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 سواالت عمومی و کلیات

تنظیم شود؟( به نام حامل)نامه بدون ذکر اسم  یک از موارد زیر ممکن است بیمه قانون بیمه، در کدام 6طبق ماده  .1

 بیمه درمان( د   بیمه عمر( ج   ونقل بیمه حمل( ب  بیمه شخص ثالث( الف

گذار برای جلوگیری از  مخارجی که بیمه": نماییدقانون بیمه، جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل  11طبق ماده  .2

 "..........نماید  توسعه خسارت می
 .گذار است بر عهده شخص بیمه( الف

 .گذار است که منتج به نتیجه نشود بر عهده بیمه درصورتی( ب

خصوص لزوم مخارج مربوطه و تناسب آن با صورت اختالف بین طرفین در  بود و در گر خواهد که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه بر فرض( ج

 .شود موضوع بیمه، حل اختالف به حکم یا محکمه رجوع می

 .گر است که منتج به نتیجه شود بر عهده بیمه فقط درصورتی( د

در  توان آن را بیمه نمود باشد نسبت به بقیه قیمت می  شده که مالی به کمتر از قیمت بیمه درصورتیقانون بیمه،  9طبق ماده  .3

 ...........این صورت 

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

 .طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند گران به هریک از بیمه( ب

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

یک از  که یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند، بیانگر کدام این .4

 خصوصیت عقد بیمه است؟

 مستمر بودن( د  الحاقی بودن( ج  تشریفاتی بودن( ب  معوض بودن( الف

روز در روزنامه رسمی کشور و در .......... بار به فاصله .......... مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه تقاضای انتقال پرتفوی یک  .1

های محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی  های کثیراالنتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه یکی از روزنامه

 .ا آگهی خواهد شد.ا.ج

 5 - 4( د  00 - 3( ج   5 - 3( ب  01 - 2( الف

 ؟نیستا .ا.جزء وظایف مجمع عمومی بیمه مرکزی جهای زیر  یک از گزینه کدام .6

 رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه، حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود( الف

 الزحمه بازرسان عامل و حق کل و اعضاء هیئت تعیین حقوق رئیس( ب

 گری ا و بیمه.ا.لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ج  پروانه تأسیس یارسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور ( ج

 ا.ا.کل بیمه مرکزی ج رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش ساالنه رئیس( د

 ؟نیستعالی بیمه صحیح  یک از جمالت زیر در خصوص شورای کدام .7

 .عالی بیمه ده نفرهستند اعضای شورای )الف

 .عالی بیمه است و در جلسات شورا حق رأی ندارد ا رئیس شورای.ا.کل بیمه مرکزی ج رئیس )ب

 .شود گران ایران نگهداری می صورتجلسات مذاکرات شورا در سندیکای بیمه )ج 

 .عالی بیمه است گران ایران عضو شورای مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه )د

فرد دیگر نیست؟ گر قابل واگذاری به گی قانونی قراردادهای بیمه اموال بدون رضایت بیمهبراساس کدام ویژ .8

 تصادفی بودن( د   رضایت( ج   شخصی بودن( ب   مشروط بودن( الف

شود؟ گذار می گر از نتایج اعمال عمدی بیمه یک از اصول اساسی بیمه منتج به مصونیت بیمه از دیدگاه حقوقی کدام .9

ww اصل جانشینی( د  اصل غرامت( ج  ای اصل نفع بیمه( ب نیت و اعتماد متقابل حسناصل ( الف
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نامه  سوزی شده است و قاعده نسبی متناسب در این بیمه میلیون تومان بیمه آتش 11فرض کنید ملک تجاری به ارزش  .11

 9که خسارت وارده دارد  بیند و ارزیاب خسارت اعالم می سوزی آسیب می این ملک در اثر آتش. اعمال شده است

گر چه مبلغی را  میلیون تومان بوده است؛ در این شرایط بیمه 11میلیون تومان است و ارزش کل ملک قبل از حادثه 

 کند؟ بابت خسارت پرداخت می

 میلیون تومان 05( د   میلیون تومان 01( ج  میلیون تومان 9( ب  میلیون تومان 6( الف

 ؟نیستای  مل کدام مرحله از قراردادهای بیمهگذار شا نیت بیمه رعایت اصل حسن .11

 هنگام وقوع خسارت( ب   نامه  مرحله قبل از صدور بیمه( الف

 نامه بعد از انقضای مدت اعتبار بیمه( د    نامه در مدت اعتبار بیمه( ج

 نامه باشد، پرداخت خسارت بابت آن چگونه است؟ که یک ریسک مشخص تحت پوشش چند بیمه درصورتی .12

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

 .شود نامه دریافت می درصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه 011ای  طبق اصل تعدد بیمه( ب

 ها نامه گران مختلف صادرکننده بیمه طبق توافق بین بیمه( ج

 .ران هیچ تعهدی ندارندگ گر اول جبران شود و سایر بیمه کلیه خسارات بایدتوسط بیمه( د

 ؟گردد یمنته «یابیبازار ینیب کینزد» به تواند می های بازاریابی در فعالیت های زیر دگاهیدیک از  کدام .13

 دیتول دگاهید( د ی ابیبازار دگاهید( ج   فروش دگاهید( ب  محصول دگاهید( الف

 های بازاریابی تطبیق بیشتری دارد؟ یک از دیدگاه عبارت زیر با کدام .14

های عمر برای کشور و  توان بر مسائل تغییرات ساختار جمعیتی کشور، منافع بلندمدت بیمه برای گسترش بازار بیمه عمر می"

پذیری بیشتری به این  کاهش بار مسئولیتی دولت تأکید داشت و با ارائه محصوالتی جدید در این زمینه، پویایی و انعطاف

  ".اد بیشتری را جذب کندای وارد نمود تا بتواند افر رشته بیمه

 دیدگاه محصول( د  دیدگاه تولید( ج  دیدگاه بازاریابی اجتماعی( ب  دیدگاه فروش( الف

 گردد؟ با چه چیزی شروع می کششی بازاریابی .11

 های بازاریاب پیام( د   نیازهای مشتری ( ج  نحوه توزیع ( ب  محصوالت ( الف

 است؟ های زیر گزینه ازیک  کدام« ولیتئهای مس بیمه» التینمعادل  .16

  Reliability Insurance (ب   Responsibility Insurance  (الف

  Replication Insurance(د    Liability Insurance  (ج

 است؟     های زیر گزینهیک از  کدام ،شود بیمه استفاده می که در محاسبه حق« عامل سربار» التینمعادل  .17

 Loading Factor (د        Interest  (ج      Gross Premium  (ب   Final Premium  (الف

  است؟ یک از موارد زیر در متون تخصصی بیمه کدام  «Pure Premium»فارسی عبارت  معادل .18

 نامه فرم پیشنهاد بیمه  (د      بیمه پرداختی حق  (ج بیمه خالص  حق  (ب نامه خاص بیمه( الف

 ....................پایه به طور معمول عبارت است ازدر بیمه های اموال، حق بیمه  .19

 .هر سه گزینه صحیح است( د  هزینه جایگزینی( ج  ارزش بیمه شده( ب سقف هر نوع پرداخت خسارت( الف

نحوی دقیق  ای را به های بیمه بیمه بسیاری از ریسک سازد تا میزان حق گران را قادر می های زیر بیمه یک از گزینه کدام .21

 یابی کنند؟ارز

 اصل غرامت( د اصل جبران خسارت( ج  نیت اصل حد اعالی حسن( ب  قانون اعداد بزرگ( الف
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 های زندگی و مقررات مربوط به آن سواالت بیمه

 .باشد می..................  فوت نوع از عمر های بیمه در فوت .21

 طبیعی (د                    بیماری از ناشی (ج   حادثه از ناشی (ب   علت هر به (الف

گذار  بیمه. میلیون ریال است 31ای معادل  سال دارای اندوخته 2سال، پس از  1گذاری با مدت  نامه عمر و سرمایه بیمه .22

 تواند حداکثر چه مبلغی وام دریافت نماید؟ می
 میلیون ریال  24( د   میلیون ریال  22( ج  میلیون ریال  31( ب میلیون ریال 41( الف

 های زندگی باید واجد چه شرایطی باشد؟  نماینده فروش بیمهشورای عالی بیمه  96نامه  با استناد به آئین .23

 اعتقاد به ادیان رسمی کشور ( ب    دارابودن حداقل مدرک دیپلم ( الف

 . هر سه گزینه صحیح است( د   نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر  ( ج

 ..............نماینده فروش بیمه عمر ملزم به  .24

 .باشد نامه می صدور بیمه( ب   . باشد گر می همکاری با نماینده منتخب بیمه( الف

 . باشد های بیمه می همکاری با شعب شرکت( د     . باشد داشتن محل کار نمی( ج

 کند؟ های زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می یک از گزینه کدام .21

شرده قبرل از    نامره را در صرورت فروت بیمره     بیمه، سررمایه منردرج در بیمره    کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( الف

 . نفع بپردازد انقضای زمان معین به ذی

شرده   امه را در انقضای مدت بیمه و بره شررط حیرات بیمره    ن بیمه، سرمایه بیمه کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( ب

 . بپردازد

شرده   بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و بره شررط حیرات بیمره     کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( ج

 . بپردازد

شرده پرس از انقضرای مردت بیمره       بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمره  کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( د

 . بپردازد

 شود؟ بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده میدر  .26

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

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

  شده موضوع بیمه است؟ یک از انواع بیمه عمر، صرفاً حیات و بقای بیمه در کدام .27

 بیمه عمر زمانی( د  بیمه تمام عمر( ج بیمه عمر مستمری( ب  بیمه عمر مانده بدهکار ( الف

 ..........بیمه،  پرداخت هر قسط حق بیمه مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، در صورت عدمدر  .28

 . شود نامه سررسید می بیمه( ب     .شود نامه باطل می بیمه( الف

 .شود نامه تأمین می بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه حق( د    .شود نامه بازخرید می بیمه( ج

 نیست؟های زیر صحیح  یک از گزینه ، کدام68نامه  براساس مفاد آیین .29

تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی  گذار می های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه در انواع بیمه( الف

  . نامه خود را نماید از بیمه

 . نامه است ه ریاضی بیمهدرصد ذخیر 55نامه زندگی حداقل معادل  ارزش بازخرید بیمه( ب

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

 .تواند درخواست وام نماید بیمه دو سال تمام می گذار پس از پرداخت الاقل حق بیمه( د
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 شود؟ پرداخت می نفع ذیشده چه مبلغی به  گذاری در صورت فوت بیمه نامه عمر و سرمایه در بیمه .31

 .شود خسارتی پرداخت نمی( الف

 .شود سرمایه فوت به صورت کامل پرداخت می( ب

 .شود عالوه اندوخته ریاضی به کسر کسورات قانونی پرداخت می سرمایه فوت به( ج

 .شود احتساب جریمه دیرکرد و سود مشارکت پرداخت مینامه با  اندوخته بیمه( د

 معافیت های مالیاتی در بیمه عمر کدامند؟ .31

 معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی (ب  معافیت از مالیاتی بردرآمد (الف

 .هر سه مورد صحیح است( د  معافیت مالیات بر ارزش افزوده (ج

ریال  111,111,211ریال عمر و  111,111,111عمر و حوادث گروهی با سرمایه های  ای که تحت پوشش بیمه شده بیمه .32

 .باشد می.............. نفعان وی  سرمایه متعلق به ذی. علت حادثه حین کار فوت نموده است حادثه قرارداشته، به

 ریال 111,111,511( ب    ریال 111,111,251( الف

 انونی سال صدور رأی دادگاهمعادل دیه ق( د    ریال  111,111,251( ج

 انداز سرمایه مخفف چه مفهومی دارد؟ های عمر و پس در بیمه .33

 مندی از سالمت کامل بیمه به دلیل بهره تخفیف در حق( ب  بیمه تقسیط در پرداخت حق( الف

 ای  کاهش سرمایه عمر در اثنای سال بیمه( د  دریافت سرمایه عمر با تخفیف( ج

 در چیست؟   ( UL)جامعیت بیمه عمر جامع  .34

  پذیری سرمایه فوت در انعطاف( ب    ها بیمه پذیری نوع پرداخت حق در انعطاف( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د    نامه پذیری دوره حمایت بیمه در انعطاف( ج

داده گار مشاارکت    گاذاری بیماه   گذار به چه نسبت در مناافع حاصاله از سارمایه    گذاری، بیمه نامه عمر و سرمایه در بیمه .31

 شود؟  می

 درصد منافع  91حداقل ( د درصد منافع 55حداقل ( ج   درصد منافع  91حداکثر ( ب  درصد منافع 55حداکثر ( الف

 ( ..........مانده بدهکار)بیمه عمر اعتبار  .36

  .دهد ای است که عمر اعتباردهندگان را تحت پوشش قرار می بیمه( الف

  .دهد ها و مؤسسات مالی را تحت پوشش قرار می ای است که کارکنان بانک بیمه( ب

 .نماید ای است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون بیمه می بیمه( ج

 .دهد قرار میای است که بدهی زندانیان را تحت پوشش  بیمه( د

 ............. تواند می ا.ا.ج بیمه کافی نباشد بیمه مرکزیشرکت در یک  های زندگی بیمهکه ذخیره ریاضی  مواردی در .37

  .آتی تقلیل دهدهای  های سال نامه شرکت بیمه را برای بیمهنرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی ( الف

 .نمایدعالی بیمه گزارش  مراتب را به شورای( ب

 .جدید و اختیاری را به شرکت بیمه پیشنهاد دهد شرایط (ج

 .گزینه الف و ب صحیح است( د

 ؟بیمه عمر کدام است ثر در محاسبه نرخ حقؤعوامل م .38

 الحساب نرخ سود فنی علی ( ب    گری  های اداری و بیمه هزینه (الف

  .هر سه گزینه صحیح است  (د    TD 88-90جدول مرگ و میر  (ج 

 
 ww

w.
ira

na
rz

e.
ir



  ؟نامه عمر انفرادی شامل خطر فوت،  چه اقداماتی را انجام دهند سسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمهؤم .39

 .وضعیت سالمت بیمه شده را به روش بالینی تعیین نماید  (الف 

 .  فرم پرسشنامه توسط بیمه شده تکمیل ودر صورت لزوم معاینه پزشکی از وی انجام  شده و به تناسب وضعیت سالمت ، حق بیمه تعیین شود  (ب 

 . بیمه اقدام کنند سبه ریسک و اعالم نرخ حقابراساس سن بیمه شده نسبت به مح  (ج 

 .  نامه اقدام نماید ر بیمهگذار ، نسبت به صدو براساس شرایط مورد درخواست بیمه ( د 

 کند؟ های زیر، بیمه عمر به شرط فوت را توصیف می یک از گزینه کدام .41

شرده قبرل از    نامره را در صرورت فروت بیمره     بیمه، سررمایه منردرج در بیمره    کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( الف

 . نفع بپردازد انقضای زمان معین به ذی

شرده   ا در انقضرای مردت بیمره و بره شررط حیرات بیمره       بیمه، سرمایه ثابتی ر کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( ب

 . بپردازد

شرده   بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و بره شررط حیرات بیمره     کند در مقابل دریافت حق گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( ج

 . بپردازد

شده در طول مدت بیمه و یا حیرات   بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمه دریافت حقکند در مقابل  گر تعهد می ای که در آن بیمه قرارداد بیمه( د

 . او پس از انقضای مدت بپردازد

 ..........بیمه عمر زمانی تجدیدپذیر،  در .41

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

  .تواند پس از انقضای مدت بیمه، با انجام معاینات پزشکی جدید تمدید گردد نامه می بیمه( ب

  .گردد های زمانی مشخص تمدید می صورت اتوماتیک و در دوره نامه به بیمه( ج

 .ماه قابل تمدید است نامه به مدت یک بیمه( د

 شود؟ بیمه عمر زمانی محسوب می یک از عبارات زیر از معایب کدام .42

  نامه به زمان مشخص محدودیت مدت بیمه( ب    بیمه نسبتاً کم حق( الف

  وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف عدم( د  کاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول( ج

درصد به ترتیب  ......و درصد ......مازاد سود قطعی نسبت به سود تضمینی، به نسبت گذاری  های عمر و سرمایه نامه در بیمه .43

 .گردد گر تقسیم می گذار و بیمه بین بیمه

 21-31( د  31 -21( ج  51-51( ب  05 – 55( الف

 ترین مدرک جهت تعیین علت فوت چیست؟ های زندگی مهم در بیمه .44

 گذار  گزارش بیمه( د  جواز دفن( ج  خالصه رونوشت وفات( ب  گواهی فوت پزشک( الف

 ؟نیستبیمه عمر صحیح ( پرسشنامه)کدام گزینه در مورد فرم پیشنهاد  .41

 . بایست به سن قانونی رسیده و فرم پیشنهاد بیمه عمر را امضا نماید می گذار حتماً بیمه( الف

 .شده امضا نماید جای بیمهه فرم پیشنهاد بیمه عمر را ب« از طرف»تواند با قید عبارت  گذار می بیمه( ب

 .باید کتبی باشد حتماً( ج

 .تواند کتبی یا غیرکتبی باشد می( د

 گردد؟ گذاری بر چه مبنایی پرداخت می سرمایه امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه .46

 سرمایه فوت% 31( ب         (  های پزشکی جبران هزینه)های پزشکی که بیمار انجام داده است  تا سقف هزینه( الف

 .گزینه ب و ج صحیح است( د       حداکثر تا مبلغ معینی( ج
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گذاری با احتساب سود قطعی ساالنه، در پایان سال یازدهم مبلغ  نامه عمر و سرمایه موجودی اندوخته بیمه .47

کند؟ نامه را فسخ نماید، چه مبلغی دریافت می گذار بیمه که بیمه صورتی در. ریال است 2011101110111

 ریال 0011101110111( ب دسو% 05حداقل + ریال  2011101110111( الف

. گذار است از سود ذخایر ریاضی که سهم بیمه% 55حداقل + ریال  2011101110111( د   ریال 2011101110111( ج

شده را در این مدت وادار به  نامه را به تعویق انداخته و بیمه در ارزیابی ریسک بیمه عمر اگر برای مدتی صدور بیمه .48

نماییم و پس از آن ارزیابی مجدد انجام دهیم، کدام طبقه از ارزیابی ریسک را انجام  درمان یک مورد خاص بیماری

ایم؟ داده

 postpone( د    Preferred( ج  standard( ب    Decline( الف

شود؟ گذاری از چه زمانی آغاز می نامه عمر و سرمایه اعتبار بیمه .49

تاریخ پیشنهاد ( ب     تاریخ صدور ( الف

 از تاریخ صدور مشروط به پرداخت اولین قسط( د    به محض پرداخت اولین قسط  ( ج

شده پس از  اگر بیمه. ریال است 31101110111ریال و سرمایه امراض آن  1011101110111سرمایه فوت یک بیمه عمر  .11

..........گر  گر به علت سکته قلبی فوت نماید، بیمه گذشت هشت ماه از تاریخ شروع تعهد بیمه

 . پردازد اصالً پولی نمی( ب    .پردازد ریال می 21101110111( الف

.پردازد ریال می 0011101110111( د    .پردازد ریال می 0031101110111( ج
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 سواالت بیمه غیرزندگی و مقررات مربوط به آن

 مفهومی است؟مقامی به چه  سوزی، اصل قائم نامه آتش شرایط عمومی بیمه 29براساس ماده  .11

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

 گر گر، به بیمه توسط بیمه

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

یک از موارد زیر جزء خسارت و  سوزی کدام های آتش در بیمهسوزی،  نامه آتش شرایط عمومی بیمه 11براساس ماده  .12

 نیست؟های قابل تأمین  هزینه

 منظور جلوگیری از توسعه خسارت خسارت و هزینه ناشی از اقدامات الزم به( ب خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار( الف

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

 تولیدزیان حاصل از وقفه در کار و ( د

 کلیه دریافت از پس هفته...... ... ظرف حداکثر است مکلف گر بیمه ی،سوز آتش نامه یمهب یعموم یطشرا 26اساس ماده بر .13

 و تسویه به اقدام دهد، تشخیص را وارده خسارت میزان و خود مسئولیت حدود آنها وسیله به بتواند که مدارکی و اسناد

 .نماید خسارت پرداخت

 2 (د     5( ج     4( ب   0 (الف

 نیست؟ یظروف تحت فشار صنعت یمهاستثنائات ب یر جزءاز موارد ز یک کدام .14

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

  تحت فشار صنعتی متالشی شدن ظروف و ترکیدن از ناشی خسارت( ب

 .نگردد آنها ترکیدن یا متالشی شدنکه منجر به  یدرصورت صنعتیتحت فشار ظروف  یجیشکل تدر ییراز تغ یخسارت ناش( ج

 .نگردد آنها ترکیدن یا متالشی شدنکه منجر به  یدرصورت تحت فشار صنعتیخوردن، متورم شدن ظروف   شدن، ترک یهال یهاز ال یخسارت ناش( د

 مدت زمانی پرداخت کند؟گر موظف است خسارت سرقت موضوع بیمه را ظرف چه  در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه  .11

 الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم رأی داور مرضی 01حداکثر ( الف

 روز از تاریخ اعالم خسارت و پیدا نشدن موضوع بیمه 61شدن   پس از سپری( ب

 تاریخ اعالم خسارتروز از  5بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  (ج

 الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم رأی داور مرضی 5حداکثر ( د

 گردد؟ نامه منفسخ می در بیمه بدنه اتومبیل، در چه صورتی بیمه .16

 .گر به هر دلیل متوقف شود که فعالیت بیمه صورتیدر( ب  .بیمه را به موقع نپردازد گذار حق که بیمه درصورتی( الف

گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خالف واقع بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات خالف واقع در ارزیابی  که بیمه درصورتی( ج

 .خطر مؤثر باشد

 .نامه نیست از بین برود بیمهعلت وقوع حوادثی که تحت پوشش این  که موضوع بیمه به درصورتی( د

 های غیرقابل جبران است؟ جزء خسارتهای زیر  یک از گزینه کدامدر بیمه بدنه اتومبیل،  .17

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

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

 .که مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد درصورتی( ج
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روز کاری از تاریخ اطالع خود از وقوع حادثه آن را ......... گذار موظف است حداکثر ظرف  در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه .18

 .گر برساند به اطالع بیمه

 21( د     05( ج    01( ب    5( الف

داران نمایندگی حقوقی بیمه  ، سهام(تنظیم امور نمایندگی بیمه نامه آئین) شورای عالی بیمه 71شماره  نامه آئینطبق  .19

.......... 

. باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند( ب .شوند بدون هیچ شرطی، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می( الف

 .های بیمه انتخاب شوند الزاماً باید از مدیران عامل شرکت  (د    .صرفاً اشخاص حقوقی باشندباید ( ج

 ..........برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند  نماینده چنداگر  .61

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

 .برحسب میزان فروش آنها، نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند تواند شرکت بیمه مربوط می( ب

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

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

 شود؟ چگونه انجام می نمایندگانبندی  درجه .61

 های بیمه توسط شرکت( ب     .ا.ا.مرکزی جتوسط بیمه ( الف

 گران ایران توسط سندیکای بیمه( د    بندی توسط مؤسسات درجه( ج

بیمه صحیح  نمایندگیهای زیر در مورد حداقل مدرک تحصیلی و سابقه کار مورد نیاز برای متقاضی  یک از گزینه کدام .62

 است؟

ای  ، بدون نیاز به سابقه کار بیمه(شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری،آمار، مدیریت و حقوق)های مرتبط  حداقل مدرک کارشناسی در رشته  (الف

 ای ها با گرایش بیمه، بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه ویا سایر رشته( ب

 ای فنی و تخصصی حداقل مدرک دیپلم، با دو سال سابقه کار بیمه( ج

 ای   حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته بیمه با چهار سال سابقه کار بیمه( د

در .......... از سود ساالنه خود را تا سقف سرمایه به عنوان .......... نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی  .63

.های خود منظور نماید حساب

 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

 در بیمه درمان تکمیلی چیست؟ "دوره انتظار"منظور از  .64

 .خسارت ندارد گر تعهدی به پرداخت که طی آن بیمه دوره زمانی( ب گذار دوره زمانی الزم برای اعالم خسارت توسط بیمه( الف

 دوره زمانی الزم برای انجام امور بستری بیمار در بیمارستان( د .نامه است دوره انتظار، همان مدت بیمه( ج

 ؟شود نمیهای زیر در بیمه درمان پوشش داده  یک از ریسک کدام .61

 آنژیوگرافی قلب( د   جنون (ج شیمی درمانی( ب هزینه درمانی ناشی از بیماری ( الف

های پزشکی چیست؟  بیمه درمان تکمیلی، شرط اصلی بررسی و پرداخت هزینه آمبوالنس و سایر فوریتدر  .66

 درمانی طبق دستور پزشک معالج -انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی  و نقل( ب شده در مراکز درمانی شدن بیمه بستری ( الف

ww.استهر سه گزینه صحیح ( د داشتن فوریت و ضرورت برای بستری( ج
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د؟ نباش شامل چه کسانی میتکمیلی شدگان قرارداد درمان  بیمه .67

درصد آنان باید  25گذار که حداقل  طرف بیمه شان از گذار به اتفاق کلیه اعضای خانواده کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی و ساعتی بیمه( الف

  .تحت پوشش قرار گیرند

عنوان اعضای گروه معرفی نموده   آنها را به گذار یمهکه بشان  اعضای خانواده وگذار  درصد کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه  51حداقل ( ب

  .تحت پوشش بیمه قرار گیرندزمان   همباید  است،

طرف  شان از ای به اتفاق کلیه اعضای خانواده موافقت با پوشش بیمه بر نامه مبنی گذار که با ارائه رضایت کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه (ج

 . درصد آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند 61اند و حداقل  شده معرفی شده  عنوان بیمه  گذار به بیمه

افراد تحت تکفل و غیرتحت تکفل درصد  51گذار که نوعی ارتباط استخدامی با وی داشته و حداقل  کلیه افراد معرفی شده از سوی بیمه( د

 .شدگان اصلی بایستی تحت پوشش قرار گیرند بیمه

 نیست؟ونقل کاال  های زیر بیانگر زمان خاتمه مدت اعتبار بیمه حمل یک از گزینه کدام .68

 روز از تخلیه کامل کاالی مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه 61به مجرد انقضای ( الف

 نامه نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه کاال از وسیله حمل یا وسیلهامل ک به مجرد تخلیه( ب

گذار یا  نامه یا قبل از آنکه بیمه نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه به مجرد تخلیه کاال از وسیله حمل یا وسیله( ج

 .نگهداری کاال در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کاال درنظرگرفته باشد کارکنان وی برای

 نامه روز بعد از ورود کشتی به بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در بیمه 45به مجرد انقضای ( د

.......... عادل گر توافق خاصی نشده باشد، قیمت کاالی مورد بیمه م گذار و بیمه های باربری چنانچه بین بیمه در بیمه .69

 .خواهد بود

 مجموع قیمت فروش کاال و هزینه حمل تا بندر مقصد( ب    قیمت فروش کاال در روز تخلیه بار( الف

 درصد قیمت فروش کاال در روز تخلیه بار  25( د های متعارف مجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و سایر هزینه( ج

 های باربری چیست؟ در بیمه FASمنظور از اصطالح  .71

 تحویل کاال روی عرشه کشتی( الف

 تحویل کاال در کنار کشتی( ب

 .دهد شده تحویل می ای که توسط خریدار معرفی گردیده، در محل تعیین کننده فروشنده کاال را به حمل( ج

 .دهد ار تحویل میصورت آماده برای حمل به خرید کند، به فروشنده کاال را در محلی که خود تعیین می( د

 .است.......... رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد بیمه دریایی در صالحیت  .71

 انجمن ارزیابان خسارت صنعت بیمه( د .ا.ا.بیمه مرکزی ج( ج محاکم تجارت( ب       گران ایران سندیکای بیمه(الف

یک از موارد زیر جزء ضوابط اعطای پروانه کارگزاری برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی، مدیرعامل  کدام .72

؟نیستمدیره  ای هیئت کارگزاری بیمه حقوقی و عضو بیمه

 سال سن 25داشتن حداقل ( ب   اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور( الف

 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریداشتن حداقل مدرک کارشناسی ( ج

 ای برای دارندگان مدرک کارشناسی در رشته بیمه سال سابقه فعالیت بیمه 3داشتن حداقل ( د

؟گردد نمییک از موارد زیر در پروانه کارگزاری درج  کدام .73

 مدت اعتبار( د  غیرقابل انتقال بودن پروانه( ج تحصیالت کارگزار( ب  کارگزار نشانی محل کار( الف

تضمین کارگزار بیمه باشد؟ تواند نمییک از موارد زیر  کدام .74

نام با قابلیت بازخرید قبل از سررسید اوراق مشارکت بی( ب    نقد وجه( الف

ww سهام معتبر در سازمان بورس اوراق بهادار( د    ضمانتنامه بانکی( ج
w.
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 یک از نهادهای زیر اجباری است؟ کارگزار برای کدام ارسال ساالنه تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی .71

  .ا.ا.بیمه مرکزی ج( ب   سازمان امور مالیاتی کشور ( الف

 گران ایران سندیکای بیمه( د های بیمه طرف قرارداد با کارگزاری  کلیه شرکت( ج

یک از نهادهای زیر اطالع  به کدام تمدید و لغو پروانه کارگزاری را نحو مقتضی صدور، تعلیق، عدم به .ا.ا.بیمه مرکزی ج .76

 دهد؟  می

  مؤسسات بیمه( ب    گران ایران سندیکای بیمه( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د  های صنفی کارگزاران بیمه کانون انجمن( ج

کمتر از بر رضایت به پرداخت خسارت  گر مبنی دیده توسط بیمه نامه از زیان های زیر أخذ رضایت یک از حالت در کدام .77

معتبر  "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"مزایای مندرج در 

 است؟

 گر دیده و بیمه با توافق زیان( ب   گذار دیده و بیمه با توافق زیان( الف

 کدام هیچ( د   گذار گر و بیمه دیده، بیمه با توافق زیان( ج

 ؟نیستهای بدنی  ارد زیر جزء منابع مالی صندوق تأمین خسارتیک از مو کدام .78

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص  22های بدنی با رعایت ماده  تأمین خسارت گذاری وجوه صندوق درآمد حاصل از سرمایه( الف

 ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 نمایی و رانندگی در کل کشورهای وصولی راه از جریمه%( 21)بیست درصد ( ب

 از مالیات پرداختی توسط مسببان حادثه%( 21)بیست درصد ( ج

 های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک( د

یک از  کدام "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس  .79

 موارد زیر تعریف شخص ثالث است؟

 راننده مسبب حادثه ( ب    سال  05هر شخص باالی ( الف

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

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

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث "نامه موضوع  فاقد بیمه ،که خودرو درصورتی .81

نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، آنگاه اگر مالک  بوده و وسیله "ناشی از وسایل نقلیه

 ..……… باشد شخص حقوقی

 .شود مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می%( 21)نقدی معادل بیست درصد جزای   به( الف

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

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

 نقلیه مسبب حادثه چگونه است؟ دیدگان خارج از وسیله در قبال زیانگر  تعهد ریالی بیمه .81
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث " 03و ماده  9نامه با رعایت تبصره ماده  ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه( الف

 "ناشی از وسایل نقلیه

 نامحدود ( ج  نامه  نگین تا بیست برابر سقف تعهدات بدنی بیمههای س ها پنج برابر و در خودرو در سواری( ب

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

 ؟شود نمییک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده  کدام .82

ww قطع عضو( د  های پزشکی ناشی از حادثه  هزینه( ج فوت ( ب  حقوق بیکاری ( الف
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 شود؟  محسوب می دائم و جزئییک از موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی  کدام .83

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

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

 های حوادث بر عهده کیست؟ تعیین غرامت نقص عضو در بیمه .84

 گر پزشک معتمد بیمه( ب         گذار معتمد بیمهپزشک ( الف

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

 شود؟  مشخصات حادثه در بیمه حوادث اشخاص چگونه تعریف می .81

 .باشد ناگهانیحادثه باید ( ب   .حادثه باید غیرعمدی باشد( الف

 .هر سه گزینه صحیح است( د  .حادثه باید ناشی از یک عامل خارجی باشد( ج

ا چه اقداماتی .ا.مرکزی ج  بیمه، بیمه عالی شورای 94نامه شماره  در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد آیین .86

 تواند انجام دهد؟  می

 سلب صالحیت مسئول فنی، مدیران فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه ( الف

 نامه در یک یا چند رشته بیمه  قبل از صدور بیمه .ا.ا.الزام شرکت به استعالم نرخ از بیمه مرکزی ج( ب

 مدیره مؤسسه بیمه  اخطار کتبی به مسئول فنی، معاون فنی، مدیرعامل و یا هیئت( ج

 . گزینه صحیح استهر سه ( د

 های زیر صحیح است؟ یک از گزینه عالی بیمه کدام شورای 94نامه شماره  آیین 9طبق ماده  .87

عالی بیمه  توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای 94نامه شماره  بار گزارشی از نحوه اجرای آیین ماه یک هر شش .ا.ا.مرکزی ج  بیمه( الف

 . ارائه خواهد کرد

عالی بیمه ارائه  توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای 94نامه شماره  بار گزارشی از نتیجه اجرای آیین هر سال یک .ا.ا.مرکزی ج بیمه ( ب

 .خواهد کرد

عالی بیمه  ه و به شورایتوسط هریک از مؤسسات بیمه را تهی 94نامه شماره  بار گزارشی از نحوه اجرای آیین ماه یک  هر سه .ا.ا.مرکزی ج بیمه ( ج

 .ارائه خواهد کرد

عالی بیمه  توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای 94نامه شماره  بار گزارشی از نحوه اجرای آیین هر دو سال یک .ا.ا.مرکزی ج بیمه ( د

 .ارائه خواهد کرد

هایی که اجازه تعیین نرخ در آن را  رشته بیمه های بیمه در زمان تعیین حق یک از موارد زیر باید توسط شرکت کدام .88

 دارند رعایت گردد؟

 . هر سه گزینه صحیح است( د ای آن رشته  سوابق عملیات بیمه( ج شدت و تواتر ریسک ( ب پذیر بودن ریسک بیمه( الف

 های بیمه ضروری است؟  یک از عوامل توسط شرکت بیمه در رشته هواپیما توجه به کدام در تعیین نرخ حق .89

 مدت پرواز ساالنه ( ب      ارزش هواپیما( لفا

 . هر سه گزینه صحیح است( د  ...(آموزشی، مسافری، باری و )نوع کاربرد هواپیما ( ج

 شد؟ نخواهدونقل در چه صورتی اعمال  نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل حق جانشینی در بیمه .91

 گذار های غیرعمدی ناشی از تقصیر یا قصور رانندگان بیمه خسارت( ب های ناشی از تقصیر یا قصور رانندگان ثالث خسارت( الف

 های ناشی از تقصیر یا قصور عوامل انتظامی خسارت( د سازی های ناشی از تقصیر یا قصور عوامل راه خسارت( ج

 ای پزشکان چه مدت است؟ نامه مسئولیت مدنی حرفه مرور زمان دعاوی موضوع بیمه .91

 سال از تاریخ وقوع حادثه 4تا ( ب   وقوع حادثهسال از تاریخ  3تا ( الف

ww نامه سال از تاریخ انقضاء بیمه 4تا ( د   نامه سال از تاریخ انقضاء بیمه 2تا ( ج
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 های زیر جزء استثنائات بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی است؟ یک از گزینه کدام .92

 .هر سه گزینه صحیح است( د بارگیریخسارت هنگام تخلیه و ( ج  سیل( ب  خیانت در امانت( الف

 گیرد؟ یک از انواع بیمه مسئولیت قرار می فعالیت جوشکاری تحت پوشش کدام .93

 ای کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانی مسئولیت مدنی حرفه( الف

 ای کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی مسئولیت مدنی حرفه( ب

 کارفرما در قبال کارکنان عمرانی ای مسئولیت مدنی حرفه( ج

 ای کارفرما در قبال اشخاص ثالث مسئولیت مدنی حرفه( د

 ؟شوند نمیگذار محسوب  های زیر جزء موارد فسخ از طرف بیمه یک از گزینه کدام .94

 گذار به ادامه پوشش مهیب لیتما عدم( الف

 گر به هر دلیل متوقف شدن فعالیت بیمه( ب

 .بیمه راضی نشود گر به تخفیف حق یابد و بیمهکه خطر کاهش  درصورتی( ج

 هیال منتقل ایگذار توسط ورثه  مهیب فیگذار و عدم انجام وظا مهیفوت ب( د

 شود؟ های مسکونی از چه زمانی شروع می های عیوب اساسی و پنهان ساختمان نظارت بازرس فنی در بیمه .91

 از زمان خاتمه عملیات ساختمانی( ب  از ابتدای گرفتن جواز کار و شروع عملیات ساختمانی( الف

 .نامه توافق شده است از زمانی که در بیمه( د    گذار از زمان تحویل ساختمان به بیمه( ج

 گیرند؟ های مهندسی زیر تحت پوشش قرار می نامه یک از انواع بیمه بیل مکانیکی، گریدر و بولدوزر براساس کدام .96

 تجهیزات الکترونیکی( ب   مسکونیهای  عیوب اساسی و پنهان ساختمان( الف

 شده های تکمیل سازه( د    آالت و تجهیزات پیمانکاری ماشین( ج

 های زیر جزء خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر پیمانکاران است؟ یک از گزینه کدام .97

 جنگ داخلی( د  خرابکاری غیرگروهی( ج  توقیف( ب ضبط و مصادره( الف

کارمزد ) 83نامه شماره  بینی شده در آیین های پیش حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه .98

 چقدر است؟ ( نمایندگی و داللی رسمی بیمه

 . بیمه تجاوز کند درصد حق 35تواند از  نمی( ب  .بیمه تجاوز کند درصد حق 41تواند از نمی( الف

 .بیمه تجاوز کند درصد حق 51تواند از  نمی( د  .بیمه تجاوز کند درصد حق 31تواند از نمی( ج

های خطر فوت ساده زمانی جمعی با  عالی بیمه، کارمزد قابل پرداخت برای بیمه شورای 83شماره نامه  آئینبراساس  .99

 بیمه ساالنه چقدر است؟  حق

 بیمه وصولی حق ٪01حداقل ( ب   بیمه وصولی حق ٪01حداکثر ( الف

 بیمه وصولی حق ٪25حداقل ( د   بیمه وصولی حق ٪25حداکثر ( ج

کارمزدی برای آن ( کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه) 83نامه شماره  که در آیین مؤسسات بیمه درمواردی .111

 .......... بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید  پیش

 .گران ایران را جلب نمایند سندیکای بیمهموافقت ( ب  .موافقت نماینده را جلب نمایند( الف

 .ای داشته جلب نمایند ای که بیشترین صدور را در آن رشته بیمه  موافقت نماینده( د .را جلب نمایند  ا.ا .موافقت بیمه مرکزی ج ( ج
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