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گر در برخورد با حقوق قانونی عملکرد بیمهي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا19اساس ماده بر. 1
بایست چگونه باشد؟مرتهن می

تا غیرمنقولشده اعم از منقول ویمهمرتهن را در مورد اموال بیاست حقوق قانونگر مکلف یمهب) الف
.یدنمایتحدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعا

.شده نداردمورد اموال بیمهگونه تکلیفی در قبال حقوق قانونی مرتهن درگر هیچبیمه) ب
.استعالم خواهد گرفتا.ا.ي جمرکزیمهاز ب)ج
کل درصد از10ه میزان آن هم بمنقولغیرشده یمهاموال بفقط در مورد مرتهن را یگر حقوق قانونیمهب) د

.نمایدشده پرداخت میخسارت وارد
یاراتدر مورد اختیراز جمالت زیککدامي،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا25اساس ماده بر. 2
؟نیستیحصحیدهدخصوص اموال خسارتدرگریمهب

.نمایدتصاحبرادیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه) الف
.نمایدتعمیررادیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه) ب
.نمایدتعویضرادیدهخسارتاموالتواندمیگربیمه) ج
.باشدداشتهدیدهخسارتاموالمورددرتصرفیودخلگونههیچتواندنمیگربیمه) د
تعهدونامهمهیباعتباريسوزآتشيهامهیبدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا7اساس ماده بر. 3
؟گرددمیآغازیزمانچهازگرمهیب

حادثهنیاولوقوعزماندر) الف
مهیبقسط از حقنیپرداخت اولنامه ویمهپس از صدور ب)ب
خسارتنیاولپرداختزماندر) ج
بیمهحقپس از پرداخت آخرین قسط ) د

..........ازاستعبارتصاعقهازمنظوريسوزآتشيهامهیبدر. 4
.دیآیموجودهبمخالفباردوالقاءاثربرکهنیزموابرنیبایابردونیبیکیالکتربارهیتخل) الف
بخارایگازانبساطازحاصليانرژیناگهانآزادشدن) ب
.استنوساندرمرتبوستینیثابتسرعتيداراکهبادنیمعشدتباهواحرکتازیمخصوصنوع) ج
ww.باشدهمراهشعلهباآنکهشرطبهژنیاکسبامادههربیترک) د
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یک از موارد زیر جزء استثنائات بیمه طوفان است؟کدام. 5
هامحفظهیراز نفوذ برف و باران و تگرگ از در و سایخسارت ناش) الف
زلزله) ب
سقوط بهمن) ج
.هر سه گزینه صحیح است)د

یاکلکهدرصورتیسوزيآتشهايبیمهدري،سوزآتشنامهیمهبیعمومیطشرا16براساس ماده . 6
وکلباارتباطدرنامهبیمهببیند،کلیزیانشدهبیمهخطراتتحققازغیردلیلیبهبیمهموردازقسمتی

.........کلیزیانوقوعزمانازبیمهمورد ازقسمتآنیا
.باشدنمیاستردادقابلدریافتیبیمهحقواستباطل) الف
مستردگذاربیمهبهالتفاوتمابهومحاسبهروزشمارصورتبهاعتباردورهبیمهحقواستمنفسخ )ب
.شودمی
مستردگذاربیمهبهالتفاوتمابهومحاسبهمدتکوتاهصورتبهاعتباردورهبیمهحقواستباطل) ج

.شودمی
.باشدنمیاستردادقابلدریافتیبیمهحقوشودفسخ می) د

گر عمداً از اظهار مطلبی هاي بیمهگذار در پاسخ به پرسشدر بیمه بدنه اتومبیل، هرگاه بیمه. 7
نحوي که مطالب اظهارنشده و یا اظهارات خالف واقع، خودداري و یا اظهار خالف واقع بنماید به

..........گر بکاهد را تغییردهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمهموضوع خطر 
.قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بالاثر خواهد بود) الف
.گذار به وي مسترد نخواهد شدوجوه پرداختی بیمه) ب
.بیمه تا آن تاریخ را نیز از وي مطالبه نمایدتواند اقساط معوق حقگر میبیمه) ج
.گزینه صحیح استهر سه ) د

..........گردد در بیمه بدنه اتومبیل، لوازم یدکی که همراه اتومبیل به خریدار آن تحویل می. 8
.شودجزء مورد بیمه محسوب نمی) الف
شود هایی که بر اثر خطرهاي مشمول بیمه به آن وارد میشود و خسارتجزء مورد بیمه محسوب می) ب

.قابل جبران است
.هاي وارده به آن قابل جبران استدرصد خسارت80که آسیب ببیند درصورتی) ج
ww. شدن استبیمه اضافی قابل بیمهدر صورت پرداخت حق) د
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؟نیستهاي غیرقابل جبران هاي زیر در بیمه بدنه اتومبیل جزء خسارتیک از گزینهکدام. 9
جنگ) الف
اعتصاب) ب
صاعقه) ج
.شودحمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد میعلت هایی که بهخسارت) د

گر موظف است خسارت سرقت موضوع بیمه را ظرف چه مدت زمانی در بیمه بدنه اتومبیل، بیمه. 10
پرداخت کند؟

الطرفین، خصوص میزان آن یا اعالم رأي داور مرضیاز تکمیل مدارك و توافق طرفین درروز بعد 10حداکثر ) الف
یئت داوري یا دادگاهه

روز از تاریخ اعالم خسارت و پیدا نشدن موضوع بیمه60شدن پس از سپري) ب
روز از تاریخ اعالم خسارت5بالفاصله و حداکثر ظرف مدت )ج
الطرفین، روز بعد از تکمیل مدارك و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعالم رأي داور مرضی5حداکثر ) د

یا دادگاههیئت داوري 
دیده و گذار براي نجات موضوع بیمه خسارتهاي متعارفی که بیمهدر بیمه بدنه اتومبیل، هزینه. 11

ترین محل مناسب براي دیده به نزدیکجلوگیري از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت
نماید تا چه میزان قابل جبران خواهد بود؟آن پرداخت می

درصد کل خسارت وارده20حداکثر تا ) بدرصد کل خسارت وارده25حداکثر تا ) الف
درصد کل خسارت وارده30حداکثر تا ) ددرصد کل خسارت وارده40حداکثر تا) ج

قدر است؟نفع شرکت بیمه تودیع کند چهنوع و میزان تضمینی که نماینده موظف است به. 12
میلیون ریال 50متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل ) الف
ا.ا.متناسب با حجم کار هر نماینده و به تشخیص بیمه مرکزي ج) ب
میلیون ریال 20متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل ) ج
طرفبیمهشرکتتشخیصبهآنثبتحقوقیشکلوحقوقییاحقیقینمایندههرفعالیت متناسب با حجم ) د

. شودمیتعیینقرارداد
.......تواند برگزاري آزمون نمایندگی بیمه را ا می.ا.عالی بیمه، بیمه مرکزي جشوراي75نامه شماره طبق آئین. 13

. صالح یا پژوهشکده بیمه تفویض نمایدهاي بیمه یا مؤسسات آموزشی ذيبه شرکت) الف
.گران تفویض نمایدبه سندیکاي بیمه) ب
.به انجمن صنفی نمایندگان بیمه تفویض نماید) ج
wwکدامهیچ) د
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هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینهعالی بیمه کدامشوراي75نامه شماره طبق آئین. 14
روز اداري در شرکت بیمه مربوطه براي کلیه متقاضیان 15گذراندن دوره کارآموزي به مدت ) الف

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

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

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

.بیمه ضروري است

.......... .تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او شرکت بیمه می. 15
درصـد مجمـوع   17اي زندگی مشارکت دهـد، سـود قابـل پرداخـت نبایـد از      هاي بیمهدر کلیه رشته)الف

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدبه همان نماینده بابت عملیات بیمههاي پرداختیکارمزد
% 10هاي زندگی مشارکت دهد، سود قابل پرداخـت نبایـد از   اي به استثناي بیمههاي بیمهدر کلیه رشته) ب

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدهاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمهمجموع کارمزد
مجموع % 15سود قابل پرداخت نباید از . هاي عمر مشارکت دهدبه استثناي بیمههاي بیمهلیه رشتهدر ک) ج

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدهاي پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمهکارمزد
هـاي  مزدمجمـوع کـار  % 10اي اموال مشارکت دهد، سود قابل پرداخـت نبایـد از   هاي بیمهفقط در رشته) د

.اي در سال مورد نظر بیشتر باشدپرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه

...... هریک از نمایندگان عضو هیئت رسیدگی به اختالفات میان نماینده و شرکت بیمه براي . 16
.......... شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها انتخاب می

.بالمانع است-یک سال ) ب. بالمانع نیست-یک سال ) الف
. بالمانع نیست-سه سال ) د. بالمانع است-دو سال ) ج

؟رد نمایندگی حقوقی بیمه صحیح استدر مورهاي زییک از گزینهکدام.17
.نفر باشد4مدیره حداقل تعداد اعضاي هیئت) الف
.ري استداران، مدیران و میزان سهم هریک از آنها ضروارائه کامل اسامی سهام) ب
مدیره جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئتارائه صورت) ج
ww. گزینه ب و ج صحیح است) د
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دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت . 18
گردد؟ بیمه توسط چه بخشی تدوین و ابالغ می

نمایندگان بیمه انجمن صنفی ) بگران ایرانسندیکاي بیمه) الف
اي صنعت بیمه انجمن حرفه) دا .ا.بیمه مرکزي ج) ج

کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده متشکل از چه افرادي است؟. 19
مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه دو نفر به انتخاب هیئت) الف
مدیره شرکت بیمه و دو نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه یک نفر به انتخاب هیئت) ب
ا.ا.مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب بیمه مرکزي جسه نفر به انتخاب هیئت) ج
ا.ا.مدیره شرکت بیمه و دو نفر منتخب بیمه مرکزي جیک نفر به انتخاب هیئت) د

) کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(83نامه شماره در آیینکهمؤسسات بیمه درمواردي. 20
.......... بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید کارمزدي براي آن پیش

.موافقت نماینده را جلب نمایند) الف
.گران ایران را جلب نمایندموافقت سندیکاي بیمه) ب
.نمایندرا جلب ا.ا.موافقت بیمه مرکزي ج) ج
.اي داشته جلب نماینداي که بیشترین صدور را در آن رشته بیمهموافقت نماینده) د

چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در قرارداد . 21
بین قید ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر است؟ مافی

.باشدنامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی مییادشده در آیینمعادل حداقل) الف
.باشدنامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی میمعادل حداکثر یادشده در آیین) ب
.باشدنامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی میمعادل میانگین درصدهاي یادشده در آیین) ج
. باشدبین شرکت بیمه و نماینده میبنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختالفات ) د

کند؟هاي زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف مییک از گزینهکدام. 22
نامه را بیمه، سرمایه مندرج در بیمهکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) الف

. نفع بپردازدشده قبل از انقضاي زمان معین به ذيدر صورت فوت بیمه
نامه را در انقضاي بیمه، سرمایه بیمهکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) ب

. شده بپردازدمدت بیمه و به شرط حیات بیمه
نقضاي بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از اکند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) ج

. شده بپردازدمدت بیمه و به شرط حیات بیمه
بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت کند در مقابل دریافت حقگر تعهد میاي که در آن بیمهقرارداد بیمه) د

ww. شده پس از انقضاي مدت بیمه بپردازدبیمه
w.
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هاي بیمه عمر زمانی است؟زیر از ویژگیهايگزینهیک از کدام. 23
. شودنفع پرداخت میشده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذيدر صورت فوت بیمه) الف
. گرددشده پس از مدت قرارداد، هیچ وجهی پرداخت نمیدر صورت حیات بیمه) ب
. بیمه عمر زمانی صرفاً جنبه تأمینی دارد) ج
. هر سه گزینه صحیح است) د

..........فروش بیمه عمر ، نماینده 54نامه 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
.صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است) د

وش بیمه عمر تا چند سال اعتبار دارد؟پروانه نمایندگی فر. 25
. اعتبار آن نامحدود است) دسالیک) جسه سال ) بدو سال ) الف

، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟54نامه براساس آیین. 26
75نامه معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین) الف
75نامه حقیقی در آییندرصد کارمزد نمایندگان85حداکثر ) ب
عالی درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شوراي70کارمزد نماینده فروش نباید از ) ج

.بیمه تجاوز کند
75نامه درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین90حداکثر ) د

..........بیمه محدود، در بیمه تمام عمر با پرداخت حق. 27
. شودطور مداوم و معموالً یکسان پرداخت میشده بهبیمه تا زمان مرگ بیمهحق) الف
. یابدبیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا کاهش میگذار، پرداخت حقگر و بیمهبا توافق بیمه) ب
.شودصورت افزایشی پرداخت میطور مداوم و معموالً بهشده بهبیمه تا زمان مرگ بیمهحق) ج
.کندبیمه متناسب با نرخ تورم تغییر میحق) د

شود؟پوشش داده میریسکیچه بدهکاربیمه عمر مانده در . 28
دلیل فوت یا ازکارافتادگیگیرنده در بازپرداخت وام بهتوانایی قرضعدم) الف
شده هزینه درمانی بیمه) ب
شدهبیکاري بیمه) ج
ww.گزینه ب و ج صحیح است) د
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ا .ا.که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأیید بیمه مرکزي جصورتیدر.29
..........قرار گیرد، شرکت بیمه 

.کندفعالیت نماینده را محدود می) الف
.نمایدنسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می) ب
.کندفعالیت نماینده را معلق می) ج
. پذیر استهاي فوق امکانا هریک از گزینه.ا.بیمه مرکزي جحسب اعالم) د

؟نیستصحیح 54نامه یک از موارد زیر در مورد مفاد آیینکدام. 30
. نامه داردنماینده حق صدور بیمه) الف
. باشدنماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی) ب
. مستقیماً به شرکت تحویل دهدنماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را) ج
. باشدنامه به نمایندگان فروش نمیشرکت بیمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بیمه) د

هاي بیمه تمام عمر است؟هاي زیر از ویژگییک از گزینهکدام. 31
. دهدشده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش میگر مرگ بیمهبیمه) الف
. شکی کامل نداردنیازي به معاینات پز) ب
. گذاري نیز داردبر جنبه تأمینی، جنبه سرمایهعالوه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

، حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز براي درخواست پروانه نمایندگی فروش 54نامه براساس آیین. 32
یک از موارد زیر است؟بیمه عمر کدام

فوق دیپلم) دفوق لیسانس) جلیسانس) بدیپلم) الف

یک از انواع بیمه عمر، تعیین وضعیت سالمت ، در کدام)هاي زندگیبیمه(68نامه براساس آیین. 33
شده از طریق پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟بیمه
سالهبیمه عمر زمانی گروهی یک)ببیمه عمر جامع گروهی) الف

هاي زندگیدر انواع بیمه) دبیمه عمر انفرادي شامل خطر فوت ) ج

در بیمه درمان تکمیلی چیست؟"دوره انتظار"منظور از . 34
گذاردوره زمانی الزم براي اعالم خسارت توسط بیمه) الف
.گر تعهدي به پرداخت خسارت نداردکه طی آن بیمهدوره زمانی) ب
.نامه استدوره انتظار، همان مدت بیمه) ج
wwنجام امور بستري بیمار در بیمارستاندوره زمانی الزم براي ا) د
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گر یا شدگان در پاسخ به پرسش بیمهدر بیمه درمان تکمیلی چنانچه مشخص شود هریک از بیمه. 35
..........گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداري نموده یا اظهارات خالف واقع نموده است، بیمه
. یابدمیبیمه اضافی ادامه نامه با پرداخت حقبیمه) الف
.شودشدگان حذف میشده و خانواده وي از لیست بیمهنام بیمه) ب
.شده متعهد استرداد خسارات دریافتی از ابتداي قرارداد خواهد بودبیمه) ج
.گزینه ب و ج صحیح است) د

؟شودنامه درمان تکمیلی فسخ میدر چه صورت بیمه. 36
هبیمپرداخت تمام یا قسمتی از حقعدم) الف
.گر حاضر به تخفیف نشودکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهدرصورتی) ب
.گذار که قرارداد براساس آن منعقد شده استتوقف فعالیت بیمه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

؟شودنمیهاي زیر در بیمه درمان پوشش داده یک از ریسککدام. 37
شیمی درمانی) بهزینه درمانی ناشی از بیماري) الف

آنژیوگرافی قلب) دجنون)ج

واژه باراتري به چه معناست؟. 38
تغییر مسیر یا سفر کشتی به اجبار) الف
.کنندهر نوع خطا و تخطی افرادي که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می) ب
.کشتی یا کاال یا هر دو زیان برسانداحتیاطی ناخدا و خدمه که به خطاي عمدي یا بر اثر غفلت و بی) ج
به دریا انداختن کاال) د

؟نیستهاي حمل کاال هاي زیر از انواع بیمهیک از گزینهکدام. 39
هاي جمعینامهبیمه) بهاي شناورنامهبیمه) الف

قراردادهاي باز) دبسقراردادهاي زیان) ج
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نیست؟ونقل کاال ان خاتمه مدت اعتبار بیمه حملهاي زیر بیانگر زمیک از گزینهکدام. 40
روز از تخلیه کامل کاالي مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه60به مجرد انقضاي ) الف
نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداري نهایی در مقصد کاال از وسیله حمل یا وسیلهکامل به مجرد تخلیه) ب

نامهمذکور در بیمه
نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداري دیگر در مقصد د تخلیه کاال از وسیله حمل یا وسیلهبه مجر) ج

گذار یا کارکنان وي براي نگهداري کاال در خارج از مسیر حمل یا که بیمه، نامه یا قبل از آنمندرج در بیمه
.تقسیم و توزیع کاال درنظرگرفته باشد

نامهورود کشتی به بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در بیمهروز بعد از 45به مجرد انقضاي ) د

هفته پس از دریافت اسناد و مدارك .......... گر مکلف است حداکثر طی هاي باربري بیمهدر بیمه. 41
کند، خسارت الزم که به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین

.نمایدرا پرداخت 
هفت )دشش) جپنج) بچهار) الف

گر توافق خاصی نشده باشد، قیمت کاالي مورد گذار و بیمههاي باربري چنانچه بین بیمهدر بیمه. 42
.خواهد بود.......... بیمه معادل 

قیمت فروش کاال در روز تخلیه بار) الف
مجموع قیمت فروش کاال و هزینه حمل تا بندر مقصد) ب
هاي متعارفمجموع قیمت خرید کاال، هزینه حمل و سایر هزینه)ج
ش کاال در روز تخلیه بار درصد قیمت فرو75) د

هاي باربري به چه معناست؟در بیمهDDPاصطالح . 43
شده در روي اسکله به خریدارعیینتحویل کاال در بندر ت) الف
تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی) ب
تحویل بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی) ج
تحویل در مرز) د
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بهنسبتکههایینامهبیمهبهمربوطاطالعاتارسالضمنها موظفنددر کدام رشتهبیمهمؤسسات.44
ازبیشآنهاسرمایه/تعهداتبانامهبیمهصدورازقبلدارندواگذارياجباري،اتکاییبیمهسهمیهمازاد
نمایند؟جلبشرایطونرخمورددررامرکزيبیمهموافقتمعین،مبالغ
عمرباربري،سوزي،آتش)الف
هواپیماوعمر مهندسی،سوزي،آتش)ب
هواپیماوکشتیپتروشیمی،وگازنفت،ومهندسیباربري،سوزي،آتش) ج
عمرپتروشیمی،وگازباربري،مهندسی،)د

مورد تغییر محل کار کارگزار صحیح است؟هاي زیر در یک از گزینهکدام. 45
.  تواند محل کار خود را تغییر دهدوجه نمیکارگزار به هیچ) الف
.ا اعالم نماید.ا.بایست بالفاصله پس از تغییر محل مراتب را به بیمه مرکزي جکارگزار می) ب
. ا الزم نیست.ا.اعالم تغییر محل کارگزاري به بیمه مرکزي ج) ج
.استا.ا.مرکزي جبیمهقبلیتأییدیهأخذبهمنوطبیمهکارگزارفعالیتمحلتغییر) د

گذار در فرم پیشنهاد را تأیید نماید؟تواند صحت امضاي بیمهیک از افراد زیر میکدام. 46
)فروشنده مستقیم(بازاریاب ) بگذارشخص بیمه) الف

ارزیاب خسارت) دکارگزار بیمه) ج

شود؟ه حقوقی چگونه ثبت میکارگزار بیم. 47
ریالمیلیونپانصداولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) الف
ریالمیلیونپانصدومیلیارددواولیهسرمایهحداقلباعامسهامیتعاونییاعامسهامیشرکت) ب
ریال میلیونمیلیارد و پانصدسه اولیهسرمایهحداقلبامتعارفتعاونییاخاصسهامیشرکت) ج
.گزینه الف و ب صحیح است) د

کند؟صادر میچه مدتبرايراکارگزاريپروانها.ا.مرکزي جبیمه. 48
ده سال) دپنج سال ) جسه سال) بسالیک) الف

؟گرددنمییک از موارد زیر در پروانه کارگزاري درج کدام. 49
تحصیالت کارگزار) بکارگزارکارمحلنشانی) الف

مدت اعتبار) دغیرقابل انتقال بودن پروانه) ج
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کارگزاريپروانهیک از موارد زیر جزء ضوابط اعطاي پروانه کارگزاري براي متقاضیکدام. 50
؟نیستمدیرههیئتايبیمهعضووحقوقیبیمهکارگزاريمدیرعاملحقیقی،

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

ومدیرعاملسمتتصديجهتپیشنهاديفردوحقیقیکارگزاريپروانهدر چه صورت متقاضی. 51
شوند؟ا معاف می.ا.حقوقی از شرکت در آزمون کتبی بیمه مرکزي جبیمهکارگزارمدیرههیئتايبیمهعضو
.          شوندهرگز معاف نمی) الف
.قبل از أخذ کارگزاري، نمایندگی حقوقی داشته باشند) ب
.مدرك کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند) ج
.باشندداشتهايبیمهمفیدکارسابقهسالدهحداقلا.ا.مرکزي جبیمهتشخیصهب) د

؟نیستهاي زیر یک از فعالیتکارگزار بیمه مجاز به انجام کدام. 52
بیمهخدماتمتقاضیطرفازنمایندگیبهآنامضايوبیمهپیشنهادفرمتکمیل) الف
یابیمهخدماتمتقاضیبرايموردحسببیمهمؤسساتازالحاقیهومناسببیمهپوششأخذ) ب

گذاربیمه
هاي خرد در رشته بیمه شخص ثالثپرداخت خسارت) ج
گذاربیمهازنمایندگیبهخسارتدرخصوصبیمهمؤسسهبامذاکره) د

؟نیستهاي زیر صحیح یک از گزینهها کدامنامهرسانی شفاف و صحیح در بیمهدر خصوص اطالع. 53
.گر استشده برعهده بیمهنامه امضاءمسئولیت درج اطالعات صحیح در بیمه) الف
. شودگر تفسیر میشده، موضوع به نفع بیمهنامه امضاءدر موارد داراي ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه) ب
.شودتفسیر میگذارشده، موضوع به نفع بیمهنامه امضاءدر موارد داراي ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه) ج
اي یا گر موظف است هرگونه تغییر در پوشش بیمهگذار یا الزام قانونی، بیمهدر صورت درخواست بیمه) د

نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک تغییر در شرایط بیمه
.هفته به انجام برساند
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نامه توسط نمایندگی است؟ق فروش اجباري بیمهیک از موارد زیر مصداکدام. 54
گذارنامه بدون تقاضا و تمایل بیمهفروش بیمه) الف
نامه بدون تکمیل کردن فرم پیشنهادفروش بیمه) ب
نامه قبلینامه قبلی و صرفاً با ارئه بیمهنامه شخص ثالث جدید در زمان انقضاء بیمهفروش بیمه) ج
گذار کردن فرم پیشنهاد توسط بیمهنامه پس از تکمیلفروش بیمه) د

نامه تعارض گر، میان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی بیمهنامه صادرشده توسط بیمهدر بیمه. 55
..........در این صورت . وجود دارد

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

بقاءبهرضایتانحاءازنحويخطر بهتشدیدازاطالعازپسگربیمهاگرقانون بیمه، 16طبق ماده .56
کرده دریافتگذاربیمهازمراتبازاطالعازپسرابیمهحقاقساطآنکهمثلباشدداده قراردادعقد

..... ......گربیمهصورتدراینباشد،
راقراردادیاکندمطالبهگذاربیمهازومحاسبهرااضافیبیمهحقاعالمیخطرتشدیدبهاستنادباتواندمی)الف
.نمایدفسخ

.نمایددریافتگذاربیمهازومحاسبهاعالمیخطرتشدیدمواردباتوجهرابیمهحقازبخشیتواندمی)ب
. نمایداستناداعالمیخطرتشدیدبهتواندنمیدیگر)ج
. گزینه الف و ب صحیح است) د

است؟صحیحیک از عبارات زیربراساس قانون بیمه، کدام. 57
.بودباطل خواهدگذار مالى را به کمتر از قیمت واقعى بیمه کند، عقد بیمه چنانچه بیمه) الف
.گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشتگر، بیمهدرصورت توقف یا افالس بیمه) ب
شخصهماننفعبهرامالهمانتواننمىاستباقىبیمهکهمدتىدرباشدشدهبیمهمالىکهدرصورتى) ج
.کردبیمهمجدداًخطرهمانمقابلدر
.گزینه الف و ب صحیح است) د
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عقدازقبلاستآمدهعملبهبیمهآنبراىکهخطرىشودمعلومهرگاهبیمه،قانون18ماده طبق. 58
داشت؟خواهدوضعیتىچه بیمهعقدشده،واقعقرارداد

.عقد بیمه به قوت خود باقی است) الف
.شده مسترد نخواهد شدهاى پرداختبیمهشود و حقفسخ مىگر، از زمان اطالع بیمه) ب
عنوانبهرامزبورمبلغازعشرباشدگرفته وجهیگذاربیمهازگربیمهاگرصورتدرایناست،باطل) ج

.داردمستردگذاربیمهبهبایدرابقیهوکسرمخارج
.شودشده به نسبت زمان باقیمانده مسترد مىهاى پرداختبیمهگر فسخ و حقاز زمان اطالع بیمه) د

زیر در زمره شرایط اساسی صحت معامالت است؟یک از مواردکدام. 59
اهلیت طرفین) بمشروعیت جهت معامله) الف

.صحیح استگزینه الف و ب) دنیت طرفینحسن) ج

یک از موارد زیر است؟شرایط اهلیت استیفاء کدام. 60
.هر سه گزینه صحیح است) درشد) جبلوغ) بعقل) الف

..........که عقد الزم، عقدي است . 61
یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته، مگر در موارد معینهیچ)الف
.در آن براي طرفین یا براي ثالث اختیار فسخ باشد)ب
.موقوف به امر دیگري باشد)ج
کدامهیچ)د

کند، اینکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد . 62
یک از خصوصیت عقد بیمه است؟بیانگر کدام

مستمر بودن) دالحاقی بودن) جتشریفاتی بودن) بمعوض بودن) الف

سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد که مؤسسه بیمه تا یکدرصورتی. 63
..........

.گردداعالم میمؤسسه ورشکست ) ب.گرددپروانه مؤسسه ابطال می) الف
.مؤسسه مذکور باید با مؤسسه دیگري ادغام شود) د.یابدپروانه وي به مؤسسه دیگري انتقال می) ج
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.تقدم دارندنسبت به سایر بستانکاران حق.......... در صورت انحالل و ورشکستگی مؤسسه بیمه . 64
دارانسهام) الف
ا.ا.بیمه مرکزي ج) ب
شدگان و صاحبان حقوق آنهاهگذاران و بیمبیمه) ج
گران ایرانسندیکاي بیمه) د

هاي زیر نسبت به سایر یک از گروهدر صورت انحالل و ورشکستگی مؤسسه بیمه، کدام. 65
بستانکاران حق تقدم دارند؟

هاي مسئولیتگذاران بیمهبیمه) بدیدگان بیمه شخص ثالثزیان) الف
هاي درمانیگذاران بیمهبیمه)دهاي عمرگذاران بیمهبیمه) ج

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص "نامه موضوع فاقد بیمه،که خودرودرصورتی. 66
نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب وسیلهبوده و "ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

:شدباحقیقیشخص مالکاگرآنگاهحادثه قرار گرفته باشد، 
.شودشده محکوم میمجموع خسارات بدنی وارد%) 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

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از قانون بیمه اجباري خسارات وارد"6براساس ماده . 67
نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع از تاریخ انتقال مالکیت وسیله"وسایل نقلیه

.شودگذار محسوب میبیمهتا پایان مدت قرارداد بیمه، .......... شود و منتقل می.......... این قانون به 

گیرندهانتقال-گیرندهانتقال) بدهندهانتقال-شرکت بیمه ) الف
شرکت بیمه- دهنده انتقال) ددهندهانتقال- دهنده انتقال) ج

نداشتن حوادث منجر به «واسطه کلیه تخفیفاتی که بهنقلیه، صورت انتقال مالکیت وسیلهدر. 68
شده به شخص ثالث در اثر دقانون بیمه اجباري خسارات وار"در قرارداد بیمه موضوع » خسارت

..........باشد،اعمال شده"حوادث ناشی از وسایل نقلیه
.شرکت بیمه استمتعلق به)ب. گیرنده استمتعلق به انتقال)الف

ww.ازبین خواهد رفت) د.دهنده استمتعلق به انتقال) ج
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شده به شخص ثالث در اثر حوادث قانون بیمه اجباري خسارات وارد"حداقل مبلغ بیمه موضوع . 69
:در بخش خسارت مالی"ناشی از 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(درصدمعادل پنج) د

شده به شخص ثالث در اثر حوادث قانون بیمه اجباري خسارات وارد"8ماده 4براساس تبصره . 70
..........منظور از خودروي متعارف خودرویی است که"ناشی از وسایل نقلیه

.ارزان باشد) الف
.باشدشود،سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می%) 50(قیمت آن کمتر از پنجاه درصد)ب
.شوددر سطح خیابان بیش از سایر خودروها دیده ) ج
.ترین خودرو موجود در کشور باشدقیمتگران%) 60(درصدشصتقیمت آن کمتر از ) د

پس از پرداخت خسارت هاي بدنیتأمین خسارتصندوقگر و بیمهیک از موارد زیر در کدام.71
شود تواند براي بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میدیده میزیان

؟ربط مراجعه کندبه مسببان ذي
.استی اثبات شود، نقص راه در وقوع حادثه مؤثر بودهیچنانچه به حکم مرجع قضا)الف
.استنقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بودهی اثبات شود، عیب ذاتی وسیلهینانچه به حکم مرجع قضاچ) ب
ی یا هر شخص حقیقی یهاي اجرای اثبات شود، ایجاد مانع توسط دستگاهیچنانچه به حکم مرجع قضا) ج

.استیا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده
.هر سه گزینه صحیح است) د

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث "21ماده 3براساس تبصره . 72
بار گزارش عملکرد یک..........مکلف است هر تأمین خسارت بدنیصندوق"ناشی از وسایل نقلیه

.خود را به کمیسیون اقتصادي مجلس ارائه کند
سه سال) دشش ماه) جسه ماه) بدوازده ماه) الف
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شده به شخص ثالث در اثر حوادث قانون بیمه اجباري خسارات وارد"25ماده 1براساس تبصره . 73
براي تواندنمیهاي بدنیتأمین خسارتصندوقموارد زیر یک از کدامدر "ناشی از وسایل نقلیه

؟بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند
ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهنامه در 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
.گزینه الف و ب صحیح است) د

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از قانون بیمه اجباري خسارات وارد"28براساس ماده . 74
.است.......... نهاد هاي بدنیصندوق تأمین خسارت"وسایل نقلیه

دولتیغیرخصوصی) ددولتیخصوصی) جعمومی غیردولتی)بعمومی دولتی)الف

:عبارتند از"هاي بدنیصندوق تأمین خسارت"ارکان . 75
ا، وزیر صنعت، معدن و تجارت .ا.کل بیمه مرکزي جوزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس) الف
، دادستان کل کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )رئیس مجمع(وزیر امور اقتصادي و دارایی ) ب
و حسابرس هاي بدنی تأمین خسارتصندوقمجمع عمومی، هیئت نظارت، مدیر ) ج
ا و .ا.کل بیمه مرکزي ج، رئیسهاي بدنیتأمین خسارتصندوقر اقتصادي و دارایی، مدیر وزیر امو) د

دادستان کل کشور 

؟نیستصحیح » شرکت بیمه وابسته«هاي زیر در مورد یک از گزینهکدام. 76
.کندنهادي است که شرکت بیمه مادر آن را ایجاد و کنترل می) الف
.کندمالک یا مالکان شرکت سهامی خود، پوشش بیمه فراهم میاي است که براي شرکت بیمه) ب
.شده آنها تأسیس شده استهاي جمعکردن ریسکها براي بیمهتوسط گروهی از شرکت) ج
. سال به سال دیگر ایجاد کندها از یکاستفاده از شرکت بیمه وابسته ممکن است تفاوت زیادي بین هزینه) د

.گذار استافزایش احتمال خسارت در اثر رفتارهاي متقلبانه بیمه.......... مخاطره . 77
شخصیتی) دروحی) جفیزیکی) باخالقی) الف

هاي زیر جزء اهداف مدیریت ریسک است؟یک از گزینهکدام. 78
رعایت الزامات قانونی) باستفاده بهینه از منابع) الف

ww.هر سه گزینه صحیح است) دکاهش نگرانی)ج
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اي ریسک است؟هاي انتقال غیربیمههاي زیر از روشیک از گزینهکدام. 79
هاي تجاريادغام شرکت) بانتقال ریسک از طریق قراردادها) الف

.گزینه الف و ب صحیح است) دنگهداري) ج

.است.......... هاي سوزي مثالی از ریسکآتش. 80
عام)دسوداگرانه) جپویا) بایستا) الف

..........پذیر باشد که ریسک عام بیمهدرصورتی. 81
.کردن آن به مساعدت و همکاري دولت نیازمند استبیمه) الف
.ا نیازمند است.ا.مرکزي جکردن آن به مساعدت و همکاري بیمهبیمه) ب
.گران ایران نیازمند استکردن آن به مساعدت و همکاري سندیکاي بیمهبیمه) ج
.المللی پول نیازمند استکردن آن به مساعدت و همکاري صندوق بینبیمه) د

شود؟حوادث محسوب میهاي زیر جزء استثنائات بیمهیک از گزینهکدام. 82
آور بدون تجویز پزشکاستفاده از داروهاي کاهنده هوشیاري و خواب) الف
.موضوع بیمه نباشدکه ناشی از تحقق خطراتشده درصورتیابتال به جنون بیمه) ب
مباشرت در اعمال مجرمانه) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

گر اتفاق بیفتـد  دلیل انتقال پورتفوي بیمهگذار بهنامه توسط بیمهکه فسخ بیمهدر بیمه حوادث، درصورتی. 83
..........

.شودمدت محاسبه میبیمه تا زمان فسخ براساس تعرفه کوتاهحق) الف
.شودطور روزشمار محاسبه میه تا زمان فسخ بهبیمحق) ب
.گرددگذار مسترد نمیبیمه به بیمهحق) ج
.شودگذار برگشت داده میبیمه به بیمهدرصد حق40) د

..........شده در قراردادهاي گروهی بیمه حوادث، در صورت فوت یک بیمه. 84
.گرددنامه گروهی منفسخ میبیمه) الف
.شده متوفی لغو خواهد شدقط براي بیمهنامه فبیمه) ب
.شودنامه جدیدي صادر میمانده بیمهگردد و براي افراد باقینامه ابطال میبیمه) ج
ww.شودنامه فسخ میبیمه) د
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) سـال باشـد  کمتر از یک(روز باشد 180روز تا 151که مدت بیمه از در بیمه حوادث درصورتی. 85
.بیمه ساالنه خواهد بودحقدرصد .......... بیمه آن حق
30) د60) ج85) ب70) الف

یک از مدارك زیر را در گذار موظف است کدامدر بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی بیمه. 86
گر تسلیم نماید؟اسرع وقت به بیمه

اصل بارنامه و صورت مشخصات محموله) الف
.کننده یا صاحب کاال باشدخسارت از طرف ارسالاصل هرگونه مدارکی که بیانگر ادعاي ) ب
)در صورت وجود(اصل گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه ) ج
.هر سه گزینه صحیح است) د

که وقوع حادثه منجر به خسارت ناشی در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی، در مواردي. 87
.........ننده باشد از استعمال مواد مخدر توسط راننده یا کمک را

.گر تعهدي به جبران خسارت نداردبیمه) الف
.هاي بدنی مسئول جبران خسارت استصندوق تأمین خسارت) ب
به بازیافت خسارت از نسبتگذار پرداخت نماید سپسگر موظف است خسارت مربوطه را به بیمهبیمه) ج

.مقصر حادثه اقدام نماید
.ده شرکت بیمه استها برعهجبران کلیه خسارت) د

گذار در در بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی، در مورد هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه. 88
درصد تعهدات .......... گر تا شده پرداخت شده باشد، بیمهمراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه

از 87نامه آیین8هاي موضوع ماده هخود متعهد است مشروط بر آنکه مجموع خسارت پرداختی و هزین
.گر بیشتر نشودحداکثر تعهد بیمه

20) د15) ج10) ب5) الف

هرگاه پرداخت خسارتی ) مسئولیت در قبال اشخاص ثالث(بیمه تمام خطر نصب 2براساس بخش . 89
.ذار پرداخت خواهد کردگرا نیز به بیمه.......... گر تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند، بیمه

.گذار به خواهان پرداخته استها و مخارج دادرسی که بیمهکلیه هزینه) الف
.عهده گرفته استگر بهگذار با رضایت کتبی بیمهها و مخارجی که بیمهکلیه هزینه)ب
شده یا بیمههاي مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که در بخش یکهزینه) ج

.شدن بوده استقابل بیمه
ww.گزینه الف و ب صحیح است) د
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مسئولیت در قبال اشخاص (نامه تمام خطر نصب بیمه2هاي زیر براساس بخش یک از گزینهکدام. 90
قابل جبران است؟) ثالث
صدمات جسمانی یا بیماري اشخاص ثالث ناشی از حادثه) الف
اي در رابطه مستقیم با عملیات نصب، ساختمان اموال اشخاص ثالث که معلول حادثهاتالف یا آسیب وارد به ) ب

.نامه در محل اجراي طرح یا مجاور آن باشدشده در بخش یک در مدت اعتبار بیمهیا آزمایش اقالم بیمه
یا هاي ناشی از صدمات جسمانی یا بیماري کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکارانمسئولیت) ج

ارد و شده در بخش یک دخالت دصاحبکار یا هر مؤسسه دیگري که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه
همچنین اعضاي خانواده آنان

.گزینه الف و ب صحیح است) د
.......... فرد بودن طرح خود ایمان دارند، نحصربهبیمه وقتی به مفروشندگان. 91

.قیمت ندارنداي به رقابت بر سر عالقه)الف
. تمایل بیشتري به رقابت بر سر قیمت دارند)ب
. کنندهاي محصول خود مینمایی ویژگیاقدام به بزرگ)ج
. کننداز مشتري ناخشنود دوري می)د

هاي بازاریابی بیمه است؟هاي زیر از روشگزینهیک ازکدام. 92
ونیزیتلووویراد) بیچاپمطالبگریدوغاتیتبلوبروشور) الف

.هر سه گزینه صحیح است) دتبلیغات در فضاي مجازي) ج
کند؟هاي زیر ارتباط پیدا مییک از گزینه، به کدام»کندیمجذابانیمشترنزدراشماهمهازشتریبکهيزیچ«. 93

ثابتيهانهیهزکاهش) بخوددرخششنقطهشناخت) الف
دیجديهارسانهوهاکانالازاستفاده) دانیمشتربهدادنپاداش) ج

گران و ارائه نرخ پیشنهادي ترین سازوکار دریافت اطالعات الزم توسط بیمهطور سنتی رایجبه. 94
چیست؟

مراکز خدمات تلفنی بیمه ) بمراکز خدمات اینترنتی بیمه) الف
کدامهیچ) دنامهفرم پیشنهاد بیمه) ج

؟ نیستهاي زیر صحیحیک از گزینهبیمه کدامدر مورد فرم پیشنهاد.95
.شودا تکمیل می.ا.مرکزي جفرمی است که توسط بیمه ) الف
.نامه را تهیه کندکند ریسک را ارزیابی و بیمهگر را قادر میاین فرم بیمه) ب
.دهد، الزامی نیستگر نرخ ارائه میاي که بیمهتکمیل فرم پیشنهاد بیمه در مرحله) ج
ww.ها متفاوتندوکار، از حیث اندازه و پیچیدگیهاي پیشنهاد بیمه، برحسب نوع کسبفرم) د
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است؟» Contribution Principle«هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام. 96
اصل مشارکت) داصل جانشینی) جاياصل نفع بیمه) بنیتاصل حسن) الف

است؟» اتکاییبیمه «هاي زیر به معناي یک از گزینهکدام. 97
Underinsurance) بReinsurance) الف

Liability Insurance) دProperty Insurance) ج

98 .»Insolvency «ست؟ابه چه معنا
توانگري) دکالهبرداري) جورشکستگی) بتوانگريعدم) الف

هاي زیر است؟یک از گزینهمعادل کدام» گذاريریسک سرمایه«. 99
Residual Risk) دInsurable Risk) جInterest Risk) بInvestment Risk) الف

هاي زیر است؟یک از گزینهمعادل کدام» اصل جانشینی«. 100
Commutative Principle) بSubrogation Principle) الف

Good Faith Principle) دIndemnity Principle) ج

.موفق باشید
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