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خالفشرطنبودنصورتدر،)بیمهحقپرداخت(سوزي آتشنامهبیمهعمومیشرایط14مادهبراساس.1
.....استموظفگذاربیمه
.نمایداقدامبیمهحقپرداختبهنسبتگربیمهازخسارتاولیندریافتازبعد) الف

.نمایدپرداختماههرابتدايدررابیمهحق) ب
.نمایدپرداخترابیمهحقگربیمهبهآناعالموحادثهاولینوقوعازبعد) ج
.بپردازدنقداًنامهبیمهدریافتمقابلدررابیمهحق) د
سوزي کدام یک از موارد زیر جزو هاي آتشدر بیمهسوزي، نامه آتششرایط عمومی بیمه11بر اساس ماده . 2

باشد؟نمیهاي قابل تأمین خسارت و هزینه
خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه، انفجار) الف

خسارت و هزینه ناشی از اقدامات الزم به منظور جلوگیري از توسعه خسارت) ب
خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروري مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده) ج
زیان حاصل از وقفه در کار و تولید) د
................. سوزي نامه آتشدعاوي ناشی از بیمهسوزي،آتشنامهبیمهعمومیشرایط28مادهبراساس.3

.باشدسال مشمول مرور زمان و غیرقابل استماع می2بعد از ) الف
.باشدسال مشمول مرور زمان و غیرقابل استماع می1بعد از ) ب
.باشداع میگردد اما همچنان قابل استمسال مشمول مرور زمان می3بعد از ) ج
.باشدقابل استماع میو غیرسال مشمول مرور زمان 3بعد از ) د
باشد؟نمییظروف تحت فشار صنعتیمهاستثنائات بیر جزواز موارد زیککدام .4

یدرولیکیهیشدر اثر آزماتحت فشار صنعتیخسارت وارده به ظروف ) الف
صنعتیتحت فشار تالشی ظروفوترکیدنازناشیخسارت) ب
.نگرددآنهاترکیدنیاتالشیکه منجر به یدرصورتتحت فشار صنعتیظروف یجیشکل تدرییراز تغیخسارت ناش) ج
آنهاترکیدنیاتالشیکه منجر به یدرصورتتحت فشار صنعتیشدن، ترك خوردن، متورم شدن ظروف یهالیهاز الیخسارت ناش) د

.نگردد
سرمایه راتقلیلازدرصدچندتابیمههايشرکتسوزي،آتشبیمهعمومیشرایط12مادهتبصرهبراساس. 5

نمایند؟نظرصرفتواننداضافی میبیمهحقبدون
درصد12) ددرصد10) جدرصد8) بدرصد5) الف

دستازراخودحقوقگذاربیمهموردکدامدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا22بر اساس ماده .6
؟باطل استیمهو قرارداد بدهدمی
.استبیمه خطري که قبالً تحقق یافته) الف

بیمه مضاعف مورد بیمه به قصد تقلب) ب
گذار و یا قائم مقام ويالحقوق اعم از بیمهدر موضوع بیمه توسط ذويمشارکت و یا مباشرت در خسارت عمدي) ج
ww.هر سه مورد صحیح است) د
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هاي تحت پوشش است؟در بیمه بدنه اتومبیل،کدام گزینه جزو خسارت. 7
خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه) الف

.خسارتی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود) ب
.لی همراه آن وارد گرددسوزي، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصخسارتی که در اثر آتش) ج
.نامه رانندگی باشددر صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی)د
گذار یک یا چند قسط از اقساط بیمه به صورت قسطی باشد و بیمهدر بیمه بدنه اتومبیل، چنانچه پرداخت حق. 8

.........بیمه را پرداخت نکند موعد رسیده حق
.نامه را فسخ نمایدتواند بیمهگر میبیمه) ب.گذار درخواست نمایدبیمه اضافی از بیمهتواند حقگر میبیمه) الف

.گرددنامه منفسخ میبیمه) د.نامه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بودبیمه) ج
حادثه و توسعه خسارت و یا گذار عمداً براي جلوگیري از وقوعدر بیمه بدنه اتومبیل، در صورتی که بیمه. 9

.................هاي الزم را به عمل نیاورد نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن اقدامات و احتیاط
.نامه را فسخ کندتواند بیمهگر میبیمه) ب.گرددنامه منفسخ میبیمه) الف

.گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهداند به نسبت تاثیر قصور بیمهتوگر میبیمه) د.نامه را ابطال نمایدتواند بیمهگر میبیمه) ج
در بیمه بدنه اتومبیل، مالك تعیین خسارت جزئی چیست؟.10

درصد قیمت موضوع بیمه در روز حادثه75) الف
درصد قیمت موضوع بیمه در روز حادثه80) ب
س از کسر استهالك و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پ) ج

.حد مقرر خواهد بود
درصد قیمت آن در روز حادثه 60هاي نجات از هاي خسارت دیده آن با احتساب هزینههاي تعمیر و تعویض قسمتمجموع هزینه) د

.بیشتر باشد
سال باشد چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یکدر صورت وقوع خسارت کلی در بیمه بدنه اتومبیل .11

................................
.شودگذار مسترد میهاي بعد به بیمهبیمه سالحق) ب.شودگري محسوب میعنوان هزینه بیمههاي بعد بهبیمه سالحق) الف

.و ج صحیح استالف موارد) د.گرددگذار مسترد میبیمه دوره سپري شده به بیمهحق) ج
کدام "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس .12

باشد؟یک از موارد زیر تعریف شخص ثالث می
سال 18هر شخص باالي ) الف

راننده مسبب حادثه ) ب
بدنی و یا مالی شود به استثناي اعضاي خانواده مسبب حادثههر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت ) ج
هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناي راننده مسبب حادثه) د
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کلیه "قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"براساس .13
:باشنداشخاص حقوقیدارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون که 

که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد نیازي به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارت بدنی و مالی ) الف
.ندارندشودمی
که در اثر حوادث وسایل نقلیه وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی بایست فقط اگر وسیله نقلیه از نوع پرخطر باشد می) ب

.بیمه کنندباشد، اي که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي داشتهنزد شرکت بیمهشوداشخاص ثالث وارد میخود ومذکور به 
شود اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میمکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در) ج

.اي که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي داشته باشد، بیمه کنندحداقل به مقدار مندرج در این قانون نزد شرکت بیمه

شود به مذکور به اشخاص ثالث وارد میمکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه ) د
.باشد، بیمه کننداي که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي داشتهنزد شرکت بیمهدلخواه مقدار 

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر "نامه موضوع فاقد بیمه،در صورتی که خودرو.14
وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، بوده و "حوادث ناشی از وسایل نقلیه

:باشدحقیقیشخص مالکاگرآنگاه
.شودشده محکوم میسارات بدنی واردمجموع خ%) 10(درصددهبه جزاي نقدي معادل ) الف

.شودمینبه جزاي نقدي محکوم ) ب
.شودخسارات بدنی واردشده محکوم میکل به جزاي نقدي معادل مجموع ) ج
.شودمیمجموع خسارات بدنی واردشده محکوم دو برابر به جزاي نقدي معادل ) د

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از "حداقل مبلغ بیمه موضوع .15
:در بخش خسارت مالی"وسایل نقلیه

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

.تعهدات بدنی است%) 10(ده درصد معادل)ب

.گذار در سال استمجموع حقوق بیمه% )10(معادل ده درصد) ج
.گذار در سال استمجموع حقوق بیمه%) 5(درصدپنجمعادل ) د

تواند براي بازیافت به دیده میگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیانبیمهدر کدام یک از موارد زیر .16
؟ربط مراجعه کندشود به مسببان ذينسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می

.استچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، نقص راه در وقوع حادثه مؤثر بوده)الف
.استچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بوده) ب
حقوقی دیگر در وقوع حادثه هاي اجرائی یا هر شخص حقیقی یا چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، ایجاد مانع توسط دستگاه) ج

.استمؤثر بوده
.هر سه مورد صحیح است) د
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قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از "25ماده 1بر اساس تبصره .17
؟براي بازیافت به مسبب حادثه رجوع کندتواندنمیموارد زیر صندوق کدام یک از در "وسایل نقلیه

نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهدر موارد جبران کسري پوشش بیمه)الف
گرتعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه) ب
.باشداگر مسبب حادثه تمایلی به پرداخت نداشته ) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

سامانه جامع حوادث "هاي زیر موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در از دستگاهیککدام.18
ثبت کنند؟"رانندگی

آموزش و پرورش) ب، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت)الف
.موارد الف و ج صحیح است) دنیروي انتظامی)ج

ي خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از قانون بیمه اجبار"21ماده 3براساس تبصره .19
بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادي مجلس یک..................صندوق مکلف است هر "وسایل نقلیه

.ارائه کند
سه سال) دشش ماه) جشش سال ) بدوازده ماه) الف
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در "گر مکلف است در ایفاي تعهدات مندرج در بیمه.20

.............دیدگان را خسارت وارده به زیان"اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
.که دیه زن نصف مرد است پرداخت نمایدباتوجه به این) الف

. کندپرداختنامه بیمهتعهداتتا سقفدینوجنسیتلحاظبدون) ب
.که دیه زن ثلث مرد است پرداخت نمایدباتوجه به این) ج
. در تمامی موارد بنابر رأي مراجع قضایی پرداخت کند) د

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه "48براساس ماده . 21
نقلیهوسایلبرايآنادامهیاسهمیهاولیهتخصیصوسوختکارتهرگونهصدورازاستفمکل............... "

.کندخوددارينامهبیمهفاقد
نیروي انتظامی) بسوختونقلوحملمدیریتستاد)الف

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ) دقوه قضائیه ) ج
فروش بیمه عمر به چه میزان است؟، کارمزد نماینده 54نامه بر اساس آیین.22

75نامه معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین) الف
75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین85حداکثر ) ب
.درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شوراي عالی بیمه تجاوز کند70کارمزد نماینده فروش نباید از ) ج
75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین90حداکثر ) د
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؟صحیح نیست) نمایندگی فروش بیمه عمر(54نامه کدام یک از موارد زیر در مورد مفاد آیین. 23
.باشدنامه به نمایندگان فروش نمیشرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بیمه) الف

. باشدنماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی) ب
.نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد) ج
.فعالیت نمایند54نامهتوانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع آیینهاي بیمه و بیمه مرکزي میمدیران شرکت) د

.…، نماینده فروش بیمه عمر54نامه شماره براساس آیین. 24
.مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادي است) الف

. مجاز به بازاریابی و عرضه انواع بیمه عمر است)  ب
.مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر گروهی است) ج
.ه بیمه عمر زمانی گروهی استصرفاً مجاز به بازاریابی و عرض) د

نیست؟صحیح ) 68(هاي زندگی نامه بیمهیک از موارد زیر براساس آیینکدام. 25
.هاي زندگی عرضه نمایدتواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمهموسسه بیمه می)الف

شده یا هزینه معالجات وي را قبول صورت نقص عضو بیمهنامه زندگی، پرداخت سرمایه یا مستمري در تواند در بیمهموسسه بیمه می) ب
.کند

.صورت مستمري پرداخت نمایدهاي زندگی را نیز بهتواند عالوه بر بیمه مستمري، تعهدات سایر انواع بیمهموسسه بیمه می) ج
.یط نمایدگذار، حق بیمه ساالنه یا مستمري ساالنه را تقستواند در صورت تمایل بیمهموسسه بیمه می) د

.اندازي صعودي ترکیب یافته استاز یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس......... بیمه. 26
عمر ساده زمانی                     ) تمام عمر                                              ب) الف

عمر به شرط حیات) دعمر مختلط                                          ) ج
صورت موقتی از پوشش بیمه عمر خواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و بهچنانچه فردي می. 27

؟کنیدمند شود چه نوع بیمه عمري به او توصیه میبهره
بیمه تمام عمر  ) دبیمه عمر زمانی) جبیمه عمر مختلط) ببیمه عمر مانده بدهکار ) الف
هاي زندگی غیر از خطر فوت زمانی نامهبیمه براي بیمه، حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق68نامه طبق آیین.28

بیمه ساالنه، به چه میزان است؟ با حق
حق بیمه وصولی % 10) ببیمه وصولیحق% 25) الف

بیمه وصولی حق% 5) د. در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند30بیمه سال اول به شرطی که از حق% 75) ج
هاي عمر چگونه است؟نامهسقف وام و شرایط آن در بیمه. 29

.سرمایه با این شرط که حق بیمه یکجا پرداخت شده باشد٪10حداکثر تا ) الف
ارزش بازخریدي ٪10حداکثر تا ) ب
بیمه دو سال تمام ارزش بازخریدي پس از پرداخت دست کم حق%  90حداکثر تا میزان ) ج
ww٪18هاي پرداخت شده با نرخ سود بیمهحق٪50حداکثر تا ) د
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؟نیستهاي بیمه عمر کدام یک از عبارات زیر از ویژگی. 30
مههاي بیایجاد ذخایر ریاضی قابل توجه در شرکت) الف

.هاي غرامتی استاز انواع بیمه) ب
. گذاري دارداندازي و سرمایهبیمه عمر مختلط جنبه پس) ج
هاي هاي احتمالی یا بار مالی ناشی از یک ریسک شخصی معین همچون فوت، بیماريموضوع بیمه عمر ارائه تأمین در مقابل هزینه) د

.شده استخاص یا حیات بیمه
.........بیمه عمر مانده بدهکار .31

. نمایداي است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون، بیمه میبیمه) الف
.گرددشده عرضه میمعموال به میزان بدهی بیمه) ب
.یابدنامه کاهش میبا بازپرداخت اقساط وام، سرمایه بیمه) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

هاي زندگی به چه میزان است؟از محل ذخیره ریاضی بیمهنرخ کارمزد وام . 32
بیمهسه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) الف

بیمهحداقل چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) ب
بیمهحداقل سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق) ج
بیمهدرصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حقحداقل پنج) د

شود؟بیمه عمر زمانی محسوب میکدام یک از عبارات زیر از معایب.33
نامه به زمان مشخصمحدودیت مدت بیمه) بحق بیمه نسبتاً کم) الف

مخففعدم وجود حق بازخرید و سرمایه ) دکاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول) ج
؟شودنمیهاي زیر در بیمه درمان پوشش داده کدام یک از ریسک. 34

هزینه درمانی ناشی از حوادث) بهزینه درمانی ناشی از بیماري ) الف
آنژیوگرافی قلب) دجراحی لثه)ج

کدام وجز)هادر بیمارستان(سال 70باالتر ازسال و 7زیرشدگانبیمههزینه همراه در بیمه درمان تکمیلی، . 35
یک از تعهدات است ؟ 

هاي اضافی  هاي پوششجبران هزینه) باصلیهايپوششهاي جبران هزینه) الف
هاي تعهدات تبعیهزینهجبران ) دهاي پاراکلینیکی  جبران هزینه) ج

هاي تشخیص پزشکی، پاتولوژي هاي خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشجبران هزینهدر بیمه درمان تکمیلی، .36
سالیانه براي پایه .............. فیزیوتراپی با سقف وشناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلبیا آسیب
.اي پاراکلینیکی استهشده در تعهدات جبران هزینههر بیمه

wwدرصد تعهدات5) ددرصد تعهدات50) جدات عهدرصد ت20) بتعهداتدرصد10) الف
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گردد ؟  حادثه در بیمه درمان چگونه تعریف می.37
شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه) الف

.شده گرددازکارافتادگی و یا فوت بیمه
.گرددشده شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمهقصد و اراده بیمهباهر واقعه که ) ب
شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل درونی بدن که بدون قصد و اراده بیمه) ج

.شده گرددازکارافتادگی و یا فوت بیمه
، نقص عضو، شده اتفاق افتاده و منجر به جرحبیماري ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمههر) د

.شده گرددازکارافتادگی و یا فوت بیمه
؟نیستگر بیمه حوادثیک از موارد زیر جزو تعهدات بیمهخسارت یا غرامت ناشی از کدام. 38

شدهدیسک یا فتق بیمه) دشدهدفاع مشروع بیمه) جزهاري و کزا) بغرق شدن) الف
..................................فوت کند، شده در اثر حادثه در بیمه حوادث، اگر بیمه.39

.گرددنفع پرداخت مینامه به ذيسرمایه بیمه) ب.شودشده پرداخت مینامه به بیمهسرمایه بیمه) الف
.گرددنفع پرداخت میمبلغ دیه به ذي) د.شودشده پرداخت میمبلغ دیه به بیمه) ج

؟شودنمیث پوشش داده یک از موارد زیر در بیمه حوادکدام. 40
قطع عضو) دهاي پزشکی هزینه) جفوت ) بخودکشی ) الف
روز ازکارافتادگی موقت ...... گر از در بیمه غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه، تعهد پرداخت غرامت بیمه. 41

.روز خواهد بود...... شود و حداکثر براي محاسبه می
هشتاد -چهارمین) بدویست و هشتاد -دهمین) الف

یکصد و هشتاد -چهارمین)دو هشتهشتاد-چهاردهمین) ج
شود؟پوشش داده میCهاي باربري کدام گزینه براساس شرایط در بیمه.42

مسئولیت مشترك در تصادم) بتخلیه کاال در بندر اضطراري) الف
.هر سه مورد صحیح است) دزمینیواژگون شدن یا از راه  یا از خط خارج شدن وسیله حمل ) ج

هاي باربري چیست؟در بیمهCIPمنظور از اصطالح . 43
اي معین در کشور مقصدتحویل در نقطه) بکرایه و بیمه حمل پرداخت شده) الف

هزینه و کرایه حمل) دتحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی) ج
باشد؟ترخیص گمرکی در کشور مقصد بر عهده فروشنده میبراساس کدام اینکوترمز مسئولیت . 44

DDP)دCIF)جFOB) بFCA) الف

؟نیستهاي حمل کاال کدام گزینه از انواع بیمه. 45
wwقراردادهاي باز) دبسقراردادهاي زیان) جهاي جمعینامهبیمه) بهاي شناورنامهبیمه) الف
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بیمه باربري صحیح است؟کدام گزینه در مورد تغییر سفر در . 46
.گر اعالم نمایدگذار مراتب را فوراً به بیمهبقاي اعتبار این بیمه مشروط به این است که بیمه) الف

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

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

.هر سه مورد صحیح است) د
تحت پوشش قرار ....................... ط ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کانتینر یا محل انبار بر اساس شرای. 47
.گیردمی
.موارد الف و ب صحیح است) دC) جB)بA) الف
.محاسبه می شود........... بیمه بر اساسدر مقابل کارکنان ساختمانی حقدر بیمه مسئولیت کارفرما.48

.الف و ب صحیح استموارد ) دزیر بناکل متراژ ) جمتراژ زمین) بتعداد طبقات) الف
نیست؟سازي صحیح نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آالت راهگزینه در مورد بیمهکدام.49

.نماینداقدامنامهبیمهاینتهیهبهنسبتتوانندمیآنهاستاختیاردرآالتماشیناینکهفرعیواصلیپیمانکاران)الف
.گیردمیقرارنامهبیمهاینپوششتحتايجادهوشهريترددازناشیواردهخسارات)ب
.گیردنامه قرار میآورند تحت پوشش این بیمهحوادث جانی که این ماشین آالت در حین پروژه براي شخص ثالث به وجود می)ج
.گردندنامه به عنوان اشخاص ثالث تلقی نمیکارکنان، صاحبکاران و پیمانکاران در این بیمه)د

؟ خارج استگر یک از موارد زیر از شمول تعهدات بیمهاي پزشکان کدامنامه مسئولیت حرفههدر بیم.50
انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان ) الف

.انجام مداوا و معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا خالف قوانین جاري باشد) ب
النفعاز عدمهرنوع خسارت ناشی ) ج
.هر سه مورد صحیح است) د

باشد؟هاي ارائه شده در بیمه تمام خطر پیمانکاران میکدام گزینه جزو پوشش. 51
برداشت ضایعات) الف

رانش زمین) ب
هاي وارده به مصالح یا اقالم دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژهخسارت) ج
ww.هر سه مورد صحیح است) د
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؟باشدنمیبرداري هاي مهندسی دوره بهرهکدام گزینه جزو بیمه. 52
بیمه تمام خطر نصب) بآالتبیمه شکست ماشین) الف

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان) دبیمه تجهیزات الکترونیکی) ج
؟نیستارکان بیمه مرکزيوکدام گزینه جز. 53

گران ایرانسندیکاي بیمه)دانبازرس) جشوراي عالی بیمه) بهیئت عامل) الف
اه متقاضی صدور پروانه براي انجام عملیات بیمه نسبت به رد تقاضاي خود اعتراض داشته باشد، اعتراض گهر.54

خود را به چه مرجع قانونی باید ارائه کند؟
بیمه مرکزي)بشوراي عالی بیمه)الف

هیئت وزیران)دگران ایرانسندیکاي بیمه)ج
واگذاري نمایندگی به کدام گروه ممنوع است؟.55

.کسانی که سابقه محکومیت به کالهبرداري دارند)ب.اندمحل صادر کردهکسانی که چک بی)الف
.هر سه مورد صحیح است)د.کسانی که سابقه اختالس دارند)ج

باشد، در صورت اثبات تقلب بیمه شدهاگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفی قانون بیمه، 34طبق ماده .56
.....گذار نسبت به یکی از موضوعات از سوي بیمه

.بودخواهد  باطلقراردادتمامکرده،سرایتنیزموضوعاتسایربهنسبتبطالن) الف
.شدقرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهد ) ب
.گرددقرارداد بیمه فسخ می) ج
.شدنسبت به همان موضوع فسخ خواهدقرارداد بیمه ) د

.....................گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگريدر صورت فوت بیمهقانون بیمه، 17طبق ماده . 57
.گر حق فسخ عقد بیمه را داردفقط بیمه) الف

.الیه حق فسخ عقد بیمه را داردفقط ورثه یا منتقل) ب
.گرحق فسخ نداردبیمه) ج
.الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشتگر یا ورثه یا منتقلهر یک از بیمه) د

قیدصریحطوربهنامهبیمهدربایدمواردي است کهجزوزیرمواردازیککدامبیمه،قانون3مادهطبق.58
شود؟

.صحیح استهر سه مورد ) دبیمهحق) جتاریخ انعقاد قرارداد) بگذارگر و بیمهاسم بیمه) الف
......اعتصاب- شورش-ازجنگناشیخساراتبیمه،قانون28ماده طبق.59

.در هیچ حالتی قابل پرداخت نیست) الف
.باشدگر میدر تعهد بیمه) ب
.باشدشدهشرطنامهبیمهدرآنخالفکهآنمگربودنخواهدگربیمهتعهددر)ج
ww.استدر همه حالت قابل پرداخت جنگ قابل پرداخت نیست ولی شورش و اعتصاب ) د

w.
ira

na
rz

e.
ir



10

باشد؟یک از موارد زیر در زمره شرایط اساسی صحت معامالت میکدام.60
مشروعیت جهت معامله       ) الف

اهلیت طرفین) ب
نیت طرفین            حسن) ج
.صحیح استموارد الف و ب) د

طرفین قرارداد در عین حال متعهد و هر یک از «:این عبارت مربوط به کدام خصوصیت عقد بیمه است. 61
؟»گیرندمتعهدله قرار می

عقد مستمر) دعقد الحاقی) جعقد جایز) بعقد معوض) الف
.......گرقانون بیمه، بیمه14ماده طبق . 62

.بودخواهداونمایندگانیاگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتمسئول) الف
.بودنخواهداونمایندگانیاگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتمسئول)ب
.بودخواهدگذاربیمهاز تقصیرناشیهخساراتفقط مسئول) ج
.بودخواهدگذاربیمهاز تقصیر نمایندگانناشیهخساراتفقط مسئول) د

گذارانبیمهدیگربهنسبتگذارانبیمهازیککدامگر،بیمهورشکستگیصورتدرقانون بیمه، 32طبق ماده .63
حق تقدم دارند؟

عمرهايبیمهرشته) بهاي اتومبیلرشته بیمه) الف
.موارد الف و ج صحیح است) دهاي مسئولیت       رشته بیمه) ج

گذار موظف است که وقوع خسارت را سریعاً به سوزي، بیمهبراساس کدام ویژگی قانونی قرارداد بیمه آتش.64
نماید؟گر اعالم بیمه
تصادفی بودن) درضایت) جشخصی بودن) بمشروط بودن) الف
شود؟هاي اموال محسوب نمیهاي زیر جزو بیمهکدام یک از بیمه.65

بیمه بدنه اتومبیل) دعمربیمه) جبیمه حمل ونقل کاال) بسوزيبیمه آتش) الف
؟نیستهاي بیمه اجتماعی در ایران کدام یک از موارد زیر جزو پوشش.66

بیمه درمان تکمیلی) دبارداري) جبازنشستگی)ببیکاري) الف
صحیح است؟» مخاطره«کدام گزینه در مورد عبارت . 67

.به علت خسارت، مخاطره گویند) الف
.دهدکرده و یا آن را افزایش میمخاطره وضعیتی است که احتمال تحقق خسارتی را ایجاد ) ب
.گري مخاطره گویندهاي سربار بیمهبه هزینه) ج
.کندنوعی از عملیات بیمه است که تمام یا قسمتی از تعهدات شرکت بیمه را به دیگري منتقل می) د
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اي نگهداري هاي بیمهفعالیتهاي منقضی نشده مطابق مصوبه شوراي عالی بیمه در چه رشته ذخیره ریسک.68
شود؟می
.است% 75هایی که ضریب خسارت کمتر از در رشته) ب.است% 85هایی که ضریب خسارت بیش از در رشته) الف

بیمه شخص ثالثفقط براي) دهاصرف نظر از سطح ضریب خسارت براي همه رشته) ج
ضریب . میلیون ریال است103میلیون ریال و ادعاي خسارتش 100گري فرض کنید درآمد حق بیمه، بیمه.69

شود؟گر چه عددي میخسارت این بیمه
درصد103) ددرصد97) جدرصد3) بدرصد-3) الف
اي را به هاي بیمهحق بیمه بسیاري از ریسکسازد تا میزان گران را قادر میهاي زیر بیمهکدام یک از گزینه.70

نحوي دقیق ارزیابی کنند؟
اصل غرامت) داصل جبران خسارت) جاصل حد اعالي حسن نیت)بقانون اعداد بزرگ) الف
عبارت زیر با کدام دیدگاه بازاریابی تطبیق بیشتري دارد؟. 71
هاي عمر توان بر مسائل تغییرات ساختار جمعیتی کشور، منافع بلندمدت بیمهبراي گسترش بازار بیمه عمر می"

براي کشور و کاهش بار مسئولیتی دولت تأکید داشت و با ارائه محصوالتی جدید در این زمینه، پویایی و 
".اد بیشتري را جذب کنداي وارد نمود تا بتواند افرپذیري بیشتري به این رشته بیمهانعطاف

دیدگاه بازاریابی اجتماعی) بدیدگاه فروش) الف
دیدگاه محصول) ددیدگاه تولید) ج

؟باشدنمیبیشترفروشبهرسیدنهايروشوجزگزینهکدام. 72
مشتریانازمجددبازدید) بتفکر)الف

فاقد هویتبرخورد) ددوستانهیتلفنسیستمیکگذاشتنکار) ج
؟ نیستجویی در بازاریابی هاي صرفهشیوهوجزیک کدام.73

سازي منابعمتمرکز) ببازدید مجدد از مشتریان) الف
پاداش دادن به مشتریان) دهاي ثابتکاهش هزینه) ج

با وجود گذشت شده فوت نموده و سرمایه فوت قابل پرداخت است،هاي زندگی که بیمهنامهدر یکی از بیمه.74
گر چیست؟وظیفه بیمه. اندروز ذي نفعان هنوز شناسایی نشده30

مؤثرکارا ورسانی به روشاطالع) الف
گذارنفع از سوي بیمهانتظار جهت تعیین ذي) ب
.گذاري کندنفع سرمایهيها با هدف پرداخت سود به نفع ذنکمزایاي قابل پرداخت را در یکی از با)ج
. موراد الف و ج صحیح است) د

. گذار مطرح شده است راي صادر کرده استبیمه مرکزي در خصوص یک پرونده شکایتی که از سوي بیمه.75
کدام گزینه در این خصوص صحیح است؟

. االجرا استگذار بیمه الزمرأي صادره فقط براي بیمه) ب.االجرا استرأي صادره فقط براي شرکت بیمه الزم) الف
.االجرا نیستگذار الزمگر و بیمهرأي صادره براي بیمه) د.االجرا استگذار الزمگر و بیمهرأي صادره براي بیمه) ج ww
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در . نامه تعارض وجود داردگر، میان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی بیمهنامه صادر شده توسط بیمهدر بیمه.76
..........این صورت 

.نامه باطل استبیمه) الف
.نامه باید فسخ و مجدداً صادر گرددبیمه) ب
. شرایط اختصاصی بر شرایط عمومی مقدم است) ج
.یابد و شرایط عمومی بر شرایط اختصاصی ارجحیت داردنامه ادامه میبیمه) د

......کهرا به نحوي تعیین نمایند خودهاي بیمهبیمه رشتهمؤسسات بیمه موظفند تعرفه حق.77
. درصد نباشد85درصد و بیشتر از 50در هر سال ضریب خسارت درمان کمتر از ) الف

.درصد نباشد50درصد و بیشتر از 85در هر سال ضریب خسارت درمان کمتر از ) ب
.گیرنداي را در نظر نمیضریب خسارت رشته بیمه) ج
.مرکزي استموسسه بیمه موظف به اخذ تعرفه از بیمه) د

؟  نیستشرایط پذیرش شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه کدام مورد صحیح مورددر .78
اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور)بعدم تابعیت جمهوري اسالمی )الف

عدم اعتیاد به مواد مخدر) دعدم حجر ) ج
؟نیستنمایندگی حقوقی بیمه صحیح کدام گزینه در مورد .79

.شرکت سهامی عام باشدتواند در قالب می) الف
تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف) ب
.موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاري نمایندگی بیمه باشد) ج
.ایران تهیه شده باشد.ا.مرکزي جاساسنامه نماینده حقوقی باید طبق نمونه ابالغی بیمه ) د

شود؟  ،  شامل کدام نمایندگان می)نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهآیین(75نامه شماره مقررات آیین.80
.کنندنمایندگانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت می) ب.کنندنمایندگانی که در داخل کشور فعالیت می) الف

.موارد ب و ج صحیح است) د.اندبندي شدهرتبهنمایندگانی که ) ج
اي دارد؟ هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفهبیمهدر قبال حقنماینده.81

. تا آخر سال مالی به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نماید)الف
.نمایدتا آخر ماه به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز ) ب
. اي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز نمایدقبل از پایان وقت اداري هفته) ج
و در موارد استثنایی قبل از پایان وقت اداري روزي که آنها را دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوطه واریز نماید ) د

. نمایدبه صندوق آن شرکت تحویل 
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تواند عالوه بر نمایندگی به امور دیگري نیز اشتغال داشته باشد؟میحقیقینمایندهآیا .82
. هاي آموزشی در مؤسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشدتواند به سمتفقط می) الف

.تواند در نیروي انتظامی شاغل باشدمی) ب
. اي مرتبط نیز مشغول باشدتواند به مشاغل بیمهمی) ج
. هاي دولتی و غیر دولتی وجود داردامکان اشتغال در تمام سازمان)د

از سود ساالنه خود را تا سقف سـرمایه بـه   ....................... موظف است در هر سال مالی بیمه نماینده حقوقی . 83
.دهاي خود منظور نمایدر حساب...................... عنوان 

قسمت نقدي سرمایه-حداقل بیست درصد) بقسمت نقدي سرمایه-حداقل پانزده درصد)الف
سرمایه-حداقل بیست و پنج درصد) داياندوخته سرمایه-حداقل ده درصد) ج

؟نیستدهند ضرورينامه انجام میشرایط زیر براي کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمهازکدامیک .84
عدم اعتیاد به مواد مخدر) بداشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه) الف

نداشتن سوء پیشینه کیفري) دتابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران) ج
شود؟قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت لغو می.85

.را از دست بدهدنامه نمایندگی در صورتی که نماینده حقیقی، هر یک از شرایط مقرر در آیین) الف
در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی ) ب
با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل ) ج
. هر سه مورد صحیح است) د

چند درصد است؟ نماینده حقیقیوسائط نقلیه سواري براي بدنه،کارمزد بیمه 83نامه شماره طبق آیین. 86
12) د10)ج7)ب5)الف
چند درصد است ؟ شرکت نمایندگی بیمه، کارمزد بیمه مرهونات به نفع بانک  براي 83نامه شماره طبق آیین.87

درصد6) ددرصد5) جدرصد12) بدرصد10) الف
اي از سوي شخص کارگزار ضروري است؟خرید کدام رشته بیمه.88

بیمهکارگزاريفعالیتايحرفهبیمه مسئولیت) بدرمان تکمیلی کارکنانبیمه ) الف
بیمه عمر کارکنان کارگزاري ) دسوزي محل فعالیت کارگزار بیمه آتش) ج

……………نماید، ردراايبیمهکارگزارپیشنهادايبیمهمؤسسهکهصورتیدر. 89
.           کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندنمی) الف

.کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندمی) ب
.کندقبولدیگريبیمهکارگزارازشرایطهمانبارابیمههمانتواندنامه نیز نمیدرصورت تغییر در شرایط بیمه) ج
ww.    و ج صحیح استبموارد) د
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کند؟صادر میچه مدتبرايراکارگزاريپروانهمرکزيبیمه. 90
ده سال) دپنج سال                 ) جسه سال         ) بیک سال     ) الف
کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟92در مفاد آیین نامه . 91

کارشناس) دارزیاب خسارت) جنماینده) ببازرگان ) الف
حقیقی،کارگزاريپروانهاز موارد زیر جزو ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضییککدام.92

؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعامل
کشوررسمیادیانازدیگریکییااسالمبهاعتقاد) الف

سنسال25حداقلداشتن) ب
فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتتأییدموردکارشناسیمدركحداقلداشتن) ج
اي براي دارندگان مدرك کارشناسی در رشته بیمهسال سابقه فعالیت بیمه3داشتن حداقل ) د

؟باشدنمیکارگزار بیمه مجاز به انجام کدام فعالیت . 93
بیمهخدماتمتقاضیطرفازنمایندگیبهآنامضايوبیمهپیشنهادفرمتکمیل) الف

گذاربیمهیابیمهخدماتمتقاضیبرايموردحسببیمهمؤسساتازالحاقیهومناسببیمهپوششاخذ) ب
هاي خرد در رشته بیمه شخص ثالثپرداخت خسارت) ج
گذاربیمهازنمایندگیبهخسارتخصوصدربیمهمؤسسهبامذاکره) د

؟گرددنمیکدام مورد در پروانه کارگزاري درج . 94
تحصیالت کارگزار) بکارگزارکارمحلنشانی) الف

مدت اعتبار) دغیر قابل انتقال بودن پروانه) ج
باشند؟داشتهفعالیتیاسهمیاسمتبیمههايکارگزاريدرتوانندکدام دسته از افراد نمی. 95

هاآنمدیرههیئتاعضايوبیمهمؤسساتومرکزيبیمهکارکنان) الف
بیمهرسمیاکچوئرانوخسارتارزیابان) ب
عالی            آموزشمؤسساتدرآموزشیهايافراد داراي سمت) ج
.موارد الف و ب صحیح است) د

، در متون تخصصی بیمه کدام است؟ »Reserving«معادل فارسی کلمه .96
گیري ذخیره)دگیريسفارش) ججانشینی )بجایگذاري)الف
باشد؟       به چه معنا می» Term Life Insurance«اصطالح. 97

بیمه عمر جامع) ببیمه عمر زمانی  ) الف
بیمه عمر مستمري) دعمرتمام بیمه ) ج

است؟» بیمه اتکایی«هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام.98
Underinsurance) بReinsurance) الف

Property) ج Insuranceد (Liability Insuranceww
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است؟  » Indemnity Principle«هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام.99
اياصل نفع بیمه) باصل حسن نیت) الف

اصل غرامت      ) داصل جانشینی) ج
در متون تخصصی بیمه کدام گزینه است؟» Property Risk«معادل فارسی کلمه .100
ریسک اموال) ریسک اشخاص                د) ریسک حوادث              ج) ریسک مسئولیت            ب) الف
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