
(بیمه رسمی کارگزاری و بیمه نمایندگی) آداب آزمون هایسرفصل

(سوال 20): کلیات و عمومی تسواال (الف

مرکزی بیمه تأسیس قانون بیمه، قانون -

ریسک مدیریت و بیمه اصول -

مذاکره فنون و بیمه بازاریابی -

صدور یندفرآ -

انگلیسی به فارسی ایبیمه حاتاصطال -

(سؤال 30): مربوطه مقررات و زندگی هایبیمه تالسوا (ب

(...و بورس بانک،) رقیب مالی ابزارهای سایر به نسبت آن تمایز و مالی هایریزیبرنامه سایر بر عمر بیمه مزیت -

دارغیراندوخته داراندوخته عمر هایبیمه تفاوت زندگی، بیمه تالمحصو انواع -

وی ایبیمه نیازهای بندیاولویت و فرد اندازیپس نیاز یلالد -

زندگی هایبیمه مالیاتی مزایای با آشنایی -

 پیشنهاد فرم بررسی ، بیمهحق نرخ محاسبه در مؤثر عوامل الحاقیه، و نامهبیمه صدور ریسک، ارزیابی نحوه -

آن اجزای و نامهبیمه

زمال مستندات و مدارک آن، پرداخت مراحل و خسارت ماعال نحوه -

(96، (3/68-2/68-1/68) 68، 94، 1/83و  83، 71 نامهآیین) عمر هایبیمه با مرتبط مصوبات و هانامهآیین -

 خاص، هایبیماری هزینه جبران حوادث، بیمه شامل زندگی هایبیمه با مرتبط تکمیلی هایپوشش با آشنایی -

... و ازکارافتادگی صورت در بیمهحق پرداخت از معافیت

ww (سؤال 50) آن به مربوط مقررات و غیرزندگی هایبیمه تالسوا( ج
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(3/21-2/21-1/21-21نامه )سوزی و آیینبیمه آتش - 

53 نامهآیین و اتومبیل بدنه بیمه -

(4/75-3/75-2/75-1/75نمایندگی ) 75نامه آیین -

99  نامهآیین و درمان بیمه -

79 نامهآیین و باربری بیمه -

(2/92و  1/92) 92نامه کارگزاری آیین-

ثالث شخص بیمه جدید قانون+  ثالث شخص بیمه -

84 نامهآیین و حوادث بیمه -

(81 نامهآیین جایگزین) 94 شماره نامهآیین -

(4/51-3/51-2/51 -1/51) 51-63-62-(1/87) 87-82-80 هاینامهآیینبیمه مسئولیت و  -

مسکونی هایساختمان پنهان و اساسی عیوب نامهبیمه عمومی شرایط و مهندسی بیمه -

1/83و  83 نامه آیین -

:آزمون منابع

بیمه پژوهشکده انتشارات دوم، جلد و اول جلد بیمه، هایرشته و مقررات اصول، کتاب - -

بیمه پژوهشکده انتشارات پور،حسینی سیدمحمد اشخاص، هایبیمه کتاب - -
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