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شده که بهای اموال بیمهسوزی، در صورتینامه آتششرایط عمومی بیمه 16براساس ماده . 1

  به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود ...

 گر برساند.  روز به اطالع بیمه 40گذار موظف است موضوع را ظرف مدت بیمه الف(

 گر برساند.  روز به اطالع بیمه 30موظف است موضوع را ظرف مدت گذار بیمه ب(

 ای در این مورد نخواهد داشت. گونه وظیفهگذار هیچج( بیمه

 گر برساند.  گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطالع بیمهبیمه د(

گخر ....،  گخاار، بیمخه  مخه نامخه از سخوی بی  سوزی، در صورت فسخ  بیمخه  های آتش. در بیمه2

 نماید. گاار مسترد میمانده را به بیمهالتفاوت مدت باقیبهنماید و مابیمه را محاسبه میحق

 مدتب( با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه    به صورت روزشمار  الف(

 مدت به صورت ترکیبی از روزشمار و کوتاه د(   تعرفه بلندمدت گرفتنبا در نظر  ج(

بیمه دریافتی بخا هخه روشخی بخه     نامه حقدر صورت ابطال بیمه سوزی،های آتشدر بیمه .3

 شود؟گاار مسترد میبیمه

 کوتاه مدت   ب(      شمار روز الف(

 مدت د( ترکیبی از روزشمار و کوتاه    باشدقابل استرداد نمی ج(

شخده باشخد،   از ارزش واقعخی بیمخه  که مالی به کمتر در صورتی سوزی،های آتشدر بیمه .4

 گر ....بیمه

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

 از بیمه مرکزی ج.ا.ا. استعالم خواهد گرفت. ب(

 گذار پرداخت نخواهد کرد. هیچ خسارتی به بیمه ج(

 گذار را پرداخت نماید. د( موظف است تمام خسارت وارده به بیمه

 ؟نیستسوزی نامه آتشهای زیر جزء استثنائات شرایط عمومی بیمهیک از گزینهکدام .5

  جنگ ب(   خسارت مستقیم ناشی از انفجار  الف(

ww ای فعل و انفعاالت هسته د(     ج( آشوب و بلوا  
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هخای زیخر رکخر    گزینخه  یخک از سوزی در کدامهای آتش. کلیات، شرایط و استثنائات بیمه6

 شوند؟می

 شرایط ویژه ب(      شرایط خصوصی   الف(

 شرایط عمومی  د(       ج( شرط خالف

های الکتریکی و الکترونیکی های وارده به وسایل و دستگاهدر بیمه بدنه اتومبیل، خسارت .7

 موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد .....

 باشد.  در تعهد نماینده بیمه می ب(     باشد. گر نمیدر تعهد بیمه الف(

 باشد. نامه میهای اصلی بیمهد( جزء پوشش  بیمه اضافی قابل جبران است.در صورت پرداخت حق ج(

گاار به قصخد تقلخ ، در خصخوس خسخارت و کیفیخت      در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه .8

 گر...رات نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمهوقوع حادثه اظها

 تواند وی را از دریافت خسارت محروم کند.  می الف(

 باید خسارت را پرداخت کند. ب(

 ج( موظف است براساس قاعده نسبی خسارت را پرداخت کند. 

 د( گزینه ب و ج صحیح است. 

نامه )به جز در مورد تبصره اعتبار بیمهبیمه مدت در بیمه بدنه اتومبیل، در هه صورت حق .9

مانده نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل( به صورت روزشمار محاسبه و باقیآیین 15ماده 

 ؟ گرددگاار مسترد میبیمه به بیمهحق

 گذار مهفسخ از طرف بی ب(    گر فسخ از طرف بیمه الف(

 د( هر سه گزینه صحیح است.     ج( انفساخ قرارداد بیمه 

 گاار است؟های زیر جزء موارد فس  از سوی بیمهیک از گزینه. کدام10

 بیمه را به موقع نپردازد.  گذار حقکه بیمهدر صورتی الف(

واقعع بنمایعد و مطالعب اععالم     گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری نماید یا اظهارات خالف ب( چنانچه بیمه

 ثر باشد.  ؤنشده یا اظهارات خالف واقع در ارزیابی خطر م

 گر به هر دلیل متوقف شود.  بیمه فعالیتدر صورتی که  ج(

ww د( گزینه الف و ب صحیح است. 
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گخر عمخداا از اظهخار    هخای بیمخه  گاار در پاس  به پرسشدر بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه -11

داری و یا اظهار خالف واقع بنماید به نحوی که مطال  اظهارنشده و یخا اظهخارات   مطلبی خود

 گر بکاهد ....خالف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه

 قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بود.   الف(

 شد.   گذار به وی مسترد نخواهدوجوه پرداختی بیمه ب(

 تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید. بیمهتواند اقساط معوق حقگر میهج( بیم

 هر سه گزینه صحیح است.  د(

نامه تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمهمی برهه اساسی شرکت بیمه .12

 نماید؟  ای را به نمایندگان تفویضهای مختلف بیمهو پرداخت خسارت در رشته

 بندی نماینده ب( براساس درجه    سرمایه نماینده  براساس الف(

 درک تحصیلی نمایندهبراساس م د(    براساس سابقه کار نماینده  ج(

 ثبت نمایندگی حقوقی موکول به .... . .13

 ای صنعت بیمه خواهد بود.تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ا. و موافقت انجمن حرفه الف(

نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، اعالم مؤسسعه بیمعه طعرف قعرارداد و موافقعت بیمعه       رعایت مقررات آیین ب(

 باشد.  مرکزی ج.ا.ا می

 گران ایران خواهد بود.  نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه و موافقت سندیکای بیمهج( رعایت آیین

 های خواهد بود.  و با موافقت سازمان ثبت شرکتد( رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورای عالی بیمه 

ی زیر جزء وظایف شخرکت بیمخه در قخراداد نماینخدگی در قبخال      هایک از گزینه. کدام14

 نماینده است؟

 های الزم و مربوط را به موقع به نماینده ابالغ نماید.  ها و دستورالعملنامهبخش الف(

 شود، درج نماید.  ی که بنا به پیشنهاد او صادر میانامهنماینده را در بیمه نام و کد ب(

در صورت لغعو پروانعه نماینعدگی، مراتعب را بالفاصعله از طعرق مقتاعی بعه اطعالع بیمعه مرکعزی ج.ا.ا و             ج(

 آوری تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارک مربوطه اقدام نماید. گذران برساند و برای استرداد پروانه جمعبیمه

ww نه صحیح است. هر سه گزی د(
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تواند در صورت لزوم عالوه بر اخا اطالعات الزم، دفخاتر،  کدام یک از نهادهای زیر می .15

اسناد و محل نمایندگی را بازرسی کند و نماینده مکلخف بخه همکخاری الزم در ایخن زمینخه      

 است؟  

 کارگزاران بیمه  ب(   بیمه مرکزی ج.ا.ا و یا شرکت بیمه  الف(

 گران ایران  د( سندیکای بیمه     ج( شورای عالی بیمه 

 های میان نماینده و شرکت بیمه متشکل از هه افرادی است؟هیئت رسیدگی به اختالف .16

 ای صنعت بیمه های حرفهها، نماینده شاکی، نماینده منتخب انجمننماینده انجمن ثبت شرکت الف(

هعای صعنفی   گران ایران، نماینده منتخب انجمعن نده منتخب سندیکای بیمهنماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا، نمای ب(

 نمایندگان بیمه 

 ها ج( نماینده شرکت بیمه، نماینده شاکی، نماینده انجمن ثبت شرکت

 ای صنعت بیمه های بیمه، نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا، نماینده منتخب انجمن حرفهد( نماینده شرکت

 شود؟بیمه در هه صورت لغو می قرارداد نمایندگی .17

 نامه نمایندگی را از دست بدهد. مقرر در آییندر صورتی که نماینده حقیقی، هر یک از شرایط  الف(

 در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی ب(

 یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل  ج( با تصمیم

 صحیح است.  هر سه گزینه د(

گخر  دن تضامین مربوطه توسط بیمخه ای در خصوس به اجرا گااردر صورتی که نماینده .18

تواند برای تجدیدنظر خخواهی در  معترض باشد ظرف مدت هند روز از تاری  ابالغ آن می

 هیئت رسیدگی به اختالف نماینده و شرکت بیمه تقاضای کتبی نماید؟

 روز  10 ب(      روز  7الف( 

 روز  30د(       روز  20ج( 

 . حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای اعطای نمایندگی حقوقی بیمه هقدر است؟19

 یک میلیارد ریال   ب(     الف( پانصدمیلیون ریال 

ww پنج میلیارد ریال   د(     دو میلیارد ریال  ج(
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نامه آیین 2ع جداول ضمیمه شماره سوزی خطرات غیرصنعتی )موضوکارمزد بیمه آتش .20

 شورای عالی بیمه( برای شرکت نمایندگی بیمه ..... درصد است.  25شماره 

 15ب(        17 الف(

 29د(        10ج( 

 کارمزد بیمه باربری کاالهای وارداتی برای نمایندگان حقیقی بیمه .... درصد است.  .21

 12ب(        10 الف(

 6)  د       5ج( 

 های زندگی ملزم به ....... .بیمه فروشنماینده  .22

 باشد.  اجاره اتاق در دفتر نمایندگی می الف(

 داشتن دفتر مناسب با کاربری اداری یا تجاری است.  (ب

 باشد. گذاران میج( اجاره یک محل مناسب به منظور پاسخگویی به بیمه

 باشد. داشتن محل کار نمی د(

نفعان قراردادهای بیمه عمر با هخه  شدگان و ریگااران، بیمهحفظ اسرار بیمه مسئولیت .23

 شخصی است؟

 های زندگی گر و نماینده فروش بیمهبیمه الف(

  های زندگی صرفاً نماینده فروش بیمه ب(

 ج( مسئولیتی متصور نیست. 

 های زندگی است. دار آموزش نماینده فروش بیمهد( کارگزاری که عهده

  باشد.نمینماینده فروش بیمه زندگی مجاز به فروش و عرضه ..........  .24

 ای ای و غیراندوختهاعم از اندوخته های زندگی انفرادیانواع بیمه ف(ال

 دار های عمر انفرادی اندوختهانواع بیمه ب(

 های عمر گروهی ج( انواع بیمه

ww    ی  های عمر مانده بدهکار انفرادد( انواع بیمه
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نامه را طبق نظر مؤسسه بیمه نماینده فروش بیمه زندگی موظف است پیشنهاد صدور بیمه .25

....  

 بررسی و نسبت به صدور اقدام نماید.  الف(

 به شعب مؤسسه بیمه ارائه نماید.  ب(

نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه( که آموزش، هدایت و کنترل وی را بر عهده ج( به نماینده بیمه )موضوع آیین

 دارد ارائه نماید. 

 د( گزینه ب و ج صحیح است. 

، مسئول پاسخخگویی و جبخران هرگونخه خسخارت مسختقیم و یخا       96نامه . با استنناد به آیین26

های زندگی در رابطه بخا  نماینده فروش بیمهغفلت یا قصور غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، 

شخدگان و اشخخاس   گااران، بیمخه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمهعملیات بیمه

 ثالث هه کسی است؟

 های زندگی نماینده فروش بیمه الف(

 های زندگی و مؤسسه بیمه به میزان درصد تقصیر  نماینده فروش بیمه ب(

 ج( مؤسسه بیمه 

 شود.  د( مسئول پاسخگویی براساس رأی محاکم قاایی تعیین می

هخای زنخدگی انفخرادی توسخط کخدام نهخاد انجخام        اعطاء پروانه نمایندگی فروش بیمه .27

 شود؟  می

 مؤسسه بیمه  ب(     الف( بیمه مرکزی ج.ا.ا

 پژوهشکده بیمه  د(   ای صنعت بیمه های حرفهج( انجمن

 نیست؟ای زندگی( صحیح ه)بیمه 68نامه زیر براساس آیین هایکدام یک از گزینه .28

 های زندگی عرضه نماید. تواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهمؤسسه بیمه می الف(

شعده بعا   نامه زندگی، پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عاو بیمهتواند در بیمهمؤسسه بیمه می (ب

 هزینه معالجات وی را قبول کند. 

هعای زنعدگی را نیعز بعه صعورت      تواند عالوه بر بیمه مسعتمری، تعهعدات سعایر انعواع بیمعه     مؤسسه بیمه می ج(

 مستمری پرداخت نماید.  

ww نماید.  یا مستمری ساالنه را تقسیطبیمه ساالنه گذار، حقتواند در صورت تمایل بیمهمؤسسه بیمه می د(
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 های زیر در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟یک از گزینهکدام .29

 شود. های زندگی میالف( مشارکت در منافع شامل انواع بیمه

ةای معذکور سعهیم   درصد منافع حاصل از مجموع مععامالت بیمعه   75گذاران بیمه زندگی در حداقل بیمه ب(

 باشند.  می

 گیرد. های خطر فوت زمانی تعلق نمیگذاران بیمهدر منافع به بیمه مشارکت ج(

ذخعایر ریاضعی توسعط    گعذاری  گران از منعافع حاصعل از سعرمایه   گذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمهبیمه د(

 شرکت بیمه دارند. 

بیمه، در بیمه مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، در صورت عدم پرداخت هر قسط حق .30

.... 

   .شودنامه باطل میبیمه الف(

 شود.می دنامه سررسیبیمه ب(

   .شودنامه بازخرید میبیمه ج(

  شود.  نامه تأمین میبیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمهحق د(

 نامه را دارد؟گاار از هه زمانی امکان بازخرید بیمهگااری، بیمهدر بیمه عمر و سرمایه .31

 بیمه پرداخت کرده باشد.  حداقل شش ماه تمام حق الف(

 بیمه پرداخت کرده باشد.  حداقل یک سال تمام حق ب(

 بیمه پرداخت کرده باشد. حداقل دو سال تمام حق ج(

 بیمه پرداخت شده باشد. حداقل اولین حق د(

در بیمه عمر، ........ شخصی است که فوت یا زنده ماندن او در سررسخید معخین موجخ      .32

 شود.  گر میاجرای قرارداد بیمه و انجام تعهد بیمه

 بیمه شده  ب(       گذار بیمه الف(

 د( وارث بیمه شده       کننده ج( استفاده

 ww
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 .  در بیمه عمر زمانی، .... 33

 شود.  نفع پرداخت میشده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذیدر صورت فوت بیمه الف(

 ی مسترد خواهد شد. های پرداختبیمهمدت قرارداد، حقشده پس از در صورت حیات بیمه ب(

 شود.گذار پرداخت میشده پس از مدت قرارداد، سرمایه بیمه به بیمهحیات بیمهدر صورت  ج(

گعذار پرداخعت   شده در مدت اعتبار قرارداد سرمایه حیعات و سعرمایه فعوت بعه بیمعه     در صورت حیات بیمه د(

 شود.  می

 شورای عالی بیمه هیست؟ 74نامه های درمان تکمیلی در ایران طبق آیینموضوع بیمه .34

هعای اضعافی   های بیمارستانی و جراحی ناشعی از بیمعاری، حادثعه و سعایر پوشعش     جبران بخشی از هزینه الف(

 گر قرار گرفته است. نامه در تعهد بیمهگر پایه نیست و طی این بیمهشدگان است که در تعهد بیمهدرمانی بیمه

هعای اضعافی درمعانی    ایر پوشعش حادثه و سع  های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،جبران تمام هزینه ب(

 گر قرار گرفته است. نامه در تعهد بیمهگر پایه بوده و طی این بیمهگان است که مازاد بر تعهد بیمهدشبیمه

هعای اضعافی درمعانی    های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوششجبران تمامی هزینه ج(

 گر قرار گرفته است. نامه در تعهد بیمهگر پایه بوده و طی این بیمهشدگان است که در تعهد بیمهبیمه

 رگ حتمی نجات یابد.  های بیمارستانی است تا زمانی که بیماری از مجبران تمامی هزینه د(

 گردد؟  حادثه در بیمه درمان هگونه تعریف می .35

شعده اتفعاق افتعاده و منجعر بعه      خارجی که بدون قصد و اراده بیمعه ی ناشی از یک عامل هر واقعه ناگهان الف(

 گردد.  شدهجرح، نقص عاو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه

هر واقع که با قصد و اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عاو، از کارافتعادگی و یعا فعوت     ب(

 بیمه شده گردد.  

ج( هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل درونی بدن که بدون قصد و اراده بیمه شده اتفعاق افتعاده و منجعر بعه     

 ده گردد. شجرح، نقص عاو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه

شعده اتفعاق افتعاده و منجعر بعه      هر بیماری ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بعدون قصعد و اراده بیمعه    د(

ww از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.   جرح، نقص عاو،
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ای بیمارسختانی، جراحخی، زایمخان و سخایر     هخ بیمه درمخان تکمیلخی، فرانشخیز هزینخه    در  .36

گر پایه حداقل ....... درصد های تحت پوشش در صورت عدم استفاده از دفترهه بیمههزینه

 های درمانی مربوط خواهد بود.  کل هزینه

 25 ب(      10 الف(

 30د(        15ج( 

شخود کخه   اطالق میهایی به جراحی Day Careدر بیمه درمان تکمیلی، اعمال جراحی  .37

 های بعد از عمل ........... است. مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت

 یک شبانه روز در بیمارستان  ب(  ساعت  12در مراکز جراحی محدود، کمتر از  الف(

 د( در مراکز درمانی، کمتر از یک روز       ساعت  6ج( کمتر از 

الملل کاال که رسخمیت آنهخا توسخط    ای از اصطالحات متداول در تجات بین. به مجموعه38

 گویند؟  المللی تأیید شده هه میاتاق بازرگانی بین

 ب( اینکوترمز         EXW الف(

 FASد(        FCAج( 

 به هه معناست؟ FOBاصطالح  .39

 ( تحویل کاال در کنار کشتی  الف

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

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

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

هستند که منشأ پیدایش آنها کسخانی هسختند   های زیر جزء خطرهایی یک از گزینه. کدام40

 که در کشتی حضور دارند؟

 ب( غارت دریایی      بارگیری و تخلیه کشتی  الف(

ww د( عیب ذاتی       ج( دزدی 
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گیر شدن، برخورد یا کف دریا، غرق شدن یا واژگونی کشختی یخا   به گل نشستن و زمین .41

 شود؟قرار داده میشناور توسط کدام یک از شرایط زیر تحت پوشش 

 Bب(        Aالف( 

 د( هر سه گزینه صحیح است        Cج( 

 های باربری هیست؟در بیمه EXWمنظور از اصطالح  .42

 تحویل کاال روی عرشه کشتی  الف(

 دهد. شده تحویل میای که توسط خریدار معرفی گردیده در محل تعیینکنندهفروشنده کاال را به حمل ب(

 ج( تحویل در کارخانه 

 تحویل کاال در کنار کشتی  د(

 های باربری هیست؟در بیمه FAمنظور از اصطالح  .43

 الف( تحویل کاال روی عرشه کشتی 

 دهد. شده تحویل میای که توسط خریدار معرفی گردیده در محل تعیینکنندهب( فروشنده کاال را به حمل

  دهد. شده تحویل میای که توسط خریدار معرفی گردیده، در محل تعیینهدکننفروشنده کاال را به حملج( 

 دهد. کند، به صورت آماده برای حمل به خریدار تحویل مید( فروشنده کاال را در محلی که خود تعیین می

بیمه و موارد تخفیف یا اضافه نرخ مربخوط بخه یخک    که مشخص شود نرخ حقدر صورتی .44

 گر هیست؟انطباق ندارد، تکلیف بیمه 94نامه ضوابط مقرر در آیینای با رشته بیمه

 بایست سهم بیمه مرکزی از خسارت را نیز شخصاً بپردازد. می الف(

روز پس از اعالم بیمه مرکزی ج.ا.ایران موارد اعالمی را اصعالح و   30موظف است حداکثر ظرف مدت  ب(

 به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید. 

 تواند با خرید پوشش اتکایی، عدم مغایرت را جبران نماید.  می  ج(

 بیمه را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران واگذار نماید. بایست تعیین نرخ حقمی د(

 

 ww
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 های زیر در مورد کارگزار صحیح است؟یک از گزینهکدام .45

 نفع را از مؤسسه بیمه ندارد. گذار یا ذیکارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه الف(

پردازد مبلغی بعه هعر عنعوان    نفع میگذار یا ذیکارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی که مؤسسه بیمه به بیمه ب(

 دریافت کند. 

 د.  کارگزار بیمه باید از انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه خودداری نمای ج(

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

بیمخه  نامه داده شده باشد و این تغییخرات باعخث افخزایش حخق    هنانچه تغییراتی در بیمه .46

 گردد، کارمزد کارگزار .... 

   به همان نسبت کاهش خواهد یافت. الف(

   به همان نسبت افزایش خواهد یافت. ب(

 تغییری نخواهد یافت. ج(

 د( در صورت صالحدید شرکت بیمه تغییر خواهد کرد.  

 در صورت فوت کارگزار حقیقی، وراث وی ....  .47

توانند حداکثر تا مدت یکسال پس از تاریخ فوت، با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران کعد اختصاصعی   می الف(

 باشد انتقال دهند.  92نامه وی را به شخص دیگری که حواجد شرایط آیین

 توانند خودشان با کد کارگزار فعالیت نمایند. می ب(

 ج( باید سریعاً کد کارگزاری مذکور را ابطال نمایند. 

 حداکثر ظرف مدت سه ماه باید کد کارگزاری را به بیمه مرکزی ج.ا.ا تحویل نمایند.  د(

گخری،  تخلف کارگزار بیمه از قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمخه . در صورت احراز 48

های ابالغخی بیمخه مرکخزی ج.ا.ا و قخوانین و مقخررات      ها و بخشنامهنامه و دستورالعملآیین

یخک از  تعدد و شدت تخلف کدامتواند متناس  با نوع، تکرار، کشور، بیمه مرکزی ج.ا.ا می

 تصمیمات زیر ار اتخار نماید؟

 سال تعلیق پروانه کارگزاری حداکثر تا یک الف(

 لغو پروانه کارگزاری  ب(

 ای کارگزاری بیمه حقوقی سلب صالحیت مدیرعامل یا عاو بیممه ج(

ww هر سه گزینه صحیح است.  د(
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 ای را رد نماید؛ ..... ای پیشنهاد کارگزار بیمهکه مؤسسه بیمه. در صورتی49

   تواند همان بیمه را با همان شرایط از کارگزار بیمه قبول کند.نمی الف(

 تواند همان بیمه را با همان شرایط از کارگزار بیمه دیگری قبول کند.  می ب(

تواند همان بیمه را با همعان شعرایط از کعارگزار بیمعه دیگعری      نامه نیز نمیدر صورت تغییر در شرایط بیمه ج(

 قبول کند. 

 های پیشنهاد کارگزار مذکور را صادر نماید.  نامهتواند بیمهد( تا یک ماه نمی

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهدر مورد پرتفوی کارگزار، کدام .50

باشعد، پرتفعوی   هایی که به پیشنهاد کارگزار بیمه و با کد اختصاصی وی صادرشده و معتبعر معی  نامهبیمه الف(

 شود.  ب میکارگزار بیمه محسو

تواند پرتفوی خود را با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا و یعا اطعالع مؤسسعه بیمعه مربعوط بعه       کارگزار بیمه می ب(

 کارگزار بیمه دیگری انتقال دهد. 

شود حتی اگعر دارای  هایی که به پیشنهاد کارگزار صادر شده باشند پرتفوی کارگزار محسوب مینامهبیمه ج(

 کد اختصاصی وی نباشند.  

 د( گزینه الف و ب صحیح است. 

 نیست؟های زیر صحیح یک از گزینهکدام .51

 اطق آزاد تجاری شعبه تأسیس نماید. تواند با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا در من( کارگزار بیمه حقوقی میالف

تواند با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا در داخعل یعا خعارج از کشعور شععبه تأسعیس       کارگزار بیمه حقوقی می ب(

 نماید.  

 با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا تنها در داخل کشور شعبه تأسیس نماید.  تواند کارگزار بیمه حقوقی می ج(

 تواند در داخل یا خارج از کشور شعبه تأسیس نماید. میکارگزار بیمه حقیقی ن د(

یخا فعالیخت   های بیمه سخمت یخا سخهم    در کارگزاریتوانند نمیکدام دسته از افراد زیر  .52

 داشته باشند؟

 کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مؤسسات بیمه و اعاای هیئت مدیره آنها   الف(

 ارزیابان خسارت و اکچوئران رسمی بیمه  ب(

 های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی ج( افراد دارای سمت

ww د( گزینه الف و ب صحیح است. 
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شده فوت نموده و سرمایه فوت قابل پرداخخت  های زندگی که بیمهنامهدر یکی از بیمه .53

 گر هیست؟ند. وظیفه بیمهانفعان هنوز شناسایی نشدهروز ری 30است، با وجود گاشت 

 رسانی به روش کارا و مؤثر  اطالع الف(

 گذار نفع از سوی بیمهانتظار جهت تعیین ذی ب(

 گذاری کندنفع، سرمایهها با هدف پرداخت سود به نفع ذیمزایای قابل پرداخت را در یکی از بانک ج(

 گزینه الف و ج صحیح است.  د(

نیست؟گر ای زیر وظیفه بیمههیک از جنبهکدام رسانی در خصوساطالع .54

 فرآیند رسیدگی به شکایات   الف(

 نحوه رسیدگی به شکایت در خصوص خسارت قابل پرداخت  ب(

 نحوه وقوع حادثه به افکار عمومی  ج(

 د( گزینه الف و ب صحیح است

بیمه، توصخیه   گااران در شرکتشدگان یا بیمهدر صورت عدم رسیدگی به شکایت بیمه .55

 بیمه مرکزی ج.ا.ا هیست؟ 71نامه شما طبق آیین

 ارجاع پرونده به داوری  ب(   ارجاع پرونده به محاکم قاایی   الف(

 ارجاع پرونده به بیمه مرکزی ج.ا.ا د(   ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی  ج(

 یک از عبارات زیر صحیح است؟  براساس قانون بیمه، کدام .56

 گذار مالی را به کمتر از قیمت واقعی بیمه کند، عقد بیمه باطل خواهد بود.  چنانچه بیمه (الف

 قرارداد را نخواهد داشت.  گذار حقگر، بیمهدر صورت توقف یا افالس بیمه ب(

 توان همان مال را به نفع همان شعخص که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمیج( در صورتی

 در مقابل همان خطر مجدداً بیمه کرد.  

 گزینه الف و ب صحیح است.  د(
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قانون بیمه، هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمخه بخه عمخل آمخده      18طبق ماده  .57

 است قبل از عقد قرارداد واقع شده، عقد بیمه هه وضعیتی خواهد داشت؟

 الف( عقد بیمه به قوت خود باقی است. 

 شده مسترد نخواهد شد.های پرداختبیمهشود و حقگر، فسخ میزمان اطالع بیمهاز  ب(

عنعوان  گذار وجهعی گرفتعه باشعد عشعر از مبلعو مزبعور را بعه       گر از بیمهصورت اگر بیمهاینباطل است، در ج(

 گذار مسترد دارد.  مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه

 شود.  شده به نسبت زمان باقیمانده مسترد میهای پرداختبیمهگر فسخ و حقاز زمان اطالع بیمه د(

 های زیر در زمره شرایط اساسی صحیت معامالت است؟یک از گزینهکدام .58

 اهلیت طرفین   ب(     مشروعیت جهت معامله  الف(

د( گزینه الف و ب صحیح است.       نیت طرفین  ج( حسن

های زیر است؟ینهزگیک از شرایط اهلیت استیفاء کدام. 59

بلوغ   ب( عقل الف(

د( هر سه گزینه صحیح است.  ج( رشد 

گر به منظور های زیر در زمره تعهدات بیمهیک از گزینهقانون بیمه، کدام 21طبق ماده  .60

 نیست؟جبران خسارت وارده از حریق 

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

 ب( شکستن عاوی از اعاای بدن در حین حریق  

 دادن آن از حریق  شدن یا معیوب شدن مال در مواقع نجاتتلف ج(

کعردن آتعش   وشهر خسارت یا تنزل قیمت وارده بعه امعوال از آب یعا هعر وسعیله دیگعری کعه بعرای خعام          د(

 کاربرده شده است. به

گردد؟نقل، خسارت به هه طریقی حساب میوقانون بیمه، در بیمه حمل 22طبق ماده  .61

 نامه قیمت مال هنگام صدور بیمه ب(     الف( قیمت مال در مبدأ

ww نامه د( قیمت مال در روز سررسید بیمه     ج( قیمت مال در مقصد  
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 است که .....عقد الزم، عقدی  .62

آن را نداشته، مگر در موارد معین فسخ  یک از طرفین معامله حقکه هیچ الف(

 که در آن برای طرفین یا برای ثالث اختیار فسخ باشد.   ب(

 ج( که موقوف به امر دیگری باشد. 

 د( که برای طرفین اختیار فسخ نباشد.  

ین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد اینکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را مع .63

 یک از خصوصیت عقد بیمه است؟کند، بیانگر کدام

 ب( تشریفاتی بودن        معوض بودن   الف(

 د( مستمر بودن        ج( الحاقی بودن  

های زیر از وظایف بیمه مرکزی ج.ا.ا است؟یک از گزینهکدام .64

 در ایران  تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه  الف(

 شدگان و صاحبان حقوق آنها  گذاران و بیمهب( حمایت از حقوق بیمه

 ج( اعمال نظارت دولت بر فعالیت مؤسسات بیمه 

 هر سه گزینه صحیح است.  د(

 های زیر از وظایف شورای عالی بیمه است؟یک از گزینهکدام .65

 الف( تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد. 

های اتکایی ها و نظات بر امور بیمهنامهتعیین انواع معامالت بیمه و شرایط عمومی بیمه ب(

 نامه الزم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه ج( تصویب آیین

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

هخای  سیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ج.ا.ا درباره عملیات و فعالیتر .66

 مؤسسات بیمه در ایران وظیفه هه کسی است؟

 شورای عالی بیمه  ب(    گران ایران  سندیکای بیمه الف(

ww د( قوه قااییه       شرکت بیمه ایران  ج( 
w.
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شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشخی از  قانون بیمه اجباری خسارت وارد»براساس  .67

 باشند، ....  اشخاس حقیقیکلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون که « وسایل نقلیه

 کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسعارت بعدنی و معالی کعه در اثعر حعوادث وسعایل نقلیعه        ( نیازی به بیمهالف

 شود، ندارد.مذکور به اشخاص ثالث وارد می

بایست وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و معالی کعه   ب( فقط اگر وسیله نقلیه از نوع پرخطر باشد می

ای که مجوز فعالیت در این شود نزد شرکت بیمهدر اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می

 ج.ا.ا داشته باشد، بیمه کنند.  رشته را از بیمه مرکزی

مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بعدنی و معالی کعه در اثعر حعوادث وسعایل نقلیعه معذکور بعه           ج(

ای که مجوز فعالیت در ایعن  بیمه شود حداقل به مقدار مندرج در این قانون نزد شرکتاشخاص ثالث وارد می

 اشد، بیمه کنند. رشته را از بیمه مرکزی ج.ا.ا داشته ب

د( مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسعارت بعدنی و معالی کعه در اثعر حعوادث وسعایل نقلیعه معذکور بعه           

ای کعه مجعوز فعالیعت در ایعن رشعته را از بیمعه       شود به مقدار دلخواه نزد شرکت بیمعه اشخاص ثالث وارد می

 مرکزی ج.ا.ا داشته باشند، بیمه کنند.  

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بخه  »نامه موضوع خودرو، فاقد بیمهکه درصورتی .68

بوده و وسیله نقلیه با ارن مالک در اختیار « شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 باشد: شخص حقوقیمسب  حادثه قرار گرفته باشد، آنگاه مالک  راننده

 شود.  مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می  (٪20( به جزای نقدی معادل بیست درصد )الف

 شود. ب( به جزای نقدی محکوم نمی

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

 شود.  د( به جزای نقدی معادل دو برابر مجموع خسارت بدنی وارد شده محکوم می

شده بخه  قانون بیمه اجباری خسارات وارد»نامه موضوع که خودرو، فاقد بیمه. درصورتی69

بوده و وسیله نقلیه با ارن مالک در اختیار « شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 باشد:  شخص حقیقیراننده مسب  حادثه قرار گرفته باشد، آنگاه اگر مالک 

 شود.  ( مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می٪10به جزای نقدی معادل ده درصد ) الف(

 شود. ب( به جزای نقدی محکوم نمی

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

ww  شود.  د( به جزای نقدی معادل دو برابر مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می
w.
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قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثخر حخوادث   » 6براساس ماده  .70

از تاری  انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیخه حقخوق و تعهخدات ناشخی از     « ناشی از وسایل نقلیه

شود و ..... تا پایخان مخدت قخرارداد بیمخه،     قرارداد بیمه موضوع این قانون به ...... منتقل می

 شود.  وب میگاار محسبیمه

 گیرنده  انتقال -گیرندهانتقال  ب(    دهنده انتقال -الف( شرکت بیمه

 شرکت بیمه  -د( انتقال دهنده    دهنده انتقال -دهندهانتقال ج(

نداشختن حخوادث   »درصورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه تخفیفاتی که بخه واسخطه    .71

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص »موضوع در قرارداد بیمه « منجر به خسارت

 اعمال شده باشد، .....« ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 ب( متعلق به شرکت بیمه است.     گیرنده است. متعلق به انتقال الف(

 د( از بین خواهد رفت.     متعلق به انتقال دهنده است. ج(

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر » حداقل مبلغ بیمه موضوع .72

 در بخش خسارت مالی:« حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 ( تعهدات بدنی است. ٪5/2معادل دو و نیم درصد ) الف(

 ( تعهدات بدنی است. ٪10ب( معادل ده درصد )

 گذار در سال است. ( مجموع حقوق بیمه٪10ج( معادل ده درصد  )

 گذار در سال است. ( مجموع حقوق بیمه٪5ادل پنج درصد  )د( مع

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثخر  » 8ماده  4براساس تبصره  .73

 منظور از خودروی متعارف خودرویی است که .....« حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 ارزان باشد.  الف(

شعود،  ( سقف تعهدات بدنی که در ابتعدای هعر سعال مشعخص معی     ٪50)ب( قیمت آن کمتر از پنجاه درصد  

 باشد.  

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

ww ترین خودرو موجود در کشور باشد.  قیمت( گران٪60د( قیمت آن کمتر از شصت درصد  )
w.
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هخای بخدنی پخس از    گر و صخندوق تخأمین خسخارت   های زیر بیمهیک از گزینهدر کدام .74

تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصخد آن در  دیده میپرداخت خسارت زیان

 ربط مراجعه کند؟  شود به مسببان ریحکم دادگاه مشخص می

 در وقوع حادثه مؤثر بوده است. الف( چنانچه به حکم مرجع قاایی اثبات شود، نقص راه 

 ب( چنانچه به حجم مرجع قاایی اثبات شود، عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بوده است. 

های اجرایی با هعر شعخص حقیقعی یعا     ج( چنانچه به حکم مرجع قاایی اثبات شود، ایجاد مانع توسط دستگاه

 حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است. 

 هر سه گزینه صحیح است.  (د

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر » 21ماده  3براساس تبصره  .75

بخار  صندوق تأمین خسارت بدنی مکلخف اسخت هخر ...... یخک    « حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند. 

 سه ماه   ب(       الف( دوازده 

 د( سه سال        ماهج( شش

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر » 25ماده  1براساس تبصره  .76

هخای  های زیر صندوق تخأمین خسخارت  یک از گزینهدر کدام« حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 برای بازیافت به مسب  حادثه رجوع کند؟ تواندنمیبدنی 

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

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

 اگر مسبب حادثه تمایلی به پرداخت نداشته باشد.   ج(

 د( گزینه الف و ب صحبح است.

 نامه مجاز است؟دد بیمهتحت هه شرایطی برای یک موضوع بیمه تع .77

 های متعدد از ارزش موضوع بیمه کمتر نباشد.  نامههای بیمه بیمهمجموع سرمایه الف(

 هیا متعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشد. نامههای بیمه بیمهمجموع سرمایه ب(

 نامه تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.  ای، تعدد بیمهج( طبق اصل تعدد بیمه

ww نامه در هر شرایطی مجاز است. ای، تعدد بیمهاصل تعدد بیمه د( طبق
w.
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 کند؟یک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را تقویت میکدام .78

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

 ای د( اصل نفع بیمه     ج( اصل مشارکت 

نامه باشد، پرداخخت خسخارت   تحت پوشش هند بیمهکه یک ریسک مشخص . در صورتی79

 بابت آن هگونه است؟

 ها نامهطبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه الف(

 شود.  نامه دریافت میدرصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه 100ای ب( طبق اصل تعدد بیمه

 ها نامهمهگران مختلف صادرکننده بیج( طبق توافق بین بیمه

 گران هیچ تعهدی ندارند. گر اول جبران شود و سایر بیمهد( کلیه خسارات باید توسط بیمه

 صحیح است؟« بیمه فنیحق»های زیر در مورد یک از گزینهکدام .80

 شود.  های ارزیابی ریسک لحاظ میدر محاسبه آن هزینه الف(

 کننده ریسک است. شود و تأمینمبتنی بر اصول فنی محاسبه می ب(

 بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس دارد.حق ج(

 شود.  های آموزش و تحقیقات لحاظ مید( در محاسبه آن هزینه

 آید؟  میانگین خسارت ناشی از تحقق هر خطر هگونه به دست می .81

 ابل تحقق بر تعداد خسارت قابل تحقق  از نسبت جمع خسارت ق الف(

 بیمه ریسک های عملیاتی بیمه و حقب( از جمع سود فنی مورد انتظار و هزینه

 شده در شدت احتمال هر خطر  ج( از ضرب سرمایه بیمه

 نامه  د( از ظرف کل ارزش مورد بیمه در میزان خسارت تقسیم بر ارزش تحت پوشش بیمه

 ای حوادث به هه معناست؟هتغییر خطر در بیمه .82

 شده های بیمهتغییر در شغل و سایر فعالیت ب(   شده الف( تغییر در وضعیت سالمتی بیمه

 کدام د( هیچ    شده ج( تغییر محل زندگی بیمه

 ww
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 شود؟محسوب می ازکارافتادگی دائم کلیهای زیر یک از گزینهدر بیمه حوادث، کدام .83

 ائم و کامل یا قطع یا یک دست از مچ  از کارافتادگی د الف(

 کامل یک گوش   ناشنواییب( 

 برداشتن فک پایین   ج(

 د( نابینایی  

 شده تغییری به وجود آید، .... هنانچه در مدت بیمه حوادث، در شغل یا فعالیت بیمه .84

 گر را مطلع نمایند.  روز بیمه 10گذار موظفند ظرف شده یا بیمهبیمه الف(

 گر نیستند.  کردن بیمهگذار موظف به مطلعشده یا بیمهب( بیمه

 گر را مطلع نمایند.  روز بیمه 15گذار ظرف ج( بیمه شده یا بیمه

 گر را مطالع نمایند. ماه بیمهگذار مواظفند ظرف یکشده یا بیمهد( بیمه

 به محض وقوع حادثه غیر از فوت در بیمه حوادث، .... .85

 گر را مطلع نمایند.  روز بیمه 10گذار مواظفند ظرف شده یا بیمهبیمه الف(

 گر نیستند.  کردن بیمهگذار موظف به مطلعشده یا بیمهبیمه ب(

 گر برسانند.روز بعد از وقوع حادثه مراتب را کتباً به اطالع بیمه 15گذار موظفند ظرف شده یا بیمهج( بیمه

 گر را مطالع نمایند.ذار موظفند ظرف یک ماه بیمهگشده یا بیمهد( بیمه

ای پزشخکان و  نامخه مسخئولیت حرفخه   های زیر در شرایط عمخوم بیمخه  یک از گزینهکدام .86

 گاار نیست؟پیراپزشکان، جزء تعهدات و وظایف بیمه

گعذار و معدعی یعا    مهتواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی یا جلب موافقت بیعنوان نمیگر به هیچبیمه الف(

 مدعیان، خسارت را پرداخت و تسویه کند. 

گذار است مشروط به اینکعه ادععای خسعارت در طعول     ای بیمهگر منحصر به مسئولیت حرفهتعهدات بیمه ب(

 نامه اعالم شده باشد.  نامه یا حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از انقاای بیمهمدت اعتبار بیمه

دیعده، مععادل ریعالی    گعر در قبعال هعر زیعان    پرداخت دیه محکعوم شعود حعداکثر تعهعد بیمعه     گذار به ج( اگر بیمه

 نامه خواهد بود. ترین نوع دیه در قانون مجازات اسالمی حداکثر تا مبلو مندرج در شرایط خصوصی بیمهارزان

را بررسعی و   روز، معدارک  30گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظعرف  بیمه د(

ww نتیجه را اعالم نماید. 
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 نیست؟ای پزشکان قابل پرداخت های زیر در بیمه مسئولیت حرفهیک از خسارتکدام .87

 گذار باشد. هایی که ناشی از دستور بیمهخسارت الف(

 گذار های ناشی از اقدام بیمهب( خسارت

 النفع ج( عدم

 گذار مقصر باشد. های درمان صدمات روانی به بیمار که بیمهد( هزینه

نقل در هخه صخورتی اعمخال    ونامه مسئولیت مدنی متصدیان حملحق جانشینی در بیمه .88

 شد؟   نخواهد

 های ناشی از تقصیر یا قصور رانندگان ثالث خسارت الف(

 گذار ندگان بیمههای غیرعمدی ناشی از تقصیر یا قصور رانب( خسارت

 سازی های ناشی از تقصیر یا قصور عوامل راهج( خسارت

 های ناشی از تقصیر یا قصور عوامل انتظامی  د( خسارت

هخای زیخر در مخورد اسخاس پرداخخت خسخارت در بیمخه شکسخت         یخک از گزینخه  کدام .89

 آالت صحیح است؟ماشین

هعا ضعروری بعه    گعر هزینعه  ه آسیب وارد به یکی از اقالم مورد بیمه قابل تعمیعر باشعد، بیمعه   کدر صورتی الف(

کردن و نصب مجعدد آن بعا احتسعاب    دیده به حالت اولیه به عالوه هزینه پیادهمنظور بازگرداندن ماشین آسیب

کعه چنعین   تیکرایه از محل تأسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و ععوارض گمرکعی متعلقعه را درصعور    

 شده منظور شده باشد جبران خواهد نمود.  هایی در مبلو بیمههزینه

گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیعر  گذار انجام پذیرد، بیمهدر صورتی که تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه ب(

 گذار پرداخت خواهد کرد.  های باالسری به بیمهبه اضافه درصد معقولی برای هزینه

شده بالفاصله قبل از حادثه باشعد، خسعارت   هزینه تعمیرات معادل یا متجاوز از ارزش واقعی اقالم بیمه ج( اگر

 شود.  کلی تلقی می

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

 ww
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 های زیر جزء استثنائات عمومی بیمه تجهیزات الکترونیکی است؟یک از گزینهکدام  .90

 ب( توطئه       اعتصاب کارگران  الف(

 د( هر سه گزینه صحیح است.     جمعی های دستهج( جنبش

 در بازاریابی داخلی هدف مدیریت هیست؟  .91

     گذارانرضایت بیمه الف(

 ارائه خدمات بیشتر به مشتریان فعلی  ب(

 های بیمه داخل کشور ج( توسعه شرکت

 ای در درون سازمان  دادن به کارکنان برای تقویت روابط و اخالق حرفهد( انگیزه

 نیست؟جویی در بازاریابی های صرفههای زیر جزء شیوهیک از گزینهکدام .92

 های کمتر برای تهیه استراتژی و طراحی برنامه  صرف زمان و هزینه الف(

 ت یب( خالق

 ج( توسعه مرحله به مرحله  

 ثابت   هایش هزینهد( کاه

 آمیخته بازاریابی بیمه عبارتست از:  .93

 محصول، قیمت، مکان، توسعه، افراد، فرآیند و توزیع فیزیکی   الف(

     و، کشش و فروش  یب( تولید، تبل

 تولید، مبلیو، مکان، سود، فروش، مشتری و توزیع اینترنتی   ج(

 د( سود، فروش، مشتری و توزیع اینترنتی  

 های زیر نقش دارند؟یک از گزینهگری بیمه سفر، کدامدر بیمه .94

 هدف و مدت سفر   ب(      مقصد   الف(

 د( هر سه گزینه صحیح است      ج( وجود شرایط پیشین  

هخای  یخک از جنبخه  نامخه خخودرو، کخدام   های پیشنهادی بیمخه انتظار دارید در بیشتر فرم .95

 بیمه بدنه داشته باشند؟حق خودرو بزرگترین تأثیر را در مبلغ

 سن خودرو ب(    ( نسبت به قدرت به وزن الف

ww د( پارکینگ مورد استفاده برای خودرو       ج( ارزش خودرو  
w.
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هخای زیخر   یخک از گزینخه  در متون تخصصی بیمه کخدام  Reservingمعادل فارسی کلمه  .96

 است؟

 ب( جانشینی       گذاری الف( جای

 گیری  د( ذخیره     گیری ج( سفارش

 به هه معنا است؟  « Term Life Insurance»اصطالح  .97

 ب( بیمه عمر جامع       الف( بیمه عمر زمانی 

 د( بیمه عمر مستمری       ج( بیمه تمام عمر 

هخای زیخر   یک از گزینهدر متون تخصصی بیمه کدام« Extensions»معادل فارسی کلمه  .98

 است؟

 ب( استثنائات       توسعه فاجعه  الف(

 د( انفجار     های اضافی قابل ارائه ج( پوشش

هخای زیخر   یک از گزینخه در متون تخصصی بیمه کدام« Premium»معادل فارسی کلمه  .99

    است؟

 ب( ایمنی       نامه بیمه الف(

    بیمه  د( حق      فاکتور  ج( پیش

         به هه معنااست؟« Whole Life Insurance». اصطالح 100

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

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

              

 موفق باشید
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