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  ؟است یحصح "یگزینیاز نوع با شرط جا يسوز آتش يها یمهب" مورد دریک از موارد زیر  . کدام1
  یرد.قرار بگ يسوز قبل از وقوع آتش یتدر وضع ید) اموال باالف
مختلف کاال  يها طور متعارف و در زمان را که معموالً به یخود ارزش سقف یاتگذار براساس تجرب یمه) بب

  .کند یم یینشده تع یمهعنوان مبلغ ب کند به یم يدر انبار نگهدار
  شود. هزینه استهالك کسر نمی )ج
  شود. ینامه صادر م یمهب ینا يهنر يو کارها ینقاش يتابلوها يبرا )د
  سوزي است؟ هاي زیر جزء قراردادهاي بیمه آتش نامه یک از بیمه . کدام2

 )CARب) بیمه تمام خطر پیمانکاران (    )E.Eالف) بیمه تجهیزات الکترونیکی(

  )CPMآالت و تجهیزات پیمانکاري ( د) بیمه ماشین      اي) نامه انبارها (اظهارنامه ج) بیمه
یک از موارد زیر دزدي با شکست  سوزي طبق شرایط عمومی بازار ایران، کدام هاي آتش . در بیمه3

  نیست؟گر  و در تعهد بیمه شود نمیحرز تلقی 
  گونه مانعی وارد شود.   هاي معمولی که سارق بدون هیچ الف) دزدي

  ب) شکستن در و پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن
  دزدي با تهدید و عنفج) ورود به محل 

  .روند یکار م معموالً براي بازکردن قفل به ی کهآالت و ادوات یرو سا یتقلب یدکل یلهوس بازکردن در بهد) 
  ؟نیستبندي انبارها  یک از موارد زیر جزء تقسیم کدام. 4

  ب) انبار روباز          الف) انبار سرپناه
  هاي صنعتی د) کارگاه          ج) انبار بسته

  ؟نیستهاي زیر جزء عناصر مثلث آتش  ک از گزینهی . کدام5
  اي  ب) فعل و انفعاالت هسته        الف) جسم سوختنی

  د) دما          ج) اکسیژن 
  شود؟ یاستفاده م یشتربزیر رد امویک از  از کدام اي یانهو را یکیالکترون هاي یستمس یقحر يدر اطفا. 6

  کننده پودر خاموش يحاو یا يخودکار از نوع گاز یقحر ياطفا یستم) سالف
  یمیاییش یعاتآب و ما يکننده حاو خاموش يها ) کپسولب
  یخودکار از نوع آب یقبه طر ءاطفا یستم) سج
  .است یحصح گزینه ب و ج) د
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گر عمداً از اظهار مطلبی  هاي بیمه گذار در پاسخ به پرسش . در بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه7
نحوي که مطالب اظهارنشده و یا اظهارات خالف واقع،  بنماید بهخودداري و یا اظهار خالف واقع 

  گر بکاهد .......... موضوع خطر را تغییردهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه
  الف) قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بود.

  گذار به وي مسترد نخواهد شد. ب) وجوه پرداختی بیمه
  بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي مطالبه نماید. اقساط معوق حق تواند گر می ج) بیمه

  د) هر سه گزینه صحیح است.
  گردد .......... . در بیمه بدنه اتومبیل، لوازم یدکی که همراه اتومبیل به خریدار آن تحویل می8

  شود. الف) جزء مورد بیمه محسوب نمی
شود  ر اثر خطرهاي مشمول بیمه به آن وارد میهایی که ب شود و خسارت ب) جزء مورد بیمه محسوب می

  قابل جبران است.
  هاي وارده به آن قابل جبران است. درصد خسارت 80که آسیب ببیند  ج) درصورتی

  شدن است.  بیمه اضافی قابل بیمه د) در صورت پرداخت حق
  گذار باید .......... . در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت بروز حادثه بیمه9

  گر خودداري نماید. نقلیه بدون موافقت بیمه از تعمیر وسیلهالف) 
  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.

  گیرد؟ بیمه رشته بدنه اتومبیل مورد توجه قرار می در تعیین نرخ حقهاي زیر  یک از گزینه کدام. 10
    ب) سال ساخت        الف) نوع خودرو

  د) هر سه گزینه صحیح است.          ج) نوع کاربري
وارد شود دیده به آن  . در بیمه بدنه اتومبیل، خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت11

..........  
  گر خواهد بود. ب) در تعهد بیمه    گذار خواهد بود. الف) در تعهد بیمه

  هاي غیرقابل جبران است. د) جزء خسارت      نفع خواهد بود. ج) در تعهد ذي
 ........ هریک از نمایندگان عضو هیئت رسیدگی به اختالفات میان نماینده و شرکت بیمه براي 12

  شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها ..........  انتخاب می
  بالمانع است. -ب) یک سال       بالمانع نیست.  - الف) یک سال 

ww  بالمانع نیست.  -د) سه سال       بالمانع است.  -ج) دو سال 
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 تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او .......... . . شرکت بیمه می13

درصد مجموع  17اي زندگی مشارکت دهد، سود قابل پرداخت نباید از  هاي بیمه در کلیه رشته الف)
  اي در سال مورد نظر بیشتر باشد. هاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه کارمزد

% 10 هاي زندگی مشارکت دهد، سود قابل پرداخت نباید از اي به استثناي بیمه هاي بیمه در کلیه رشتهب) 
  اي در سال مورد نظر بیشتر باشد. هاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه مجموع کارمزد

% مجموع 15هاي عمر مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از  به استثناي بیمه  هاي بیمه در کلیه رشتهج) 
  د نظر بیشتر باشد.اي در سال مور هاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه کارمزد

هاي  % مجموع کارمزد10اي اموال مشارکت دهد، سود قابل پرداخت نباید از  هاي بیمه فقط در رشتهد) 
  اي در سال مورد نظر بیشتر باشد. پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه

 قدر است؟ چهنفع شرکت بیمه تودیع کند  . نوع و میزان تضمینی که نماینده موظف است به14

 میلیون ریال  50) متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل الف

  ب) متناسب با حجم کار هر نماینده و به تشخیص بیمه مرکزي ج.ا.ا
 بیمه شرکت تشخیص به آن ثبت حقوقی شکل و حقوقی یا حقیقی نماینده هرفعالیت ) متناسب با حجم ج

  . شود می تعیین قرارداد طرف
 میلیون ریال  20) متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل د

  تواند برگزاري آزمون نمایندگی بیمه را ....... عالی بیمه، بیمه مرکزي ج.ا.ا می شوراي 75نامه شماره  . طبق آئین15
  صالح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.  هاي بیمه یا مؤسسات آموزشی ذي الف) به شرکت

  گران تفویض نماید. بیمهب) به سندیکاي 
  ج) خود اختصاصاً انجام دهد.  

  د) به انجمن صنفی نمایندگان بیمه تفویض نماید.
  در مورد نمایندگی حقوقی بیمه صحیح است؟ هاي زیر یک از گزینه .کدام16

  نفر باشد. 4مدیره حداقل  الف) تعداد اعضاي هیئت
  سهم هریک از آنها ضروري است.داران، مدیران و میزان  ب) ارائه کامل اسامی سهام

  مدیره  جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت ج) ارائه صورت
  د) گزینه ب و ج صحیح است. 
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  هاي زیر صحیح است؟  یک از گزینه عالی بیمه کدام شوراي 75نامه شماره  ین. طبق آی17
براي کلیه متقاضیان روز اداري در شرکت بیمه مربوطه  15الف) گذراندن دوره کارآموزي به مدت 

  نمایندگی بیمه ضروري است.
روز اداري در شرکت بیمه مربوطه براي کلیه متقاضیان نمایندگی  20ب) گذراندن دوره کارآموزي به مدت 

  بیمه ضروري است.
روز اداري در شرکت بیمه مربوطه براي کلیه متقاضیان نمایندگی  14ج) گذراندن دوره کارآموزي به مدت 

  است. بیمه ضروري
روز اداري در شرکت بیمه مربوطه براي کلیه متقاضیان نمایندگی  12د) گذراندن دوره کارآموزي به مدت 

  بیمه ضروري است.
. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت 18

  گردد؟  بیمه توسط چه بخشی تدوین و ابالغ می
  ب) انجمن صنفی نمایندگان بیمه       گران ایران یمهالف) سندیکاي ب

  اي صنعت بیمه  د) انجمن حرفه        ج) بیمه مرکزي ج.ا.ا 
  . کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده متشکل از چه افرادي است؟19

  مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه  الف) دو نفر به انتخاب هیئت
  مدیره شرکت بیمه و دو نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه  انتخاب هیئتب) یک نفر به 

  مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب بیمه مرکزي ج.ا.ا ج) سه نفر به انتخاب هیئت
  مدیره شرکت بیمه و دو نفر منتخب بیمه مرکزي ج.ا.ا د) یک نفر به انتخاب هیئت

  هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینه مه کدامعالی بی شوراي 83نامه شماره  . طبق آیین20
  مجاز است. 83نامه شماره  الف) پرداخت هرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرشده در آیین
  غیرمجاز و ممنوع است. 83نامه شماره  ب) پرداخت هرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرشده در آیین
  دالالن رسمی بیمه نیستند.ج) مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد به نمایندگان و 

د) هزینه صدور قابل پرداخت براي رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث اجباري و مازاد اختیاري آن و 
  درصد است. 7حوادث راننده حداکثر معادل 

  هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینه عالی بیمه کدام شوراي 83نامه شماره  موجب آیین . به21
  باشند. جز به نمایندگان و دالالن رسمی بیمه نمی پرداخت کارمزد بهالف) مؤسسات بیمه مجاز به 

کنند معادل  صورت شخصی حقوقی فعالیت می ) حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسمی بیمه که بهب
  درصد کارمزد نماینده حقوقی است. 80
درصد  15یمه ساالنه، حداکثر ب هاي خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق ) کارمزد قابل پرداخت براي بیمهج

  بیمه وصولی است. حق
ww  د) هیچکدام.
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  هاي زندگی)، .......... (بیمه 68نامه  . براساس آیین22

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

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

  شود؟ مانی محسوب میبیمه عمر ز یک از عبارات زیر از معایب . کدام23
   نامه به زمان مشخص ب) محدودیت مدت بیمه        بیمه نسبتاً کم الف) حق

     ) کاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پولد   وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف ج) عدم
  بیمه عمر زمانی تجدیدپذیر، .......... . در24

انجام معاینات پزشکی جدید و صرفاً با افزایش  تواند پس از انقضاي مدت بیمه، بدون نامه می الف) بیمه
  بیمه تمدید گردد. حق

   تواند پس از انقضاي مدت بیمه، با انجام معاینات پزشکی جدید تمدید گردد. نامه می ب) بیمه
   گردد. هاي زمانی مشخص تمدید می صورت اتوماتیک و در دوره نامه به ج) بیمه
  ید است.ماه قابل تمد نامه به مدت یک د) بیمه

  . بیمه عمر اعتبار (مانده بدهکار) ..........25
   دهد. اي است که عمر اعتباردهندگان را تحت پوشش قرار می بیمهالف) 

   دهد. ها و مؤسسات مالی را تحت پوشش قرار می اي است که کارکنان بانک ب) بیمه
  نماید. اي است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون بیمه می ج) بیمه
  دهد. اي است که بدهی زندانیان را تحت پوشش قرار می د) بیمه

  یک از موارد زیر است؟ هاي عمر کدام گذاري بیمه . عوامل مؤثر در قیمت26
   ب) نرخ سود فنی        الف) احتمال فوت

  د) هر سه گزینه صحیح است.          ج) هزینه سربار
  کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه به میزان ......... است.هاي زندگی، حداکثر  نامه بیمه . براساس آیین27

  نامه کارمزد نمایندگی  درصد کارمزد مقرر در آیین 100الف) 
  نامه کارمزد نمایندگی  درصد کارمزد مقرر در آیین 80ب) 
  نامه کارمزد نمایندگی  درصد کارمزد مقرر در آیین 90ج) 
ww  مه کارمزد نمایندگی نا درصد کارمزد مقرر در آیین 85د) 
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بار فهرست مشخصات نمایندگان فروش را به بیمه  . شرکت بیمه موظف است هر .......... ماه یک28
  مرکزي ج.ا.ا ارسال نماید.

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

  کند؟ هاي زیر، بیمه عمر به شرط فوت را توصیف می یک از گزینه . کدام29
نامـه 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
ا در انقضـاي  بیمـه، سـرمایه ثـابتی ر    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 انقضـاي   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 فـوت   دریافت حقکند در مقابل  گر تعهد می اي که در آن بیمه د) قرارداد بیمه

  شده در طول مدت بیمه و یا حیات او پس از انقضاي مدت بپردازد.   بیمه
، در صورت هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از قصور نماینده 54نامه  . بر اساس آیین30

  شدگان و اشخاص ثالث است؟ یمهگذاران، ب گویی و جبران بیمه فروش بیمه عمر، چه کسی مسئول پاسخ
            الف) خود نماینده

  ب) شرکت بیمه
      صورت بالمناصفه ج) نماینده و شرکت بیمه به

  د) بیمه مرکزي ج.ا.ا
  ؟نیستصحیح  54نامه  یک از موارد زیر در مورد مفاد آیین . کدام31

  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

  نمایندگی است؟هاي زیر جزء شرایط أخذ پروانه  یک از گزینه . کدام32
      الف) اعتقاد به ادیان رسمی کشور

  هاي آموزش نظري و عملی مورد تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ا و أخذ گواهینامه مربوطه ) طی دورهب
  ج) گزینه الف و ب صحیح است

ww  هیچکدامد) 
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، حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز براي درخواست پروانه نمایندگی فروش 54نامه  . براساس آیین33
  یک از موارد زیر است؟ یمه عمر کدامب

  ب) لیسانس          الف) دیپلم
  د) فوق دیپلم          ج) فوق لیسانس

هاي تشخیص  هاي خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش جبران هزینه. در بیمه درمان تکمیلی، 34
فیزیوتراپی با  و شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب پزشکی، پاتولوژي یا آسیب

 .اي پاراکلینیکی استه شده در تعهدات جبران هزینه سالیانه براي هر بیمه سقف ......... پایه 

  دات عهدرصد ت 20ب)          تعهدات درصد 10الف) 
  درصد تعهدات 5 د)         درصد تعهدات 50ج) 
از طبیعی و سزارین تا چه سقفی از تعهدات سالیانه   هاي زایمان اعم جبران هزینه. در بیمه درمان تکمیلی، 35

 مجاز است؟

  % سقف تعهد سالیانه بیمارستانی  75ب) تا    % سقف تعهد سالیانه بیمارستانی30الف) تا 
  سقف تعهد سالیانه بیمارستانی % 40د) تا     % سقف تعهد سالیانه بیمارستانی50ج) تا 

 که: شود میاي محاسبه و پرداخت  هاي دندانپزشکی در قراردادهاي بیمه درمان براساس تعرفه هزینه. 36

    .کند اعالم می ج.ا.ا الف) بیمه مرکزي
  .کند می هاي بیمه ابالغ هاي بیمه تنظیم و به شرکت با هماهنگی شرکتگران  ب) سندیکاي بیمه

    .کند ج) نظام پزشکی اعالم می
  .کند ت و درمان اعالم مید) وزارت بهداش

  ؟ نیستنامه درمان  یک از موارد زیر تحت پوشش بیمه . کدام37
    هاي ناشی از مصرف مواد مخدر یا الکل الف) بیماري
  هاي اصلی (پایه) ب) پوشش

            ج) هزینه زایمان طبیعی
  هاي پاراکلینیکی د) هزینه

  است؟ Aجزء استثنائات مجموعه شرایط هاي زیر  یک از گزینه کدامهاي باربري  در بیمه .38
  هاي کارگري دیدن یا هزینه ناشی از درگیري شدن، آسیب الف) تلف
  دیدن یا هزینه ناشی از تعطیلی محل کار شدن، آسیب ب) تلف
  دیدن یا هزینه ناشی از کسر عادي وزن یا حجم کاالي مورد بیمه شدن، آسیب ج) تلف

  د) هر سه گزینه صحیح است.
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  هاي باربري چیست؟ منظور از اجتناب از تأخیر در بیمه. 39
منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافت مورد بیمه  گر به گذار و یا بیمه الف) اقداماتی است که توسط بیمه

  آید. عمل می به
و به گذار براي حمل کاال در تمام موارد تا حدي که در کنترل وي باشد باید با سرعت معقول  ب) اقدامات بیمه

  نحو متعارف انجام گیرد.
  عمل آورد. گر موظف است از خسارت بازدید به ج) مدتی است که براساس آن بیمه
  گر موظف است خسارت را پرداخت نماید. د) مدتی است که براساس آن بیمه

  در مورد تغییر سفر در بیمه باربري صحیح است؟هاي زیر  یک از گزینه کدام .40
  گر اعالم نماید. گذار مراتب را فوراً به بیمه بیمه مشروط به این است که بیمه الف) بقاي اعتبار این

بیمه رخ دهد تحت پوشش خواهد بود  ب) چنانچه خسارتی قبل از توافقات در خصوص شرایط و حق
  مشروط به اینکه بر مبناي نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

گذار یا کارکنان وي  یمه آغاز اما کشتی بدون اطالع بیمهج) هرگاه حمل کاالي مورد بیمه طبق شرایط این ب
  به مقصد دیگري حرکت کند با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی است.

  د) هر سه گزینه صحیح است.
  هاي باربري صحیح است؟ در مورد هزینه حمل تا مقصد نهایی در بیمههاي زیر  یک از گزینه کدام. 41

یکی از خطرات تحت پوشش، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به غیر از الف) هرگاه در اثر تحقق 
طور معقول و متعارف براي تخلیه،  هاي اضافی که به گر هرگونه هزینه شده خاتمه یابد بیمه مقصد کاالي بیمه

  گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود. نگهداري و ارسال مورد بیمه به مقصد توسط بیمه
  باشد. هاي نجات یا خسارت همگانی نمی مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینهب) مقررات 

گذار  هاي ناشی از قصور در انجام تعهدات مالی بیمه ج) مقررات مربوط به هزینه حمل تا مقصد نهایی شامل هزینه
  گردد. یا کارکنان وي نمی

  د) هر سه گزینه صحیح است.
علت فداکردن کاال در جریان  دیدن کاالي مورد بیمه به شدن یا آسیب فهاي باربري، تل . در بیمه42

  گیرد. خسارت عمومی براساس شرایط .......... تحت پوشش قرار می
    Bب)            Aالف) 

  د) هر سه گزینه صحیح است.            Cج) 
  گیرد. .......... تحت پوشش قرار می. ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کانتینر یا محل انبار براساس شرایط 43

     Bب)            Aالف) 
ww  د) گزینه الف و ب صحیح است.            Cج) 
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 به نسبت که هایی نامه بیمه به مربوط اطالعات ارسال ضمن ها موظفند در کدام رشته بیمه مؤسسات .44
 از بیش آنها سرمایه/تعهدات با  نامه بیمه صدور از قبل دارند واگذاري اجباري، اتکایی بیمه سهمیه مازاد
نمایند؟ جلب شرایط و نرخ مورد در را مرکزي بیمه موافقت معین، مبالغ  

  عمر باربري، سوزي، آتش )الف
  هواپیما وعمر  مهندسی، سوزي، آتش )ب

 هواپیما و کشتی پتروشیمی، و گاز نفت، و مهندسی باربري، سوزي، ج) آتش
  عمر پتروشیمی، و گاز باربري، مهندسی، )د

تواند در زمان تمدید هر پروانه کارگزاري، مبالغ تخمین تودیع شده (موضوع  . بیمه مرکزي ج.ا.ا می45
بیمه سال قبل آن کارگزار بیمه  ) را حداکثر معادل .......... درصد پرتفوي حق92نامه  آیین 14ماده 

  افزایش دهد.
  ب) دو          الف) یک

  د) چهار            ج) سه
  مکلف است ........... کارگزار بیمه 46

تمدید یا لغو پروانه کارگزاري نسبت به استرداد پروانه کارگزاري به  الف) در صورت تعلیق فعالیت یا عدم
  مرکزي ج.ا.ا اقدام نماید.  بیمه

بیمه مربوط را براي متقاضی خدمات بیمه  ب) تمام اطالعات الزم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق
  و ارائه و اعالم نماید.تشریح و به ا

نامه را برابر با درخواست و پیشنهادات اعالمی متقاضی خدمات بیمه أخذ نماید و در غیر  ج) بیمه
  صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. این

  د) هر سه گزینه صحیح است.
.... برابر مدت . مدت اعتبار تخمین تودیع شده توسط متقاضی کارگزاري باید حداقل معادل ......47

  ي باشد.راعتبار مندرج در پروانه کارگزا
  ب) سه            الف) دو
  د) پنج          ج) چهار

  دست آورده بیمه . در صورت افشاء غیرمجاز اسرار و اطالعاتی که کارگزار به مناسبت شغل خود به48
  تواند .......... مرکزي ج.ا.ا می

  اقدام نماید.تمدید پروانه کارگزاري وي  الف) نسبت به عدم
  ب) نسبت به لغو پروانه کارگزاري وي اقدام نماید.

  ج) کارگزار را به سه سال حبس محکوم نماید.
ww  د) گزینه الف و ب صحیح است.
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هاي  هاي کارگزاري در انجام فعالیت یابارهاي ناشی از مسامحه باز . مسئولیت جبران خسارت49
  کارگزار با .......... است.

  ب) شرکت بیمه        الف) خود کارگزار
  د) انجمن کارگزاران        ج) بیمه مرکزي ج.ا.ا

  هاي زیر در مورد کارگزار صحیح است؟ یک از گزینه . کدام50
  نفع را از مؤسسه بیمه ندارد. گذار یا ذي الف) کارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه

پردازد مبلغی به هر عنوان  نفع می ذي گذار یا ب) کارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی که مؤسسه بیمه به بیمه
  دریافت کند.

  ج) کارگزار بیمه باید از انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه خودداري نماید.
  د) هر سه گزینه صحیح است.

بیمه گردد، کارمزد  نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حق . چنانچه تغییراتی در بیمه51
 کارگزار ..........

  الف) به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
  ب) به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

  ج) تغییري نخواهد یافت.
  د) در صورت صالحدید شرکت بیمه تغییر خواهد کرد.

 . در صورت فوت کارگزار حقیقی، وراث وي ..........52
مرکزي ج.ا.ا کد اختصاصی وي  سال پس از تاریخ فوت، با موافقت بیمه توانند حداکثر تا مدت یک الف) می

  باشد انتقال دهند. 92نامه  را به شخص دیگري که واجد شرایط آیین
  توانند خودشان با کد کارگزار فعالیت نمایند. ب) می

  ج) بایدسریعاً کد کارگزاري مذکور را ابطال نمایند.
  تحویل نمایند.مرکزي ج.ا.ا   کد کارگزاري را به بیمه د) حداکثر ظرف مدت سه ماه باید

شدگان و  گذاران، بیمه نامه حمایت از حقوق بیمه . در صورت قصور و یا تخلف در اجراي آیین53
تواند .......... صاحبان حقوق آنها، بیمه مرکزي ج.ا.ا حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه می

  ربط بدهد. نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذيالف) به دالل رسمی بیمه تذکر کتبی دهد یا دستور تذکر به 
  عالی بیمه بدهد. اي معین را به شوراي ب) پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه

  ج) پروانه دالل رسمی بیمه را لغو کند یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه را بدهد.
ww  د) هر سه گزینه صحیح است.
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بار باید به بیمه  گذاران از نمایندگان یا کارگزاران هر .......... یک گزارشات مربوط به شکایت بیمه .54
 مرکزي ج.ا.ا گزارش شود.

  ب) شش ماه        الف) سه ماه
  د) دوازده ماه           ج) نه ماه

 صورت در کند، می بیمه است رهن یا وثیقه او نزد که را مالی طلبکار وقتی بیمه، قانون 7 ماده طبق .55
  . .........بیمه  حادثه، شرکت وقوع
 .کند می پرداخت مال صاحب به را طلبکار، خسارت طلب میزان به توجه بدون الف)
 .کند می پرداخت طلبکار به ،خسارت راطلب میزان به توجه بدون ب)

و بقیه به  پرداختشخص اوگذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به  میزان آنچه که بیمه را تا خسارت )ج
  صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

  .کند می تقسیم مال صاحب و طلبکار بین مساوي نسبت به آن میزان به توجه با را خسارت د)
 گذاران .......... بیمه مرکزي ج.ا.ا دریافت خسارت توسط بیمه 71. طبق آیین نامه 56

  پذیر است. امکانگر  الف) فقط در برخی مراکز پرداخت خسارت بیمه
  پذیر است. گر امکان ب) در کلیه مراکز پرداخت خسارت بیمه

  پذیر است. گذار امکان شده توسط بیمه ج) فقط در مراکز پرداخت خسارت انتخاب
  پذیر است. نامه امکان د) فقط در شعبه صادرکننده بیمه

  .......... از است عبارت بیمه عقد در بیمه موضوع بیمه، قانون 1ماده طبق. 57
  ب) خسارت          بیمه الف) حق

  د) الحاقیه        شود. می بیمه که آنچه) ج
 قید صریح طور به نامه بیمه در باید مواردي است که جزء زیر موارد از یک کدام بیمه، قانون 3ماده طبق. 58

  شود؟
  ب) تاریخ انعقاد قرارداد      گذار گر و بیمه الف) اسم بیمه

  سه گزینه صحیح است.د) هر           بیمه حق) ج
  .......... حادثه وقوع درصورت بیمه، قانون 15 ماده طبق .59

گر  بیمه اطالع روز به 5 ظرف را حادثه وقوع مراتب خود، اطالع تاریخ از است گذارموظف بیمه) الف
  .برساند

  گر خواهد رسانید. گذار در فرصت مناسب موضوع را به اطالع بیمه ب) بیمه
  گذار تعهدي ندارد. شود و بیمه  گر اطالع داده صالح به بیمه حادثه بایستی توسط مراجع ذيج) مراتب وقوع 

ww  گر برساند. ماه موضوع وقوع حادثه را به اطالع بیمه گذار مکلف است ظرف یک د) بیمه
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  ..........اعتصاب  -شورش -ازجنگ ناشی خسارات بیمه، قانون 28ماده  طبق. 60
  پرداخت نیست.الف) در هیچ حالتی قابل 

  باشد. گر می ب) در تعهد بیمه
  .باشد شده شرط نامه بیمه در آن خالف آنکه مگر بود نخواهد گر بیمه تعهد در )ج

  است. د) جنگ قابل پرداخت نیست ولی شورش و اعتصاب در همه حالت قابل پرداخت 
 در شکستن به ناگزیر وجود آمده به و اطفاءحریق مغازه یک به ورود براي نشانی آتش مأمورین. 61

 هنگام مغازه مالک شود، می ورودي و در قفل به بروز خسارتی امر موجب این گردد که 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 در بیمه که ج) فقط درصورتی
  پرداخت نیست.  هیچ عنوان قابل د) این مورد جزء استثنائات است و به

 بقاء به رضایت انحاء از نحوي خطر به تشدید از اطالع از پس گر بیمه اگرقانون بیمه،  16طبق ماده  .62
کرده  دریافت گذار بیمه از مراتب از اطالع از پس را بیمه حق اقساط آنکه مثل باشد داده  قرارداد عقد

  ..... ...... گر بیمه صورت دراین باشد، 
 را قرارداد یا کند مطالبه گذار بیمه از و محاسبه را اضافی بیمه حق اعالمی خطر تشدید به استناد با تواند می الف)
 .نماید فسخ
 .نماید دریافت گذار بیمه از و محاسبه اعالمی خطر تشدید موارد توجه با را بیمه حق از بخشی تواند می ب)
 . نماید استناد اعالمی خطر تشدید به تواند نمی دیگر )ج

  د) گزینه الف و ب صحیح است. 
  است؟ صحیح یک از عبارات زیر براساس قانون بیمه، کدام. 63

  .بود بیمه باطل خواهدگذار مالى را به کمتر از قیمت واقعى بیمه کند، عقد  الف) چنانچه بیمه
 .گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت گر، بیمه ب) درصورت توقف یا افالس بیمه

 شخص همان نفع به را مال همان توان نمى است باقى بیمه که مدتى در باشد شده بیمه مالى که درصورتى) ج
  کرد. بیمه مجدداً خطر همان مقابل در
  گزینه الف و ب صحیح است.د) 
  یک از اشخاص زیر جزء اعضاي شوراي عالی بیمه است؟ کدام.64

  ب) معاون وزارت امور اقتصادي و دارایی      کل بیمه مرکزي ج.ا.ا الف) رییس
ww  د) هر سه گزینه صحیح است.    یس شرکت سهامی بیمه ایرانج) رئ
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  آید. عمل می . تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق .......... به65
  ب) قانون بیمه         الف) قانون تجارت

  هاي بدنی د) قوانین صندوق تأمین خسارت    گران ایران ج) قوانین سندیکاي بیمه
 است؟ ج.ا.ابیمه مرکزي  ظایفواز هاي زیر  یک از گزینه کدام .66

    الف) تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران 
 شدگان و صاحبان حقوق آنها  بیمه گذاران و بیمه ب) حمایت از حقوق

    ج) اعمال نظارت دولت بر فعالیت مؤسسات بیمه 
  سه گزینه صحیح است.د) هر 

گذار در خصوص میزان خسارت مالی قابل پرداخت، شرکت  گر و بیمه توافق بیمه . در صورت عدم67
دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا  نقلیه خسارت دیده، وسیله بیمه موظف است در صورت تقاضاي زیان

  هاي تعمیر را تا ........... پرداخت نماید. دیده باشد تعمیر نموده و هزینه قبول زیان مورد تعمیرگاهی که 
      نامه  الف) سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه

  نامه  مندرج در بیمه مالی تعهداتسقف  )ب
  ج) حداکثر ده میلیون ریال

  د) حداکثر پنج میلیون ریال 
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل "براساس  .68

  یک از موارد زیر تعریف حوادث است؟ کدام "نقلیه
خسارات وارد شده به شخص ثالث  ياجبار یمهقانون ب"الف) هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع 

 واژگونی، -سقوط  -تصادم  -موالت آنها از قبیل تصادف و مح "یهنقل یلاز وسا یدر اثر حوادث ناش
  انفجار یا و سوزي آتش

 ثالث شخص به وارد شده خسارات اجباري بیمه قانون " موضوع نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع هر )ب
  بر اثر حوادث غیرمترقبه "نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در
  یواکت یوو راد یتشعشات اتمز ا یناش یممستق یرو غ یم) خسارت مستقج
  .صحیح است ب و الف گزینه) د

 ایجاد یا خودرو تعویض تصادف، صوري سازي صحنه مانند متقلبانه اعمال انجام با هر فردي که. 69
  . ......... کند، دریافت خسارت بابت را وجوهی عمدي، خسارت

  . شود می محکوم دریافتی وجوه برابر دو معادل نقدي جزاي و شش درجه تعزیري حبس به) الف
  .شود می محکوم دریافتی وجوه معادل دقیقاً نقدي جزاي و دو درجه تعزیري حبس به) ب
  . یردرا پس بگ دریافتی وجوه مربوط مقررات مطابق است مکلف مرکزي ج.ا.ا بیمه) ج

ww  د) گزینه ب و ج صحیح است.
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قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر "اساس یک از موارد زیر بر . کدام70
  هاي بدنی است؟ جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارت "حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  بیمه اجباري موضوع این قانون  %) از حق8الف) هشت درصد (
گان مطابق مقررات این دید پس از جبران خسارت زیانهاي بدنی  تأمین خسارت صندوقب) مبالغ بازیافتی که 

  کند.  قانون حسب مورد از مسببان حادثه دریافت می
  حادثه مسببان توسط پرداختی مالیات از%) 40درصد ( چهلج) 

  .صحیح است ب و الف گزینه) د
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل ". براساس71

  هاي بدنی مشمول مالیات ...........  درآمدهاي صندوق تأمین خسارت "نقلیه
  الف) به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است.

  ب) بیست درصد است.
  ج) بیست و پنج درصد است.
  باشد. پرداخت عوارض نیز می د) سی درصد است و مشمول

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث " 28براساس بند ت ماده . 72
هاي بدنی به پیشنهاد ........... و تصویب مجمع  مدیر صندوق تأمین خسارت "ناشی از وسایل نقلیه

  شود. میعمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی براي مدت چهارسال منصوب 
    هاي بدنی تأمین خسارت الف) رئیس مجمع عمومی صندوق

  کل بیمه مرکزي ج.ا.ا ب) رئیس
         ج) وزیر اقتصاد و دارایی

  د) یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادي مجلس
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از " 48. براساس ماده 73

 ادامه یا سهمیه اولیه تخصیص و سوخت کارت هرگونه صدور از است ........... مکلف "وسایل نقلیه
  .کند خودداري نامه بیمه فاقد نقلیه وسایل براي آن

   ب) نیروي انتظامی    سوخت و ونقل حمل مدیریت ستاد الف)
  د) سازمان ثبت اسناد و امالك کشور           یه ج) قوه قضائ
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قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از " 58براساس ماده . 74
  ؟نیستیک از موارد زیر صحیح  کدام "وسایل نقلیه

 بیمه رشته بیمه در هاي شرکت تعهدات اجراي بر مربوط، مقررات مطابق است مکلف مرکزي ج.ا.ا الف) بیمه
  نماید. نظارت ثالث شخص

 رشته در هاي بیمه شرکت ذخایر محاسبه نحوه بر مربوط، مقررات مطابق است مکلف مرکزي ج.ا.ا ب) بیمه
  نماید. نظارت ثالث شخص بیمه

 و دفاتر در مرکزي ج.ا.ا را بیمه سوي از تأییدشده توانند ذخایر در صورت تمایل می بیمه هاي ج) شرکت
  خود ثبت کنند. مالی هاي صورت

 ایفاي جهت بیمه هاي شرکت ذخایر کفایت از مربوط، مقررات مطابق است مکلف مرکزي ج.ا.ا ) بیمهد
  .کند حاصل اطمینان آتی آنها تعهدات

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از " 18. براساس ماده 75
 تخفیف، بیمه (نحوه حق سقف تعیین به مربوط نامه آیینیک از عوامل زیر باید در  کدام "وسایل نقلیه

  مدنظر قرار گیرد؟ قانون این موضوع آن) تقسیط یا افزایش
  نقلیه دارنده وسیله اي بیمه و رانندگی سوابق -نقلیه  وسیله هاي الف) ویژگی

  نقلیه براي اقشار متوسط و ضعیف ب) رایج بودن استفاده از وسیله
  به دارنده منتسب حوادث بابتهاي بدنی  تأمین خسارت صندوق یا گر بیمه توسط پرداختی هاي ج) خسارت

  د) هر سه گزینه صحیح است.
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص "هاي بیمه موضوع  پوشش 20. براساس ماده 76

  ...........  "ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  .باشد شده  توافق دیگري نحو به نامه بیمه در آنکه مگر است ایران اسالمی جمهوري قلمرو الف) محدود به

  نیست. ایران اسالمی جمهوري ب) محدود به قلمرو
  است. ایران اسالمی جمهوري قلمرو هاي مالی محدود به ج) فقط در بخش خسارت

  است. ایران اسالمی جمهوري قلمرو خسارات بدنی محدود به د) فقط در بخش
  هایی است؟ خسارت شامل چه بیمه. قلمرو اجراي اصل جبران 77

  ب) بیمه اموال        الف) بیمه اشخاص
  کدام د) هیچ          ج) بیمه عمر

  . علت اصلی یک خسارت همیشه ..........78
  ب) آخرین علت است.        الف) اولین علت است.

ww  د) تنها علت است.        ج) علت غالب است.
w.

ira
na

rz
e.

ir



 
16

  اساسی بیمه چیست؟  . ویژگی79
  ب) پرداخت غرامت         الف) انتقال ریسک

  د) هر سه گزینه صحیح است.      ج) اشتراك گذاشتن خسارت
  صحیح است؟» انتقال ریسک«هاي زیر در مورد عبارت  یک از گزینه . کدام80

  معنی پرداخت غرامت به هنگام وقوع خسارت است. الف) به
تري نسبت  عیت مالی قويشود که معموالً در وض گري منتقل می شده به بیمه ب) یعنی ریسک خالص از بیمه

  شده براي پرداخت خسارت قرار دارد. به بیمه
  گذاران است. معنی انتقال ریسک بین بیمه ج) به

  گذار است.  گر و بیمه د) منظور یک کاسه کردن ریسک بین بیمه
  صحیح است؟» اشتراك گذاشتن خسارت«هاي زیر در مورد عبارت  یک از گزینه . کدام81

  شدگان است. کردن تمام خسارات وارده ممکن بر گروه بیمه کاسهالف) به معناي یک 
  شدگان است. کردن کل خسارت وارده بین کل اعضاي گروه بیمه ب) به معناي پخش
  گذاران گر و سایر گروه بیمه گذار به وضعیت مالی خود پیش از وقوع حادثه توسط بیمه ج) برگرداندن بیمه

  د) گزینه الف و ب صحیح است.
 هاي حوادث بر عهده کیست؟ تعیین غرامت نقص عضو در بیمه. 82

  گذار الف) پزشک معتمد بیمه
  گر ب) پزشک معتمد بیمه

   گذار و یک پزشک دیگر به انتخاب آن دو پزشک گر و بیمه کمیسیون پزشکی متشکل از پزشک بیمه  ج)
  د) پزشکی قانونی

شده  نامه حوادث انفرادي، غرامت فوت براساس .......... تعیین شده داراي بیمه  . در صورت فوت بیمه83
 شود.  و به .......... پرداخت می

  گذار  بیمه -نامه  ب) سرمایه بیمه        نفع  ذي -الف) دیه 
         گذار  بیمه - ) دیه د      نفع  ذي –نامه  ج) سرمایه بیمه

  بیمه حوادث عبارتند از: هاي اصلی در . پوشش84
  ب) ازکارافتادگی دائم      الف) فوت و نقص عضو 

  صحیح است. د) گزینه الف و ب        ج) غرامت روزانه
  هاي اضافی بیمه حوادث عبارتند از: . پوشش85

  ب) غرمت روزانه          هاي پزشکی الف) هزینه
ww   گزینه الف و ب صحیح است. د)      ج) فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی
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  شود؟ ونقل با چه مبنایی محاسبه می . ارزش محموله در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل86
        قیمت محموله در مقصد  الف)

 ب) قیمت واقعی محموله در مبدأ

    ترین قیمت محموله در مبدأ یا مقصد ج) پایین
 د) باالترین قیمت محموله در مبدأ یا مقصد

 هاي زیر جزء استثنائات یک از گزینه پزشکان و پیراپزشکان کداماي  هاي مسئولیت حرفه . در بیمه87
  ؟نیست
        جرائم و جزاي نقديالف) 
  النفع عدمب) 

  گذار مسئول جبران آن شناخته شود. ج) هزینه درمان صدمات جسمی که بیمه
          گذار عمد بیمه) د

  ه مدت است؟اي پزشکان چ نامه مسئولیت مدنی حرفه . مرور زمان دعاوي موضوع بیمه88
  انقضاء بیمه نامهسال از تاریخ  3ب) تا     سال از تاریخ وقوع حادثه 3الف) تا 

  نامه سال از تاریخ انقضاء بیمه 4د) تا     نامه سال از تاریخ انقضاء بیمه 2ج) تا 
  شده .......... است. آالت، مبلغ بیمه . در بیمه شکست ماشین89

  تر آالت نو از مدل و ظرفیت پایین مورد بیمه با ماشینآالت  الف) معادل ارزش جایگزینی ماشین
  آالت نو از همان نوع و از همان ظرفیت آالت مورد بیمه با ماشین ب) معادل ارزش جایگزینی ماشین
  آالت نو از مدل و ظرفیت باالتر  آالت مورد بیمه با ماشین ج) معادل ارزش جایگزینی ماشین

  تر و ظرفیت باالتر آالت نو از مدل پایین آالت مورد بیمه با ماشین ماشیند) معادل ارزش جایگزینی 
  آالت صحیح است؟ هاي زیر در مورد اساس پرداخت خسارت در بیمه شکست ماشین یک از گزینه . کدام90

هاي ضروري  گر هزینه که آسیب وارد به یکی از اقالم مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه الف) درصورتی
عالوه هزینه پیاده کردن و نصب مجدد آن با  دیده به حالت اولیه به ظور بازگرداندن ماشین آسیبمن به

که  احتساب کرایه از محل تأسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی
  شده منظور شده باشد جبران خواهد نمود. هایی در مبلغ بیمه چنین هزینه

گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر  گذار انجام پذیرد، بیمه که تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه ب) درصورتی
  گذار پرداخت خواهد کرد. هاي باالسري به بیمه به اضافه درصد معقولی براي هزینه

شده بالفاصله قبل از حادثه باشد،  ج) اگر هزینه تعمیرات معادل یا متجاوز از ارزش واقعی اقالم بیمه
  شود. خسارت کلی تلقی می

ww  د) هر سه گزینه صحیح است.
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  شود. گیري می . ریسک بر پایۀ .......... اندازه91
  ب) شدت          الف) فراوانی

  د) گزینه الف و ب صحیح است.        ج) تصمیمات مدیریتی
  بیمه ریسک است؟ یک از گزینه زیر از عوامل کلیدي در شناخت محاسبه حق . کدام92

  ب) تورم و ادعاهاي خسارت        ي پنهانها الف) خسارت
  د) هر سه گزینه صحیح است.        ج) هزینه بیمه اتکایی

 ؟یستن بیشتر فروش به رسیدن هاي روش جزء هاي زیر گزینه یک از کدام. 93

    برخورد فاقد هویتب)           تفکر الف)
  مشتریان از مجدد بازدیدد)     دوستانه یتلفن سیستم یک گذاشتن کارج) 
 آن از دخو نیازهاي برآورده کردن براي تواند می فرد که هایی انتخاب جزء هاي زیر گزینه  یک از کدام. 94

 ؟یستن کند استفاده

   زور اعمالب)         تولیدي خود الف)
  مبادلهد)         منابع متمرکزسازيج) 
 ها بیمه به مربوط هزینه گردد می حذف خرید سبد از که چیزي اولین ایرانی جامعه فرهنگ در چرا. 95
 ؟است عمر بیمه خصوص به

  .شود می نصب عمر هاي بیمه مورد در کمی تبلیغاتی تابلوهاي شهرها سطح در چون الف)
  .دانند می تجملی و غیرضروري لوکس، کاالي یک را عمر هاي بیمه جامعه افراد اکثر چونب) 
  د.یکدیگرن مشابه موارد% 80 در که ندوش می طراحی عمري هاي بیمه کشور در چونج) 
 صحیح است ج و الف گزینهد) 

  است؟ ابه چه معن» Insurable Interest« اصطالح  .96
    اي عالقه بیمه  ب)    اي نفع بیمه  الف)

   اي امور بیمه  د)    اي خسارت بیمه  ج)
  ست؟ا ابه چه معن» Adverse Selection« اصطالح. 97

  گزینش ریسک  )ب    انتخاب مساعد  الف)
  گزینش کارکنان  د)    انتخاب نامساعد  )ج

 چیست؟ »Insurance Management« اصطالح معنی  .98

  گذاري بیمه  ب)    گري بیمه  الف)
    فروش بیمه  )د    ) مدیریت بیمه ج
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  چیست؟» Insurable Risk«اصطالح  معنی . 99
  پذیر   ریسک بیمه  )ب    پذیر تقصیر بیمه  الف)

  گذار خسارت بیمه  )د    گذار   ریسک بیمه  ج)
   است؟ یک از موارد زیر در متون تخصصی بیمه کدام» Policy«فارسی کلمه  معادل . 100
  سیاست   ب)    اي سیاست بیمه  )الف

  بیمه خطرات سیاسی   د)    نامه ) بیمهج
 

 
 موفق باشید.
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