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 مقامی به چه مفهومی است؟ سوزی، اصل قائم نامه آتش شرایط عمومی بیمه 92بر اساس ماده  .1

گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت  انتقال کلیه حقوق بیمه( الف

 گر گر، به بیمه پرداخت شده توسط بیمه

 گر دیگر شده به موجب قرارداد دیگری برای همان خطر و مدت نزد بیمه یا قسمتی از اموال بیمهبیمه نمودن تمام ( ب

 .وجود دارد یممستق یک ونزد یمعلول علت و وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه ینب (ج

 گر های بیمه رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش( د

سوزی کدام یک از موارد زیر جزو  های آتش در بیمهسوزی،  آتشنامه  شرایط عمومی بیمه 11بر اساس ماده . 9

 باشد؟ نمیهای قابل تأمین  خسارت و هزینه

 خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه، انفجار( الف

 خسارت و هزینه ناشی از اقدامات الزم به منظور جلوگیری از توسعه خسارت( ب

 بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شدهخسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد ( ج

 زیان حاصل از وقفه در کار و تولید( د

 باشد؟ نمی یظروف تحت فشار صنعت یمهاستثنائات ب یر جزواز موارد ز یککدام  .3

 یدرولیکیه یشدر اثر آزما تحت فشار صنعتیخسارت وارده به ظروف ( الف

  فشار صنعتیتحت ظروف تالشی  و ترکیدن از ناشی خسارت( ب

 .نگردد ها آن ترکیدن یا تالشیکه منجر به  یدرصورت تحت فشار صنعتیظروف  یجیشکل تدر ییراز تغ یخسارت ناش( ج

 آنها ترکیدن یا تالشیکه منجر به  یدرصورت تحت فشار صنعتیشدن، ترک خوردن، متورم شدن ظروف  یهال یهاز ال یخسارت ناش( د

 .نگردد

گر در برخورد با حقوق قانونی مرتهن  عملکرد بیمه ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 12اساس ماده  بر .4

 بایست چگونه باشد؟ می

تا حدود حداکثر تعهد خود در  غیرمنقول شده اعم از منقول و یمهمرتهن را در مورد اموال ب یگر مکلف است حقوق قانون یمهب( الف

 .یدنما یتپرداخت خسارت رعا

 .شده نخواهد داشت نه تکلیفی در قبال حقوق قانونی مرتهن در مورد اموال بیمهگو گر هیچ بیمه( ب

 .استعالم خواهد گرفت یمرکز یمهاز ب (ج

درصد ازکل خسارت وارد شده پرداخت  01آن هم به میزان  منقولغیرشده  یمهاموال بفقط در مورد مرتهن را  یگر حقوق قانون یمهب( د

 .نماید می

 از قسمتی یا کل که صورتی در سوزی آتش های بیمه در ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 11بر اساس ماده . 5

 از قسمت آن یا و کل با ارتباط در نامه بیمه ببیند، کلی زیان شده بیمه خطرات تحقق از غیر دلیلی به بیمه مورد

 ................ کلی زیان وقوع زمان از بیمه مورد

 .باشد نمی استرداد قابل دریافتی بیمه حق و است باطل( الف

 .شود می مسترد گذار بیمه به التفاوت مابه و محاسبه شمار روز صورت به اعتبار دوره بیمه حق و استمنفسخ  (ب

ww .شود می مسترد گذار بیمه به التفاوت مابه و محاسبه مدت کوتاه صورت به اعتبار دوره بیمه حق و شود فسخ می( ج
w.
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 .باشد نمی استرداد قابل دریافتی بیمه حق و است منفسخ( د

عنوان تاریخ  روزی که به............... مدت بیمه از ساعت  ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 1براساس ماده  .1

که  یابد، مگر آن نامه خاتمه می روز انقضای بیمه............. است آغاز و در ساعت   نامه قید گردیده شروع در بیمه

 .باشد  نامه تصریح شده آن در بیمهخالف 

 01 -8 (د   8 - 8( ج   8 -01( ب  01 – 01( الف

دیده و جلوگیری از  گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت های متعارفی که بیمه در بیمه بدنه اتومبیل، هزینه. 7

نماید تا  آن پرداخت میترین محل مناسب برای  دیده به نزدیک توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت

 چه میزان قابل جبران خواهد بود؟
 درصد کل خسارت وارده11حداکثر تا ( ب   درصد کل خسارت وارده 12حداکثر تا ( الف

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

نامه یا الحاقیه تحت پوشش  صورت توافق در بیمههای زیر در  در بیمه بدنه اتومبیل،کدام یک از خسارت .8

 خواهد بود؟

 خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیای مشابه روی بدنه موضوع بیمه( الف

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

ح به علت مصرف مشروبات الکلی توسط راننده موضوع بیمه به صال های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی خسارت( ج

 .وجود آمده است

 .صحیح است  موارد ب و ج( د

 های غیرقابل جبران است؟ در بیمه بدنه اتومبیل، کدام گزینه جزو خسارت. 2

 .در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد( الف

 .که گواهینامه رانندگی راننده موضوع بیمه باطل شده باشد در صورتی( ب

 .در صورتی که مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد( ج

 .هر سه مورد صحیح است( د

تاریخ اطالع خود از وقوع گذار موظف است حداکثر ظرف چند روز کاری از  در بیمه بدنه اتومبیل،  بیمه .11

 گر برساند؟ حادثه آن را به اطالع بیمه

 11(د   02( ج   01( ب   2( الف

 ...................در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت  .11

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

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

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

ww .موارد ب و ج صحیح است( د
w.
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منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا در حوادث رانندگی  .19

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

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

 .چ شرط و اخذ تضمین پرداخت کنددیده را بدون هی گر مکلف است خسارت زیان بیمه( ب

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

 .دیده را مشروط و با اخذ تضمین پرداخت کند گر مکلف است خسارت زیان بیمه( د

 ؟باشد نمیهای بدنی  کدام یک از موارد زیر جزو منابع مالی صندوق تأمین خسارت .13

 گذاری وجوه صندوق درآمد حاصل از سرمایه( الف

 های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور از جریمه%( 11)بیست درصد ( ب 

 از مالیات پرداختی توسط مسببان حادثه%( 11)بیست درصد ( ج

 های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک( د

کدام  "ث ناشی از وسایل نقلیهقانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواد"براساس  .14

 باشد؟ یک از موارد زیر تعریف شخص ثالث می

 سال  08هر شخص باالی ( الف

 راننده مسبب حادثه ( ب

 هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای اعضای خانواده مسبب حادثه( ج

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

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر "نامه موضوع  فاقد بیمه ،در صورتی که خودرو .15

ثه قرار گرفته باشد، وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادبوده و  "حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  :باشد شخص حقوقی مالک اگر آنگاه
 .شود شده محکوم می مجموع خسارات بدنی وارد%( 11) به جزای نقدی معادل بیست درصد( الف

 .شود مینبه جزای نقدی محکوم ( ب

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

 .شود مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم میدو برابر به جزای نقدی معادل ( د

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از " 8ماده  4براساس تبصره  .11

 .................... منظور از خودروی متعارف خودرویی است که "وسایل نقلیه

 .ارزان باشد( الف

 .باشد شود، سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می%( 21) قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (ب

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

 .ترین خودرو موجود در کشور باشد گران قیمت%( 61) درصد شصتقیمت آن کمتر از ( د

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  " 98بر اساس ماده  .17

 .است.......... نهاد  های بدنی صندوق تأمین خسارت "نقلیه

ww دولتیغیر خصوصی( د  دولتی خصوصی( ج  عمومی غیردولتی (ب  عمومی دولتی (الف
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سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل قانون بیمه اجباری خ" 32براساس ماده  .18

و ............... صورت نقدی و با توافق  در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به "نقلیه

 .گیرد صورت می............... 
 حادثهمسبب  –مأمور راهنمایی و رانندگی ( ب   شرکت بیمه مربوط -دیده زیان (الف

 مأمور راهنمایی و رانندگی -قوه قضاییه ( د   مسبب حادثه -مالک خودرو( ج

 باشد؟ دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه چگونه می گر در قبال زیان تعهد ریالی بیمه .12

 ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون " 00و ماده  9نامه با رعایت تبصره ماده  ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه( الف

 "نقلیه  وسایل از ناشی حوادث اثر در

 نامه  های سنگین تا بیست برابر سقف تعهدات بدنی بیمه برابر و در خودرو پنجها  در سواری( ب

 نامحدود ( ج

 حداکثر معادل سقف تعهد بدنی یک مرد مسلمان در ماه حرام ( د

نامه معتبر است، به موجب گزارش مقامات انتظامی هنگام حادثه، مواد  بیمهراننده مسبب حادثه که دارای  .91

در این حالت غرامت از سوی چه . گردد تن از سرنشینان خودرو می 9مخدر استعمال نموده و منجر به فوت 

 گردد؟ مرجعی پرداخت می

 . های بدنی بوده و قابل بازیافت است در تعهد صندوق تأمین خسارت( الف

دیده از طریق مراجع قانونی به راننده  مقامی زیان تواند به قائم باشد و پس از آن می دیده می گر مکلف به پرداخت خسارت زیان بیمه (ب

 . مراجعه کند تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده مسبب حادثه برای بازیافت

 . خت استهای بدنی قابل پردا بعد از تأیید شرکت بیمه از محل صندوق تأمین خسارت( ج

  .در تعهد بیمه مرکزی است( د

 ...............در صورت شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه . 91

 .نامه ثالث غیر قابل جبران است خسارت از محل بیمه( الف

 . شود جبران میی تأمین خسارت بدن صندوق توسطوارد به اشخاص ثالث  های بدنی خسارت صرفاً( ب

 . شود های مالی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین خسارت بدنی جبران می صرفاً خسارت( ج

 .شود بیمه مرکزی جبران می طخسارت توس( د

، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر 54نامه  بر اساس آیین .99

 کدام است؟

 فوق دیپلم( د  فوق لیسانس( ج  لیسانس( ب  دیپلم( الف

 ؟نیست( 54نامه  آیین)های نماینده فروش بیمه عمر  کدام یک از موارد زیر از ویژگی. 93

 .ملزم به داشتن محل کار است( ب .مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادی است( الف

 .کند به شرکت بیمه ارائه می مستقیماًپیشنهادات بیمه دریافتی را ( د   .نامه ندارد اجازه صدور بیمه( ج

 ......بیمه محدود،  در بیمه تمام عمر با پرداخت حق. 94

ww . شود طور مداوم و معموالً یکسان پرداخت می شده به بیمه تا زمان مرگ بیمه حق( الف
w.
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 . یابد کاهش میبیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا  گذار، پرداخت حق گر و بیمه با توافق بیمه( ب

 .شود صورت افزایشی پرداخت می طور مداوم و معموالً به شده به بیمه تا زمان مرگ بیمه حق( ج

 .کند بیمه متناسب با نرخ تورم تغییر می حق( د

 شود؟ بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده میدر . 95

 شده  هزینه درمانی بیمه( ب  ت یا ازکارافتادگیدلیل فو گیرنده در بازپرداخت وام به عدم توانایی قرض( الف

 .موارد ب و ج صحیح است( د        شده بیکاری بیمه( ج

  شده موضوع بیمه است؟ حیات و بقای بیمهصرفاً در کدام یک از انواع بیمه عمر، . 91
 بیمه عمر مستمری ( بیمه عمر مانده بدهکار                                       ب( الف

 بیمه عمر زمانی( بیمه تمام عمر                                                        د( ج

 کدام گزینه در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟. 97

                            .شود های زندگی می بیمهمشارکت در منافع شامل انواع ( الف

  .باشند های مذکور سهیم می درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه 52گذاران بیمه زندگی در حداقل  بیمه(  ب

               .                                گیرد های خطر فوت زمانی تعلق نمی گذاران بیمه مشارکت در منافع به بیمه( ج

 . گذاری ذخایر ریاضی توسط شرکت بیمه دارند گران از منافع حاصل از سرمایه گذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمه بیمه( د

 نیست؟، کدام گزینه صحیح 18نامه  براساس مفاد آیین .98

تواند درخواست بازخرید  ذخیره ریاضی میگذار در صورت تشکیل  های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه در انواع بیمه( الف

  . نامه نماید بیمه

 . نامه است درصد ذخیره ریاضی بیمه 82نامه زندگی حداقل معادل  ارزش بازخرید بیمه( ب

  . گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار است نامه زندگی بستانکار بیمه نفع در بیمه در صورتی که ذی( ج

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

 های عمر چگونه است؟ نامه سقف وام و شرایط آن در بیمه. 92

 .سرمایه با این شرط که حق بیمه یکجا پرداخت شده باشد ٪01حداکثر تا ( الف

 ارزش بازخریدی  ٪01حداکثر تا ( ب

 بیمه دو سال تمام  ارزش بازخریدی پس از پرداخت دست کم حق%   91حداکثر تا میزان ( ج

     ٪08های پرداخت شده با نرخ سود  بیمه حق ٪21حداکثر تا ( د

گرر مشرارکت    گذاری بیمه گذار به چه نسبت در منافع حاصله از سرمایه گذاری، بیمه نامه عمر و سرمایه در بیمه. 31

 شود؟  داده می

 درصد منافع  91حداکثر ( ب    درصد منافع 82حداکثر ( الف

ww درصد منافع  91حداقل ( د    درصد منافع 82حداقل ( ج
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سال درخواست مخفف شدن  9قرار گرفته و پس از  مختلط خطر فوت و حیاتای تحت پوشش بیمه  شده بیمه. 31

 ؟تقسیم خواهد شدچگونه سرمایه مخفف  نامه در این بیمه. نماید نامه را می بیمه

 بر اساس اندوخته ریاضی( ب  نامه بیمهموجود های  به نسبت سرمایه( الف

 بر اساس ارزش بازخرید( د   گذار بر اساس درخواست بیمه( ج

 های عمر کدامند؟ گذاری بیمه عوامل مؤثر در قیمت. 39

 .استهر سه مورد صحیح ( د  هزینه سربار( ج   نرخ سود فنی( ب  احتمال فوت( الف

 های بیمه تمام عمر است؟ کدام گزینه، از ویژگی .33

 . نیازی به معاینات پزشکی کامل ندارد( ب  . دهد شده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش می گر مرگ بیمه بیمه( الف

 . هر سه مورد صحیح است( د   . گذاری نیز دارد عالوه بر جنبه تأمینی، جنبه سرمایه( ج

سقف تعهد پایه سالیانه برای هر .. .....تا میزان .. .....های دندانپزشکی  جبران هزینهدر بیمه درمان تکمیلی، . 34

 .باشد شده می بیمه

 درصد  01  -حداکثر( د درصد 21 -اکثردح (ج درصد  11 -حداقل ( ب درصد 01 -حداقل( الف

از طبیعی و سزارین تا چه سقفی از تعهدات سالیانه مجاز های زایمان اعم  جبران هزینهدر بیمه درمان تکمیلی، . 35

 است؟

 سقف تعهد سالیانه بیمارستانی %  52تا ( ب   سقف تعهد سالیانه بیمارستانی% 01تا ( الف

 سقف تعهد سالیانه بیمارستانی % 01تا ( د     سقف تعهد سالیانه بیمارستانی% 21تا ( ج

 ؟ نیست نامه درمان بیمهکدام یک از موارد زیر تحت پوشش  .31

 (پایه)های اصلی  پوشش( ب  های ناشی از مصرف مواد مخدر یا الکل بیماری( الف

 های پاراکلینیکی هزینه( د     هزینه زایمان طبیعی( ج

نامه درمان تکمیلی براساس آن  گذار که بیمه گر به هر دلیل یا توقف فعالیت بیمه در صورت توقف فعالیت بیمه .37

 ........  نامه  منعقد شده است، بیمه

 .گردد معلق می( ب      .گردد فسخ می( الف

 . گردد یبا حق بیمه بیشتر تمدید م( د  .یابد با توافق طرفین با همان شرایط قبلی ادامه می( ج

 ؟شود نمیکدام یک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده . 38

 قطع عضو( د  ناشی از حادثههای پزشکی  هزینه( ج فوت ( ب   حقوق بیکاری ( الف

 شود؟  محسوب می دائم و جزئیکدام یک از موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی  .32

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

ww برداشتن فک پایین( د    ناشنوایی کامل هر دو گوش( ج
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تعیین شده و به .............. نامه حوادث انفرادی، غرامت فوت بر اساس  شده دارای بیمه  در صورت فوت بیمه. 41

. شود پرداخت می............ 

نفع  ذی –نامه  سرمایه بیمه( د  گذار بیمه –دیه ( ج گذار  بیمه –نامه  سرمایه بیمه( ب  نفع ذی –دیه ( الف

 نامه حوادث کدام است؟ بیمه در بیمه ترین عامل در تعیین نرخ حق مهم. 41

 شده وضعیت سالمت بیمه( د  شده شغل بیمه( ج شده جنسیت بیمه( ب  شده سن بیمه( الف

 کند؟ یابد و آنان را منتفع نمی به چه کسانی تسری نمینامه  های حمل و نقل منافع حاصل از بیمه در بیمه .49

 .کند و قرارداد بیمه توسط او منعقد شده است گذاری که ادعای خسارت می بیمه( الف

 .کند و بیمه نامه به او منتقل شده است گذاری که ادعای خسارت می بیمه( ب

 .منعقد شده است کند و قرارداد بیمه از سوی او گذاری که ادعای خسارت می بیمه( ج

 گیران کاالی مورد بیمه کنندگان کاال و سایر امانت به حمل( د

نفع در سفر  دار و ذی های بیمه باربری خسارت وارد شده میان اشخاص حق در کدام یک از انواع خسارت. 43

 شود؟ دریایی سرشکن می

 باراتری (د  اینکوترمز( ج  زیان ویژه یا اختصاصی (ب  زیان مشترک یا همگانی( الف

گذار یا  های باربری، هرگاه موقع تحویل گرفتن کاالی مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه در بیمه. 44

روز از تاریخ تحویل گرفتن کاال و اطالع از خسارت، .............. نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف 

 .اظهارنامه به متصدیان حمل اعالم نمایند مراتب را به طور کتبی با پست سفارشی یا

 6 (د  2 (ج  0 (ب  0( الف

 باشد؟ می Aهای باربری کدام گزینه جزو استثنائات مجموعه شرایط  در بیمه. 45

 نشت و ریزش عادی( الف

 تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کاالی مورد بیمه( ب

کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در  ینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجارهتلف شدن، آسیب دیدن یا هز(ج

 ها انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن

 .هر سه مورد صحیح است( د

 های دریایی کدام گزینه جزو خطراتی است که منشاء پیدایش آن خارج از کشتی است؟ در بیمه. 41

 به دریا انداختن کاال( د باراتری( ج  تغییر مسیر یا سفر کشتی به اجبار( ب  غارت دریایی( الف

 های باربری چیست؟ در بیمه FCAمنظور از اصطالح . 47

 ای معین در کشور مبدا تحویل در نقطه( ب تحویل در پایانه کشور مقصد( الف

 ای معین در کشور مقصد تحویل در نقطه (د  تحویل درب کارخانه (ج

 ...............سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص ثالث ولیت ئنامه مس بیمه .48
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 .دهد گذار در برابر اشخاص ثالث و فقط خسارات جانی را تحت پوشش قرار می ولیت مدنی بیمهئمس( الف

 .دهد گذار در برابر کارکنان و خسارت جانی و مالی را تحت پوشش قرار می ولیت مدنی بیمهئمس( ب

گذار را  گذار در جریان انجام عملیات در محدوده فعالیت بیمه ناشی از مسئولیت مدنی بیمه جانی و مالی به اشخاص ثالث خسارت( ج

 .دهد پوشش می

 . موارد الف و ب صحیح است( د

 .............................ها  ولیت مدنی جامع شهرداریئمه مسنا در بیمه .42

 آن مسئول جبران قانوناًگذار  گذار خسارتی به اشخاص ثالث و شهروندان وارد آید و بیمه انجام یا ترک فعل بیمه در نتیجه اگر( الف

 .نماید گر با رعایت قوانین و شرح وظایف قانونی شهرداری به پرداخت خسارت اقدام می شناخته شود بیمه

گذار از نظر مراجع قضایی مسئول جبران شناخته  کارکنان وارد آید و بیمهگذار خسارتی به  انجام یا ترک فعل بیمه در نتیجه اگر( ب

 .نماید گر با رعایت قوانین و شرح وظایف قانونی شهرداری به پرداخت خسارت اقدام می شود بیمه

ار از نظر مراجع قضایی گذ وارد آید و بیمه مسافرانی که در هتل اقامت دارندگذار خسارتی به  انجام یا ترک فعل بیمهدر نتیجه اگر ( ج

 .نماید گر با رعایت قوانین و شرح وظایف قانونی شهرداری به پرداخت خسارت اقدام می مسئول جبران شناخته شود بیمه

مباالتی مدیران مجموعه ورزشی به صورت  احتیاطی و بی خسارت وارد به ورزشکاران و مراجعین و تماشاچیان که در نتیجه بی( د

 .گیرد ه باشد، تحت پوشش قرار میغیرعمد محسوب شد

 نیست؟سازی صحیح  آالت راه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین گزینه در مورد بیمه کدام .51

 .نمایند اقدام نامه بیمه این تهیه به نسبت توانند می آنهاست اختیار در آالت ماشین این که فرعی و اصلی پیمانکاران (الف

 .گیرد می قرار نامه بیمه این پوشش تحت ای جاده و شهری تردد از ناشی وارده خسارات (ب

 .گیرد نامه قرار می آورند تحت پوشش این بیمه آالت در حین پروژه برای شخص ثالث به وجود می حوادث جانی که این ماشین (ج

 .گردند نامه به عنوان اشخاص ثالث تلقی نمی کارکنان، صاحبکاران و پیمانکاران در این بیمه (د

 ؟نیستخطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب  وکدام گزینه جز. 51

 دزدی (ب     سقوط اشیاء( الف

 های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث خسارت( د   های رادیو اکتیو آلودگی(ج

شروع اعتبار سال پس از تاریخ ............. های مسکونی  نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان مدت پوشش بیمه. 59

 .آن خواهد بود

 11( د   02( ج   01( ب   2( الف

گری باطل گردد، موسسه  قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه 41ای طبق ماده  در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه. 53

تصمیم متخذه را درخواست مراجعه و لغو ................................. روز به ...................... تواند ظرف  مزبور می
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 شرکت بیمه ایران -61( د گران ایران سندیکای بیمه -01( ج هیئت وزیران -01( ب بیمه مرکزی -11( الف

 .شخص حقیقی یا حقوقی باشد............. تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از  .54

 01( د   9( ج   2( ب   1( الف

 .است.......... وظایف  واظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه جز رسیدگی و .55

 دیوان محاسبات کل کشور( د  گران ایران سندیکای بیمه( ج شرکت بیمه ایران( ب شورای عالی بیمه( الف

 اظهار یا نماید خودداری مطالبی اظهار از عمدی غیر صورت به گذار بیمه چنانچه بیمه، قانون 13 ماده طبق .51 

 باشد؟ می متصور بیمه عقد برای حالتی چه شود، معلوم حادثه وقوع از قبل موضوع این و نماید واقع خالف

 .شود عقد بیمه باطل می( الف

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

 . دارد فسخ حق گر بیمه( ج

 .موارد ب و ج صحیح است( د

 نامند؟ پردازد چه می گر می گذار به بیمه وجهی را که بیمهقانون بیمه،  1طبق ماده . 57

 بیمه حق( ب   بیمه  سرمایه( الف

 خسارتالتفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بالفاصله قبل از خسارت با ارزش آن پس از  به ما( د   مبلغ خسارت ( ج

توان آن  باشد نسبت به بقیه قیمت می  که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده در صورتیقانون بیمه،  2طبق ماده  .58

 ....................در این صورت  .را بیمه نمود

 .بود است مسئول خواهد   گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده هر یک از بیمه( الف

 .طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند گران به بیمههر یک از ( ب

 .گردد نامه بعد از وقوع اولین حادثه منفسخ می بیمه( ج

 .گردد و حق بیمه قابل استرداد نیست نامه باطل می بعد از وقوع اولین حادثه این بیمه( د

 موقع در عادله قیمت بر اضافه تقلب، قصد با را مالی او نماینده یا گذار بیمه چنانچه بیمه، قانون 11ماده طبق .52

 کند؟ می پیدا سرنوشتی چه بیمه عقد باشد،  داده قرارداد، بیمه عقد

 .قوت خود باقی است  به( د  .گردد منفسخ می( ج  .شود می باطل( ب   .شود فسخ می( الف

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

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

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

 .باشد بیمه دریافتی قابل استرداد نمی قرارداد بیمه باطل است و حق( ج

 . بود   است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد  ناسب مبلغی که بیمه کردهگر فقط به ت بیمه( د

تنظیم ( به نام حامل)نامه بدون ذکر اسم  یک از موارد زیر ممکن است بیمه در کدامقانون بیمه،  1طبق ماده . 11

 ؟شود

 بیمه درمان( د  بیمه عمر( ج   بیمه حمل و نقل( ب  بیمه شخص ثالث( الف

ww ....... .که الزم، عقدی استعقد . 19
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 یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته، مگر در موارد معینه هیچ( الف

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

 .موقوف به امر دیگری باشد( ج

 .برای طرفین اختیار فسخ نباشد( د

 باشد؟ نام دیگر عقد معوض چه می .13

 عقد الزم( د  عقد جایز( ج  عقد تشریفاتی( ب  عقد دو تعهدی ( الف

 پذیر است؟ عرضه بیمه در کشور توسط چه کسانی امکان .14

 نمایندگان بیمه ( ب   های بیمه شرکت( الف

 .صحیح استمورد هر سه ( د   دالالن رسمی بیمه( ج

و شدت خسارت ممکن ........ ها  خسارت در آنهایی است که احتمال وقوع  اولویت خرید بیمه برای ریسک .15

 .است......... 

 پایین، باال( د  پایین، پایین( ج  باال، باال( ب  باال، پایین( الف

 .......علت اصلی یک خسارت همیشه .11

 .تنها علت است( د  .علت غالب است( ج .آخرین علت است( ب  .اولین علت است( الف

گر  براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه، هرگونه ابهام یا عدم اطمینان در قرارداد بیمه علیه بیمه. 17

 شود؟  تفسیر می

 یک جانبه بودن( د   اذعان( ج   نشخصی بود( ب   مشروط بودن( الف

قاد قرارداد بیمه عین تواند نسبت به انع از دیدگاه حقوقی براساس کدامیک از اصول اساسی بیمه، مستأجر می. 18

 مستأجره اقدام کند؟ 

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

 اصل مشارکت( د    ای اصل تعدد بیمه( ج

 کند؟ های همراه را توصیف می گر چگونه دزدی تلفن بر اساس سطح ریسک، یک بیمه .12

 زیادفراوانی زیاد، شدت ( ب   فراوانی کم، شدت کم( الف

 فراوانی کم، شدت زیاد( د   فراوانی زیاد، شدت کم( ج

 ؟ نیست گری بیمه سالمت ای کلیدی در بیمه های زیر مالحظه یک از گزینه کدام .71

 منطقه( د  شغل( ج  جنسیت( ب  سن( الف

 دانید؟ کدام توصیه زیر را برای بازاریابان صحیح می. 71

 .امور رو به پیشرفت هستند بازاریابی را متوقف کنید و کمی استراحت کنیدوقتی ( ب  .مشتری را متهم کنید( الف

 .برای افراد نامناسب بازاریابی نکنید( د .از مشتری ناخشنود دوری کنید( ج

 یک از موارد زیر از مشکالت بازاریابی بیمه در ایران است؟ کدام. 79

ww های عمر  مهتنوع و خالقیت در بی( ب   توسعه فرهنگ بیمه در کشور( الف
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 مهیب فروش ندگانینما مداری میان اخالق( د     وجود تورم ( ج

 کدام روش برای رسیدن به فروش بیشتر، مؤثر است؟ .73

 برگزاری مهمانی  (ب  پاکیزه نگاه داشتن دفتر   (الف

 .هر سه مورد صحیح است( د    همواره لبخند زدن   (ج

بار باید به بیمه مرکزی  یک....... از نمایندگان یا کارگزاران هر  گذاران گزارشات مربوط به شکایت بیمه .74

 .گزارش شود
 ماه  01( د   نه ماه( ج   شش ماه( ب  سه ماه( الف

 حداکثر مهلت تعیین شده برای ارزیابی خسارت پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز چند روز است؟ .75
 روز 61( د  روز 01( ج  روز 21( ب  روز 01( الف

 گر در صدا و سیما تابع چه شرایطی است؟ انجام تبلیغات شرکت بیمه .71
 .گران است نیاز به مجوز سندیکای بیمه( ب   .نیاز به مجوز بیمه مرکزی است( الف

 .نیاز به مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد( د  .فقط نیاز به تایید شورای تبلیغات است( ج

 های زیر صحیح است؟ یک از گزینه عالی بیمه کدام شورای 81شماره نامه  طبق آیین .77

 . بیمه در این رشته است سابقه خسارتی هواپیما در چهار سال گذشته از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( الف

 .بیمه در رشته هواپیما است از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( منطقه جغرافیایی)حوزه استفاده ( ب

 .بیمه در رشته هواپیما است سوابق پروازی، تجربه و سن خلبان از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق( ج

 . موارد ب و ج صحیح است( د

 ..........،  نماینده بیمه(نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین) 75نامه شماره  بر اساس آیین .78

 .باشد طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد میای به نمایندگی از  مجاز به عرضه خدمات بیمه( الف

 .باشد ای به نمایندگی از طرف چند شرکت بیمه طرف قرارداد می مجاز به عرضه خدمات بیمه( ب

 .باشد مجاز به پرداخت خسارت نمی( ج

 .باشد مجاز به صدور بیمه نامه نمی( د

 شود؟ چگونه انجام می نمایندگانبندی  درجه .72

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

 و صنعت بیمه ایران.ا.توسط بیمه مرکزی ج( د   بندی  توسط موسسات درجه( ج

اعم از حقیقی و )مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هریک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه  .81

 .است ..............بر عهده ( حقوقی

 گران ایران سندیکای بیمه( د  پژوهشکده بیمه( ج ایران.ا.بیمه مرکزی ج( ب شرکت بیمه مربوط( الف

 تواند عالوه بر نمایندگی به امور دیگری نیز اشتغال داشته باشد؟ می حقیقی نمایندهآیا  .81

ww . های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشد تواند به سمت فقط می( الف
w.
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  .تواند در نیروی انتظامی شاغل باشد می( ب

  . ای مرتبط نیز مشغول باشد تواند به مشاغل بیمه می( ج

 . امکان اشتغال در تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی وجود دارد (د

 ؟نیست ضروری اشخاص حقیقی متقاضی پروانه نمایندگی بیمهشرایط زیر برای  ازکدامیک  .89

 عدم اعتیاد به مواد مخدر( ب   یک میلیارد ریال سرمایه اولیه حداقلداشتن ( الف

 پیشینه کیفری نداشتن سوء( د    تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران( ج

از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به ....................... موظف است در هر سال مالی بیمه نماینده حقوقی . 83

 .های خود منظور نماید در حساب...................... عنوان 

 قسمت نقدی سرمایه -حداقل بیست درصد( ب قسمت نقدی سرمایه -حداقل پانزده درصد (الف

  سرمایه -حداقل بیست و پنج درصد( د ای اندوخته سرمایه -حداقل ده درصد( ج

 نمایندگی بیمه فاقد سابقه کار چند ساعت است؟حداقل ساعات دوره آموزشی مورد نیاز برای متقاضیان  .84

 ساعت011( د  ساعت 81( ج  ساعت 61( ب  ساعت 01( الف 

 ........برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نماینده چنداگر  .85

 .تواند به هرکدام، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند شرکت بیمه مربوط می  (الف

 .ها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند تواند برحسب میزان فروش آن میشرکت بیمه مربوط ( ب

 .ها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند تواند برحسب سابقه کار آن شرکت بیمه مربوط می( ج

 .ها اعالم کند شرکت بیمه مربوط باید نرخ و شرایط یکسان را به آن( د

 چند درصد است ؟  نماینده حقیقی بیمهبرای ( صورت مستقل به)کارمزد بیمه شکست شیشه . 81

 درصد 6( د  درصد 2( ج  درصد 01( ب  درصد 01( الف

 83نامه شماره  بینی شده در آیین های پیش حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه .87

 چقدر است؟ ( کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه)

 . بیمه تجاوز کند درصد حق 02تواند از  نمی( ب   .بیمه تجاوز کند درصد حق 01تواند از نمی( الف

 .بیمه تجاوز کند درصد حق 21تواند از  نمی( د   .بیمه تجاوز کند درصد حق 02 تواند از نمی( ج

 کدام گزینه در مورد تغییر محل کار کارگزار صحیح است؟ .88
 .  تواند محل کار خود را تغییر دهد کارگزار به هیچ وجه نمی( الف

 .بایست بالفاصله پس از تغییر محل مراتب را به بیمه مرکزی اعالم نماید کارگزار می( ب

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

 .است مرکزی بیمه قبلی تأییدیه اخذ به منوط بیمه کارگزار فعالیت محل تغییر( د

 دهد؟  به کدام نهاد اطالع می را کارگزاری پروانه لغو و تمدید عدم تعلیق، صدور، مقتضی نحو به مرکزی بیمه. 82

 بیمه مؤسسات( ب    ایران گران بیمه سندیکای( الف

ww .هر سه مورد صحیح است( د  بیمه کارگزاران صنفی های انجمن کانون( ج
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 کدام گزینه در مورد تغییر مدیرعامل کارگزاری حقوقی صحیح است؟ . 21

 . شود با تصویت هیات مدیره انجام می( الف

 . شود با نظر شخص مدیرعامل و موافقت سایر اعضای هیات مدیره انجام می( ب

 . شود با درخواست اکثریت سهامداران انجام می( ج

 .است مرکزی بیمه کتبی موافقت اعالم به منوط( د

 کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟ 29در مفاد آیین نامه  .21

 کارشناس( د   ارزیاب خسارت( ج  نماینده( ب  بازرگان ( الف

 تضمین کارگزار بیمه باشد؟ تواند نمیکدام مورد  .29
 سررسید از قبل بازخرید قابلیت با نام بی مشارکت اوراق( ب     وجه نقد( الف

 سهام معتبر در سازمان بورس اوراق بهادار( د    بانکی نامه ضمانت( ج

 را تأیید نماید؟گذار در فرم پیشنهاد  صحت امضای بیمه تواند یک از افراد زیر می کدام. 23
 (فروشنده مستقیم)بازاریاب ( ب   گذار شخص بیمه( الف

 ارزیاب خسارت( د    کارگزار بیمه( ج 

 ؟گردد نمیکدام مورد در پروانه کارگزاری درج . 24
 تحصیالت کارگزار( ب    کارگزار کار محل نشانی( الف

 مدت اعتبار( د    غیر قابل انتقال بودن پروانه( ج

 عضو و مدیرعامل سمت تصدی جهت پیشنهادی فرد و حقیقی کارگزاری پروانه در چه صورت متقاضی. 25

 شوند؟ حقوقی از شرکت در آزمون بیمه مرکزی معاف می بیمه کارگزار مدیره هیئت ای بیمه
 . شوند هرگز معاف نمی( الف

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

 .مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند( ج

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

 ، در متون تخصصی بیمه کدام است؟ «Penetration rate »معادل فارسی عبارت  .21

 بیمه  حق  (د  نرخ بهره ( ج  نرخ مستمری   (ب  ضریب نفوذ  (الف

 شود کدام گزینه است؟     بیمه استفاده می که در محاسبه حق« عامل سربار»معادل انگلیسی . 27

 Gross Premium  (ب    Final Premium  (الف

  Loading Factor (د     Interest  (ج

 کدام گزینه است؟« خسارات تبعی» انگلیسیمعادل  .28

 Particular Losses( ب  Direct Losses  (الف

  Consequential Losses( د  Speculative Losses( ج

ww چیست؟« Insurable Risk»اصطالح  معنی .22
w.
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 پذیر  ریسک بیمه  (د گذار  ریسک بیمه  (ج گذار  خسارت بیمه  (ب پذیر تقصیر بیمه  (الف

 ، در متون تخصصی بیمه کدام است؟ «Reserving»معادل فارسی کلمه  .111

  گیری ذخیره  (د  گیری سفارش( ج  جانشینی   (ب  جایگذاری  (الف

 
ww

w.
ira

na
rz

e.
ir



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون ها 

 

آزمون های  ادوار گذشته  سواالت   اصل دفترچه

 آداب و بیمه زندگی بیمه مرکزی 

 
 

www.iranarze.ir 

 توضیحات: 

 ادوار گذشته اصل سواالت  •

 با قابلیت پرینت  •

 کلیک نمایید.اینجا به همراه پاسخنامه، آزمون آداب بیمه مرکزی  تهیه بسته کامل سواالت برای

 .بزنیداینجا ، مشاهده آخرین اخبار آزمون های بیمه مرکزیجهت همچنین 

 
@iranarze 

 

https://t.me/iranarze
https://iranarze.ir/azmoon4
https://iranarze.ir/ES451

	اول و آخر
	1396-6-30
	اول و آخر



