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 یاراتدر مورد اخت یراز جمالت ز یک کدام ي،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 25اساس ماده بر. 1
  ؟نیست یحصح یدهدر خصوص اموال خسارت د گر یمهب

  .نماید تصاحب را دیده خسارت اموال تواند می گر بیمه) الف
  .نماید تعمیر را دیده خسارت اموال تواند می گر بیمه) ب
  .نماید تعویض را دیده خسارت اموال تواند می گر بیمه) ج
  .باشد داشته دیده خسارت اموال مورد در تصرفی و دخل گونه هیچ تواند نمی گر بیمه) د
 تعهد و نامه مهیب اعتبار يسوز آتش يها مهیب در ي،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 7اساس ماده بر. 2
  ؟گردد می آغاز یزمان چه از گر مهیب

       حادثه نیاول وقوع زمان از) الف

  مهیب قسط از حق نیپرداخت اول نامه و یمهپس از صدور ب )ب
       خسارت نیاول پرداخت زمان از) ج

   بیمه قسط حقپس از پرداخت آخرین ) د
  .......... از است عبارت صاعقه از منظور يسوز آتش يها مهیب در. 3

  .دیآ یم وجود هب مخالف بار دو القاء اثر بر که نیزم و ابر نیب ای ابر دو نیب یکیالکتر بار هیتخل) الف
  بخار ای گاز انبساط از حاصل يانرژ یناگهان آزادشدن) ب
  .است نوسان در مرتب و ستین یثابت سرعت يدارا که باد نیمع شدت با هوا حرکت از یمخصوص نوع) ج
  .باشد همراه شعله با آنکه شرط به ژنیاکس با ماده هر بیترک) د
  یک از موارد زیر جزء استثنائات بیمه طوفان است؟ کدام. 4

  ها محفظه یراز نفوذ برف و باران و تگرگ از در و سا ی) خسارت ناشالف
  زلزله) ب
  بهمن) سقوط ج
 هر سه گزینه صحیح است. )د

 یا کل که درصورتی سوزي آتش هاي بیمه در ي،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 16. براساس ماده 5
 کل با ارتباط در نامه بیمه ببیند، کلی زیان شده بیمه خطرات تحقق از غیر دلیلی  به بیمه مورد از قسمتی

  ......... کلی زیان وقوع زمان از بیمه مورد  از قسمت آن یا و
  .باشد نمی استرداد قابل دریافتی بیمه حق و است باطل) الف
  .شود می مسترد گذار بیمه به التفاوت مابه و محاسبه روزشمار صورت به اعتبار دوره بیمه حق و استمنفسخ  )ب
  .شود می مسترد گذار بیمه به التفاوت مابه و محاسبه مدت کوتاه صورت به اعتبار دوره بیمه حق و است باطل) ج
ww  .باشد نمی استرداد قابل دریافتی بیمه حق و شود فسخ می) د
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 اظهارات واقع یا خالف مطالب اظهار در گذار یمهدر صورت عمد ب ول زیر،اصیک از  اساس کدامبر. 6
  گردد؟ می باطل بیمه عقد کذب،

    يا یمه) اصل نفع بب        ) اصل جبران غرامتالف
  نزدیک علت اصل) د      نیت حسن اعالي حد اصل) ج
  ؟نیستهاي غیرقابل جبران  هاي زیر در بیمه بدنه اتومبیل جزء خسارت یک از گزینه . کدام7

    الف) جنگ
  ب) اعتصاب

    ج) صاعقه
  شود. علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد می هایی که به د) خسارت

موظف است خسارت سرقت موضوع بیمه را ظرف چه مدت زمانی گر  . در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه8
  پرداخت کند؟
روز بعد از تکمیل مدارك و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم رأي داور  10الف) حداکثر 

  الطرفین، هیئت داوري یا دادگاه مرضی
  روز از تاریخ اعالم خسارت و پیدا نشدن موضوع بیمه 60شدن   ب) پس از سپري

  روز از تاریخ اعالم خسارت 5بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  ج)
الطرفین،  روز بعد از تکمیل مدارك و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم رأي داور مرضی 5د) حداکثر 

  هیئت داوري یا دادگاه
دیده و  تگذار براي نجات موضوع بیمه خسار هاي متعارفی که بیمه . در بیمه بدنه اتومبیل، هزینه9

ترین محل مناسب براي  دیده به نزدیک جلوگیري از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت
  نماید تا چه میزان قابل جبران خواهد بود؟ آن پرداخت می
  درصد کل خسارت وارده20ب) حداکثر تا   درصد کل خسارت وارده 25الف) حداکثر تا 

  درصد کل خسارت وارده 30د) حداکثر تا     درصد کل خسارت وارده 40ج) حداکثر تا
  هاي تحت پوشش است؟ جزء خسارتهاي زیر  یک از گزینه کدام . در بیمه بدنه اتومبیل،10

  نقلیه کردن وسیله الف) خسارت ناشی از بکسل
  علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود. ب) خسارتی که به

  سوزي، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد. آتشج) خسارتی که در اثر 
  که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد. د) درصورتی
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 گذار باید .......... . در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت بروز حادثه بیمه11
  گر خودداري نماید. نقلیه بدون موافقت بیمه الف) از تعمیر وسیله

  نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی خودداري نماید. جایی وسیله ب) از جابه
  گر اطالع دهد. نامه شرایط عمومی بدنه اتومبیل به بیمه شده در آیین ج) خسارت را طی مهلت تعیین

  د) هر سه گزینه صحیح است.
یک از نمایندگان زیر  ، شامل کدام)تنظیم امور نمایندگی بیمه نامه آئین( 75شماره نامه  آئین. مقررات 12

  است؟  
  کنند. الف) نمایندگانی که در داخل کشور فعالیت می

  کنند. ب) نمایندگانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت می
   اند. بندي شده ج) نمایندگانی که رتبه

  .د) گزینه ب و ج صحیح است
  هاي زیر در مورد صدور پروانه نمایندگی بیمه صحیح است؟ یک از گزینه . کدام13

  شود. گران ایران صادر می الف) توسط سندیکاي بیمه
  شود. ب) توسط کارگزار صادر می

  شود. اي معین صادر می هاي بیمه شتهرها یا  توسط شرکت بیمه پس از تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ا در همه رشته  ج)
  شود. اي صنعت بیمه صادر می توسط انجمن حرفه د)
. مسئولیت احراز صحت شرایط الزم در مورد هریک از متقاضیان أخذ پروانه نمایندگی بیمه (اعم از 14

  حقیقی و حقوقی) برعهده .......... است.
  ب) بیمه مرکزي ج.ا.ا        الف) شرکت بیمه مربوط

  ایران گران د) سندیکاي بیمه        ج) پژوهشکده بیمه
  اي دارد؟  هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفه بیمه در قبال حق نماینده. 15

  تا آخر سال مالی به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید.   الف)
  ب) تا آخر ماه به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید.

  اي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید.  ج) قبل از پایان وقت اداري هفته
د) قبل از پایان وقت اداري روزي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز 

  . و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نمایدنماید 
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 بر نمایندگی به امور دیگري نیز اشتغال داشته باشد؟ تواند عالوه می حقیقی نمایندهآیا . 16

 هاي آموزشی در مؤسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشد.  تواند به سمت فقط می الف)

  تواند در نیروي انتظامی شاغل باشد. میب) 

  اي مرتبط نیز مشغول باشد.  تواند به مشاغل بیمه ج) می

  هاي دولتی و غیردولتی وجود دارد.  امکان اشتغال در تمام سازمان د)
اي در صورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزي ج.ا.ا با تصمیم هیئت و یا کمیته   . اگر پروانه فعالیت نماینده17

  .......... لغو شود
  اي داشته باشد.   تواند فعالیت بیمه الف) این شخص هرگز نمی

  عنوان نماینده در شرکت بیمه دیگري فعالیت داشته باشد.  تواند در طی دوره لغو پروانه، به ب) این شخص می
عنوان  کنند، به که هریک از مراجع مذکور تعیین می تواند پس از لغو پروانه براي مدتی ج) این شخص نمی

  ده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد.نماین
عنوان کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه  تواند به د) این شخص در طی دوره لغو پروانه نمایندگی می

  فعالیت نماید.
 ؟نیست وريدهند ضر نامه انجام می شرایط زیر براي کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمه ازیک  . کدام18

    الف) داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه
  اعتیاد به مواد مخدر ب) عدم

        ج) تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران
  د) نداشتن سوء پیشینه کیفري

 توانند در سهام نمایندگی حقوقی بیمه شریک شوند؟ . اشخاص حقوقی در چه صورت می19

  شریک شوند.توانند  وجه نمی هیچ الف) به 
  پذیر خواهد بود. ها امکان ب) پس از تأیید اداره کل ثبت شرکت

  پذیر خواهد بود. پس از تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ا امکان ج)
  پذیر است. گونه شرطی امکان د) بدون هیچ

. چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در قرارداد 20
  بین قید ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر است؟  ما فی

  باشد. نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی می الف) معادل حداقل یادشده در آیین
  باشد. نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی می ب) معادل حداکثر یادشده در آیین

  باشد. کارمزد نمایندگی و داللی رسمی مینامه  ج) معادل میانگین درصدهاي یادشده در آیین
ww باشد.  د) بنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختالفات بین شرکت بیمه و نماینده می
w.

ira
na

rz
e.

ir



 
5

(کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه)  83نامه شماره  که در آیین . مؤسسات بیمه درمواردي21
  د .......... بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد بای کارمزدي براي آن پیش

 الف) موافقت نماینده را جلب نمایند.

  گران ایران را جلب نمایند. ب) موافقت سندیکاي بیمه
 را جلب نمایند.  ا.ا موافقت بیمه مرکزي ج. ج) 

  اي داشته جلب نمایند. اي که بیشترین صدور را در آن رشته بیمه  د) موافقت نماینده
تحصیلی مورد نیاز براي درخواست پروانه نمایندگی فروش  ، حداقل مدرك54نامه  . براساس آیین22

  یک از موارد زیر است؟ بیمه عمر کدام
  ب) لیسانس         الف) دیپلم

  د) فوق دیپلم         ج) فوق لیسانس
  هاي زندگی)، .......... (بیمه 68نامه  . براساس آیین23

   هاي زندگی عرضه نمایند. بیمهتوانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع  الف) مؤسسات بیمه می
شده یا هزینه معالجات در  ب) قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمري در صورت نقص عضو بیمه

   پذیر است. هاي زندگی امکان نامه بیمه
  صورت مستمري پرداخت نمایند. هاي زندگی را به توانند تعهدات انواع بیمه ج) مؤسسات بیمه نمی
  بیمه ساالنه را تقسیط نمایند. انند حقتو د) مؤسسات بیمه نمی

  کند؟ هاي زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می یک از گزینه . کدام24
نامه را  بیمه، سرمایه مندرج در بیمه کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می اي که در آن بیمه الف) قرارداد بیمه

  نفع بپردازد.  شده قبل از انقضاي زمان معین به ذي در صورت فوت بیمه
مه را در انقضاي نا بیمه، سرمایه بیمه کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می اي که در آن بیمه ب) قرارداد بیمه

  شده بپردازد.  مدت بیمه و به شرط حیات بیمه
بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضاي  کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می اي که در آن بیمه ج) قرارداد بیمه

  شده بپردازد.  مدت بیمه و به شرط حیات بیمه
بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت  ابل دریافت حقکند در مق گر تعهد می اي که در آن بیمه د) قرارداد بیمه

 شده پس از انقضاي مدت بیمه بپردازد.  بیمه

  هاي بیمه عمر زمانی است؟ زیر از ویژگی هاي گزینهیک از  . کدام25
  شود.  نفع پرداخت می شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذي الف) در صورت فوت بیمه

  گردد.  شده پس از مدت قرارداد، هیچ وجهی پرداخت نمی بیمهب) در صورت حیات 
  ج) بیمه عمر زمانی صرفاً جنبه تأمینی دارد. 

ww د) هر سه گزینه صحیح است. 
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  ، نماینده فروش بیمه عمر ..........54نامه  . براساس آیین26
  الف) مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادي است.

  ب) مجاز به بازاریابی و عرضه انواع بیمه عمر است. 
  ج) مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر گروهی است.

  د) صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است.
  . پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر تا چند سال اعتبار دارد؟27

  ب) سه سال           الف) دو سال 
  د) اعتبار آن نامحدود است.           سال ج) یک

  ، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟54نامه  . براساس آیین28
   75نامه  الف) معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین

   75نامه  درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین 85ب) حداکثر 
عالی  رمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورايدرصد میزان کا 70ج) کارمزد نماینده فروش نباید از 

  بیمه تجاوز کند.
  75نامه  درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین 90د) حداکثر 

  بیمه محدود، .......... . در بیمه تمام عمر با پرداخت حق29
  شود.  طور مداوم و معموالً یکسان پرداخت می شده به بیمه تا زمان مرگ بیمه الف) حق

  یابد.  بیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا کاهش می گذار، پرداخت حق گر و بیمه ب) با توافق بیمه
  شود. صورت افزایشی پرداخت می طور مداوم و معموالً به شده به  بیمه تا زمان مرگ بیمه ج) حق
 کند. بیمه متناسب با نرخ تورم تغییر می د) حق

 شود؟ پوشش داده می ریسکیچه  بدهکاربیمه عمر مانده . در 30

  دلیل فوت یا ازکارافتادگی گیرنده در بازپرداخت وام به توانایی قرض الف) عدم
  شده   ب) هزینه درمانی بیمه

  شده  ج) بیکاري بیمه
  د) گزینه ب و ج صحیح است.

مه مرکزي ج.ا.ا که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأیید بی صورتی . در31
  قرار گیرد، شرکت بیمه ..........

  کند. الف) فعالیت نماینده را محدود می
  نماید. ب) نسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می

  کند. ج) فعالیت نماینده را معلق می
ww  پذیر است.  هاي فوق امکان د) حسب اعالم بیمه مرکزي ج.ا.ا هریک از گزینه
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  ؟نیست صحیح 54نامه  موارد زیر در مورد مفاد آیینیک از  . کدام32
  نامه دارد.  الف) نماینده حق صدور بیمه

  باشد.  ب) نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی
  ج) نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد. 

  باشد.  نامه به نمایندگان فروش نمی د) شرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بیمه
  هاي بیمه تمام عمر است؟ هاي زیر از ویژگی یک از گزینه . کدام33

  دهد.  ان که اتفاق بیفتد پوشش میشده را هر زم گر مرگ بیمه الف) بیمه
  ب) نیازي به معاینات پزشکی کامل ندارد. 

  گذاري نیز دارد.  بر جنبه تأمینی، جنبه سرمایه ج) عالوه
  د) هر سه گزینه صحیح است. 

  ؟شود نمیزیر در بیمه درمان پوشش داده  هاي ریسکیک از  کدام. 34
  شیمی درمانی) ب    هزینه درمانی ناشی از بیماري ) الف
  آنژیوگرافی قلب د)           جنونج) 
  تکمیلی چیست؟در بیمه درمان  "دوره انتظار". منظور از 35

  گذار الف) دوره زمانی الزم براي اعالم خسارت توسط بیمه
  گر تعهدي به پرداخت خسارت ندارد. که طی آن بیمه ب) دوره زمانی

  نامه است. ج) دوره انتظار، همان مدت بیمه
  د) دوره زمانی الزم براي انجام امور بستري بیمار در بیمارستان

گر یا  شدگان در پاسخ به پرسش بیمه چنانچه مشخص شود هریک از بیمه. در بیمه درمان تکمیلی 36
  گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداري نموده یا اظهارات خالف واقع نموده است، .......... بیمه

  یابد.  بیمه اضافی ادامه می نامه با پرداخت حق الف) بیمه
  شود. ف میشدگان حذ شده و خانواده وي از لیست بیمه  ب) نام بیمه

  شده متعهد استرداد خسارات دریافتی از ابتداي قرارداد خواهد بود.  ج) بیمه
  د) گزینه ب و ج صحیح است.

  ؟شود نامه درمان تکمیلی فسخ می در چه صورت بیمه. 37
  بیمه پرداخت تمام یا قسمتی از حق الف) عدم

  فیف نشود.گر حاضر به تخ که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه ب) درصورتی
  گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده است. ج) توقف فعالیت بیمه

ww  د) هر سه گزینه صحیح است.
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  . واژه باراتري به چه معناست؟38
  الف) تغییر مسیر یا سفر کشتی به اجبار

  کنند. ب) هر نوع خطا و تخطی افرادي که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می
  احتیاطی ناخدا و خدمه که به کشتی یا کاال یا هر دو زیان برساند. عمدي یا بر اثر غفلت و بیج) خطاي 

  د) به دریا انداختن کاال
  ؟نیستهاي حمل کاال  هاي زیر از انواع بیمه یک از گزینه . کدام39

  هاي جمعی نامه ب) بیمه      بس الف) قراردادهاي زیان
  دهاي بازد) قراردا        هاي شناور نامه ج) بیمه

  نیست؟ونقل کاال  هاي زیر بیانگر زمان خاتمه مدت اعتبار بیمه حمل یک از گزینه . کدام40
  روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه 60الف) به مجرد انقضاي 

داري نهایی در مقصد نقلیه دیگر در انبار یا محل نگه کاال از وسیله حمل یا وسیلهکامل  ب) به مجرد تخلیه
  نامه مذکور در بیمه

نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداري دیگر در مقصد  ج) به مجرد تخلیه کاال از وسیله حمل یا وسیله
گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یا  نامه یا قبل از آنکه بیمه مندرج در بیمه

  درنظرگرفته باشد.تقسیم و توزیع کاال 
  نامه روز بعد از ورود کشتی به بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در بیمه 45د) به مجرد انقضاي 

گر مکلف است حداکثر طی .......... هفته پس از دریافت اسناد و مدارك  هاي باربري بیمه . در بیمه41
کند، خسارت  دار خسارت وارده را تعیینالزم که به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مق

  را پرداخت نماید.
  ب) پنج          الف) چهار

  هفت  د)          ج) شش
گر توافق خاصی نشده باشد، قیمت کاالي مورد  گذار و بیمه هاي باربري چنانچه بین بیمه . در بیمه42

  بیمه معادل .......... خواهد بود.
    الف) قیمت فروش کاال در روز تخلیه بار

  ب) مجموع قیمت فروش کاال و هزینه حمل تا بندر مقصد
  هاي متعارف ج) مجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و سایر هزینه

  درصد قیمت فروش کاال در روز تخلیه بار  75د) 
 
 
 ww
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  هاي باربري به چه معناست؟ در بیمه DDP. اصطالح 43
    خریدارشده در روي اسکله به  الف) تحویل کاال در بندر تعیین

  ب) تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
  ج) تحویل بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

  د) تحویل در مرز
 باالبودن ضریب خسارت چقدر است؟ بخاطربیمه  العجل اصالح نرخ حق ضرب .44

  روز 20 )ب          روز  10 الف)
 روز 60 د)          روز 30 ج)

 شود؟ چگونه ثبت می. کارگزار بیمه حقوقی 45
  ریال میلیون پانصد اولیه سرمایه حداقل با متعارف تعاونی یا خاص سهامی الف) شرکت
  ریال میلیون پانصد و میلیارد دو اولیه سرمایه حداقل با عام سهامی تعاونی یا عام سهامی ب) شرکت
  ریال  میلیون پانصدسه میلیارد و  اولیه سرمایه حداقل با متعارف تعاونی یا خاص سهامی ج) شرکت

 د) گزینه الف و ب صحیح است.
 کند؟ صادر می چه مدت براي را کارگزاري پروانه مرکزي ج.ا.ا . بیمه46

  ب) سه سال          سال الف) یک
 د) ده سال          ج) پنج سال 

 ؟گردد نمییک از موارد زیر در پروانه کارگزاري درج  . کدام47
  اعتبار ب) مدت      کارگزار کار محل نشانیالف) 

  د) تحصیالت کارگزار      ج) غیرقابل انتقال بودن پروانه
 ؟نیستهاي زیر  یک از فعالیت . کارگزار بیمه مجاز به انجام کدام48

  بیمه خدمات متقاضی طرف از نمایندگی به آن امضاي و بیمه پیشنهاد فرم الف) تکمیل
  گذار بیمه یا بیمه خدمات متقاضی براي مورد حسب بیمه مؤسسات از الحاقیه و مناسب بیمه پوشش ب) أخذ

  هاي خرد در رشته بیمه شخص ثالث ج) پرداخت خسارت
 گذار بیمه از نمایندگی به خسارت درخصوص بیمه مؤسسه با د) مذاکره

 کارگزاري پروانه یک از موارد زیر جزء ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضی . کدام49
 ؟نیست مدیره هیئت اي بیمه عضو و حقوقی بیمه کارگزاري مدیرعامل حقیقی،

  کشور رسمی ادیان از دیگر یکی یا اسالم به الف) اعتقاد
  سن سال 25 حداقل ب) داشتن
  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد کارشناسی مدرك حداقل ج) داشتن

ww کارشناسی در رشته بیمهاي براي دارندگان مدرك  سال سابقه فعالیت بیمه 3د) داشتن حداقل 
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 عضو و مدیرعامل سمت تصدي جهت پیشنهادي فرد و حقیقی کارگزاري پروانه . در چه صورت متقاضی50
 شوند؟ حقوقی از شرکت در آزمون کتبی بیمه مرکزي ج.ا.ا معاف می بیمه کارگزار مدیره هیئت اي بیمه

  شوند.           الف) هرگز معاف نمی
  باشند. داشته اي بیمه مفید کار سابقه سال ده حداقل مرکزي ج.ا.ا بیمه تشخیص ب) به

  ج) مدرك کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند.
  د) قبل از أخذ کارگزاري، نمایندگی حقوقی داشته باشند.

 هاي زیر در مورد تغییر محل کار کارگزار صحیح است؟ یک از گزینه . کدام51

 .است مرکزي ج.ا.ا بیمه قبلی تأییدیه أخذ به منوط بیمه کارگزار فعالیت محل الف) تغییر

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

  تواند محل کار خود را تغییر دهد.   وجه نمی د) کارگزار به هیچ
 گذار در فرم پیشنهاد را تأیید نماید؟ تواند صحت امضاي بیمه یک از افراد زیر می . کدام52

  ب) بازاریاب (فروشنده مستقیم)       گذار الف) شخص بیمه
 د) ارزیاب خسارت         ج) کارگزار بیمه

 یمه داراي اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزي ج.ا.ا چیست؟که تبلیغ ب مواردي . در53

  ب) اصالح تبلیغ          الف) تغییر تبلیغ
  د) هر سه گزینه صحیح است.     ج) جلوگیري از ادامه انتشار تبلیغ

 نامه .......... گذار فروخته شده است. این بیمه صورت اجباري به بیمه اي به نامه . بیمه54

  گردد. گذار فسخ می ب) با یا بدون درخواست بیمه    شود. گذار فسخ می درخواست بیمهالف) با 
  گردد. گذار باطل می د) با یا بدون درخواست بیمه    گردد. گذار باطل می ج) با درخواست بیمه

 کننده بیمه است؟ ، وظیفه عرضه71نامه یک از موارد زیر براساس آیین . کدام55

  ها را ارائه دهد. نامه براي مقایسه قیمت، مدت و شرایط بیمه الف) کلیه اطالعات ضروري
دریافت و یک نسخه را در سوابق  ،ب) فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاءشده

  خود نگهداري نماید.
  گذار تسلیم نماید. نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه ج) بیمه

  .د) هر سه گزینه صحیح است
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گر به منظور جبران خسارات  یک از موارد زیر در زمره تعهدات بیمه قانون بیمه، کدام 21. طبق ماده 56
  ؟نیستوارده از حریق 

  باشد. الف) خسارات وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده 
  حریقب) شکستن عضوي از اعضاي بدن در حین 

  شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق شدن یا معیوب ج) تلف
کار  کردن آتش به د) هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هروسیله دیگري که براي خاموش

  است. برده شده 
  گردد؟ ونقل، خسارت به چه طریقی حساب می قانون بیمه، در بیمه حمل 22. طبق ماده 57

  نامه ب) قیمت مال هنگام صدور بیمه       ت مال در مبداءالف) قیم
  نامه د) قیمت مال در روز سررسید بیمه        ج) قیمت مال در مقصد

قانون بیمه، در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به  29. طبق ماده 58
  گذار، .......... بیمه

  شود. ارائه می گذار نامه به بیمه بیمه در مقرر هاي پوشش از خارج هایی الف) وعده
  شود. گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بري می ب) بیمه

  افتد. همیشه اتفاق می براي بیمه شرکت فعالیت اختیار سلب )ج
  افتد. سال اتفاق می د) سلب اختیار فعالیت شرکت بیمه براي یک

  شود؟ انتقال وجه بیمه عمر از چه تاریخی شروع میقانون بیمه، اثرات قانونی  27. طبق ماده 59
  نامه ب) از تاریخ شروع بیمه      نامه الف) از تاریخ مندرج در بیمه

  د) گزینه الف و ب صحیح است.      شده ج) از تاریخ فوت بیمه
  چیست؟ "عقد معوض". نام دیگر 60

  ب) عقد تشریفاتی        الف) عقد دو تعهدي 
  الزمد) عقد           ج) عقد جایز

 بیمه موضوع ها نامه بیمه کلیه در« :است بیمه یک از شرایط صحت عقد کدام به مربوط عبارت این .61
 در مذکور( اصلی خطرات بر عالوه نیز را اضافی خطرات تواند می گذار و بیمه شود می مشخص

  ؟»کند مشخص را درخواستی اضافی خطرات تک تک باید صورت دراین که بیمه کند) نامه بیمه
  اهلیت طرفین   )ب      مشروعیت جهت معامله  )الف

  نیت طرفین حسن )د      موضوع معین مورد معامله )ج
  ww

w.
ira

na
rz

e.
ir



 
12

 در شکستن به ناگزیر وجود آمده به و اطفاءحریق مغازه یک به ورود براي نشانی آتش مأمورین. 62
 هنگام مغازه مالک شود، می ورودي و در قفل به بروز خسارتی امر موجب این د کهنگرد می مغازه

  گردد. خسارت مذکور .......... نیز می خسارت این گر خواستار جبران از بیمه خسارت دریافت
  گر است. برعهده بیمه )الف

  گذار است.  ب) برعهده بیمه
  پرداخت است. باشد قابل بینی شده نامه پیش که در بیمه ج) فقط درصورتی

  پرداخت نیست.  هیچ عنوان قابل د) این مورد جزء استثنائات است و به
  ؟نیستیک از موارد زیر صحیح  . طبق قانون بیمه کدام63

  باشد. کتبى سند موجب به باید آن شرایط و بیمه الف) عقد
  قید شود.نامه  طور صریح در بیمه گر در صورت وقوع حادثه از مواردي است که باید به ب) میزان تعهد بیمه

  دارد. حق تقدم شده بیمه مال بر طلبکارى هرگونه مقابل در بیمه حق به نسبت گر ج) بیمه
  گذار منعقد گردد. گر و بیمه صورت شفاهی بین بیمه  تواند به می آن شرایط و بیمه د) عقد

هاي زیر  یک از گزینه هاي اتکایی اختیاري از مؤسسات داخلی یا خارجی از وظایف کدام . قبول بیمه64
  است؟

    گران ایران ب) سندیکاي بیمه    الف) وزارت امور اقتصادي و دارایی
  هاي بدنی د) صندوق تأمین خسارت        ج) بیمه مرکزي ج.ا.ا

  یابد. می رسمیتعالی بیمه با حضور حداقل .......... نفر از اعضا  . جلسه شوراي65
    4ب)             3الف) 

  6د)             5ج) 
گري، مجمع عمومی عادي چند بار در سال تشکیل  تأسیس بیمه مرکزي ج.ا.ا و بیمه. براساس قانون 66
  گردد؟ می

    ب) دو          الف) یک
  د) چهار             ج) سه

  ؟نیستهاي بدنی  یک از موارد زیر جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارت . کدام67
قانون بیمه  27هاي بدنی با رعایت ماده  تأمین خسارت گذاري وجوه صندوق الف) درآمد حاصل از سرمایه

  اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  هاي وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور %) از جریمه20ب) بیست درصد (
  %) از مالیات پرداختی توسط مسببان حادثه20ج) بیست درصد (

ww  اعطایی از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقیهاي  د) کمک
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مناسب، امکان  که با استفاده از ابزار کننداند ترتیبی اتخاذ  موظف هاي زیر یک از گزینه . کدام68
شده به شخص ثالث در قانون بیمه اجباري خسارات وارد" نامه موضوع شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه

  پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود؟براي  "اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  هاي بیمه ب) بیمه مرکزي ج.ا.ا و شرکت        الف) نیروي انتظامی 

  د) گزینه الف و ج صحیح است.    هاي بدنی ج) صندوق تأمین خسارت
بر ثبت جزئیات حادثه در  . ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند عالوه69

اي از آن را به .......... و .......... تسلیم نموده، رسید دریافت  نه جامع حوادث رانندگی، نسخهساما
  نمایند.

  گر بیمه -ب) بیمه مرکزي ج.ا.ا      مسبب حادثه -دیده  الف) زیان
  سندیکاي بیمه گران -گر د) بیمه    بیمه مرکزي ج.ا.ا -گران ج) سندیکاي بیمه

هاي بیمه که ممکن است در اجراي  و شرکت هاي بدنی تأمین خسارت . کلیه اختالفات بین صندوق70
 "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"
  :شود فصل می و مرکب از افراد زیر حل تیهیأوسیله   وجود آید، به به

و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه  دادگستري الف) دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر
  گران هرکدام یک نفر و اتحادیه (سندیکاي) بیمههاي بدنی  تأمین خسارت مرکزي ج.ا.ا، صندوق

اي از نیروي انتظامی به  ب) سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب معاون وزیر دادگستري و نماینده
  انتخاب بیمه مرکزي ج.ا.ا

و اتحادیه  هاي بدنی تأمین خسارت متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزي ج.ا.ا، صندوقج) چهار 
  اي از نیروي انتظامی به انتخاب وزیر دادگستري گران هرکدام دو نفر و نماینده (سندیکاي) بیمه

د) سه نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب بخش حقوقی بیمه مرکزي ج.ا.ا، سه متخصص بیمه به 
  گران و دو نماینده از نیروي انتظامی به انتخاب وزیر دادگستري  نتخاب اتحادیه (سندیکاي) بیمها

قانون بیمه اجباري خسارات "هاي بیمه در اجراي  . در صورت قصور یا تخلف هریک از شرکت71
ز یک ا ، بیمه مرکزي ج.ا.ا در کدام"وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 کند؟ گران ایران را أخذ می اقدامات زیر قبل از اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه

  عالی بیمه سال با تأیید شوراي الف) تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي حداکثر یک
  ب) محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدي

  شرکت بیمهج) توبیخ کتبی مدیران 
  د) گزینه الف و ب صحیح است.
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اي بیش از سقف مندرج  هاي مالی تقاضاي پوشش بیمه گذار درخصوص خسارت که بیمه درصورتی. 72
 "قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" 8در ماده 

  را داشته باشد:
  گذار ندارد. انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمهاي براي  گر وظیفه الف) بیمه

  انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بگیرد. تواند تصمیم به انعقاد یا عدم گر می گذار، بیمه ب) براساس مقدار تقاضاي بیمه
  باشد. گذار می گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه ج) بیمه

 د) گزینه الف و ب صحیح است.
بر رضایت به  گر مبنی دیده توسط بیمه نامه از زیان هاي زیر أخذ رضایت یک از حالت کدام . در73

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث "پرداخت خسارت کمتر از مزایاي مندرج در 
  معتبر است؟ "در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  گر دیده و بیمه توافق زیانب) با     گذار دیده و بیمه الف) با توافق زیان
  کدام د) هیچ    گذار گر و بیمه دیده، بیمه ج) با توافق زیان

. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و 74
  ...ساز باشد، ....... رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادفات یکی از تخلفات رانندگی حادثه

  دیده ندارد. گر تعهدي براي پرداخت خسارت زیان الف) بیمه
  دیده را بدون هیچ شرط و أخذ تضمین پرداخت کند. گر مکلف است خسارت زیان ب) بیمه

  کند. دیده را پرداخت می ج) بیمه مرکزي ج.ا.ا خسارت زیان
  .نددیده را مشروط و با أخذ تضمین پرداخت ک گر مکلف است خسارت زیان د) بیمه

هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث توسط صندوق تأمین  یک از موارد زیر خسارت . درکدام75
  شود؟ هاي بدنی جبران می خسارت

  نامه  ب) انقضاي بیمه        نامه الف) فقدان بیمه
  صحیح است. گزینهد) هر سه         ج) بطالن قرارداد بیمه

شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل شده به قانون بیمه اجباري خسارات وارد" . براساس76
  یک از موارد زیر تعریف شخص ثالث است؟ کدام "نقلیه

  سال  18الف) هر شخص باالي 
  ب) راننده مسبب حادثه 

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

  مسبب حادثه
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 کند؟ . اکچوئر رسمی بیمه مجوز فعالیت خود را از کجا دریافت می77
  اي صنعت بیمه ب) انجمن حرفه        الف) بیمه مرکزي ج.ا.ا

  گران د) سندیکاي بیمه        هاي بیمه  ج) شرکت
نامه باشد، پرداخت خسارت بابت آن  که یک ریسک مشخص تحت پوشش چند بیمه درصورتی. 78

 چگونه است؟
  ها نامه الف) طبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه

  شود. نامه دریافت می درصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه 100اي  ب) طبق اصل تعدد بیمه
  ها نامه ن مختلف صادرکننده بیمهگرا ج) طبق توافق بین بیمه

  گران هیچ تعهدي ندارند. گر اول جبران شود و سایر بیمه توسط بیمه د) کلیه خسارات باید
 صحیح است؟» بیمه فنی حق«هاي زیر در مورد  یک از گزینه . کدام79

  شود. هاي ارزیابی ریسک لحاظ می الف) در محاسبه آن هزینه
  کننده ریسک است. شود و تأمین میبر اصول فنی محاسبه  ب) مبتنی

  بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس دارد. ج) حق
  شود. هاي آموزش و تحقیقات لحاظ می د) در محاسبه آن هزینه

 آید؟ دست می . میانگین خسارت ناشی از تحقق هر خطر چگونه به80
  الف) از نسبت جمع خسارت قابل تحقق بر تعداد خسارت قابل تحقق

  بیمه ریسک هاي عملیاتی بیمه و حق از جمع سود فنی مورد انتظار و هزینه ب)
  شده در شدت احتمال هر خطر ج) از ضرب سرمایه بیمه

  نامه د) از ضرب کل ارزش مورد بیمه در میزان خسارت تقسیم بر ارزش تحت پوشش بیمه
هاي دفاع از قرارداد   ت هزینهگر مسئول پرداخ . براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، بیمه81

 بیمه در دادگاه است؟ 
  ب) شخصی بودن        الف) مشروط بودن

  د) تصادفی بودن          ج) اذعان
  ؟نیست گر بیمه حوادث یک از موارد زیر جزء تعهدات بیمه . خسارت یا غرامت ناشی از کدام82

  ب) ابتال به هاري و کزاز          شدن الف) غرق
  شده د) دیسک یا فتق بیمه        شده بیمهج) دفاع مشروع 

  ؟ نیست نامه حوادث صحیح یک از جمالت زیر در مورد بیمه کدام .83
نفع  نامه به ذي نامه، سرمایه بیمه علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه شده به الف) در صورت فوت بیمه

  گردد.  پرداخت می
عنوان غرامت  شده، درصدي از سرمایه بیمه به ب) در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه

  شود. پرداخت می
عنوان غرامت  شده، صددرصد سرمایه بیمه به ج) در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه

  شود. پرداخت می
عنوان غرامت  شده، درصدي از سرمایه بیمه به د) در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بیمه
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  ؟نیست اي پزشکان قابل پرداخت هاي زیر در بیمه مسئولیت حرفه یک از خسارت . کدام84
 گذار باشد.  هایی که ناشی از دستور بیمه الف) خسارت

 گذار هاي ناشی از اقدام بیمه ب) خسارت

 النفع ج) عدم

  گذار مقصر باشد. هاي درمان صدمات روانی به بیمار که بیمه د) هزینه
  شود؟  محسوب می دائم و جزئییک از موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی  کدام .85

    زدن  دادن قدرت و توانایی حرف الف) ازدست
    ب) نابینایی کامل هر دو چشم

    ج) ناشنوایی کامل هر دو گوش
 د) برداشتن فک پایین

  ؟شود نمییک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده  . کدام86
    ب) فوت           خودکشیالف) 

  د) قطع عضو        هاي پزشکی  ج) هزینه
  شد؟ نخواهدونقل در چه صورتی اعمال  نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل . حق جانشینی در بیمه87

 هاي ناشی از تقصیر یا قصور رانندگان ثالث الف) خسارت

 گذار هاي غیرعمدي ناشی از تقصیر یا قصور رانندگان بیمه ب) خسارت

 سازي هاي ناشی از تقصیر یا قصور عوامل راه خسارت ج)

  هاي ناشی از تقصیر یا قصور عوامل انتظامی د) خسارت
  شود؟ ونقل با چه مبنایی محاسبه می . ارزش محموله در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل88

 ب) قیمت واقعی محموله در مبدأ      قیمت محموله در مقصد  الف)

  د) باالترین قیمت محموله در مبدأ یا مقصد  حموله در مبدأ یا مقصدترین قیمت م ج) پایین
هاي مسکونی از چه زمانی شروع  هاي عیوب اساسی و پنهان ساختمان . نظارت بازرس فنی در بیمه89
 شود؟ می

    الف) از ابتداي گرفتن جواز کار و شروع عملیات ساختمانی
 ب) از زمان خاتمه عملیات ساختمانی

    گذار حویل ساختمان به بیمهج) از زمان ت
  کدام هیچد) 
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  آالت است؟ هاي زیر جزء استثنائات بیمه شکست ماشین یک از گزینه . کدام90
  دقتی بینی نشده ناشی از بی الف) اتالف یا آسیب فیزیکی ناگهانی پیش
  مهارت بینی نشده ناشی از عدم ب) اتالف یا آسیب فیزیکی ناگهانی پیش

  ها علت ریزش و آوار ساختمان بهج) اتالف یا آسیب 
 بینی نشده ناشی از طراحی غلط د) اتالف یا آسیب فیزیکی ناگهانی پیش

  ؟ نیست هاي زیر صحیح یک از گزینه در مورد فرم پیشنهاد بیمه کدام .91
  شود. مرکزي ج.ا.ا تکمیل می الف) فرمی است که توسط بیمه 

  نامه را تهیه کند. ارزیابی و بیمهکند ریسک را  گر را قادر می ب) این فرم بیمه
  دهد، الزامی نیست. گر نرخ ارائه می اي که بیمه ج) تکمیل فرم پیشنهاد بیمه در مرحله

 ها متفاوتند. وکار، از حیث اندازه و پیچیدگی هاي پیشنهاد بیمه، برحسب نوع کسب د) فرم

  ....................پایه به طور معمول عبارت است از بیمه هاي اموال، حق . در بیمه92
  ب) ارزش بیمه شده    الف) سقف هر نوع پرداخت خسارت

  د) هر سه گزینه صحیح است.        ج) هزینه جایگزینی
  ؟دارد سروکار یک از عوامل زیر کدام بابیمه،  بازاریابی آمیخته از مکان عنصر. 93

 شعبه یابی مکانب)         بیمه کارمندان ةادارالف) 

  د) گزینه الف و ب صحیح است.       نماینده همشاور و همکاريج) 
  ؟دارد سروکار یک از عوامل زیر کدام بابیمه  بازاریابی آمیخته از محصول عنصر. 94

  نماینده مشاورة و همکاري ب)           نامه بیمه الف)
  د) هر سه گزینه صحیح است.        بیمه شرکت اعتبار ج)
  گردد؟ . بازاریابی کششی با چه چیزي شروع می95

    ب) نحوه توزیع         الف) محصوالت 
  هاي بازاریاب د) پیام        ج) نیازهاي مشتري 

   ؟است یک از موارد زیر در متون تخصصی بیمه کدام »Premium«معادل فارسی کلمه . 96
  ایمنی   ب)          نامه  الف) بیمه

  بیمه  حق  د)         فاکتور  پیش  ج)
  ؟       استبه چه معنا » Whole Life Insurance«اصطالح . 97

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

    د) بیمه تمام عمر      ج) بیمه عمر به شرط فوت
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  زیر است؟  اتاصطالح یک از کدام» گر بیمه« التینمعادل . 98
  Insurerب)           Insured  الف)

   Insurancerد)           Reinsurerج)
  است؟    یک از موارد زیر در متون تخصصی بیمه کدام» Moral Hazard«عبارت معادل فارسی . 99

    ب) رعایت اخالقیات       هاي روانی  الف) خطر بیماري
   د) مخاطره اخالقی        نیت  ج) اصل حسن

 هـاي زیـر   یـک از گزینـه   در متون تخصصی بیمه کدام» Risk Prevention«معادل فارسی عبارت . 100
  است؟ 

  ب) نگهداري ریسک         الف) انتقال ریسک 
  د) کاهش ریسک         ج) پیشگیري از ریسک 

  
 
 
 

 موفق باشید.
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