان معین به ذيبیمه
نامه را در انقضاي مدت بیمه و به شرط بیمه، سرمایه بیمهکند در مقابل دریافت حقتعهد میگراي که در آن بیمهقرارداد بیمه) ب

. شده بپردازدحیات بیمه
بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضاي مدت بیمه و به شرط کند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) ج

. شده بپردازدحیات بیمه
شده پس از بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمهکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) د

. انقضاي مدت بیمه بپردازد
هاي بیمه عمر زمانی است؟هاي زیر از ویژگییک از گزینهکدام. 80

. شودنفع پرداخت میه بیمه به ذيشده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایدر صورت فوت بیمه) الف
. گرددشده پس از مدت قرارداد، هیچ وجهی پرداخت نمیدر صورت حیات بیمه) ب
. بیمه عمر زمانی صرفاً جنبه تأمینی دارد) ج
. هر سه گزینه صحیح است) د

هاي بیمه تمام عمر است؟هاي زیر از ویژگییک از گزینهکدام. 81
. دهدان که اتفاق بیفتد پوشش میشده را هر زمبیمهگر مرگ بیمه) الف

. نیازي به معاینات پزشکی کامل ندارد) ب
. گذاري نیز داردبر جنبه تأمینی، جنبه سرمایهعالوه) ج
. هر سه گزینه صحیح است) د

..........بیمه محدود، در بیمه تمام عمر با پرداخت حق. 82
. شودطور مداوم و معموالً یکسان پرداخت میشده بهبیمهبیمه تا زمان مرگ حق) الف

. یابدشده یا کاهش میپس از پرداخت طی یک دوره، متوقفبیمهگذار، پرداخت حقگر و بیمهبا توافق بیمه) ب
.شودصورت افزایشی پرداخت میطور مداوم و معموالً بهشده بهبیمه تا زمان مرگ بیمهحق) ج
.کنداسب با نرخ تورم تغییر میبیمه متنحق) د

شود؟بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده میدر . 83
دلیل فوت یا ازکارافتادگیگیرنده در بازپرداخت وام بهتوانایی قرضعدم) الف

شده هزینه درمانی بیمه) ب
شدهبیکاري بیمه) ج
.گزینه ب و ج صحیح است) د

نامه حتمی است؟بیمه عمر، در هر صورت پرداخت سرمایه بیمهیک از انواعدر کدام. 84
بیمه عمر ساده زمانی) ببیمه عمر مختلط) الف

بیمه عمر به شرط حیات ) دبیمه تمام عمر) ج
.اندازي صعودي ترکیب یافته استاز یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس......... بیمه . 85

عمر ساده زمانی) بتمام عمر) الف
wwعمر به شرط حیات) دعمر مختلط) ج
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شده موضوع بیمه است؟یک از انواع بیمه عمر، صرفاً حیات و بقاي بیمهدر کدام. 86
بیمه عمر مستمري) ببیمه عمر مانده بدهکار ) الف

بیمه عمر زمانی) دبیمه تمام عمر) ج
هاي بیمه عمر متغیر است؟ ویژگییک از موارد زیر از کدام. 87

.مزایاي پس از فوت متغیر است) الف
.گذار استگذاري برعهده بیمهریسک سرمایه) ب
.کندتحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل می) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

؟نیستصحیح ) هاي زندگیبیمه(68نامه ینیک از موارد زیر براساس آئکدام. 88
.هاي زندگی عرضه نمایدتواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهمؤسسه بیمه می)الف

.شده یا هزینه معالجات وي را قبول کندنامه زندگی، پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بیمهتواند در بیمهمؤسسه بیمه می) ب
.صورت مستمري پرداخت نمایدهاي زندگی را نیز بهمري، تعهدات سایر انواع بیمهبر بیمه مستتواند عالوهمؤسسه بیمه می) ج
.بیمه ساالنه یا مستمري ساالنه را تقسیط نمایدگذار، حقتواند در صورت تمایل بیمهمؤسسه بیمه می) د

هاي زیر در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟یک از گزینهکدام. 89
.شودهاي زندگی میشامل انواع بیمهمشارکت در منافع ) 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
. گذاري ذخایر ریاضی توسط شرکت بیمه دارندز منافع حاصل از سرمایهگران اگذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمهبیمه) د

کند؟یابد و آنان را منتفع نمینامه به چه کسانی تسري نمیونقل منافع حاصل از بیمههاي حملدر بیمه. 90
.کند و قرارداد بیمه توسط او منعقد شده استگذاري که ادعاي خسارت میبیمه) الف

.نامه به او منتقل شده استکند و بیمهادعاي خسارت میگذاري کهبیمه) ب
.کند و قرارداد بیمه از سوي او منعقد شده استگذاري که ادعاي خسارت میبیمه) ج
گیران کاالي مورد بیمهکنندگان کاال و سایر امانتحمل) د

هاي باربري، خسارت کلی فرضی تحت چه شرایطی قابل قبول است؟در بیمه.91
.تلف مورد بیمه قطعی و غیرقابل اجتناب باشد) الف

.شده از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر باشدهزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیین) ب
نشست و ریزش عادي، کسري عادي وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي کاالي مورد بیمه) ج
.گزینه الف و ب صحیح است) د

هاي باربري، حمل مواد مخدر تحت چه شرایطی تحت پوشش خواهد بود؟بیمهدر . 92
.تحت هیچ شرایطی تحت پوشش نخواهد بود) الف

.نامه درج شده باشدطور صریح در بیمهکه نام ماده مخدر و کشورهاي صادرکننده و واردکننده آن بهدرصورتی) ب
.عادي براي حمل آن نوع مواد تلقی شودکه مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و درصورتی) ج
ww.گزینه ب و ج صحیح است) د
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.است.......... رسیدگی به دعاوي مربوط به قرارداد بیمه دریایی در صالحیت . 93
محاکم تجارت) بسندیکاي بیمه گران ایران)الف

انجمن ارزیابان خسارت صنعت بیمه) دا.ا.بیمه مرکزي ج) ج
ونقل شامل خسارت وارد به بخشی از کاالهاي مورد بیمه است به هاي حملسارت در بیمهکدام نوع خ. 94

شرط آنکه جنبه زیان مشترك یا همگانی نداشته باشد؟
زیان ویژه یا اختصاصی) بزیان همگانی) الف

زیان بس) دزیان مشترك) ج
نفع در سفر دار و ذيشده میان اشخاص حقدهاي بیمه باربري، خسارت واریک از انواع خسارتدر کدام. 95

گردد؟دریایی سرشکن می
زیان ویژه یا اختصاصی)بزیان مشترك یا همگانی) الف

باراتري)داینکوترمز) ج
است؟ هاي زیریک از گزینهدر متون تخصصی بیمه کدام» Risk Prevention«معادل فارسی عبارت . 96

نگهداري ریسک ) بانتقال ریسک ) الف
کاهش ریسک ) دپیشگیري از ریسک ) ج

؟است» پایانه کشور مقصدتحویل در «یک از عبارات زیر به معناي کدام. 97
Carriage and Insurance Paid to)بCarriage Paid to)الف

Delivered)دDelivered at Terminal)ج Duty Unpaid

Insurance«اصطالح . 98 Agent «هاي زیر است؟یک از گزینهمعادل کدام
کارگزار بیمه) بمتصدي بیمه) الف

آژانس مسافرتی) دنماینده بیمه) ج

است؟» Contribution Principle«هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام. 99
اياصل نفع بیمه) بنیتاصل حسن) الف

اصل مشارکت) داصل جانشینی) ج

است؟» بیمه اتکایی«هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام. 100
Underinsurance)بReinsurance)الف

Property)ج Insuranceد(Liability Insurance

.موفق باشید
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