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 ی که در اختیار دارید مجموعه سوالات

 مدیران فروش مدیر آموزش و  زحماتحاصل همکاری و  

 .می باشدب  ـرضا رجـدکتر علیارشد جناب بیمه پاسارگاد با مدیریت  109مجموعه 

نرگس صادقی، آناهیتا نظیفی  و مدیران فروش خانم ها سمیرا پورمهدی خانممدیرآموزش مجموعه 

ایی راهگش این نمونه سوالات دامیدوارن کلیه نمایندگان و  ضمن آرزوی موفقیت برایو یگانه عبدی 

 . باشدآزمون نمایندگی بیمه های زندگی در  همکاران عزیز
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 دارد؟  یا فهیچه وظ یکیپرداخت الکترون ایاعم از چک  یافتیدر یها مهیدر قبال حق ب ندهینما .9

 .  دینما زیمربوط وار مهیشرکت ب یبه حساب بانک یالف(  تا آخر سال مال 

 .دینما زیمربوط وار مهیشرکت ب یتا آخر ماه به حساب بانک ب(

 .  دینما زیمربوط وار مهیشرکت ب یکرده است به حساب بانک افتیدر راکه آنها  یهفته ا یوقت ادار انیقبل از پا (ج

به  ییو در موارد استثنا دینما زیمربوطه وار مهیشرکت ب یکرده است به حساب بانک افتیکه آنها را در یروز یوقت ادار انیقبل از پا د (

 . دینما لیصندوق آن شرکت تحو

 

 کند؟ یم فیعمر به شرط فوت را توص مهیب ر،یز یها نهیاز گز کیکدام  .2

شده  همینامه را در صورت فوت ب مهیمندرج در ب هیسرما مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیقرارداد ب الف(

 نفع بپردازد .  یبه ذ نیزمان مع یقبل از انقضا

 اتیو به شرط ح مهیمدت ب یدر انقضا سرمایه ثابتی را مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیقرارداد ب (ب

 شده بپردازد . مهیب

رط و به ش مهیمدت ب یرا قبل از انقضا یثابت هیسرما مه،یحق ب افتیکند در مقابل در یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیقرارداد ب (ج 

  .شده بپردازد مهیب اتیح

شده در طول مدت  مهیرا در صورت فوت ب مهیب هیسرما مه،یحق ب افتیمقابل در رکند د یگر تعهد م مهیکه در آن ب یا مهیقرارداد ب (د

 مدت بپردازد . یاو پس از انقضا اتیح ایو  مهیب

 

 تواند:  یج.ا.ا م یمرکز مهیبنباشد  یکاف مهیشرکت ب کیدر  یزندگ یها مهیب یاضیر رهیکه ذخ یدر موارد .3

 دهد.  لیتقل یآت یسال ها ینامه ها مهیب یرا برا مهیشرکت ب یاضیر رهینرخ سود منظور در محاسبه ذخ الف(

 . دیگزارش نما مهیب یعال یمراتب را به شورا ب ( 

 دهد.  شنهادیپ مهیرا به شرکت ب یاریو اخت دیج( نرخ جد

 تاس حیالف و ب صح نهیگز د (

 

 "ج.ا.ا گزارش داد؟ یمرکز مهیبه ب دیعمر را با ینامه ها مهیاز ب یچه موارد"کند  یکه سؤال م یا مهیب ندهیدر پاسخ به نما .4

  د؟یکن یرا انتخاب م ریز یها نهیاز گز کیکدام 

 ابطال شده  ینامه ها مهیب ب (   مخفف  ینامه ها مهیب الف(

 است. حیصح نهیهر سه گز د (  شده  دیصادرشده و بازخر ینامه ها مهیب (ج

 

 است؟  حیعمر صح یها مهیدر مورد ب ریاز عبارات ز کیکدام   .5

 یها مهیمنافع حاصل از مجموع معاملات ب %58گذاران خود را در حداقل  مهیب ،یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیمؤسسات ب الف (

 . ندینما میمذکور سه

منافع حاصل از  %58حداقل  گذاران خود را در   مهیب ،یزمان وتخطر ف مهیجز در ب یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیمؤسسات ب ب ( 

 .ندینما میمذکور سه یها  مهیمجموع معاملات ب

منافع حاصل از  %58گذاران خود را در  حداقل   مهیب ،یزمان وتخطر ف مهیجز در ب یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیمؤسسات ب ج ( 

 .ندینما میمذکور سه یها  مهیمجموع معاملات ب

مذکور  یها مهیمنافع حاصل از مجموع معاملات ب%58گذاران خود را در حداقل  مهیب ،یزندگ یها مهیمکلفند در انواع ب مهیمؤسسات ب د (

 .  ندینما میسه
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 ست؟ین حیصح ریز یها نهیاز گز کی  66 نامه  نییبراساس مفاد آ .6

 ایل ک دیدرخواست بازخر ،یاضیر رهیذخ لیتواند در صورت تشک یگذار م مهیب ،یخطر فوت زمان مهیجز ب یزندگ یها مهیدر انواع ب الف( 

 .  دینامه خود را نما مهیاز ب یدرصد

 نامه است .  مهیب یاضیر رهیدرصد ذخ 58حداقل معادل   ینامه زندگ مهیب دیارزش بازخر ب(

 بستانکار است .  یموکول به موافقت کتب دیخرگذار باشد، حق باز مهیبستانکار ب ینامه زندگ مهینفع در ب یکه ذ یدرصورت (ج

 . دیتواند درخواست وام نما یدو سال تمام م مهیگذار پس از پرداخت لااقل حق ب مهیب (د

  

 

 .......... ندگیز یها بیمه 66 نامه آیین سساابر .7

 .   نمایند عرضه ندگیز یها بیمه اعنوا اههمررا  ضافیا اتخطر پوشش ننداتو می بیمه تمؤسسا لف(ا 

 .   ستا پذیر نمکاا ندگیز یها نامه بیمهدر  تمعالجا هزینه یا هشد بیمه عضو نقص رتصودر  یمستمر یا سرمایه ختداپر تعهد لقبو (ب

 .  نمایند ختداپر یمستمر رتصو بهرا  ندگیز یها بیمه اعنوا اتتعهد ننداتو نمی بیمه تمؤسسا (ج

 .نمایند تقسیطرا  ساالنه بیمه حق ننداتو نمی بیمه تمؤسسا (د

 

 بیمه های زندگی (  .............  )  66آیین نامه  .6

   مؤسسات بیمه نمی توانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نمایند. )الف

   قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو یا هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است. )ب

   مؤسسات بیمه نمی توانند تعهدات انواع بیمه های زندگی را به صورت مستمری پرداخت نمایند. )ج

 01موسسات بیمه مجاز نیستند در بیمه نامه های عمر مختلط در صورت افزایش یاکاهش حق بیمه سالانه یا سرمایه خطر فوت در  )د

 سال اول بیمه نامه، کارمزد متعلقه را تعدیل و تصحیح نمایند. 

 

)بیمه های زندگی(، در کدام نوع از بیمه  عمر، تعیین وضعیت سلامت بیمه شده از طریق پرسشنامه  66بر اساس آیین نامه  .1

 یا معاینات پزشکی الزامی است؟  

                       ب( بیمه عمر زمانی گروهی یک ساله          الف( بیمه عمر جامع گروهی   

 در انواع بیمه های زندگی  د(          بیمه عمر انفرادی شامل خطر فوتج(  

 

، حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق بیمه برای بیمه نامه های زندگی غیر از خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه، به چه میزان 66طبق آیین نامه  .90

 است؟

 حق بیمه وصولی   %25الف( 

 حق بیمه وصولی %10ب( 

 در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند. 30حق بیمه سال اول به شرطی که از  %75ج( 

 حق بیمه وصولی %5د( 

 

 ، شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه گذار چگونه عمل میکند؟66نامه  طبق آیین .99

 ای را نقدی پرداخت میکند. الف( سود مشارکت هر سال بیمه

 نیست و صرفاً در انتهای قرارداد بیمه محاسبه و پرداخت میگردد.ای قابل پرداخت  سود مشارکت در انتهای هر سال بیمه (ب

 بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور میگردد. عنوان حق ای به سود مشارکت هر سال بیمه (ج

 .های الف یا ج عمل میکند برحسب توافق با بیمه گذار، به یکی از روش (د
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 است؟ زانیعمر به چه م مهیفروش ب ندهی، کارمزد نما 54نامه  نییبراساس آ .92

 58نامه   نییدر آ یقیحق ندگانیمعادل کارمزد نما الف( 

 58نامه   نییآ در یقیحق نگانیکارمزد نما زانیم  %58ب (حداکثر   

 تجاوز کند. مهیب یعال یمقرر در مصوبات شورا یقیحق ندگانیکارمزد نما زانیدرصد م 51از   دیفروش نبا ندهیج ( کارمزد نما

 58نامه   نییدر آ یقیحق ندگانیدرصد کارمزد نما 01حداکثر  د (

 

  ست؟ین حیصح 54نامه   نییدر مورد مفاد آ ریز یها نهیاز گز کیکدام  .93

 نامه دارد . مهیحق صدور ب ندهینما الف(

 باشد .  یفروش ملزم به داشتن محل کار نم ندهینما ب( 

 دهد .  لیبه شرکت تحو ماًیرا مستق یافتیدر مهیب شنهاداتیفروش موظف است پ ندهینما ج(

 باشد یفروش نم ندگانینامه به نما مهیاجازه صدور ب یطامجاز به اع مهیشرکت ب د(

 

 عمر .......... مهیفروش ب ندهینما 54 نامه نییبراساس آ .94

 عمر است.  مهیو عرضه انواع ب یابیب( مجاز به بازار  است.  یعمر انفراد مهیو عرضه ب یابیالف( مجاز به بازار 

 است. یگروه یعمر زمان مهیو عرضه ب یابید( صرفًا مجاز به بازار   است. یعمر گروه مهیو عرضه ب یابیج( مجاز به بازار 
 

 عمر چه بیمه وشفر هنمایند رقصواز  ناشی غیرمستقیم یا مستقیم رتخسا هرگونه رتصودر  ، 54 نامه یینآ سساا بر .95

   ؟ستا ثالث صشخاو ا نشدگا بیمه اران،گذ بیمه انجبرو  گویی پاسخ لمسئو کسی

 ج.ا.ا یمرکز بیمه (د       بالمناصفه رتصو به بیمه شرکتو  هنمایند (ج         بیمه شرکت (ب            هنمایند دخو لف(ا

 

 )نمایندگی فروش بیمه عمر( صحیح نیست؟ 54نامه  کدام یک از موارد زیر در مورد مفاد آیین .96

 نامه به نمایندگان فروش نمیباشد. الف( شرکت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه

 نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمیباشد.  (ب

 نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد. (ج

 .فعالیت نمایند 54نامه  بیمه مرکزی میتوانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع آیین مدیران شرکتهای بیمه و (د

 

 کدام جمله صحیح است؟  )نمایندگی فروش بیمه عمر( 54براساس آیین نامه  .97

 نماینده فروش بیمه عمر حق صدور بیمه نامه دارد.                  )الف

 نماینده فروش بیمه عمر ملزم به داشتن محل کار است.                          )ب

 کارمزد نماینده فروش بیمه عمر نباید از هشتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی تجاوز نماید.      )ج

 . مه ارائه نمایدنماینده فروش بیمه عمر موظف است پیشنهادات بیمه ای دریافتی را مستقیماً به شرکت بی )د

 

 نیست؟ (54آیین نامه )کدام یک از موارد زیر از ویژگی های نماینده فروش بیمه عمر  .96

 ملزم به داشتن محل کار است.  (ب         مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادی است. (الف 

 پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیما به شرکت بیمه ارائه می کند.  (د               اجازه صدور بیمه نامه ندارد.    (ج

 

 ، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میزان است؟ 54بر اساس آیین نامه  .91

   58معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین نامه  (الف

   58درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین نامه  58حداکثر  (ب
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 . درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه تجاوز کند 51کارمزد نماینده فروش نباید از  (ج

   58درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آیین نامه  01حداکثر  (د

 

 ......... . مهیشرکت ب رد،یج   .ا.ا قرار گ مرکزی مهیب ددییو مقررات مورد تأ نیعمر از قوان مهیفروش ب ندهیکه تخلف نما یدر صورت .20

 کند.  یرا محدود م ندهینما تیالف (فعال

 .دینما یاقدام م ندهیب (نسبت به فسخ قرارداد خود با نما

 کند.  یرا معلق م ندهینما تیج (فعال 

 است . ریفوق امکان پذ یها نهیاز گز کیج.ا.ا هر یمرکز مهیاعلام ب سبد (ح

 

  ست؟ین حیصح ریز یها نهیاز گز کینامه ها کدام  مهیدر ب حیشفاف و صح یرساندر خصوص اطلاع   .29

 گر است.  مهینامه امضاء شده برعهده ب مهیدر ب حیدرج اطلاعات صح تیمسئول الف(

 . ودش یم ریگر تفس مهینامه امضاء شده، موضوع به نفع ب مهیمتفاوت در ب ریتفاس ایابهام  یدر موارد دارا ب(

 شود.  یم ریگذار تفس مهینامه امضاء شده، موضوع به نفع ب مهیمتفاوت در ب ریتفاس ایابهام  یموارد دارادر  ج( 

نامه را  همیب طیدر شرا رییتغ ای یا مهیدر پوشش ب رییگر موظف است هرگونه تغ مهیب ،یالزام قانون ایگذار  مهیدر صورت درخواست ب (د

 هفته به انجام برساند.  کی یدر اسرع وقت و حداکثر ط هیالحاق دوربا ص یمراحل قانون یپس از ط

 

 است؟ یندگینامه توسط نما مهیب یمصداق فروش اجبار ریز یها نهیاز گز کیکدام   .22

 گذار  مهیب لینامه بدون تقاضا و تما مهیفروش ب الف( 

 شنهادیکردن فرم پ لینامه بدون تکم مهیفروش ب ب(

 ینامه قبل مهیو صرفاً با ارئه ب ینامه قبل مهیدر زمان انقضاء ب دیجد الثنامه شخص ث مهیفروش ب ج( 

 گذار   مهیتوسط ب شنهادیکردن فرم پ لینامه پس از تکم مهیفروش ب د( 

 

 شود. ؟  میشروع  یخیعمر از چه تار مهیانتقال وجه ب یاثرات قانون مه،یقانون ب 27طبق ماده   .23

     نامه  مهیمندرج در ب خیاز تار الف(

 نامه مهیشروع ب خیاز تار ب(

     شده  مهیفوت ب خیاز تار ج( 

 است. حیالف و ب صح نهیگز د(

 

  ست؟ین حیصح ریاز جملات ز کیکدام  .24

 ج.ا.ا قرار دارد.  یمرکز مهیکل ب سیبر عهده رئ مهیب یعال یشورا استیالف( ر

 شود.  یمنصوب م رانیوز ئتیه بیو تصو ییو دارا یامور اقتصاد ریوز شنهادیج.ا.ا به پ یمرکز مهیکل ب سیب( رئ

 ج.ا.ا است.  یمرکز مهیب یو ادار ییمقام اجرا نیبالاتر ییاو دار یوزارت امور اقتصاد مهیج( معاون امور بانک و ب

 ج.ا.ا چهار سال است.  . یمرکز مهیکل ب سیرئ ید( مدت تصد

 

 را ابطال کند؟ ینیمع یرشته ها ایتمام رشته ها  یبرا مهیتواند پروانه ب یج.ا.ا م یمرکز مهیب ریز طیاز شرا کیکدام در .25

 دارنده پروانه  یالف( در صورت تقاضا 

 خود را شروع نکرده باشد.  اتیسال پس از صدور پروانه عمل کیتا  مهیکه مؤسسه ب یب( درصورت

 باشد که نتواند به تعهدات خود عمل کند.  یطور مهیمؤسسه ب یج.ا.ا وضع مال یمرکز مهیب صیکه به تشخی ج( درموارد

 است.   حیصح نهید (هر سه گز
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ود انجام ش ،یگر مهیج.ا.ا و ب یمرکز مهیب سیموضوع قانون تأس مه،یمنحصراً توسط مؤسسات ب دیبا ریز یها نهیهمه گز .26

 . از . ریبه غ

  رانیموجود در ا رمنقولیغ ایاموال منقول  مهیالف( ب

  رانیا میمق انیرانیمربوط به ا مهیب( ب

 باز شده است.  رانیآن در ا یاعتبار اسناد ایشود  یمنعقد م رانیآن در ا دیکه قرارداد خر یواردات یحمل ونقل کالا مهیج( ب

 یخارج نیکارگران و مستخدم یعمر و حوادث شخص مهید (ب

 

 حاکم است؟  یابیبازار یها تیدر فعال ریز یها دگاهیاز د کیاز عرضه باشد، کدام  شتریکه تقاضا ب یزمان  .27

 فروش دگاهید ب (     محصول    دگاهیالف (د

   دیتول دگاهید د (    یابیبازار دگاهیج (د  

 

 یها تیفعال غاتیفروش و تبل یمگر آنکه برا دیمحصولات را نخواهند خر یبه مقدار کاف انیمشتر»جمله که  نیا  .26

 اشاره دارد؟  یابیبازار یها تیدر فعال ریز یها دگاهیاز د کی، به کدام « صورت گرفته باشد یریچشمگ

 فروش  دگاهیب (د              محصول    دگاهیالف (د

    دیتول دگاهید (د                   یابیبازار دگاهیج (د 

 

 کند؟ یم لیتحم مهیرا بر شرکت ب یانیچه ز یمشتر کیازدست دادن   .21

  نیجانش یمشتر کی افتنی نةیبه اضافه هز یسراسر عمر مشتر دی(به اندازه خر ب   ندهیازدست دادن فروش نوبت آ الف ( 

 منفعت هم دارد.  . یناراض یمشتر کیشود، بلکه رفتن  ینم لیبر شرکت تحم یانی(اصلاً زد    زیناچ اریبس انیج (ز

 

 د؟یدان ینم حیصح مهیب ابانیبازار یرا برا ریز یها هیاز توص کیکدام   .30

 . دیشان هست لیکه قادر به تحو دیده شنهادیرا پ یخدمات ب(  . دینامه خود را تکرار کن ای لیمیدائماً ا (الف 

 دارند. یشتریب دیکه احتمال خر دیکن یابیبازار یافراد یبرا د(  دیکن زیپره «توانستم یکاش م یا »از تکرار جمله   ج (

 

 است؟  حیصح ریاز عبارات ز کیکدام  .39

 بانک درنظرگرفت.  کیدر حساب  یگذار هیاز سرما یشتریبازده ب دیبا مهیدر شرکت ب یگذار هیسرما یبرا یبه طورکل (الف

 بانک درنظرگرفت.  کیدر حساب  یگذار هیاز سرما یبازده کمتر دیبا مهیدر شرکت ب یگذار هیسرما یبرا یبه طورکل (ب

 بانک درنظرگرفت. کیدر حساب  یگذار هیمشابه با بازده سرما یبازده دیبا مهیدر شرکت ب یگذار هیسرما یبرا یلبه طورک ج(

 تواند متفاوت باشد. یها م یگذار هیبازده سرما ،یو نوع حساب بانک مهیباتوجه به نوع شرکت ب د (

 

 عمر تا چند سال اعتبار دارد؟ مهیفروش ب یندگیپروانه نما .32

 نامحدود است.د( اعتبار آن   سال  کیج(     ب( سه سال  الف( دو سال  

 

 است که:  یگذار کس مهیعمر، ب مهیدر ب .33

 . دینما یگر منعقد م مهیرا با ب مهیالف( قرارداد ب

 دهد.  یخسارت را انجام م یابیارز مه،یموضوع ب سکیب( درصورت وقوع ر 

 شود.  یم مهیب دقراردا یموجب اجرا نیمع دیدر سرس یزنده ماندن و ایج( فوت  

 کند.  ینامه را صادر م مهید( ب 
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 ردیگ ینامه به ......... تعلق م مهیباشد اندوخته ب اتیدر ح مهیمدت ب یشده پس از انقضا مهیعمر مختلط چنانچه ب مهیدر ب .34

 گردد.   ینامه به ......... پرداخت م مهیفوت کند اندوخته ب مهیمدت ب یشده در ط مهیکه ب یو درصورت

 گذار  مهیب - نندگانب( استفاده ک    شده  مهیب -الف( استفاده کنندگان 

 گر مهیب -شده  مهید( وراث ب      استفاده کنندگان  -شده  مهیج( ب

 

 د؟ینما دییرا تأ شنهادیگذار در فرم پ مهیب یتواند صحت امضا یم ریاز افراد ز کی کدام   .35

 خسارت ابید( ارز   مهیج( کارگزار ب ( می)فروشنده مستق ابیب( بازار   گذار  مهیالف( شخص ب 

 

  خواهد بود؟  یشود با چه کس یاطلاق م مهیب اتیکه به آن عمل ییها تیفعال صیتشخ  .36

 ید( مجمع عموم   مهیب یعال یج( شورا         رانیگران ا مهیب یکایب( سند  رانیوز ئتی( هالف

 

 حوادث اشخاص، ..........  مهیخطر در ب رییدر صورت تغ .37

 گر را آگاه سازند. مهیروز ب 01گذار موظفند حداکثر ظرف  مهیب ایشده  مهیالف( ب

 دهد.  یم شنهادیمانده پ یمدت باق یمتناسب با خطر را برا مهیگر حق ب مهیب( ب 

 شود.  یپرداخت م یخطر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده نسب دیج( در صورت اعلام تشد

 شود. . ینامه باطل م مهید( ب

 

  شود؟ یمنمحسوب  کلیدائم و  ینقص عضو و ازکارافتادگ ریاز موارد ز کیکدام  .36

 حرف زدن ییالف( ازدست دادن قدرت و توانا 

 کامل هر دو چشم یینایب( ناب 

       کامل هر دو گوش  ییج( ناشنوا

  نیید( برداشتن فک پا

 

 پوششهای اصلی در بیمه حوادث عبارتند از: .31

 د( موارد الف و ب صحیح است.  ج( غرامت روزانه        ازکارافتادگی دائمب(  الف( فوت و نقص عضو 

 

 کدام جمله در مورد بیمه نامه حوادث صحیح نیست؟   .40

 علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه نامه، سرمایه بیمه نامه به ذینفع پرداخت میگردد  شده به الف( در صورت فوت بیمه

 عنوان غرامت پرداخت میشود شده، درصدی از سرمایه بیمه به ازکارافتادگی دائم کلی بیمهب( در صورت نقص عضو و 

 عنوان غرامت پرداخت میشود شده، صددرصد سرمایه بیمه به ج( در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بیمه

 عنوان غرامت پرداخت میشود بهشده، درصدی از سرمایه بیمه  د( در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بیمه

 

 کدام یک از موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی محسوب می شود؟    .49

   الف( از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن    

                   ب( نابینایی کامل هر دو چشم   

            ج( ناشنوایی کامل هر دو گوش  

  د( برداشتن فک پایین
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 حادثه در بیمه درمان چگونه تعریف میگردد ؟   .42

شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو ،ازکارافتادگی و یا  ( هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمهالف

 .شده گردد فوت بیمه

 جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.هر واقعه که با قصد و اراده بیمهشده اتفاق افتاده و منجر به  (ب

وت ف هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل درونی بدن که بدون قصد و اراده بیمهشده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو ،ازکارافتادگی و یا (ج

 بیمه شده گردد.

بیمهشده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو ،ازکارافتادگی و یا هر بیماری ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده  (د

 فوت بیمه شده گردد.
 

 منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم در بیمه حوادث چیست؟ .43

 ماید.وز نالف( تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه که حداکثر یکسال پس از وقوع حادثه بـر

 ب تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه که وضعیت موقت داشته باشد.

 ماه پس از وقوع حادثه بروز نماید. 6تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه که حداکثر  (ج

نامه که حداکثر دوسـال پـس از  توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن در اثر حادثه تحت پوشش بیمهتغییر شکل یا از دست دادن  (د

 وقوع حادثه  بروز  نماید و وضعیت دائم داشته باشد.

 

   حادثه در بیمه درمان چگونه تعریف می گردد ؟  .44

ازکارافتادگی و  شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو،هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه  )الف

   یا فوت بیمه شده گردد.

   شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد. هر واقعه که با قصد و اراده بیمه )ب

شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو ،ازکارافتادگی  هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل درونی بدن که بدون قصد و اراده  بیمه )ج

   و یا فوت بیمه شده گردد.

 و ،ازکارافتادگی وهر بیماری ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عض )د

 یا فوت بیمه شده گردد. 

  

 کدام یک از موارد زیر در بیمه نامه حوادث نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی نیست؟    .45

 قطع شست پا( ب ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش    ف(ال

 برداشتن فک پایین  ( د  از دست دان هر دو پنجه ها     (ج 

 

 شود؟ یحوادث پوشش داده نم مهیدر ب ریاز موارد ز کیکدام  .46

  د( قطع عضو        یپزشک یها نهیج( هز  ب( فوت      یالف( خودکش 

 

  ست؟یحوادث ن مهیگر ب مهیجزء تعهدات ب ریاز موارد ز کیاز کدام  یغرامت ناش ایخسارت  .47

 و کزاز  یب( ابتلا به هار    الف( غرق شدن     

 شده مهیفتق ب ای سکید د(   شده    مهیج( دفاع مشروع ب

 

 بیمهنامهدر  که ترتیبی به یا بیمهنامه ورصد مهنگاآن را در  ستا موظف اربیمهگذو  همشخصشد بیمهنامهدر  که مبلغی .46

 دارد.  منا..........  نماید ختداپر بیمهگر به دمیشو مشخص

 لحاقیها( د   نشیزافر( ج   حقبیمه( ب   رتخسا( لفا



 

 

11 
 

  ؟ستا بیمه عموضو هبیمهشد یبقاو  تحیا صرفاً ،عمر بیمه اعنواز ا یکامکددر  .41

 یمستمر عمر ( بیمهب    ربدهکا هماند عمر لف( بیمها

 . مانیز عمر بیمه (د     عمر متما بیمه( ج 

 

 ؟ستا متغیر عمر بیمه ییژگیهااز و یرز یگزینههااز  یکامکد .50

 .ستا اربیمهگذ هبرعهد اریسرمایهگذ یسکر( ب    . ستا متغیر تفواز  پس ییاالف( مزا 

 . ستا صحیح گزینه سه ( هرد   . میکند عمل داربهااوراق  صنعت بر حاکم نیناقو ( تحتج  

 

 حقبیمه... قسط هر ختداپرمعد رتصودر  ،سرمایه تشکیلو تفو خطر مختلط بیمهدر  .59

 . دمیشو سیدرسر بیمهنامه( ب     .دمیشو باطل بیمهنامه( لفا

  .دمیشو تأمین بیمهنامه یاضیر هخیرذ محلاز  تفو خطر حقبیمه( د   . دمیشو خریدزبا بیمهنامه( ج 

 

  را دارد؟  بیمهنامه خریدزبا نمکاا مانیز چهاز  اربیمهگذ اری،سرمایهگذو  عمر بیمهدر  .52

 . باشد دهکر ختداپر حقبیمه متما لسا یک قلاحد( ب   . باشد دهختکرداپر حقبیمه متما هما شش قلاحد( لفا 

 . باشد هشد ختداپر حقبیمه لیناو قلاحد( د  . باشد دهکر ختداپر حقبیمه متمالسادو  قلاحد( ج 

 

  ؟ستا یرز یگزینههااز  یکامکد عمر یبیمههااریقیمتگذدر  مؤثر ملاعو .53

 . .ستا صحیح گزینه سه هر( د   رسربا هزینه( ج        فنی دسو خنر( ب   تفو لحتماا( لفا

 

 ......... مانیز عمر بیمه رد .54

 .  دمیشو ختداپر نفعذی به بیمه سرمایه ارداد،قر رعتباا تمددر  هبیمهشد تفو رتصودر ( لفا

 .  شد هداخو دمستر ختیداپر یحقبیمهها ارداد،قر تمداز  پس هبیمهشد تحیا رتصودر ( ب

 . دمیشو ختداپر اربیمهگذ به بیمه سرمایه ارداد،قر تمداز  پس هبیمهشد تحیا رتصودر ( ج

 . دمیشو ختداپر اربیمهگذ به تفو سرمایهو  تحیا سرمایه اردادقر رعتباا تمددر  هبیمهشد تحیا رتصودر ( د 

 

 چه د،شو مندهبهر عمر بیمه پوششاز  موقتی رتبهصوو  دهکر عمر بیمه خرید فصررا  کمی مبلغ هدامیخو دیفر چنانچه .55

  ؟میکنید توصیهاو  به یعمر بیمه عنو

 عمر متما بیمه( د   مانیز عمر بیمه( ج     مختلط عمر بیمه( ب   ربدهکا هماند عمر بیمه( لفا

 

 جامع .... عمر بیمهدر  .56

 .ستا پذیرفنعطاا حقبیمه ختداپر عنو( ب    .دمیشو اجد خریدزباارزش  بخشاز  تفو سرمایه بخش( لفا

 .ستا صحیح گزینه سه هر (د   . ستا پذیرفنعطاا بیمهنامه حمایتو دوره  تفو سرمایه( ج  

 

  ؟ستا صحیح نشیزافر صخصودر یرز یگزینههااز  کدام یک .57

    بیمهنامه وعشراز  معینی مهلت گذشتاز  پس مشخصی ریبیما تأمین(  لفا

 دارد. تعهد نشیزافر سهم یا صددر انجبر به نسبت بیمهگر(ب 

     .اردند یتعهد نشیزافر سهم یا صددر انجبر به نسبت بیمهگر( ج 

 نستاربیمادر  ربیما یبستر رموا منجاا ایبر زمال مانیدوره ز( د
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  ...........ارانبیمهگذ توسط رتخسا یافتج.ا.ا در یمرکز بیمه 79  ییننامهآ طبق .56

   . ستا پذیرنمکاا بیمهگر رتخسا ختداپر کزامر برخیدر  فقط( لفا

 . ستا پذیرنمکاا بیمهگر رتخسا ختداپر کزامر کلیهدر ( ب

  . ستا پذیرنمکاا اربیمهگذ توسط هشدبنتخاا رتخسا ختداپر کزامردر  فقط( ج

 .ستا پذیرنمکاا بیمهنامه هکننددرصا شعبهدر  فقط( د

 

  ؟ستا بیمه هکنند عرضه ظیفه، و 79نامه یینآ سساابر یرز اردمواز  یک امکد .51

 .  هدد ئهرا ارا ها نامه بیمه یطاشرو  تمد ،قیمت مقایسه ایبر وریضر تطالعاا کلیه لف(ا

 .  نماید ارینگهد دخو بقاسورا در  نسخه یکو  یافتدر ،هشدءمضاو ا تکمیل بیمه تخدما متقاضی توسط کهرا  بیمه دپیشنها مفر (ب

 .  نماید تسلیم ارگذ بیمه به یطاشر سایرو  عمومی یطاشر بر مشتملرا  درهصا نامه ( بیمهج

 .ستا صحیح گزینه سه هر (د

 

بیمه  79 نامه  شدگان یا بیمه گذاران در شرکت بیمه، توصیه شما طبق آیین شکایت بیمهدر صورت عدم رسیدگی به  .60

 ؟مرکزی چیست

 ب( ارجاع پرونده به داوری   الف( ارجاع پرونده به محاکم قضایی    

 ارجاع پرونده به بیمه مرکزید(     ج( ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی   

 

 ، وظیفه عرضه کننده بیمه است؟ 79کدام یک از موارد زیر، بر اساس آیین نامه   .69

 کلیه اطلاعات ضروری برای مقایسه قیمت، مدت و شرایط بیمه نامه ها را ارائه دهد.  (الف

 فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضا شده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداری نماید.  (ب

 بیمه نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.  (ج

  .هر سه مورد صحیح است (د
 

 بیمه مرکزی است؟   71کدامیک از موارد زیر مصداق تبلیغ گمراه کننده بیمه ای طبق آیین نامه  .62

 الف( وعده هایی که در شرایط بیمه نامه نیست ولی در الحاقیه درج شده است. 

 .گر ارائه دهد های مقرر در بیمه نامه ها یا فراتر از عملکرد بیمه ب( وعده هایی خارج از پوشش

 ای میشود. هایی که سبب شفافیت در محصولات بیمه ج( وعده

 د( هر سه مورد صحیح است

 

 ، اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از چه تاریخی شروع می شود: 27طبق قانون  .63

  بیمهنامه وعشر یخرتااز ( ب   بیمهنامهدر  رجمند یخرتااز ( لفا

 .ستا صحیحو ب  لفا گزینه( د    هبیمهشد تفو یخرتااز ( ج

 

 ..........بیمهگر ،بیمه نقانو 94 دهما طبق .64

  .دبو هداخو او ننمایندگا یا اربیمهگذ تقصیر از ناشیه راتخسا لمسئو( لفا

 . دبو هدانخو او ننمایندگا یا اربیمهگذ تقصیر از ناشیه راتخسا لمسئو( ب 

   . دهدبواخواربیمهگذ تقصیر از ناشیه راتخسا لمسئو فقط( ج 

 .دبو هداخواربیمهگذ ننمایندگا تقصیر از ناشیه راتخسالمسئو فقط( د 
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  ؟نیست انیرج.ا.ا ا یمرکز بیمه عمومی مجمع یعضااز ا یرز یگزینههااز  یکامکد .65

  جتماعیا رموو ا رکا یروز  (ب   ییو دارا دیقتصاا رموا یروز( لفا

 انیرا انبیمهگر یسندیکا کل بیرد (د  ج.ا.ا  یمرکز بیمه هیئتعامل( ج

 

و  قحقو به طمربو دسناو ا بقاسو کلیه دشو لغو ئمدا ربهطو شتهر چند یا یک ایبر ایبیمه مؤسسه نهواپر تیکهرصودر .66

 . شد هداخوداده  لنتقا... .......ا به رمزبو مؤسسه (یپرتفو( اتتعهد

 انیرا انبیمهگر یسندیکا( ب   ج.ا.ا  یمرکز بیمه( لفا

 بدنی یهارتخسا تأمین وقصند( د    انیرا بیمه شرکت( ج 

 

 ؟صحیحنیست ادثحو بیمهنامه ردمودر  یرز تجمالاز  یکامکد .67

 .  ددمیگر ختداپر نفعذی به بیمهنامه سرمایه ،بیمهنامه لمشمو اتخطراز  یکی عقوو بهعلت هبیمهشد تفو رتصودر ( لفا 

 . دمیشو ختداپر متاغر انبهعنو بیمه سرمایهاز  یصددر ه،بیمهشد کلی ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص رتصودر ( ب

 . دمیشو ختداپر متاغر انبهعنو بیمه سرمایه صددرصد ه،بیمهشد کلی ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص رتصودر ( ج

 . دمیشو ختداپر متاغر انبهعنو بیمه سرمایهاز  یصددر ه،بیمهشد جزئی ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص رتصودر ( د

 

  ؟نیست صشخاا ادثحو یبیمههادر  بیمهگر اتتعهد ءیرجزز یگزینههااز  یکامکد .66

  اهو گیدلوآ( ب    ازکزو  ریها به بتالا( لفا

  هبیمهشد وعمشر عفاد( د    زگا با مسمومیت( ج

 

  د؟نمیشوداده  پوشش ادثحو بیمهدر  یرز یگزینههااز  یکامکد .61

  تفو( ب     ریبیکا قحقو( لفا

  عضو قطع( د   ثهدحااز  ناشی پزشکی هزینه( ج

 

   ؟کیست هبرعهد ادثحو یبیمههادر  عضو نقص متاغر تعیین .70

     اربیمهگذ معتمد پزشک( لفا

  بیمهگر معتمد پزشک( ب

  پزشکآن دو  بنتخاا به یگرد پزشک یکو  اربیمهگذو  بیمهگر پزشکاز  متشکل پزشکی نکمیسیو( ج

 قانونی پزشکی( د 

 

 ردارد؟کا ویر سر ز ملاعواز  یک امبا کد یابی بیمهزارمیخته باآ از لعنصرمحصو .79

  هنمایند ورةمشاو ریهمکا( ب     بیمهنامه( لفا 

 ستا صحیح گزینه سه هر( د    شرکتبیمهرعتباا( ج

 

  ؟ستا انیردر ا بیمه یابیزاربا تمشکالاز  یرز یگزینههااز  یک امکد  .72

  عمر یبیمهها رد خالقیتو  عتنو( ب  رکشودر  بیمه فرهنگ توسعه(  لفا

  بیمهوشفرننمایندگانمیا اریمدقخالا( د    رمتو دجوو( ج 

 

  ؟ستا نمشتریا با ننمایندگا تباطیار تمشکالاز  یرز یگزینههااز یکامکد  .73

      صوتی یهامپیغا یپیگیرمعد یا ضعیف یپیگیر( لفا
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 صوتی ینامههالساار ناییاتو شتناند( ب

      نباشد نساآ خلیدا تلفن یافتن که شکلی به ر،بسیا طخطو با تلفنی شتندا( ج 

 .ستا صحیح گزینه سه هر( د 

 

 ..........  نددار نیماا دخو حطر دنبو دمنحصربهفر به قتیو بیمهنشندگاوفر  .74

    .ندارند قیمت سر بر قابتر به ایلف( عالقها

  نددار قیمت سر بر قابتر به یبیشتر ( تمایلب 

   میکنند دخو لمحصو ییژگیهاو نماییرگبز به امقدا( ج 

 میکننددوری  دناخشنو یمشتراز ( د

 

 ..........بیمه هنمایند، بیمه ( نمایندگی رموا ییننامهتنظیمآ) 75 رهییننامهشماآ سساابر  .75

 . میباشد اردادقر فطر بیمه شرکت یک فطراز  نمایندگی به ایبیمه تخدما عرضه به زمجا( لفا

 . میباشد اردادقر فطر بیمه شرکت چند فطراز  نمایندگی به ایبیمه تخدما عرضه به زمجا( ب

 . نمیباشد رتخسا ختداپر به زمجا( ج

 .نمیباشد بیمهنامه ورصد به زمجا( د

 

  د؟میشو منجاا چگونهننمایندگا یجهبنددر .76

    ج.ا.ا  یمرکز بیمه توسط لف(ا

  بیمه یشرکتها توسط( ب

    یجهبنددر تمؤسسا توسط( ج

 انیرا انبیمهگر یسندیکا توسط( د 

 

 ؟ستا مانیز عمر بیمه ییژگیهااز و یرز راتعبااز  یک امکد  .77

 . ددمیگر ختداپر ننفعاذی به بیمه سرمایه ارداد،قر رعتباا تمددر  هبیمهشد تفو رتصودر ( لفا 

 . ددمیگر ختداپر ننفعاذی به بیمه سرمایه داد،قر رعتباا متمااز ا پس هبیمهشد تفو رتصودر ( ب

 .دمیشو ختداپر بیمه سرمایه ارداد،قر تمداز  پس هبیمهشد تحیا رتصودر ( ج

 . دمیشو دمستر ختیداپر یبیمهها حق ارداد،قر تمداز  پس هبیمهشد تحیا رتصودر ( د 

 

 دمیگیر تعلق .........  به بیمهنامه ختهوندا باشد تحیادر  بیمه تمد ینقضااز ا پس هبیمهشد چنانچه مختلط عمر بیمهدر   .76

 .  ددمیگر ختداپر.........   به بیمهنامه ختهوندا کندتفو بیمه تمد طیدر  هبیمهشد تیکهرصوو در

  اربیمهگذ -ننفعاذی( ب    هبیمهشد -ننفعاذی( لفا

  بیمهگر- هبیمهشدوراث ( د    ننفعاذی- هبیمهشد( ج

 

 .......... عمرجامع بیمه .71

 . ستا تحیا طشر به عمر بیمه نوعی( ب    .ستا تفو طشر به عمر بیمه نوعی(  لفا

  امهیچکد(  د    .ستا مختلط عمر بیمه نوعی( ج  

 

 ؟چیست( ULدر) جامع عمر بیمه جامعیت  .60

  تفو سرمایه یپذیرفنعطادر ا(ب     حقبیمهها ختداپر عنو یپذیرفنعطادر ا لف(ا
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 .ستا صحیح گزینه سه ( هرد     بیمهنامه حمایتدوره  یپذیرفنعطادر ا (ج

 

  ؟ستا چگونه عمر یبیمهنامههاآن در  یطاشروام و  سقف  .69

  باشد هشد ختداپر یکجا حقبیمه که طشر ینا با سرمایه %01سقف تا کثراحدالف( 

  یخریدزباارزش  %01سقف تا کثراحدب( 

  متما لسادو  حقبیمه کم ستد ختداپراز  پس یخریدزباارزش   %01 انمیز تا کثراحدج( 

  05%دسو خنر با هختشدداپر یحقبیمهها  %81تا  کثراحد د(
 

  ؟ستا انمیز چه به ندگیز یبیمهها یاضیر هخیرذ محلوام از  دمزرکا خنر .62

  حقبیمه محاسبهدر  عمل ردمو فنی دسو خنراز  بیشتر صددر سه( لفا

 حقبیمه محاسبهدر  عمل ردمو فنی دسو خنراز  بیشتر صددر رچها قلاحد( ب

 حقبیمه محاسبهدر  عمل ردمو فنی دسو خنراز  بیشتر صددر سه قلاحد( ج 

  حقبیمه محاسبهدر  عمل ردمو فنی دسو خنراز  بیشتر صددر پنج قلاحد( د 
 

 ؟مینماید دـتأییرا  روـکشاز  رجاـخ به ندگیز یبیمهها تکاییا اریگذوا یطیاشر چهج.ا.ا در  یمرکز بیمه  .63

 زادما مبلغ به  بتـنس باشد وزمتجا لیار ردمیلیا دو مبلغاز  هبیمهشد یک ایبر تفو خطر سرمایه جمع تیکهرصودر( لفا 

 . دشوداده  تشخیص ضافیا حقبیمه لمشموو  دیغیرعا هبیمهشد سالمت ضعیتو تیکهرصودر( ب 

 هیوگرو  ادینفرا یبیمهنامههادر  خطر تجمیع اردمودر ( ج

 .ستا صحیح گزینه سه هر( د 

 

  د؟میشوداده  کترمشا بیمهگر اریسرمایهگذاز  حاصله منافع در نسبت چه به اربیمهگذ اری،سرمایهگذو  عمر بیمهنامهدر  .64

 منافع صددر 01 کثراحدب(     منافع صددر 58 کثرالف( حدا

 منافع صددر 01 د( حداقل     منافع صددر 58 ج( حداقل

 

 ؟میکند عمل چگونه اربیمهگذ به منافعدر  کترمشا دسو ختداپر ردمودر  بیمه شرکت ،ندگیز یبیمهها ییننامهآ طبق  .65

 . میکند ختداپر ایبیمه لسا هر ینقدرا  کترمشا دسو( لفا 

 . ددمیگر ختداپرو  محاسبه بیمه اردادقر ینتهادر ا صرفاًو  نیست ختداپر قابل ایبیمه لسا هر ینتهادر ا کترمشا دسو( ب

 .ددمیگررمنظو یاضیر خایرذ یشافزا یا بیمهنامه سرمایه یشافزا ایبر یکجا حقبیمه انبهعنو ایبیمه لسا هر کترمشا دسو( ج

 .ستا صحیحو ج  لفا گزینه( د 

 

  ؟نددار متقد حقارانیگر بیمهگذدنسبتبهارانبیمهگذازیکامکد،بیمهگر شکستگیور رتصودر ،بیمه نقانو 32 دهما طبق  .66

  عمر یبیمهها شتهر( ب    تومبیلا یبیمهها شتهر( لفا

 مهندسی یبیمهها شته( رد    مسئولیت یبیمهها شتهر( ج

  ؟نیست باطل تیرصو چهدر  ییگرد شخص عضو شکستن یا ننقصا بیمه یا بیمهعمر ،بیمهنقانو 23 دهطبقما .67

 . دشو اربیمهگذ عاید بیمهنامه منفعت تیکهرصودر( ب       .  باشد داده کتباً را دخو ضایتر قبالً شخص آن که تیرصو در( لفا

 . دنشو اربیمهگذ عاید بیمهنامه منفعت تیکهرصودر( د       . باشد ادهکتباً ند را دضایت خورشخص قبالً  آنتیکه رصو در( ج

 

 نصاحبا یاو  ارانبیمهگذو  نبیمهشدگا نیاز به بیمه مؤسسه فعالیت مهادا که ددگر ثابتج.ا.ا  ىمرکز بیمه بر کهاردىمودر  .66

  ؟هددمی منجارا ا یرز تمااقداز ا یکامکدج.ا.ا  یمرکز بیمه ،ستا نهاآ قحقو
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 بیمه مؤسسه مدیریتو  لکنتر گرفتن رختیادر ا( ب     فعالیت نهواپر لبطاالف( ا

  بیمه مؤسسه مدیریت ( تعلیقد   شرکت همدیر هیئت به عموضو کتبی ( تذکرج 

 

 .نماید جلبرا  ..........نظر  تصمیم هرگونه ذتخااز ا قبل ستا مکلف..........بیمه مؤسسه یک شکستگىور رتصودر  .61

 ارانبیمهگذ - بیمه عالیرایشو( ب    بیمه عالیرایشو - مؤسسه مدارانسها لف(ا

  انیرا انبیمهگر یسندیکا - رکشو کل تمحاسبا انیود( د    ج.ا.ا  یمرکز بیمه - هگاداد( ج 

 

 نماید بیمه لقبو..........،دخو ننمایندگا سیلهوبه یاو  ساًرأ اردند بیمه نهواپر که معینى ىشتههار یا شتهدر ر بیمه مؤسسه هر .10

 . میشوند ربرکنا دخو سمتاز  مؤسسه انمدیر( ب  . دمیشو معلقج.ا.ا  یمرکز بیمه سیلهو به فعالیتش نهواپر(لفا

 .ددمیگر لبطاا فعالیتش نهواپر( د   . دبو هداخو زیان دیده رتخسا انجبر به مکلف( ج

 

  ؟ستا زمجا بیمهنامه دتعد بیمه عموضو یک ایبر یطیاشر چه تحت .19

 . نباشد کمتر بیمه عموضواز ارزش  دمتعد یبیمهنامهها بیمه یسرمایهها عمجمو( لفا

 .  نباشد بیشتر بیمه عموضواز ارزش  دمتعد یبیمهنامهها بیمه یسرمایهها عمجمو( ب

 .نیست زمجا یطیاشر هیچ تحت بیمهنامه دتعد ای،بیمه دتعد صلا طبق( ج

 .ستا زمجا یطیاشر هردر  بیمهنامه دتعد ای،بیمه دتعد صلا طبق( د 

 

  ؟میکند تقویترا  بیمه متاغر صلا ،یرز ساسیا لصواز ا یکامکد  .12

 رتخسا بالفصل سبب صلا( ب   متقابل دعتماو ا حسننیت صلالف( ا

 ایبیمه نفع صلا( د      کترمشا صلا( ج  

 

 ؟ستا چگونهآن  بابت رتخسا ختداپر ،باشد بیمهنامه چند پوشش تحت مشخص یسکر یک تیکهرصودر  .13

  دمیشو یافتدر بیمهنامه یکاز  فقط پوشش تحت رتخسا صددر 011.  بیمهنامههادر  مقید یسکر پوشش سهم نسبت به کترمشا صلا طبق( لفا 

 ایبیمه دتعد صلا ( طبقب

 بیمهنامهها هکننددرصا مختلف انبیمهگر بین فقاتو ( طبقج

 . ندارند یتعهد هیچ انبیمهگر سایرو  دشو انجبراول  بیمهگر باید توسط راتخسا ( کلیهد

 

 . ؟ستا صحیح«  فنی حقبیمه»  ردمودر  یرز یگزینههااز  یکامکد .14

   . دمیشو ظلحا یسکر یابیارز یهزینههاآن  محاسبهدر لف( ا

 . ستا یسکر هتأمینکنندو  دمیشو محاسبه فنی لصوا ( مبتنیبرب

   دارد.  سمعکو بطهرا خطر لحتماا تشد با فنی ( حقبیمهج

 .دمیشو ظلحا تتحقیقاو  زشموآ یهزینههاآن  محاسبهدر ( د

 

 دارد؟ رکاویر سرز ملاعواز  یک امبا کد یابی بیمهزارمیخته باازآ لعنصرمحصو .15

           هنمایند ورةمشا و ریهمکا (ب     لف( بیمهنامها

 ستا صحیح گزینه سه ( هرد                  شرکت بیمهرعتباا( ج

 

  ؟ستا مانیز عمر بیمه ییژگیهااز و یرز یگزینههااز  یکامکد  .16

 .  دمیشو ختداپر نفعذی به بیمه سرمایه ارداد،قر رعتباا تمددر  هبیمهشد تفو رتصودر ( لفا



 

 

17 
 

 . ددنمیگر ختداپر جهیو هیچ ارداد،قر تمداز  پس هبیمهشد تحیا رتصودر ( ب

 دارد .  تأمینی جنبه صرفاً مانیز عمر بیمه (ج

  ستا صحیح گزینه سه هر( د

 

 .… ودمحد حقبیمه ختداپر با عمر متما بیمهدر  .17

 .  دمیشو ختداپر نیکسا معموالًو  اوممد ربهطو هبیمهشد گمر نماز تا حقبیمه( لفا

 .  مییابد کاهش یا هشد متوقفدوره،  یک طی ختداپراز  پس حقبیمه ختداپر ار،بیمهگذو  بیمهگر فقاتو با( ب 

 . دمیشو ختداپر یشیافزا رتبهصو معموالًو  اوممد ربهطو هبیمهشد گمر نماز تا حقبیمه( ج

 . میکند تغییر رمتو خنر با متناسب حقبیمه( د

 

  د؟میشوداده  یسکیپوششر چهربدهکا هماند عمر بیمهدر  .16

    گیدفتاراکااز یا تفو لیلدبهوام  ختداپرزبادر  هگیرندضقر ناییاتومعد( لفا

  هبیمهشد مانیدر هزینه( ب

         هبیمهشد ریبیکا( ج

 .ستا صحیحب و ج  گزینه( د

 

  ؟کند می توصیفرا  تحیا طشر به عمر بیمه یرز یها گزینهاز  یک کدام .11

 بیمه تفو رتصورا در  نامه بیمهدر  رجمند سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای  بیمه اردادقر لف(ا 

 .   دازدبپر نفعذی  به معین نماز ینقضااز ا قبل هشد

 طشر بهو  بیمه تمد ینقضارا در ا نامه بیمه سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای  بیمه اردادقر (ب

 .   دازدبپر هشد بیمه تحیا

 طشر بهو  بیمه تمد ینقضااز ا قبلرا  ثابتی سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای  بیمه اردادقر (ج

 .  دازدبپر هشد بیمه تحیا

 ینقضااز ا پس هشد بیمه تفو رتصورا در  بیمه سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای  بیمه اردادقر (د 

 . دازدبپر بیمه تمد

 

  ؟ستا مانیز عمر بیمه یها یژگیاز و یرز یها گزینهاز  یک امکد  .900

 .  دشو می ختداپر نفعذی  به بیمه سرمایه ارداد،قر رعتباا تمددر  هشد بیمه تفو رتصودر  لف(ا 

 .ددگر نمی ختداپر جهیو هیچ ارداد،قر تمداز  پس هشد بیمه تحیا رتصودر  (ب 

 دارد.   تأمینی جنبه صرفاً مانیز عمر بیمه (ج

 .  ستا صحیح گزینه سه هر (د 

 

 

  ؟ستا عمر متما بیمه یها یژگیاز و یرز یها گزینهاز  یک امکد  .909

 .  اردند کامل پزشکی تمعاینا به زینیا (ب  . هدد می پوشش بیفتد قتفاا که نماز هررا  هشد بیمه گمر گر بیمه لف(ا

 .   ستا صحیح گزینه سه هر (د    دارد.   نیز اریگذ سرمایه جنبه ،تأمینی جنبه بر وهعال (ج
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و  دشو می مشخص بیمه عموضو ها نامه بیمه کلیهدر » : ستا بیمه عقد صحت یطاشراز  یک امکد به طمربو رتعبا ینا  .902

 تک باید رتصو یندرا که کند ( بیمه نامه بیمهدر  ر)مذکو صلیا اتخطر بر وهعال نیزرا  ضافیا اتخطر نداتو می ارگذ بیمه

 کند. مشخصرا  ستیاخودر ضافیا اتخطر تک

    طرفین هلیتا (ب                 معامله جهت عیتومشر لف(ا

 طرفین نیت حسن (د         معامله ردمو معین عموضو (ج

 

   ؟نیست صحیح یرز اردمواز  یک امکد بیمه نقانو طبق  .903

 .  باشد کتبى سند موجب به بایدآن  یطاشرو  بیمه عقد (لفا

 . دشو قید نامه بیمهدر  صریح رطو به باید که ستا اردیمواز  ثهدحا عقوو رتصودر  گر بیمه تعهد انمیز (ب

 دارد.  متقد حق هشد بیمه لما بر رىطلبکا هرگونه مقابلدر  بیمه حق به نسبت گر بیمه (ج 

 .  ددگر منعقد ارگذ بیمهو  گر بیمه بین شفاهی رتبه صو نداتو میآن  یطاشرو  بیمه عقد (د 

 

  ؟ستا یرز یها گزینهاز  یک امکد ظایفاز و جیرخا یا خلیدا تمؤسسااز  ریختیاا تکاییا یها بیمه لقبو   .904

     انیرا انگر بیمه یسندیکا (ب      ییو دارا دیقتصاا رمووزارت ا لف(ا 

   بدنی یها رتخسا تأمین وقصند (د          ا        ج.ا. یمرکز بیمه (ج

 

 .  یابد می سمیتر عضااز ا نفر..........  قلاحد رحضو با بیمه عالی رایشو جلسه  .905

 6د(   8ج(   4ب(       3لف(  ا

 

  ؟میکند یافتدر کجارا از  دخو فعالیت زمجو بیمه سمیر کچوئرا  .906

   بیمه صنعتای  حرفه نجمنا (ب          ج.ا.ا یمرکز بیمه لف(ا

    انگر بیمه یسندیکا (د           بیمه یها شرکت (ج

 

  ؟ستا چگونهآن  بابت رتخسا ختداپر ،باشد نامه بیمه چند پوشش تحت مشخص یسکر یک تیکهرصودر .907

   ها نامه بیمهدر  مقید یسکر پوشش سهم نسبت به کترمشا صلا طبق لف(ا

 . دشو می یافتدر نامهای   بیمه یکاز  فقط پوشش تحت رتخسا صددر011 بیمه دتعد صلا طبق (ب

   ها نامه بیمه هکننددرصا مختلف انگر بیمه بین فقاتو طبق (ج

 .ندارند یتعهد هیچ انگر بیمه سایرو  دشو انجبراول  گر بیمه توسط باید راتخسا کلیه (د

  ؟ستا صحیح « فنی حق بیمه»   ردمودر  یرز یها گزینهاز  یک امکد  .906

 .دشو می ظلحا یسکر یابیارز یها هزینهآن  محاسبهدر  لف(ا

 . ستا یسکر هکنند تأمینو  دشو می محاسبه فنی لصوا بر مبتنی (ب

 . رددا سمعکو بطهرا خطر لحتماا تشد با فنی بیمه حق (ج

 . دشو می ظلحا تتحقیقاو  زشموآ یها هزینهآن  محاسبهدر ( د

 

 ؟یدآ می ستد به چگونه خطر هر تحققاز  ناشی رتخسا میانگین  .901

  تحقق قابل رتخسا ادتعد بر تحقق قابل رتخسا جمع نسبتاز  لف(ا

   یسکر بیمه حقو  بیمه عملیاتی یها هزینهو  رنتظاا ردمو فنی دسو جمعاز  (ب

  خطر هر لحتماا تشددر  هشد بیمه سرمایه بضراز  (ج
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  نامه بیمه پوشش تحتارزش  بر تقسیم رتخسا انمیزدر  بیمه ردموارزش  کل بضراز  (د

 

  ؟ستا هگادر داد بیمه اردادقراز  عفاد یها هزینه ختداپر لمسئو گر مهبی ،بیمه یهااردادقر قانونی یژگیو امکد سساابر  .990

 دنبو فیدتصا (د           نعااذ (ج    دنبو شخصی (ب         دنبو وطمشر لف(ا 

 

  د؟شو می بمحسو جزئیو  ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص یرز اردمواز  یک امکد  .999

    چشمدو  هر کامل نابینایی (ب          زدن فحر ناییاتوو  رتقددادن  ستازد لف(ا

 پایین فک شتندابر (د                شگودو  هر کامل ییاناشنو (ج 

 

  د؟شو نمیداده  پوشش ادثحو بیمهدر  یرز اردمواز  یک  امکد .992

   عضو قطع (د             پزشکی یها هزینه (ج        تفو (ب            کشیدخو (لفا 

 

 یا لعزو  شوند می بنتخاا......  ایبر بیمه شرکتو  هنمایند نمیا تختالفاا به سیدگیر هیئت عضو ننمایندگااز  هریک  .993

 ..........   نهاآ بنتخاا تجدید

 . ستا بالمانع - لسا یک(ب    .    نیست بالمانع  - لسا یک (لفا 

   .نیست بالمانع - لسا سه (د              .ستا بالمانع - لسادو  (ج 

 

 او ..........  به متعلق یپرتفواز  حاصل دسورا در  هنمایند نداتومی بیمه شرکت  .994

 هنمایند نهما به ختیداپر یها دمزرکا عمجمو صددر 05از  نباید ختداپر قابل دسو ،هدد کترمشا ندگیای زبیمه یها شتهر کلیهدر  لف(ا

 . باشد بیشتر نظر ردمو لساای در  بیمه تعملیا بابت

 ختیداپر یها دمزرکا عمجمو  01از % نباید ختداپر قابل دسو ،هدد کترمشا ندگیز یها بیمه یستثناا بهای بیمه یها شتهر کلیهدر  (ب

 .  باشد بیشتر نظر ردمو لساای در  بیمه تعملیا بابت هنمایند نهما به

 به ختیداپر یها دمزرکا %08از  نباید ختداپر قابل دسو عهد. مجمود کترمشا عمر یها بیمه یستثناا به بیمه یها شتهر کلیهدر  (ج

 .  باشد بیشتر نظر ردمو لساای در  بیمه تعملیا بابت هنمایند نهما

 بابت هنمایند نهما به ختیداپر یها دمزرکا  %01از نباید ختداپر قابل دسو عمجمو ،هدد کترمشا الموای ا بیمه یها شتهدر ر فقط (د

 . باشد بیشتر نظر ردمو لساای در  بیمه تعملیا

 

  

 را .......  بیمه نمایندگی نموآز اریبرگز نداتو میج.ا.ا  یمرکز بیمه ،بیمه عالی  رایشو 75رهشما نامه ئینآ طبق  .995

 .  نماید تفویض بیمه ههشکدوپژ یا حصالذی  شیزموآ تمؤسسا یا بیمه یها شرکت به (لفا 

 . نماید تفویض انگر بیمه یسندیکا به( ب 

 .   هدد منجاا ختصاصاًا دخو (ج 

 .نماید تفویض بیمه ننمایندگا صنفی نجمنا به (د 

 

 ؟ستا ادیفرا چهاز  متشکل هنمایند تتخلفا به سیدگیر کمیته  .996

  بیمه ننمایندگا صنفی نجمنا منتخب نفر یکو  بیمه شرکت همدیر هیئت بنتخاا به نفردو  لف(ا

   بیمه ننمایندگا صنفی نجمنا منتخب نفرو دو  بیمه شرکت همدیر هیئت بنتخاا به نفر یک (ب

 ج.ا.ا   یمرکز بیمه منتخب نفر یکو  بیمه شرکته مدیر هیئت بنتخاا به نفر سه (ج

 ج.ا.ا یمرکز بیمه منتخب نفرو دو  بیمه شرکت همدیر هیئت بنتخاا به نفر یک (د
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  د؟شو می بمحسو مانیز عمر بیمه معایباز  یرز راتعبااز  یک امکد   .997

  مشخص نماز به نامه بیمه تمد یتودمحد (ب           کم نسبتاً بیمه حق لف(ا

      لپوارزش  لتنز به نسبت نیانگر کاهش (د     مخفف سرمایهو  خریدزبا حق دجوو معد (ج

 

 ..........  ،تجدیدپذیر مانیز عمر بیمهدر   .996

 . ددگر تمدید بیمه حق یشافزا با صرفاًو  جدید پزشکی تمعاینا منجاا ونبد ،بیمه تمد ینقضااز ا پس نداتو می نامه بیمه لف(ا

 .  ددگر تمدید جدید پزشکی تمعاینا منجاا با ،بیمه تمد ینقضااز ا پس نداتو می نامه بیمه( ب

 . ددگر می تمدید مشخص مانیز یهاو در دوره  توماتیکا رتصو به نامه بیمه (ج

  . ستا تمدید قابل هما یک تمد به نامه ( بیمهد

 

 .......... (ربدهکا ه)ماند رعتباا عمر بیمه  .991

 .  هدد می ارقر پوشش تحترا  نهندگاردعتباا عمر که ستای ا بیمه لف(ا 

 .  هدد می ارقر پوشش تحترا  مالی تمؤسساو  ها بانک نکنارکا که ستای ا بیمه (ب 

 . نماید می بیمه نمدیو رعساا یا گمر مقابلرا در  رطلبکا که ستای ا بیمه (ج 

 .هدد می ارقر پوشش تحترا  ننیااندز بدهی که ستای ا ( بیمهد 

 

 ؟ستا یرز اردمواز  یک امکد عمر یها بیمه اریگذ قیمتدر  مؤثر ملاعو  .920

 .ستا صحیح گزینه سه هر (د          رسربا هزینه (ج    فنی دسو خنر (ب        تفو لحتماا (لفا  

 

 . نماید لساج.ا.ا ار یمرکز بیمه بهرا  وشفر ننمایندگا تمشخصا فهرست ریکبا هما..........  هر ستا موظف بیمه شرکت  .929

   شش (د           رچها (ج    سه (ب     دو         لف(ا 

 

   ؟کند می توصیفرا  تفو طشر به عمر بیمه ،یرز یها گزینهاز  یک امکد  .922

 بیمه تفو رتصورا در  هـنام بیمهدر  رجمند سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهآن  رد کهای  بیمه اردادقر لف(ا

 .   دازدبپر نفعذی  به معین نماز ینقضااز ا قبل هشد

 بیمه تحیا طشر بهو  بیمه تمد یاـنقضرا در ا ابتیـث رمایهـس ،هـبیم حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای  بیمه اردادقر (ب

 .    دازدبپر هشد

 بیمه تحیا طشر بهو  بیمه تمد یاـنقضاز ا قبلرا  ثابتی سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای بیمه اردادقر (ج

 .  دازدبپر هشد

و  بیمه تمد لطودر  هشد بیمه  توـف رتصورا در  بیمه سرمایه ،بیمه حق یافتدر مقابلدر  کند می تعهد گر بیمهدر آن  کهای  بیمه اردادقر( د

 .   دازدبپر تمد ینقضااز ا پساو  تحیا یا

 

 .دشو ارشگزج.ا.ا  یمرکز بیمه به باید ربا یک..........  هر ارانگزرکا یا ننمایندگااز  ارانگذ بیمه شکایت به طمربو تشاارگز  .923

    همادوازده  (د         هما نه (ج    هما شش (ب         هما سه لف(ا 

 

 از ..........   ستا رتعبا بیمه عقددر  بیمه عموضو ،بیمه نقانو 9دهما طبق  .924

   لحاقیها  (د        .دشو می بیمه که نچهآ( ج   رتخسا (ب          بیمه حق (لفا
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  د؟شو قید صریح رطو به نامه بیمهدر  باید که ستا اردیمو ءجز یرز اردمواز  یک امکد ،بیمه نقانو 3دهما طبق  .925

 .  ستا صحیح گزینه سه هر (د          بیمه حق(ج    اردادقر دنعقاا یخرتا (ب      ارگذ بیمهو  گر بیمه سما (لفا

 

 . ثه ..........دحا عقوو رتصودر ،بیمه نقانو 95 دهما طبق  .926

 . برساند گربیمه عطالا بهروز  08 فظررا  ثهدحا عقوو تبامر د،خو عطالا یخرتااز  ستا موظفارلف( بیمهگذا

 .سانیدر هداخو گر بیمه عطالا بهرا  عموضو مناسب فرصتدر  ارگذ بیمه (ب

 . اردند یتعهد ارگذ بیمهو  دشوداده   عطالا گر بیمه به حصالذی  جعامر توسط بایستی ثهدحا عقوو تبامر (ج

 .برساند گر بیمه عطالا بهرا  ثهدحا عقوو عموضو هما یک فظر ستا مکلف ارگذ بیمه (د

 

 ........... بعتصاا -رششو -جنگ از ناشی راتخسا ،بیمه 26 نقانو دهما طبق .927

 . نیست ختداپر قابل حالتی هیچدر  لف(ا

 .  باشد می گر بیمه تعهددر ( ب

 .  باشد هشد طشر نامه بیمهآن در  فخال نکهآ مگر دبو هدانخو گر بیمه تعهددر  (ج

 .ستا  ختداپر قابل حالت همهدر  بعتصاو ا رششو لیو نیست ختداپر قابل ( جنگد

 

 . یدآ می بهعمل..........  طبق شکستهور بیمه مؤسسه تصفیه  .926

    بیمه نقانو (ب                               رتتجا نقانو لف(ا 

 بدنی یها رتخسا تأمین وقصند نیناقو (د               انیرا انگر بیمه یسندیکا نیناقو (ج

 

 ؟ستج.ا.ا ا یمرکز بیمه ظایفاز و یرز یها گزینهاز  یک امکد  .921

   نهاآ قحقو نصاحباو  نشدگا بیمهو  ارانگذ بیمه قحقواز  حمایت (ب     انیردر ا بیمه مرا یتاهدو  تعمیمو  تنظیم لف(ا 

 .ستا صحیح گزینه سه هر (د      بیمه تمؤسسا فعالیت بر لتدو رتنظا لعماا (ج

 

  ؟ستا هایی بیمه چه شامل رتخسا انجبر صلا ایجرا قلمرو  .930

     امکد هیچ (د           عمر بیمه (ج    الموا بیمه (ب         صشخاا بیمه لف(ا 

 
 
 

 .......... همیشه رتخسا یک صلیا علت  .939

 .ستا علت تنها (د        .ستا غالب علت (ج   ست ا علت خرینآ (ب    .     ستا علت لیناو لف(ا 

 

 ؟چیست بیمه ساسیا  یژگیو  .932

 ستا صحیح گزینه سه هر (د       رتخسا شتناگذ اكشترا (ج    متاغر ختداپر (ب        یسکر لنتقاا (لفا  

 

 ؟ستا صحیح «یسکر لنتقاا» رتعبا ردمودر  یرز یها گزینهاز  یک امکد  .933

 .  ستا رتخسا عقوو مهنگا به متاغر ختداپر معنی به لف(ا

 دارد.   ارقر رتخسا ختداپر ایبر هشد بیمه به نسبت یتر یقو مالی ضعیتدر و معموالً که دشو می منتقل یگر بیمه به هشد بیمهاز  خالص یسکر یعنی (ب

 .  ستا ارانگذ بیمه بین یسکر لنتقاا معنی به (ج

 .ستا ارگذ بیمهو  گر بیمه بین یسکر دنکر کاسه یک رمنظو (د
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  ؟کیست هعهد بر ادثحو یها بیمهدر  عضو نقص متاغر تعیین  .934

   ارگذ بیمه معتمد پزشک (لفا

  گر بیمه معتمد پزشک (ب

   پزشکآن دو  بنتخاا به یگرد پزشک یکو  ارگذ بیمهو  گر بیمه پزشکاز  متشکل پزشکی نکمیسیو (ج

  قانونی پزشکی (د

 

 . دشو می ختداپر........  بهو  هشد تعیین........  سساابر تفو متاغر ادی،نفرا ادثحو نامه بیمهدارای  هشد بیمه تفو رتصودر   .935

    ارگذ بیمه - نامه بیمه سرمایه (ب             نفعذی  - یهد (لفا 

         ارگذ بیمه  - یهد( د       نفع ذی - نامه بیمه سرمایه( ج

 

 از:   تندرعبا ادثحو بیمهدر  صلیا یها پوشش  .936

 ئمدا گیدفتاراکااز (ب               عضو نقصو  تفو (لفا

 ستا صحیحو ب  لفا گزینه (د            نهروزا متاغر (ج

 

 از:  تندرعبا ادثحو بیمه ضافیا یپوششها  .937

    نهروزا غرمت (ب           پزشکی یها هزینه( لفا 

 .ستا صحیحب  و لفا گزینه (د          گیدفتاراکاو از عضو نقص ت،فو (ج 

 

 ؟ستا عمر بیمه صخصو به ها بیمه به طمربو هزینه ددمیگر فحذ خرید سبداز  که یچیز لیناو نیایرا جامعه فرهنگدر  اچر  .936

 . دشو می نصب عمر یها بیمه ردمودر  کمی تبلیغاتی یتابلوها شهرها سطحدر  نچو لف(ا

 . ننددا می تجملیو  وریغیرضر ،لوکس یکاال یکرا  عمر یها بیمه جامعه ادفرا کثرا نچو (ب

 . یکدیگرند مشابه اردمو  51در % که میشوند حیاطر یعمر یها بیمه رکشودر  نچو (ج

 ستا صحیحو ج  لفا گزینه (د

 

 ؟ستا ارگذ بیمه یسواز  فسخ اردمو ءجز یرز یها گزینهاز  یک امکد  .931

 .دازدنپر موقع بهرا  بیمه حق ارگذ بیمه که تیرصودر لف(ا

 یابیدر ارز قعوا فخال راتظهاا یا هنشد معالا مطالبو  بنماید قعوا فخال راتظهاا یا نماید دداریخو مطالبی رظهااز ا اً سهو ارگذ بیمه چنانچه (ب

 .باشد مؤثر خطر

 .   دشو متوقف لیلد هر به گر بیمه فعالیت که تیرصودر (ج

  .ستا صحیحو ب  لفا ( گزینهد

 

  ؟چیست هنمایند دمزرکا ختداپر یمبنا  .940

  فنی هخیرذ وهعال به قانونی ختهوندا (ب          هشد ختداپر بیمه حق لف(ا

 رتخسا (د  و اداری         عمومی یها ( هزینهج 

 

 . دازدپر میوی  به بیمه عموضو یسکر عقوو رتصورا در  تعهد ردمو سرمایه گر بیمه که ستا شخصی..........  ،عمر بیمهدر ( 930

 ارگزر( کاد                هکنند دهستفاا (ج         گر بیمه (ب           بیمه هنمایند لف(ا 
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 ؟ستا مانیز عمر بیمه یها یژگیاز و یرز یها گزینهاز  یک امکد  .949

 . دشو می ختداپر نفعذی  به بیمه سرمایه ارداد،قر رعتباا تمددر  هشد بیمه تفو رتصودر ( لفا

 .  ددگر نمی ختداپر جهیو هیچ ارداد،قر تمداز  پس هشد بیمه تحیا رتصودر ( ب

 دارد.   تأمینی جنبه صرفاً مانیز عمر بیمه( ج

 .  ستا صحیح گزینه سه هر (د

 

  ؟ستا عمر متما بیمه یها یژگیاز و یرز یها گزینهاز  یک امکد  .942

 .   اردند کامل پزشکی تمعاینا به زینیا (ب  .  هدد می پوشش بیفتد قتفاا که نماز هررا  هشد بیمه گمر گر بیمه (لفا 

 .  ستا صحیح گزینه سه هر (د    دارد.   نیز اریگذ سرمایه جنبه ،تأمینی جنبه بر وهعال (ج

 

 حاضرآن،  به نسیدر ایبر شخص که سببیو  : » جهت ستا بیمه عقد صحت یطاشراز  یک امکد به طمربو رتعبا ینا   .943

  «؟باشد وعمشر د،میشو یند لقبوو  تعهد به

    طرفین هلیتا (ب           معامله جهت عیتومشر (لفا 

  طرفین نیت حسن (د           معامله ردمو معین عموضو (ج 

 

   ؟ستا یرز یها گزینهاز  یک امکد ظایفاز و جیرخا یا خلیدا تمؤسسااز  ریختیاا تکاییا یبیمهها لقبو  .944

     انیرا انگر بیمه یسندیکا (ب        ییو دارا دیقتصاا رمووزارت ا لف(ا

  بدنی یها رتخسا تأمین وق( صندد           ج.ا.ا یمرکز بیمه (ج

 

  دد؟گر می تشکیل لسادر  ربا چند دیعا عمومی مجمع ی،گر بیمه.ا.ا و ج یمرکز بیمه تأسیس نقانو سساابر  .945

   4 (د             3 (ج      2 (ب             0 لف(ا 

 

 ؟نیست صحیح ادثحو نامه بیمه ردمودر  یرز تجمالاز  یک  امکد  .946

 .   ددگر می ختداپر نفعذی  به نامه بیمه سرمایه ،نامه بیمه لمشمو اتخطراز  یکی عقوو علت به هشد بیمه تفو رتصودر  لف(ا

 .  دشو می ختداپر متاغر انعنو به بیمه سرمایهاز  یصددر ه،شد بیمه کلی ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص رتصودر ( ب

 . دشو می ختداپر متاغر انعنو به بیمه سرمایه صددرصد ه،شد بیمه کلی ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص رتصودر  (ج

 .دشو می ختداپر متاغر انعنو به بیمه سرمایهاز  یصددر ه،شد بیمه جزئی ئمدا گیدفتاراکاو از عضو نقص رتصودر  (د

 

 . ؟ستا صحیح  «همخاطر » رتعبا ردمودر  یرز یگزینههااز  یکامکد  .947

  . گویند همخاطر رت،خسا علت لف( بها

 . هددمی یشافزآن را ا یاو  دهکر دیجارا ا تیرخسا تحقق لحتماا که ستا ضعیتیو همخاطر( ب

 . گویند همخاطر یبیمهگر رسربا یهزینهها بهج( 

 . میکند منتقل ییگرد بهرا  بیمه شرکت اتتعهداز  قسمتی یا متما که ستا بیمه تعملیااز  نوعی( د

 

 ......... ای،بیمه نفع صلا بنابر  .946

 . ستا نفعذی میکند بیمه نچهآ یبقادر  اربیمهگذ( ب  .ستا متقابل اربیمهگذو  بیمهگر منافع( لفا 

 . ندهدرخ  تیرخسا که ستا یندر ا منافعش بیمهگر( د .ندهدرخ  تیرخسا که ستا یندر ا منافعش اربیمهگذ( ج

 

 . ست.........ا ممکن رتخسا تشدو  ........ نهادر آ رتخسا عقوو لحتماا که ستا یسکهاییر ایبر بیمه خرید لویتاو  .941
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  باال ،پایین( د   پایین ،پایین( ج   باال ،باال( ب   پایین ،باال( لفا

 

 . ؟نیست صحیح  «بستهوا بیمه شرکت»ردمودر  یرز یگزینههااز  یکامکد  .950

 . میکند لکنترو  دیجاآن را ا درما بیمه شرکت که ستا دینها( لفا

 .میکند همافر بیمه پوشش د،خو سهامی شرکت نمالکا یا مالک ایبر که ستا ایبیمه شرکت( ب

 . ستا هشد تأسیس نهاآ هجمعشد ییسکهار دنبیمهکر ایبر شرکتهااز  هیوگر توسط( ج 

  کند دیجاا یگرد لسا به لیکسااز  هزینهها بین دییاز وتتفا ستا ممکن بستهوا بیمه شرکتاز  دهستفاا( د

 

 ؟ستا یرز یگزینههااز  یکامکد رتخسا عقواز و قبل یسکر مدیریت افهدا  .959

  نیانگر کاهش( ب    منابعاز  بهینه دهستفاا( لفا

 .ستا صحیح گزینه سه هر( د    قانونی تماالزا عایتر( ج

 

 از جوهیو  یا جهوختداپر درازای میکند تعهد فطر یک آن موجب به که ستا یبیمهعقد ،بیمهنقانو 9 دهطبقما   .952

 . نامند.......... را تعهد فطر..........ورا متعهد نماید انجبر را وارده رتخسا ثهدحا وزبر یا عقوو رتصودر یگرد فطر

 

  نفعذی ،حقبیمه( ب           بیمهگر ار،بیمهگذ( لفا

 نفعذی( د            اربیمهگذ ،بیمهگر ( ج  

 

 ؟نیست صحیح یرز راتعبااز  یکامکد خطر تشدید موقعدر  ،بیمه  نقانو  96 دهما طبق  .953

 .کند دپیشنها اربیمهگذ به دهمعیننمورا  ضافها حقبیمهدارد  حق بیمهگر ،باشد اربیمهگذ دخو عمل نتیجهدر خطر تشدید گرا( لفا

 . کند دپیشنها اربیمهگذ به دهمعیننمورا  ضافها حقبیمهدارد  حق بیمهگر ،نباشد اربیمهگذ دخو عمل نتیجهدر خطر تشدید گرا( ب

 . کند دپیشنها اربیمهگذ به دهمعیننمورا  ضافها حقبیمه اردند حق بیمهگر ،نباشداربیمهگذ دخو عمل نتیجهدر خطر تشدید گرا( ج 

و  کند دپیشنها اربیمهگذ به دهنمو معینرا  ضافها حقبیمهدارد  حق بیمهگر ،باشد اربیمهگذ دخو عمل نتیجهدر خطر تشدید گرا( د

 .کند فسخرا  اردادقر ندامیتو بیمهگر د،نشو ضافها حقبیمه ختداپر و قبولی به حاضر اربیمهگذ تیکهرصودر

 

 خصوصیتاز  یکامکد بیانگر ،کندرد  یا لقبوآن را  یگرد فطرو  نماید معینرا  عقد یطاشر همه عقد طرفیناز  یکی ینکها  .954

  ؟ستا بیمه عقد

 دنبو ( مستمرد   دنبو لحاقیا( ج   دنبو ( تشریفاتیب   دنبو ض( معو لفا

 

 ریجباا تکاییا بیمه سهمیه زادمااز  صددر ..........  دلمعا دبو هداخو موظف میکنند فعالیت انیردر ا که بیمه تمؤسسا  .955

 .نمایند ارگذج.ا.ا وا یمرکز بیمه به مینمایند تکاییا بیمه رجخادر  که یطیاشر نهما بارا  دخو مستقیم تمعامالاز 

 58د(    81ج(   31ب(    28الف(  

 

 چند یا یک بهاز آن  ناشی اتتعهدو  قحقو کلیه بارا  دخو یپرتفواز  قسمتی یا متما ..........  نندامیتو بیمه تمؤسسا  .956

 .کنند ارگذوا یگرد زمجا بیمه مؤسسه

   پرتفو هکنندلقبو و یپرتفو هکنندارگذوا بیمه یشرکتها مدیرعامل فقتامو بالف( ا

  انیرا انبیمهگر یسندیکا فقتامو ( باب

      ییو دارا دیقتصاا رمووزارت ا فقتامو ( باج 



 

 

25 
 

 . عالیبیمهرایشو تصویبج.ا.ا و  یمرکز بیمه فقتامو ( باد

 

  ؟ستا عالیبیمهرایشو ظایفاز و یرز یگزینههااز  یکامکد  .957

 . دگیر ارقر بیمه تمؤسسا دهستفاا ردمو باید که نامهازتر نمونه لف( تصویبا

 تکاییا یبیمهها رموا بر رتنظاو  بیمهنامهها عمومی یطاشر وبیمه تمعامال اعنوا ( تعیینب

  بیمه تمؤسسا فعالیتو  بیمه مرا یتاهد ایبر زمال یئیننامههاآ تصویب( ج 

 .ستا صحیح گزینه سه ( هرد

 

 ؟نیست یابیزاربادر  صرفهجویی یهاهشیوءجز یرز یگزینههااز  یکامکد  .956

 منابع زی( متمرکزساب    نمشتریااز  دمجد یدزد( با لفا 

 نمشتریا به دادن داش( پاد     ثابت یهزینهها ( کاهشج 

 

 قیقد یبهنحورا  ایبیمه ییسکهااز ر ریبسیا حقبیمه انمیز تا زدمیسا درقارا  انبیمهگر یرز یگزینههااز  یکامکد  .951

 ؟کنند یابیارز

 متاغر صلا( د    رتخسا انجبر صلا( ج         حسننیت یعالا حد صلا( ب       رگبز ادعدا نلف( قانوا 

 ....... ادث،حو بیمهدر  تفواز  ثه غیردحا عقوو محض به  .960

 نمایند مطلعرا  بیمهگرروز  01 فظر موظفند اربیمهگذ یا هلف( بیمهشدا

  نیستند بیمهگر دنمطلعکر به موظف اربیمهگذ یا ه( بیمهشدب 

 برسانند بیمهگر عطالا به کتباًرا  تبامر ثهدحا عقواز و بعدروز  08 فظر موظفند اربیمهگذ یا ه( بیمهشدج

 .نمایند مطلعرا  بیمهگر هیکما فظر موظفند اربیمهگذ یا ه( بیمهشدد 

 

را  بیمهنامه نمخفف شد ستاخودر لسا 2از  پسو  گرفته ارقرتحیاو  تفو خطر مختلط بیمه پوشش تحت ای هبیمهشد  .969

  ؟شد هداخو تقسیم چگونه مخفف بیمهنامهسرمایه یندر ا .مینماید

  یاضیر ختهوندا سساا( برب   بیمهنامه دموجو یسرمایهها نسبت لف( بها

 خریدزباارزش  سساا( برد    اربیمهگذ ستاخودر سساا( برج

 

 ؟میکند توصیفرا  تحیا طشر به عمر بیمه یرز یگزینههااز  کدام یک   .962

 هبیمهشد تفو رتصورا در  بیمهنامهدر  رجمند سرمایه ،حقبیمه یافتدر مقابلدر  میکند تعهد بیمهگردر آن  که ایبیمه اردادلف( قرا 

 .  دازدبپر نفعذی به معین نماز ینقضااز ا قبل

 تحیا طشر بهو  بیمه تمد ینقضارا در ابیمهنامه سرمایه ،حقبیمه یافتدر مقابلدر  میکند بیمهگرتعهددرآن  که ایبیمه ارداد( قرب

 .دازدبپر هبیمهشد

 تحیا طشر بهو  بیمه تمد ینقضااز اقبلرا  ثابتی سرمایه ،حقبیمه یافتدر مقابلدرمیکند تعهد بیمهگردر آن  که ایبیمه اردادقر( ج

 .دازدبپر هبیمهشد

 تمد ینقضااز ا پس هبیمهشد تفو رتصورا در  بیمه سرمایه ،حقبیمه یافتدر مقابلدر  میکند تعهد بیمهگردر آن  که ایبیمه اردادقر( د

  دازدبپر بیمه

 

  ؟ستا عمر متما بیمه ییژگیهااز و یرز یگزینههااز  یکامکد  .963

 .  اردند کامل پزشکی تمعاینا به زینیا( ب  هددمی پوشش بیفتد قتفاا که نماز هررا  هبیمهشد گمر بیمهگرلف( ا 

 . ستا صحیح گزینه سه هر( د     .دارد نیز اریسرمایهگذ جنبه ،تأمینی جنبه بروهعال( ج
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  ؟ستا حتمی بیمهنامه سرمایه ختداپر رتصو هردر  ،عمر بیمهاعنواز ا یکامکددر   .964

  مانیز دهسا عمر ( بیمهب    مختلط عمر بیمه لف(ا

 تحیا طشر به عمر ( بیمهد     عمر متما ( بیمهج

 

 ست.ا یافته ترکیب دیصعو ازینداپس عامل یکو  لیونز سرمایه با موقت بیمه یکاز   ........  بیمه  .965

 تحیا طشر به ( عمرد   مختلط ( عمرج   مانیز دهسا ( عمرب  عمر ملف( تماا

 

  ؟ستا متغیر عمر بیمه ییژگیهااز و یرز اردمواز  یکامکد .966

 . ستا اربیمهگذ هبرعهد اریسرمایهگذ یسکر( ب   . ستا متغیر تفواز  پس ییاامز( لفا

 .ستا صحیح گزینه سه هر( د . میکند عمل داربهااوراق  صنعت بر حاکم نیناقو تحت( ج

 

  ؟ستا صحیح منافعدر  کترمشا ردمودر  یرز یگزینههااز  یکامکد  .967

 . دمیشو ندگیز یبیمهها اعنوا شامل منافعدر  کترلف( مشاا

  میباشند سهیم رمذکو یبیمهها تمعامال عمجمواز  حاصل منافع صددر 58 قلاحددر  ندگیز بیمه ارانبیمهگذب( 

 . دنمیگیر تعلق مانیز تفو خطر یبیمهها ارانبیمهگذ به منافعدر  کترمشا( ج

 .نددار بیمه شرکت توسط یاضیر خایرذ اریسرمایهگذاز  حاصل منافعاز  انبیمهگر با نیکسا سهم عمر بیمه ارانبیمهگذ( د

 

 خاص ذینفعمسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه گذار و سایر اش  75نامه  براساس آئین  .966

رداد ای موضوع قرا بیمه در رابطه با عملیات غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وی ،که ناشی از عمد، تقصیر

 عهده کیست؟ نمایندگی بیمه باشد به

 .صورت تضامنی بر عهده شرکت بیمه و نماینده است به( ب   الف( برعهده بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.

 هیچکدام د(    برعهده کارکنان و یا بازاریابان است.ج( 

 

     نمایندگی به امور دیگری نیز اشتغال داشته باشد؟ بر آیا نماینده حقیقی میتواند علاوه   .961

 . عالی اشتغال داشته باشد های آموزشی در مؤسسات آموزش فقط میتواند به سمتالف(  

 فقط باید به شغل نمایندگی اشتغال داشته باشد. (ب

 امکان اشتغال در تمام سازمانهای دولتی و غیردولتی وجود دارد.  (ج

 هیچکدام (د

 

 ای در صورت تخلف و با اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ایران با تصمیم هیئت و یا کمیته لغو شود: اگر پروانه فعالیت نماینده   .970

 ای داشته باشد.  الف( این شخص هرگز نمیتواند فعالیت بیمه

 این شخص میتواند درمدت لغو پروانه، در شرکت بیمه دیگری فعالیت داشته باشد.  (ب

ی عنوان نماینده بیمه و یا کارگزار رسم از لغو پروانه برای مدتی که هر یک از مراجع مذکور تعیین میکنند، به این شخص نمیتواند پس (ج

 بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد.

 هیچکدام (د

ای ه بر چه اساسی شرکت بیمه میتواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در رشته  .979

                                                       ای را به نمایندگان تفویض نماید؟ مختلف بیمه

  براساس درجه بندی نمایندهب(   الف( براساس سرمایه نماینده 
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 د( براساس مدرك تحصیلی نماینده  ج( براساس سابقه کار نماینده

 

 قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت لغو میشود؟  .972

 نامه نمایندگی را از دست بدهد. الف( درصورتیکه نماینده حقیقی، هر یک از شرایط مقرر در آیین

 در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی  (ب

 با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل (ج

 صحیح است.هر سه گزینه  (د

 

 کدام گزینه در مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟   .973

 بیمه بیمه نامه افزایش یابد، میزان کارمزد تغییر نمیکند. الف( درصورتیکه به هر علت میزان حق

 بیمه بیمه نامه کاهش یابد، میزان کارمزد تغییر نمیکند. درصورتیکه به هر علت میزان حق (ب

 .بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد، به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت علت میزان حقدرصورتیکه به هر  (ج

 بیمه خالص میباشد. مبنای پرداخت کارمزد، حق (د

 

 عالی بیمه کدام گزینه صحیح است؟ شورای 63نامه شماره  طبق آیین   .974

 مجاز است. 83نامه شماره  آیینالف( پرداخت هرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرشده در 

 غیر مجاز و ممنوع است. 83نامه شماره  پرداخت هرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرشده در آیین (ب

 با مجوز بیمه مرکزی مجاز است. 83نامه شماره  پرداخت هرگونه کارمزد بیش از میزان ذکرشده در آیین (ج

 هیچکدام (د

 

 میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است؟ سال انتخاب 3کدام یک از اعضای شورای عالی بیمه برای مدت   .975

       مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران (الف 

 رئیس کل بیمه مرکزی  (ب

  معاون وزارت بازرگانی       (ج

 معاون وزارت تعاون و امور روستاها  (د

  

 کدام گزینه از وظایف شورای عالی بیمه است؟ .976

 الف( تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.

 های اتکایی هاونظارت بر امور بیمه نامه ب(تعیین انواع معاملات بیمه وشرایط عمومی بیمه

 موسسات بیمههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت  نامه ج( تصویب آیین

 .د( هر سه مورد صحیح است

 

 عالی بیمه چیست؟   شورای 74نامه  موضوع بیمه های درمان تکمیلی در ایران طبق آئین .977

ر شدگان است که د های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوششهای اضافی درمانی بیمه الف( جبران بخشی از هزینه

 و طی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است. تعهد بیمه گر پایه نیست

شدگان است که مازاد بر  های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوششهای اضافی درمانی بیمه جبران تمام هزینهب( 

 تعهد بیمه گر پایه بوده و طی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

شدگان است که در تعهد  های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوششهای اضافی درمانی بیمه تمامی هزینهجبران ج( 

 بیمه گر پایه بوده و طی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.
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 هیچکدامد( 

 

 صحیح است؟ های زیر  عالی بیمه کدامیک از گزینه شورای 69نامه شماره  طبق آیین  .976

های بیمه است که شرکتهای بیمه با رعایت آنها  بیمه انواع رشته الف( توجه به تابع توزیع ریسک جزو معیارهای عمومی تعیین نرخ حق

 باید تعیین نرخ نمایند.

با رعایت آنها  های بیمه است که شرکتهای بیمه بیمه انواع رشته های اداری و عملیاتی جزو معیارهای عمومی تعیین نرخ حق هزینه (ب

 باید تعیین نرخ نمایند.

های بیمه است که شرکتهای بیمه با رعایت آنها باید  بیمه انواع رشته کلوزهای مورد استفاده جزو معیارهای عمومی تعیین نرخ حق (ج

 تعیین نرخ نمایند.

 د( گزینه های الف و ب صحیح است

 

 چه کسی خواهد بود؟ تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق میشود با .971

 د( مجمع عمومی عالی بیمه شورایج(   ب( سندیکای بیمه گران ایران   الف( هیئت وزیران

 

 کدام گزینه جزء ارکان بیمه مرکزی نیست؟ .960

 یراناان گر ( سندیکای بیمهد         ج( بازرسان       عالی بیمه شورای ب(      الف( هیئت عامل

 

  برعهده چه کسی است؟عالی بیمه  ریاست شورای  .969

   الف( رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون شرکت در اخذ رأی  

                                                 ب( رئیس شرکت سهامی بیمه ایران بدون شرکت در اخذ رأی

 معاون وزارت بازرگانی بدون شرکت در اخذ رأیج( 

 بدون شرکت در اخذ رأید( معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 

، در صورت هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از قصور نماینده فروش بیمه 54نامه شماره  براساس آیین  .962

     شدگان و اشخاص ثالث است؟ عمر، چه کسی مسئول پاسخگویی و جبران بیمه گذاران، بیمه

 د( بیمه مرکزی            صورت بالمناصفه  شرکت بیمه بهج( نماینده و  شرکت بیمهب(        الف( خود نماینده

 

 بیمه در بیمه های زندگی عبارت است از: مهمترین عامل در محاسبه نرخ حق  .963

 بیمه ب( الگوی پرداخت حق شده سن بیمهالف( 

 د( هر سه مورد صحیح است. های فوت و حیات ج( سرمایه

 

 در بیمه عمر، بیمه گذار کسی است که: .964

 قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد مینماید.الف( 

 ب( درصورت وقوع ریسک موضوع بیمه ،ارزیابی خسارت را انجام میدهد

 ج( فوت یا زنده ماندن وی در سرسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه میشود.

 د( هیچکدام

 متعهد میگردد در ازای پرداخت حق در تعریف بیمه عمر میتوان گفت: بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن ......  .965

صورت مستمری به ...... بیمه  بیمه توسط ...... در صورت فوت یا زنده ماندن ....... در موعد مقرر، مبلغ معینی را یکجا یا به

 نامه بپردازد. 
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 بیمه گذار -ذینفع  -شده  بیمه –ب( بیمه گر   ذینفع -شده  بیمه –بیمه گر  -الف( بیمه گذار 

 ذینفع –شده  بیمه –بیمه گذار  -بیمه گر د(   ذینفع -بیمه گر  -بیمه گذار  -شده  بیمهج( 

 

شدن بیمه  سال درخواست مخفف 2ای تحت پوشش بیمه مختلط خطر فوت و حیات قرار گرفته و پس از ه شده بیمه  .966

                        نامه را مینماید. در این بیمه نامه سرمایه مخفف چگونه تقسیم خواهد شد؟

  ب( براساس اندوخته ریاضی           های موجود بیمه نامه به نسبت سرمایهالف(   

 د( براساس ارزش بازخرید                       ج( براساس درخواست بیمه گذار 

 

 ....  بیمه پرداخت هر قسط حق در بیمه مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، در صورت عدم   .967

 بیمه نامه سررسید میشود.ب(     الف( بیمه نامه باطل میشود.

 بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تأمین میشود. حقد(     بیمه نامه بازخرید میشود.ج( 

 

 در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار از چه زمانی امکان بازخرید بیمه نامه را دارد؟  .966

 بیمه پرداخت کرده باشد. حداقل یک سال تمام حقب(  بیمه پرداخت کرده باشد. ماه تمام حق 6الف( حداقل 

 بیمه پرداخت شده باشد. حداقل اولین حقد(   بیمه پرداخت کرده باشد. حداقل دو سال تمام حقج( 

 

کدامیک از موارد زیر جزو ضوابط اعطای پروانه کارگزاری برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی،مدیرعامل کارگزاری   .961

 ای هیئت مدیره نیست؟ بیمه حقوقی و عضو بیمه

  الف( اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور

 سال سن 25ب( داشتن حداقل 

    مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریج( داشتن حداقل مدرك کارشناسی 

 ای سال سابقه فعالیت بیمه 3د( داشتن حداقل 

 

ای هیئت  در چه صورت متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی و فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیرعامل و عضوبیمه  .910

 مدیره کارگزار بیمه حقوقی از شرکت در آزمون بیمه مرکزی معاف میشوند؟

 هرگز معاف نمیشوند. الف(    

 قبل از اخذ کارگزاری ،نمایندگی حقوقی داشته باشند. (ب

 مدرك کارشناسی در رشته مدیریت بیمه داشته باشند. (ج

 ای داشته باشند. به تشخیص بیمه مرکزی حداقل ده سال سابقه کار مفید بیمه (د

 

  بیمه مرکزی پروانه کارگزاری را برای چه مدت صادر میکند؟ .919

 د( ده سال  ج( پنج سال       سه سال ب(  الف( یک سال

 

 کدام مورد در پروانه کارگزاری درج نمیگردد؟  .912

 .د( هیچکدام              ج( غیر قابل انتقال بودن پروانه           تحصیلات کارگزارب(            الف( نشانی محل کار کارگزار

 

    تغییر مدیرعامل کارگزاری حقوقی صحیح است؟ کدام گزینه در مورد  .913

 الف( با تصویت هیات مدیره انجام میشود.

 با نظر شخص مدیرعامل و موافقت سایر اعضای هیات مدیره انجام میشود. (ب
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 با درخواست اکثریت سهامداران انجام میشود. (ج

 .منوط به اعلام موافقت کتبی بیمه مرکزی است (د

 

 ارسال سالانه تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی کارگزار برای کدام نهاد اجباری است؟   .914

   بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانب(    الف( سازمان امور مالیاتی کشور  

 .د( هر سه مورد صحیح است  ج( کلیه شرکتهای بیمه طرف قرارداد با کارگزاری

 

 های زیر وظیفه بیمه گر نیست؟ کدامیک از جنبهرسانی در خصوص  اطلاع  .915

                               ب( نحوه رسیدگی به شکایت در خصوص خسارت قابل پرداخت  الف( میزان خسارت قابل پرداخت

 د( ب و ج صحیح است.  ج( نحوه وقوع حادثه به افکار عمومی 

 
 

 نامند؟ پردازد چه می قانون بیمه ،وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می 9طبق ماده  .916

    الف( سرمایه بیمه

    بیمه ب( حق

 ج( مبلغ خسارت 

 التفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بلافاصله قبل از خسارت با ارزش آن پس از خسارت د( مابه

 

 قانون بیمه ،در موقع تشدید خطر کدام عبارت صحیح نیست؟ 96طبق ماده  .917

 نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند. بیمه اضافه را معین الف( اگر تشدید خطر درنتیجه عمل خود بیمه گذار باشد، بیمه گر حق دارد حق

 نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند. معینبیمه اضافه را  اگر تشدید خطر درنتیجه عمل خود بیمه گذار نباشد، بیمه گر حق دارد حق (ب

 نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند. بیمه اضافه را معین اگر تشدید خطر درنتیجه عمل خود بیمه گذار نباشد، بیمه گر حق ندارد حق (ج

و  ر پیشنهاد کندبیمه اضافه را معین نموده به بیمه گذا اگر تشدید خطر درنتیجه عمل خود بیمه گذار باشد، بیمه گر حق دارد حق (د

 بیمه اضافه نشود، بیمه گر میتواند قرارداد را فسخ کند. درصورتیکه بیمه گذار حاضر به قبولی و پرداخت حق

 

 قانون بیمه ،در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری: 97طبق ماده    .916

  الف( فقط بیمه گر حق فسخ عقد بیمه را دارد.

 منتقلالیه حق فسخ عقد بیمه را دارد.فقط ورثه یا ب( 

    بیمه گرحق فسخ ندارد.ج( 

 الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشت. هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقلد( 

 

قانون بیمه، چنانچه بیمه گذار یا نماینده او مالی را با قصد تقلب اضافه بر قیمت عادله درموقع عقد قرارداد،  99 طبق ماده .911

 بیمه داده باشد، عقد بیمه چه سرنوشتی پیدا میکند؟
 

   ( باطل میشود.ب           الف( فسخ میشود.

 قوت خود باقی است. د( به    ج( منفسخ میگردد.

 

 یا وجوهی ازطرف موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه قانون بیمه، بیمه عقدی است که به 9 طبق ماده   .200

 دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نماید متعهد را ............ وطرف تعهد را................ نامند.

   ب( حق بیمه، ذینفع    الف( بیمه گذار، بیمه گر
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 د( ذینفع، بیمه گر                 ( بیمه گر، بیمه گذارج

 

 کدام یک از موارد زیر جزء پوششهای بیمه اجتماعی در ایران نیست؟  .209

 بیمه درمان تکمیلید(  ب( بازنشستگی          ج( بارداری الف( بیکاری

 

 نتایج اعمال عمدی بیمه گذار میشود؟از دیدگاه حقوقی کدامیک از اصول اساسی بیمه منتج به مصونیت بیمه گر از   .202

 الف( اصل حسن نیت و اعتماد  متقابل ای بیمه  نفع لاصب(             

 د( اصل جانشینی

 

 ج( اصل غرامت

  کدامیک از اصول اساسی زیر، اصل غرامت بیمه را تقویت میکند؟  .203

                                                        خسارتب( اصل سبب بلافصل                اصل حسن نیت و اعتماد متقابلالف(

 ای د( اصل نفع بیمه                                             اصل مشارکتج(  

 

 در دیدگاه  بازاریابی  تمرکز بر چیست ؟  .204

 .د(درآمد بیشتر            محصول بهتر    ج(   فروش بیشتر ب(              نیاز مشتری (الف

 

 کدام توصیه زیر را برای بازاریابان بیمه صحیح میدانید؟  .205

 الف( مشتری را متهم کنید.

 وقتی امور رو به پیشرفت هستند بازاریابی را متوقف کنید و کمی استراحت کنید. (ب

 از مشتری ناخشنود دوری کنید. (ج

 برای افراد نامناسب بازاریابی نکنید. (د

 

 باشد؟ کدام گزینه جزو مشکلات بازاریابی بیمه در ایران نمی  .206

      الف( نبود توسعه فرهنگ بیمه

 ب( برنامه تبلیغاتی نامناسب 

   اخلاق غیرحرفهای نمایندگان فروش بیمه ج( 

 شرکتهای بیمه ناکارآمد و بدون توانگری با محصولات بدد( 

 

نمایندگی بیمه به متقاضیان دارای مدرك تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم در ، اعطای پروانه 75نامه شماره  براساس آئین   .207

 چه صورت ممکن است؟

 ب( در صورت تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکانپذیر است.      الف( امکانپذیر نیست.

 اشکالی ندارد.د( در صورت داشتن سابقه کار کافی  .ج( منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود

 

 مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هریک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه )اعم از حقیقی و حقوقی( برعهده ....... است.  .206

   ب( بیمه مرکزی ج.ا.ایران   ( شرکت بیمه مربوطالف

 د( هیچکدام     ج( پژوهشکده بیمه

  

 شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت بیمه باقی میماند؟ نحوه استرداد آن چگونه است؟تضمین تودیع شده توسط نماینده نزد  .201

 با درخواست کتبی بیمه مرکزی -ب( یک سال به طور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میشود. -الف( یک سال

 رخواست کتبی نمایندهبا د -د( دو سال  بهطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد میشود. -ج( سه سال
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 قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی از وظایف کدام گزینه است؟             .290

 ب( سندیکای بیمه گران ایران   الف( وزارت امور اقتصادی و دارایی

 د( صندوق تأمین خسارتهای بدنی                                                ج( بیمه مرکزی ج.ا.ا

 

نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه( توسط هر یک از شرکتهای بیمه و نقص  )آیین 75نامه شماره  در صورت عدم رعایت مقررات آئین  .299

 یا عدم نظارت آنها بر نمایندگان بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند چه تصمیماتی را اتخاذ نماید؟

 الف(اخطارکتبی به شرکت بیمه مبنی برضرورت رعایت مقررات مربوط 

 ب( اعلام عدم صلاحیت حرفهای مدیر ذیربط شرکت بیمه

 ج( سلب صلاحیت مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره یا معاون فنی و یا مسئولین فنی شرکت بیمه  

 .د( هر سه مورد صحیح است

 

عالی بیمه، کارمزد قابل پرداخت برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی باحق  شورای 63نامه شماره  براساس آیین  .292

 بیمه سالانه چقدر است؟ 

 حق بیمه وصولی٪10الف( حداکثر  حق بیمه وصولی ٪10ب( حداقل 

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

      

 نامه حتمی است؟ در کدام یک از انواع بیمه عمر، در هر صورت پرداخت سرمایه بیمه  .293

 ب( بیمه عمر ساده زمانی      ( بیمه عمر مختلطالف
 د( بیمه عمر به شرط حیات    ج( بیمه مانده بدهکار عمر 

 

 ( صحیح نیست؟های زندگی بیمه) 66نامه  کدام یک از موارد زیر براساس آیین  .294

 موسسه بیمه میتواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نماید.الف( 

 شده یا هزینه معالجات وی را قبول کند نامه زندگی، پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه ب(موسسه بیمه میتواند در بیمه

 موسسه بیمه میتواند علاوه بر بیمه مستمری، تعهدات سایر انواع بیمه های زندگی را نیز به صورت مستمری پرداخت نماید ج(

 د( موسسه بیمه میتواند در صورت تمایل بیمه گذار، حق بیمه سالانه یا مستمری سالانه را تقسیط نماید    

    

 صحیح است؟ کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه های عمر   .295

 منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های مذکور سهیم نمایند  %85الف( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی، بیمه گذاران خود را در حداقل 

منافع حاصل از  %75ب( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جز در بیمه خطر فوت زمانی، بیمه گذاران خود را در حداقل 

 مجموع معاملات بیمه های مذکور سهیم نمایند
منافع حاصل از  %85ج( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جز در بیمه خطر فوت زمانی، بیمه گذاران خود را در حداقل 

 مجموع معاملات بیمه های مذکور سهیم نمایند

منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های مذکور  %75گذاران خود را در حداقل  دگی، بیمههای زن د( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه

 سهیم نمایند

 نرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی بیمه های زندگی به چه میزان است؟  .296

 الف( سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه                

      نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمهب( حداقل چهار درصد بیشتر از 



 

 

33 
 

 ج( حداقل سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه          

 د( حداقل پنج درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه

 

 براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه، هرگونه ابهام یا عدم اطمینان در قرارداد بیمه علیه بیمه گر تفسیر میشود؟   .297

 د( یک جانبه بودن    اذعان ج(    ب( شخصی بودن       الف( مشروط بودن  
 

 در کدام بخش ازساختار بیمه نامه ها، اطلاعات مربوط به محل دارایی بیمه شده و نام بیمه گذار ثبت میشود؟  .296

 توافقات بیمه ای (ب                 اظهاراتالف( 

 د( شرایط    ج( استثنائات

 ؟های زیر در بیمه درمان پوشش داده نمیشود کدام یک از ریسک  .291

 ب( هزینه درمانی ناشی از حوادث  الف( هزینه درمانی ناشی از بیماری 

 د( هیچکدام     ( فوت بر اثر بیماریج

 

 ..های خود را براساس ... الی بیمه، شرایط عمومی بیمه نامههای فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عموسسات بیمه موظفند در رشته   .220

 الف( مجوز وزارت اقتصاد صادر نمایند.

 .ب( مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بین المللی صادر نمایند

 گران صادر نمایند. ج( مجوز سندیکای بیمه

 د( هر سه مورد صحیح است.

 

 کدام گزینه در مورد تغییر محل کار کارگزار صحیح است؟    .229

 .وجه نمیتواند محل کار خود را تغییر دهد الف( کارگزار به هیچ

 کارگزار میبایست بلافاصله پس از تغییر محل مراتب را به بیمه مرکزی اعلام نماید.ب( 

 ج( اعلام تغییر محل کاگزاری به بیمه مرکزی لازم نیست.

 .د( تغییر محل فعالیت کارگزار بیمه منوط به اخذ تأییدیه قبلی بیمه مرکزی است

 

 برعهده کیست؟مسئولیت صحت امضای بیمه گذار در فرم پیشنهاد   .222

 د( هیچکدام  ج( کارگزار بیمه    ب( بازاریاب )فروشنده مستقیم(      الف( شخص بیمه گذار

 

 کدام مورد نمیتواند تضمین کارگزار بیمه باشد؟                                    .223

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

 د( سهام معتبر در سازمان بورس اوراق بهادار   ضمانتنامه بانکیج( 

 

 حق تقدم در بازیافت حقوق بستانکاران کارگزاری با کدام رشته بیمه ای است؟  .224

 ب( بیمه حوادث )اعم از انفرادی و گروهی(  الف( شخص ثالث اتومبیل

 د( بیمه عمر  ج( بیمه درمان گروهی

 

 پروانه کارگزاری نیست؟کدام گزینه از موارد لغو   .225

 الف( درصورتیکه کارگزار بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه کارگزاری، عملیات خود را شروع نکند.

 ب( درصورتیکه کارگزار بیمه یک سال پس از اتمام اعتبار پروانه کارگزاری نسبت به تمدید آن اقدام ننماید.
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                و صاحبان حقوق آنها از خدمات بیمه ای کارگزارج( در صورت نارضایتی بیمه گذاران، بیمه شدگان 

 نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم د( در موارد پیش بینی شده در آیین

 

 ارسال سالانه تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی کارگزار برای کدام نهاد اجباری است؟  .226

    الف( سازمان امور مالیاتی کشور 

                                         مرکزی جمهوری اسلامی ایرانب( بیمه 

    ج( کلیه شرکتهای بیمه طرف قرارداد با کارگزاری

 د( هر سه مورد صحیح است.

 

    …….درصورتیکه مؤسسه بیمه ای پیشنهاد کارگزار بیمه ای را رد نماید ،   .227

 .کارگزار بیمه دیگری قبول کندالف( نمیتواند همان بیمه را با همان شرایط از 

 ب( میتواند همان بیمه را با همان شرایط از کارگزار بیمه دیگری قبول کند

 ج( درصورت تغییر در شرایط بیمهنامه نیز نمیتواند همان بیمه را با همان شرایط از کارگزار بیمه دیگری قبول کند.

 د( گزینه الف و ج صحیح است     

     

 رسانی شفاف و صحیح در بیمه نامه ها کدام گزینه صحیح نیست؟ در خصوص اطلاع   .226

 نامه امضاءشده برعهده بیمه گر است. الف( مسئولیت درج اطلاعات صحیح در بیمه

 . نامه امضاءشده، موضوع به نفع بیمه گر تفسیر میشود ب( در موارد دارای ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه

 اسیر متفاوت در بیمه نامه امضاءشده، موضوع به نفع بیمه گذار تفسیر میشود.ج( در موارد دارای ابهام یا تف

 د( بیمه گر موظف به اصلاح بیمه نامه های دارای اشکال قانونی طی الحاقیه و با اعلام به بیمه مرکزی است. 

 

قانون بیمه ،اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفی بیمه شده باشد، در صورت اثبات تقلب از سوی  34طبق ماده  .221

 بیمه گذار نسبت به یکی از موضوعات .....

 نیز سرایت کرده، تمام قرارداد باطل خواهد بود. الف( بطلان نسبت به سایر موضوعات

 ب( قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهدشد.

 ج( قرارداد بیمه فسخ میگردد.

 د( قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع فسخ خواهدشد.

 

 کدام گزینه صحیح است؟    .230

 الف( در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.

 شا دعوی خواهدبود.ب( مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه پنج سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه من

 داشته باشد.  ج( بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را

 گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود است. د( در هر شرایطی بیمه

 

خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند  مؤسسات بیمه میتوانند ........... تمام یا قسمتی از پرتفوی  .239

 مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.

 
 الف( با موافقت مدیر عامل شرکتهای بیمه واگذارکننده پرتفوی و قبول کننده پرتفو     

 ب( با موافقت سندیکای بیمه گران ایران                                                  

 ج( با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی                                              
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 د( با موافقت بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه

 

جهت و سببی که شخص برای رسیدن به آن،حاضر به »این عبارت مربوط به کدام یک از شرایط صحت عقد بیمه است:   .232

 ؟«میشود، مشروع باشدتعهد و قبول دین 

 ب( اهلیت طرفین                                                        الف( مشروعیت جهت معامله

 د( حسن نیت طرفین   ج( موضوع معین مورد معامله   

 

می شود و در کلیه بیمه نامه ها موضوع بیمه مشخص »این عبارت مربوط به کدام یک از شرایط صحت عقد بیمه است:  .233

بیمه گذار می تواند خطرات اضافی را نیز علاوه بر خطرات اصلی )مذکور در بیمه نامه( بیمه کند که در این صورت باید تک 

                                                        ؟«تک خطرات اضافی درخواستی را مشخص کند

                                                                            ب( اهلیت طرفین         الف( مشروعیت جهت معامله    

 د( حسن نیت طرفین              ج( موضوع معین مورد معامله 

 

 کدامیک از موارد زیر در زمره شرایط اساسی صحت معاملات میباشد؟  .234

 ینب( اهلیت طرف   الف( مشروعیت جهت معامله       

 .د(موارد الف و ب صحیح است    ننیت طرفی ج( حسن

 

 کدام یک از موارد زیر در زمره شرایط اساسی صحت معاملات می باشد؟  .235

  اهلیت طرفین   (ب                                      مشروعیت جهت معامله  (الف

 .موارد الف و ب صحیح است (د                                     حسن نیت طرفین            (ج

 

 طبق قانون بیمه کدام یک از موارد زیر صحیح نمیباشد؟  .236

 موجب سند کتبى باشد. الف( عقد بیمه و شرایط آن باید به

 قید شود. ب( میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه از مواردی است که باید به طور صریح در بیمه نامه

 ج( بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکارى بر مال بیمه شده حق تقدم دارد.

 .د( عقد بیمه و شرایط آن میتواند به صورت شفاهی بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد گردد

 

 قانون بیمه، بیمه گر.... 94 طبق ماده   .237

 نمایندگان او خواهد بود. الف( مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا

 .ب( مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود

 ج( فقط مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار خواهد بود.

 د( فقط مسئول خسارات ناشیه از تقصیر نمایندگان بیمه گذار خواهد بود.

 

 زی ایران نیست؟کدام گزینه از وظایف و اختیارات بیمه مرک .236

 گریالف( تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد، باتوجه به مفاد قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه 

 ب( قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی

 در ایران کار میکنند.های کلیه مؤسسات بیمه که  تهیه اطلاعات لازم از فعالیت ج(

 د( تعیین حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم به جز شخص ثالث اتومبیل
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 از دیدگاه حقوقی کدامیک از اصول اساسی بیمه منتج به اعلام به موقع خسارت توسط بیمه گذار میشود؟    .231

     ( اصل نفع بیمه ایب    الف( اصل حسن نیت و اعتماد متقابل 
 د( اصل جانشینی      ج( اصل غرامت 

 

 کدام گزینه تفاوت بیمه و شرطبندی را بهتر نشان میدهد؟  .240

 الف( در شرط بندی ریسک سوداگرانه جدید ایجاد میشود اما بیمه روشی برای مقابله با ریسک خالصی است که از قبل وجود داشته است.

 میشود.ب( در بیمه، منفعت بیمهگر از هزینه بیمهگذار تأمین 

 ج( بیمه و شرطبندی هر دو از نظر اجتماعی فعالیتی غیرمولد است.

 د( هر سه مورد صحیح است. 

 

 کدام گزینه از فواید بیمه در جامعه نیست؟  .249

 ب( افزایش اعتبار افراد و مشاغل                                           الف( توزیع عادلانه خسارتها و ریسک

 د( پیشگیری از خسارت   ارتکاب جرائمپیشگیری از ج(  

 
 

 به محض وقوع حادثه غیر از فوت در بیمه حوادث، ......... .  .242

 روز بعد از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نمایند    20الف( بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف 

 ب( بیمه شده یا بیمه گذار موظف به مطلع کردن بیمه گر نیستند  

      روز بعد از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نمایند 15ج( بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف 

 د( بیمه شده یا بیمه گذار موظفند ظرف یک ماه بیمه گر را مطلع نمایند

 

 در بیمه حوادث............. . .243

      محسوب میشودالف( مجموع حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق میافتد، یک حادثه 

 ب( مجموع حوادثی که در پنج روز متوالی اتفاق میافتد، یک حادثه محسوب میشود         

 ج( مجموع حوادثی که در هفده روز متوالی اتفاق میافتد، یک حادثه محسوب میشود          

 د( مجموع حوادثی که در پانزده روز متوالی اتفاق میافتد، یک حادثه محسوب میشود 

 

 کدامیک جزء شیوه های صرفه جویی در بازاریابی نیست؟  .244

 ب( متمرکزسازی منابع                                         ( بازدید مجدد از مشتریانالف

 د( پاداش دادن به مشتریان    ج( کاهش هزینه های ثابت 

 

 ای عبارت است از: ملاك انعقاد قرارداد بیمه .245
 حق بیمه توسط بیمه گذار   ب( قبول فرم پیشنهاد توسط بیمه گر و پرداخت   الف( صدور بیمه نامه 

 د( اعلام نرخ توسط بیمه گر   ج( تکمیل فرم پیشنهاد بیمه

 

 

 در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار از چه زمانی امکان بازخرید بیمه نامه را دارد؟    .246
 ب( حداقل یک سال تمام حق بیمه پرداخت کرده باشد.     .  ماه تمام حق بیمه پرداخت کرده باشد 6حداقل الف( 

 د( حداقل اولین حق بیمه پرداخت شده باشد.     ج( حداقل دو سال تمام حق بیمه پرداخت کرده باشد.  
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 مبانی تعیین نرخ حق بیمه درمان تکمیلی کدامند؟    .247
 .  ( هر سه مورد صحیح استد     ج( حرفه و شغل       ب( جنسیت      الف( سن  

 

 تعداد سهامداران یک موسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ............. شخص حقیقی یا حقوقی باشد.   .246
   01( د      0ج(       8ب(      2الف( 

 

 هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از .......... درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد.   .241
   21( د         31ج(         41ب(         81الف( 

 

 کدام گزینه جزو وظایف مجمع عمومی بیمه مرکزی نمی باشد؟   .250
                          الف( رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه، حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود  

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

       تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گریقانون  رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقرراتج(

                                          رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران  (ج

 

 ؟  «میگیرندهر یک از طرفین قرارداد در عین حال متعهد و متعهدله قرار  »این عبارت مربوط به کدام خصوصیت عقد بیمه است:  .259
                                  ب( عقد جایز              الف( عقد معوض

 د( عقد مستمر               ج( عقد الحاقی 

 

قانون بیمه ،هرگاه معلوم شود خطرى که براى آن بیمه به عمل آمده است قبل از عقد قرارداد واقع شده،  18طبق ماده .252

 داشت؟  عقد بیمه چه وضعیتى خواهد

  الف( عقد بیمه به قوت خود باقی است. 

  از زمان اطلاع بیمه گر، فسخ مى شود و حق بیمه هاى پرداخت شده مسترد نخواهد شد. (ب

  ذار مسترد دارد.  گ باطل است، در این صورت اگر بیمه گر از بیمه گذار وجهی گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه (ج

  از زمان اطلاع بیمه گر فسخ و حق بیمه هاى پرداخت شده به نسبت زمان باقیمانده مسترد مى شود.  (د

 

 قانون بیمه ،موضوع بیمه در عقد بیمه عبارت است از ......   1طبق ماده .253

               ب( خسارت              الف( حق بیمه 

 د( الحاقیه         آنچه که بیمه می شود.ج( 

 

                                                     کدام یک از موارد زیر جزو پوشش های بیمه اجتماعی در ایران نیست؟ .254

  ب(بازنشستگی      الف( بیکاری  

   بیمه درمان تکمیلید(      ج( بارداری  

 

 کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های یک ریسک بیمه پذیر نیست؟   .255
 ب( قابل اندازه گیری بودن شدت خسارت              عمدی بودن خسارتالف( 

     خت بودن حق بیمه از نظر اقتصادی اد( قابل پرد    ج( قابل محاسبه بودن احتمال وقوع خسارت 
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 کدامیک از موارد زیر وظیفه عرضه کننده بیمه است؟   .256
 الف( کلیه اطلاعات ضروری برای مقایسه قیمت ،مدت و شرایط بیمه نامه ها را ارائه دهد.  

 فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضا شده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداری نماید.   (ب

 بیمه نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.    (ج

 هر سه مورد صحیح است.   (د

 

موسسات بیمه موظفند در رشته های فاقد شرایط عمومی مصوب شورای  عالی بیمه، شرایط عمومی بیمه نامه های خود   .257

 را براساس ...................  
 الف( مجوز وزارت اقتصاد صادر نمایند .  

 صادر نمایند.    مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بین المللی مجوز  بیمه (ب

 جوز سندیکای بیمه گران صادر نمایند.  م (ج

 مجوز سازمان تامین اجتماعی صادر نمایند.   (د

 

 )آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه(، سهامداران نمایندگی حقوقی بیمه ...........   75طبق آیین نامه شماره  .256

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

 د(  هیچکدام                ج( باید صرفًا اشخاص حقوقی باشند. 

  

 ؟  نیستدر مورد شرایط پذیرش شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه کدام مورد صحیح   .251

                                              ب(  اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور        (  عدم تابعیت جمهوری اسلامیالف 

 د( عدم اعتیاد به مواد مخدر              ج( عدم حجر   

 

 کارگزار بیمه مجاز به انجام کدام فعالیت نمی باشد؟   .260
 الف( تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه  

     ب( اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار 

   ج( پرداخت خسارت های خرد در رشته بیمه شخص ثالث

  د( مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار

  

 کدام دسته از افراد نمی توانند در کارگزاریهای بیمه سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند؟   .269
   الف( کارکنان بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه و اعضای هیئت مدیره آنها   

       ب( ارزیابان خسارت و اکچوئران رسمی بیمه 

     ج( افراد دارای  سمتهای آموزشی در مؤسسات آموزش عالی  

  .د( موارد الف و ب صحیح است 
 

 کارگزار بیمه حقوقی چگونه ثبت می شود؟  .262
 الف( شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال  

      ب( شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 

        ج( شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه سه میلیارد و پانصد میلیون ریال 

   د( موارد الف و ب صحیح است. 
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 در بیمه عمر مانده بدهکار، در صورت فوت یا اعسار مدیون قبل از پرداخت بدهی، پرداخت بدهی های وی بر عهده کیست؟  .263

   بر عهده بیمه گر (ب  بر عهده ذینفعان بیمه نامه    (الف

 بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی   (د                                بر عهده بانک     ج(

 

                                    کدام یک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زمانی محسوب می شود؟ .264

 محدودیت مدت بیمه نامه به زمان مشخص (ب    حق بیمه نسبتاً کم    (الف
   عدم وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف(د    کاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول (ج

 

 در چیست؟     (UL)جامعیت بیمه عمر جامع  .265

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

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

 

 کدام یک از استثنائات بیمه حوادث با موافقت بیمه گر و اخذ حق بیمه اضافی قابل پوشش است؟  .266

 مستی یا استعمال مواد  مخدر  (ب     خودکشی     (الف

  زمین لرزه و آتش فشان (د     دیسک یا فتق بیمه شده   (ج 

 

                                            مشخصات حادثه در بیمه حوادث اشخاص چگونه تعریف می شود؟  .267

 حادثه باید ناگهانی باشد.  (ب   حادثه باید غیر عمدی باشد.    (الف 

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

 

 ................ در صورت فوت بیمه شده در بیمه نامه حوادث به علت تحقق خطری که تحت پوشش بیمه نامه نیست،   .266

 بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده تعلیق می گردد.  (ب میگردد.    بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده باطل  (الف

 میگردد.  شده مخفف  بیمه بیمه نامه از زمان فوت  (د گردد.    نامه از زمان فوت بیمه شده منفسخ می بیمه  (ج

 

 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری باطل گردد، موسسه مزبور 49در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه ای طبق ماده   .261

 می تواند ظرف ...................... روز به ................................. مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. 

  شرکت بیمه ایران  -61 )د سندیکای بیمه گران ایران  -41 )ج  هیئت وزیران -31 )ب بیمه مرکزی  -21 )الف

 

 رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه جزو وظایف .......... است.   .270

 دیوان محاسبات کل کشور(د سندیکای بیمه گران ایران  (ج شرکت بیمه ایران (ب  شورای عالی بیمه (الف

 

قانون بیمه، چنانچه بیمه گذار به صورت غیر عمدی از اظهار مطالبی خودداری نماید یا اظهار خلاف واقع  93طبق ماده  .279

   نماید و این موضوع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، چه حالتی برای عقد بیمه متصور می باشد؟ 

 گذار در صورت رضایت او دریافت داشته و قرارداد را ابقا کند.  گر حق دارد اضافه حق بیمه را از بیمه بیمه( ب  عقد بیمه باطل می شود. (الف

 موارد ب و ج صحیح است( د  بیمه گر حق فسخ دارد (ج

 

 قانون بیمه ،وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد چه می نامند؟  9طبق ماده   .272

  حق بیمه (ب   سرمایه بیمه    (الف

 ما به التفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بلافاصله قبل از خسارت با ارزش آن پس از خسارت  (د   مبلغ خسارت     (ج
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 قانون بیمه، کدام یک از موارد زیر جزو مواردی است که باید در بیمه نامه به طور صریح قید شود؟  3طبق ماده  .273

 تاریخ انعقاد قرارداد  (ب گر و بیمه گذار    اسم  بیمهالف( 

 هر سه مورد صحیح است.  (د     حق بیمه(ج

 

   عرضه بیمه در کشور توسط چه کسانی امکان پذیر است؟ .274

  هر سه مورد صحیح است. (د دلالان رسمی بیمه  (ج نمایندگان بیمه   (ب  شرکت های بیمه   (الف

 

 کدام یک از گزینه های زیر ملاحظه ای کلیدی در بیمه گری بیمه سلامت نیست؟   .275

  نطقهم (د                شغل   (ج              جنسیت  (ب                          سن     (الف

 

   رایجترین ساز و کار دریافت اطلاعات لازم توسط بیمه گران و ارائه نرخ پیشنهادی چیست؟به طور سنتی   .276

                                                                        مراکز خدمات اینترنتی بیمه  (ب     های تکمیلی پرسشنامه وبازدید از محل  (الف   

         نامه  فرم پیشنهاد بیمه (د        مراکز خدمات تلفنی بیمه (ج  

 

                                                               مدیریت ارتباط با مشتری چه مزیتی نسبت به بازاریابی سنتی دارد؟  .277

 هزینه های تبلیغاتی را کاهش می دهد.  (الف  

 از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان خاص آنها را آسان تر هدف قرار می دهد. (ب

                          به سازمان ها اجازه می دهد تا برای مشتریان براساس خدمات رقابت کنند، نه قیمت  (ج

  هر سه مورد صحیح است. (د 

 

                   کدام یک از اقدامات زیر از شیوه های صرفه جویی در بازاریابی نمی باشد؟  .276

 هدف قراردادن مخاطب به شکل دقیق  (ب  پاداش دادن به مشتریان     (الف  

   خلاقیت (د                    افزایش هزینه های ثابت  (ج

 

   کدام گزینه جزو روش های رسیدن به فروش بیشتر نمی باشد؟  .271

         بازدید مجدد از مشتریان (ب                                            تفکر  (الف

  برخورد فاقد هویت (د       کار گذاشتن یک سیستم تلفنی دوستانه   (ج

 

در بیمه نامه صادر شده توسط بیمه گر، میان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی بیمه نامه تعارض وجود دارد. در این  .260

   صورت ...............

 بیمه نامه باطل است.  (الف

 بیمه نامه باید فسخ و مجدداً صادر گردد.  (ب

 شرایط اختصاصی بر شرایط عمومی مقدم است.  (ج

 بیمه نامه ادامه می یابد و شرایط عمومی بر شرایط اختصاصی ارجحیت دارد.   (د

 

ا، بیمه در صورت قصور و یا تخلف در اجرای آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ه .269

   مرکزی حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه می تواند .......................

 به دلال رسمی بیمه تذکر کتبی دهد یا دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه ذی ربط بدهد. الف(

 پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین را به شورای عالی بیمه بدهد.  (ب
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 پروانه دلال رسمی بیمه را لغو کند یا دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه را بدهد.  (ج

  هر سه مورد صحیح است. (د

 

 شورای عالی بیمه کدام گزینه صحیح نیست ؟ 69طبق آیین نامه شماره   .262

 سوابق خسارتی بیمه گذار یا بیمه شده از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه در رشته بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان است.   (الف

 ست. ا ته بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکانتعداد تقریبی اعمال جراحی در طول عمر بیمه شده از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه در رش (ب

 حرفهای پزشکان است.  بیمههای مسئولیت  مبنای احراز مسئولیت بیمه گذار از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه در رشته  (ج

 های مسئولیت حرفه ای پزشکان است.  بیمه حقبیمه در رشته  از معیارهای اختصاصی تعیین نرخ  (گروهی یا انفرادی)نوع بیمه نامه  (د

 

   اشخاص حقوقی در چه صورت می توانند در سهام نمایندگی حقوقی بیمه شریک شوند؟ .263

  توانند شریک شوند.  به هیچ وجه  نمی (الف

 پس از تأیید اداره کل ثبت شرکت ها امکان پذیر خواهد بود.  (ب

  . خواهد بودپس از تأیید بیمه مرکزی .ج.ا.ایران  امکانپذیر (ج

 بدون هیچ گونه شرطی امکان پذیر است.  (د

 

 ( آیین25کدام یک از نهادهای زیر مسئول جبران هر گونه خسارت وارده ناشی از عدم رعایت مفاد آیین نامه شماره   .264

   نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه به اشخاص ثالث است؟

     سندیکای بیمه گران ایران  (د   شرکت بیمه (ج  بیمه مرکزی ج.ا. ایران  (ب  نماینده بیمه  (الف

                                  

در صورت احراز تخلف نماینده بیمه، متناسب با نوع تخلف، کدام یک از تصمیمات زیر توسط کمیته رسیدگی به تخلفات  .265

   نماینده قابل اتخاذ نیست؟ 

  ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه نامه (الف

 لغو پروانه فعالیت   (ب

   سال تعلیق فعالیت نماینده در رشته بیمه شخص ثالث به مدت حداقل یک (ج

 تذکر کتبی به نماینده  (د

 

 در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود ،......  .266

 حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و معمولاً یکسان پرداخت می شود.   (الف

 یابد.   با توافق بیمه گر و بیمه گذار، پرداخت حق بیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا کاهش می (ب

 می شود. حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و معمولاً به صورت افزایشی پرداخت  (ج

 حق بیمه متناسب با نرخ تورم تغییر می کند.  (د

  

 کدام گزینه در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟  .267

   بیمههای زندگی می شود.                            مشارکت در منافع شامل انواع (الف

 بیمه های مذکور سهیم می باشند.   درصد منافع حاصل از مجموع معاملات 82بیمه گذاران بیمه زندگی در حداقل  (ب

  تعلق نمی گیرد.                                               مشارکت در منافع به بیمه گذاران بیمه های خطر فوت زمانی (ج

  گذاری ذخایر ریاضی توسط شرکت بیمه دارند.  سرمایه گذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمه گران از منافع حاصل از  بیمه  (د
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سال درخواست مخفف شدن بیمه  1بیمه شده ای تحت پوشش بیمه مختلط خطر فوت و حیات قرار گرفته و پس از   .266

                                 نامه را می نماید. در این بیمه نامه سرمایه مخفف چگونه تقسیم خواهد شد؟

                                                                               بر اساس اندوخته ریاضی (ب  نامه   بیمه  های موجود به نسبت  سرمایه (الف 

 بر اساس ارزش بازخرید  (د   بر اساس درخواست بیمه گذار   ج(  

 عوامل مؤثر در قیمت گذاری بیمه های عمر کدامند؟   .261

 . هر سه مورد صحیح است( د هزینه سربار   (ج    نرخ سود فنی( ب احتمال فوت   (الف

 

 کدام گزینه، از ویژگی های بیمه تمام عمر است؟  .210

   شده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش می دهد.  بیمه بیمه گر مرگ  (الف

 به معاینات پزشکی کامل ندارد.    نیازی (ب

    علاوه بر جنبه تأمینی، جنبه سرمایه گذاری نیز دارد.  (ج

 .  مورد صحیح است هر سه  (د 

   

 کدام یک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده نمی شود؟ . .219

  قطع عضو (د                   هزینه های پزشکی ناشی از حادثه (ج              فوت  (ب         حقوق بیکاری (الف

   

 ............ پرداخت می شود.  در صورت فوت بیمه شده دارای بیمه نامه حوادث انفرادی، غرامت فوت بر اساس .............. تعیین شده و به .212

  ذینفع  –نامه  سرمایه  بیمه (د        بیمه گذار   –دیه (ج      گذار  بیمه  –سرمایه بیمه نامه  (ب    ذینفع  –دیه  (الف .213

 

 مهم ترین عامل در تعیین نرخ حق بیمه در بیمه نامه حوادث کدام است؟  .214

 وضعیت سلامت بیمه شده (د   شغل بیمه شده (ج شده  جنسیت  بیمه(ب سن بیمه شده   (الف

  

 رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه جزو وظایف .......... است.  .215

          دیوان محاسبات کل کشور  (د     سندیکای بیمه گران ایران  (ج   شرکت بیمه ایران(ب  شورای عالی بیمه (الف

   

 عقد لازم، عقدی است که....... .   .216

 ه هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته، مگر در موارد معینالف(

 در آن برای طرفین یا برای ثالث اختیار فسخ باشد.  (ب

 موقوف به امر دیگری باشد.  (ج

 برای طرفین اختیار فسخ نباشد.  (د

 

  گزارشات مربوط به شکایت بیمه گذاران از نمایندگان یا کارگزاران هر ....... یک بار باید به بیمه مرکزی گزارش شود. .217

  ماه  02 (د نه ماه    (ج    شش ماه (ب  سه ماه  (الف

 

   انجام تبلیغات شرکت بیمه گر در صدا و سیما تابع چه شرایطی است؟ .216

 نیاز به مجوز سندیکای بیمه گران است.  (ب    نیاز به مجوز بیمه مرکزی است. (الف

  نیاز به مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. (د فقط نیاز به تایید شورای تبلیغات است.   (ج
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 بیمه مرکزی به نحو مقتضی صدور، تعلیق، عدم تمدید و لغو پروانه کارگزاری را به کدام نهاد اطلاع می دهد؟   .211

  مؤسسات بیمه( ب   گران ایران     سندیکای  بیمه (الف 

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

 

 کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟  21در مفاد آیین نامه   .300

  کارشناس (د ارزیاب خسارت    (ج نماینده   (ب    بازرگان (الف

 

 بیمه عمر مانده بدهکار .........  .309

 ای است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون، بیمه مینماید.  الف( بیمه

 شده عرضه میگردد. معمولا به میزان بدهی بیمه (ب

 نامه کاهش مییابد. با بازپرداخت اقساط وام، سرمایه بیمه (ج

 .هر سه مورد صحیح است (د

 

 های زیر در بیمه درمان پوشش داده نمیشود؟ کدام یک از ریسک .302

 ب( هزینه درمانی ناشی از حوادث   الف( هزینه درمانی ناشی از بیماری 

 د( آنژیوگرافی قلب     جراحی لثهج( 

 

 شده در اثر حادثه فوت کند ،.................. بیمهدر بیمه حوادث، اگر  .303

 .نامه به ذینفع پرداخت میگردد ب( سرمایه بیمه نامه به بیمهشده پرداخت میشود. الف( سرمایه بیمه

 د( مبلغ دیه به ذینفع پرداخت میگردد. شده پرداخت میشود. ج( مبلغ دیه به بیمه

 

 داده نمیشود؟کدامیک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش  .304

 د( قطع عضو های پزشکی  ج( هزینه ب( فوت   الف( خودکشی

 

 گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری..................... قانون بیمه ،در صورت فوت بیمه 97طبق ماده   .305

 گر حق فسخ عقد بیمه را دارد. الف( فقط بیمه

 الیه حق فسخ عقد بیمه را دارد. فقط ورثه یا منتقل (ب

 گرحق فسخ ندارد. بیمه (ج

 داشت. الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند گر یا ورثه یا منتقل هر یک از بیمه (د

 

گذار مطرح شده است رای صادر کرده است. کدام  یمه مرکزی در خصوص یک پرونده شکایتی که از سوی بیمهب .306

 گزینه در این خصوص صحیح است؟

 است. الاجرا رأی صادره فقط برای شرکت بیمه لازمالف(  

 الاجرا است. گذار بیمه لازم ب( رأی صادره فقط برای بیمه

 الاجرا است. گذار لازم گر و بیمه ج( رأی صادره برای بیمه .

 الاجرا نیست گذار لازم گر و بیمه د( رأی صادره برای بیمه

  

 نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه(  شامل کدام نمایندگان میشود؟  )آیین 75نامه شماره  مقررات آیین  .307

 ب( نمایندگانی که در داخل و خارج از کشور فعالیت میکنند.  نمایندگانی که در داخل کشور فعالیت میکنند.الف(  

 د( موارد ب و ج صحیح است.                          اند. بندی شده ج( نمایندگانی که رتبه
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 صحیح است؟ «ریسک» کدام گزینه در مورد عبارت انتقال   .306

 الف( انتقال ریسک به معنی پرداخت غرامت به هنگام وقوع خسارت است.

گری منتقل  میشود که معمولاً در وضعیت مالی قویتری نسبت به بیمه شده برای پرداخت  شده به بیمه یعنی ریسک خالص از بیمه (ب

 .خسارت قرار دارد

 گذاران است. انتقال ریسک بین بیمهبه معنی  (ج

 گذار است. گر و بیمه منظور یک کاسه کردن ریسک بین بیمه (د

 

ذار را گ بیمه دقیق امکانپذیر نیست، وجه پرداختی اولیه از سوی بیمه در مواردی که در ابتدای دوره بیمه، تعیین حق .301

 نامند؟ چه می

 .د( موارد الف و ب صحیح است بیمه ج( حداقل حق بیمه ب( سپرده حق بیمه اولیه  الف( حق

 

 مداری بسیار مهم است؟ سازی مشتری چرا تعامل با مشتری و شناخت مشتری و درك نیازهای او در پیاده .390

 سزایی بازی میکند. الف( زیرا در ایجاد رضایت در کارکنان شرکت نقش به

 زیرا در نگهداری کارکنان شرکت نقش بهسزایی بازی میکند. (ب

 .سزایی بازی میکند جذب و هم در حفظ مشتریان نقش بهزیرا هم در  (ج

 زیرا در شناسایی نقاط ضعف مشتریان نقش بهسزایی بازی میکند. (د

 

 نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه(،  نماینده بیمه.......... )آیین 75نامه شماره  بر اساس آیین  .399

 میباشد. بیمه طرف قراردادای به نمایندگی از طرف یک شرکت  الف( مجاز به عرضه خدمات بیمه

 مجاز به عرضه خدمات بیمهای به نمایندگی از طرف چند شرکت بیمه طرف قرارداد میباشد. (ب

 مجاز به پرداخت خسارت نمیباشد. (ج

 مجاز به صدور بیمه نامه نمیباشد. (د

 

 کدام گزینه در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟ .392

 زندگی میشود.های  الف( مشارکت در منافع شامل انواع بیمه

 های مذکور سهیم میباشند. درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه 58گذاران بیمه زندگی در حداقل  بیمه (ب

 .های خطر فوت زمانی تعلق نمیگیرد گذاران بیمه مشارکت در منافع به بیمه (ج

 ر ریاضی توسط شرکت بیمه دارند.گذاری ذخای گران از منافع حاصل از سرمایه گذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمه بیمه (د

 

 نامه را دارد؟ گذار از چه زمانی امکان بازخرید بیمه گذاری، بیمه در بیمه عمر و سرمایه  .393

 بیمه پرداخت کرده باشد. ب( حداقل یک سال تمام حق . بیمه پرداخت کرده باشد ماه تمام حق 6الف( حداقل 

 بیمه پرداخت شده باشد. د( حداقل اولین حق باشد.بیمه پرداخت کرده  ج( حداقل دو سال تمام حق

 

 بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود ،در  .394

 طور مداوم و معمولاً یکسان پرداخت میشود. شده به الف( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه

 .ییابدگذار، پرداخت حق بیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا کاهش م گر و بیمه با توافق بیمه (ب

 صورت افزایشی پرداخت میشود. طور مداوم و معمولاً به شده به حق بیمه تا زمان مرگ بیمه (ج

 هیچکدام (د
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 های زندگی به خارج از کشور را تأیید مینماید؟ بیمه مرکزی در چه شرایطی واگذاری اتکایی بیمه .395

 ریال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد شده از مبلغ دو میلیارد الف( در صورتیکه جمع سرمایه خطر فوت برای یک بیمه

 بیمه اضافی تشخیص داده شود. شده غیر عادی و مشمول حق ب( درصورتیکه وضعیت سلامت بیمه

 های انفرادی و گروهی نامه ج( در موارد تجمیع خطر در بیمه

 د( هر سه مورد صحیح است.

 

 های بیمه عمر زمانی نیست؟ کدامیک از عبارات زیر از ویژگی  .396

 شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه به ذینفعان پرداخت میگردد. الف( در صورت فوت بیمه

 شده در هر زمان، سرمایه بیمه به ذینفعان پرداخت میگردد. در صورت فوت بیمهب( 

 شده پس از مدت قرارداد، هیچ وجهی پرداخت نمیشود. در صورت حیات بیمهج( 

 های پرداختی مسترد نمیشود. از مدت قرارداد، حق بیمه شده پس در صورت حیات بیمهد( 

 

هایی اطلاق میشود که مدت زمان مورد نیاز برای  به جراحی Day Careدر بیمه درمان تکمیلی، اعمال جراحی   .397

 مراقبتهای بعد از عمل  ........................ باشد.

 ب( یک شبانه روز در بیمارستان      ساعت             12الف( در مراکز جراحی محدود، کمتر از 

 د( در مراکز درمانی، کمتر از یک روز ساعت  6ج( کمتر از 

 

 ............ پرداخت میشود. نامه حوادث انفرادی، غرامت فوت بر اساس .............. تعیین شده و به شده دارای بیمه در صورت فوت بیمه.396

 ذینفع –نامه  سرمایه بیمهد(  گذار بیمه –ج( دیه  گذار  بیمه –نامه  ب( سرمایه بیمه ذینفع -الف( دیه

 

گر خارج بـوده و حتـی بـا اخـذ حـق بیمـه مربوطه  کدامیک از خسارات زیر در بیمه حوادث از شمول تعهدات بیمه .391

 قابل پوشش نمیباشد؟

 د( ورزشهای رزمی ( خودکشی یا اقدام به آنج ب( جنگ الف( زمین لرزه

 

 درصورتی که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد ..............  .320

 موسسه ورشکسته اعلام می گردد.  (ب     پروانه موسسه ابطال می گردد. (الف

 موسسه مذکور باید با موسسه دیگری ادغام شود.  (د پروانه وی به موسسه دیگری انتقال می یابد.   (ج

 

 کدام یک از موارد زیر از وظایف و اختیارات بیمه مرکزی نیست؟  .329

 انجام بیمه های اتکایی اجباری  (ب نظارت بر موسسات بیمه      (الف

 صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار (د های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی  بیمهقبول (ج

 

 اعتصاب...... -شورش-قانون بیمه، خسارات ناشی ازجنگ 26طبق ماده  .322

 در هیچ حالتی قابل پرداخت نیست.  (الف

 در تعهد بیمه گر می باشد.  (ب

 . در تعهد بیمه گر نخواهد بود مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد (ج

 جنگ قابل پرداخت نیست ولی شورش و اعتصاب در همه حالت قابل پرداخت است.  (د

 

 این که یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند، بیانگر کدام خصوصیت عقد بیمه است؟   .323
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 مستمر بودن  (د   الحاقی بودن (ج تشریفاتی بودن   (ب معوض بودن   (الف

 

   رابطه مدیریت ریسک و مدیریت بیمه چگونه است؟ .324

 مدیریت بیمه وسیع تر از مدیریت ریسک است. (ب  مدیریت ریسک وسیع تر از مدیریت بیمه است. (الف

 با یکدیگر رابطه ای ندارند.     (د هم ارز و معادل هستند.     (ج

 

 .. است. ....کم و شدت کم .. هترین روش رویارویی با خسارت هایی با فراوانیب .325

 واگذاری  (د بیمه   (ج اجتناب   (ب    نگهداری (الف

 

 کدام مورد، جزو فرایند مدیریت ریسک نمی باشد؟  .326

  صرفه جویی (د تعیین اهداف   (ج ارزیابی ریسک   (ب شناسایی ریسک   (الف

 

 

 کدام گزینه ارتباط پیدا می کند؟، به «چیزی که بیشتر از همه شما را نزد مشتریان جذاب می کند» .327

 کاهش هزینه های ثابت (ب                          شناخت نقطه درخشش خود (الف

  استفاده از کانال ها و رسانه های جدید (د پاداش دادن به مشتریان     (ج

 

 ام نهاد اطلاع  دهد؟  بیمه مرکزی باید به نحو مقتضی صدور،تعلیق،عدم تمدید و لغو پروانه کارگزاری را به کد .326

  مؤسسات بیمه   (ب   سندیکای بیمه گران ایران     (الف

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

 

 ... از یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس اندازی صعودی ترکیب یافته است. ........بیمه.. .321

 عمر به شرط حیات  (د   عمر مختلط (ج عمر ساده زمانی   (ب  تمام عمر    (الف

 

   در بیمه عمر جامع،..................... .330

 نوع پرداخت حق بیمه انعطاف پذیر است.  (ب   می شود.بخش سرمایه فوت از بخش ارزش بازخرید جدا  (الف

  . هر سه مورد صحیح است (د انعطاف پذیر است.   نامه  بیمه سرمایه فوت و دوره حمایت  (ج
 

چنانچه فردی می خواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و به صورت موقتی از پوشش بیمه عمر بهره مند شود  .339

   چه نوع بیمه عمری به او توصیه می کنید؟

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

 

، "چه مواردی از بیمه نامه های عمر را باید به بیمه مرکزی گزارش داد؟"در پاسخ به نماینده بیمه ای که سوال می کند  .332

   کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

 شده  بیمه نامه های ابطال (بیمه نامه های مخفف                                                   ب (الف

 . هر سه مورد صحیح است (دبیمه نامه های صادر شده و بازخرید شده                              (ج

 

 کدام یک از عبارات زیر از ویژگی های بیمه عمر نیست؟  .333

 ایجاد ذخایر ریاضی قابل توجه در شرکت های بیمه  (الف

   از انواع بیمه های غرامتی است. (ب
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 بیمه عمر مختلط جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری دارد.   (ج

موضوع بیمه عمر ارائه تأمین در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از یک ریسک شخصی معین همچون فوت، بیماری های  (د

 خاص یا حیات بیمه شده است. 

 

 د مشارکت در منافع به بیمه گذار چگونه عمل می کند؟ طبق آیین نامه بیمه های زندگی، شرکت بیمه در مورد پرداخت سو .334

 سود مشارکت هر سال بیمه ای را نقدی پرداخت می کند.  (الف

 سود مشارکت در انتهای هر سال بیمه ای قابل پرداخت نیست و صرفاً در انتهای قرارداد بیمه محاسبه و پرداخت می گردد.  (ب

 حق بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور می گردد. سود مشارکت هر سال بیمه ای به عنوان  (ج

 . هر یک از موارد الف و ج به انتخاب بیمه گذار صحیح است (د

 

 کدام یک از هزینه های زیر در بیمه نامه درمان تکمیلی خارج از تعهد بیمه گر است؟  .335

 سال 51سال و بالاتر از  5هزینه همراه افراد زیر  (ب          جبران هزینه بستری، جراحی و شیمی درمانی  ( الف

 جبران هزینه ترك اعتیاد ( د                                                    رادیو تراپی     ( ج

   اشخاص نیست؟کدام یک از موارد زیر جزو تعهدات بیمه گر در بیمه های حوادث  .336

 دفاع مشروع بیمه شده   (مسمومیت با گاز                   د (ج                        آلودگی هوا(هاری و کزاز                   ب (الف

 

 در بیمه حوادث، اگر بیمه شده در اثر حادثه فوت کند ،....................   .337

  شده پرداخت می شود.   بیمه نامه به  بیمه سرمایه  (الف

 سرمایه بیمه نامه به ذی نفع پرداخت می گردد.  (ب

                        می شود.   مبلغ دیه به بیمه شده پرداخت (ج

 مبلغ دیه به ذینفع پرداخت می گردد.  (د

 

 مشخصات حادثه در بیمه حوادث اشخاص چگونه تعریف می شود؟   .336

 حادثه باید ناگهانی باشد. (ب                           حادثه باید غیر عمدی باشد.    (الف 

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

 

   تغییر خطر در بیمه های حوادث به چه معنی است؟  .331

 تغییر در شغل و سایر فعالیت های بیمه شده(ب      تغییر در وضعیت سلامتی بیمه شده                               (الف

 هیچ کدام  (د                                              تغییر محل زندگی بیمه شده (ج 

 

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه "قانون بیمه، جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل نمایید:  95طبق ماده  .340

 . "خسارت می نماید..............

 بر عهده شخص بیمه گذار است. (الف

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

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

 . تناسب آن با موضوع بیمه، حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود

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

 

 

 کدام گزینه از انواع ریسک های اشخاص است؟  .349
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 کاهش یا حذف درآمد خانواده به دلیل مرگ نابه هنگام سرپرست خانوار (الف

 کار و فعالیت های تجاری حرفه ایومسئولیت قانونی به وجودآمده درکسب (ب

 به سرقت رفتن دارایی شخصی ارزشمند  (ج 

 پرداخت دستمزد به وکیل و سایر هزینه های دفاع قانونی  (د

 

 ......... ریسک هایی هستند که در آن ها بزرگی خسارت به حدی است که ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت شوند.   .342

 ریسک های یکنواخت (د ریسکهای غیرمهم     (ج  ریسک های مهم  (ب     ریسک های بحرانی(الف

 

 کدام گزینه بیانگر مضرات بیمه است؟   .343

 پس از وقوع خسارت شرکت می تواند از بیمه غرامت دریافت کند.  (الف

 عدم اطمینان در مورد خسارت ها کاهش می یابد. (ب

 . وقت و انرژی قابل ملاحظه ای باید برای مذاکره در مورد خرید پوشش بیمه ای صرف شود (ج

 بعد از وقوع خسارت شرکت می تواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد بدون اینکه هیچ گونه نوسانی درکسب درآمد آن به وجود آید.  (د

 

 به طور سنتی رایج ترین ساز و کار دریافت اطلاعات لازم توسط بیمه گران و ارائه نرخ پیشنهادی چیست؟ .344

 مراکز خدمات اینترنتی بیمه (ب         های تکمیلی بازدید از محل وپرسشنامه (الف 

  نامه فرم پیشنهاد  بیمه (د                         مراکز خدمات تلفنی بیمه     (ج 

 

 کدام گزینه زیر از عناصر اصلی و مهم در تعریف بازاریابی محسوب می شود؟ .345

 . بازاریابی فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیاز ها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله است (الف 

 بازاریابی فعالیتی کسب و کاری در جهت افزایش سطح فروش است. (ب

 بازاریابی فعالیتی کسب و کاری در جهت افزایش سطح فروش و سودآوری است.  (ج

 اف سازمان از طریق فرایند مبادله است. بازاریابی فعالیتی انسانی در جهت اهد (د

 

برگزاری مراسم های موسیقی محلی، نمایشگاه ها، مشارکت در نمایشگاه ها و جشنواره ها و کشیدن  نقاشیهای دیواری در   .346

   روستاها از اقداماتی است که مربوط به عنصر ............. آمیخته بازاریابی بیمه  میشود.

 رسانه ها  (د نفوذ     (ج                    توسعه (ب آموزش     (الف

 

  مدیریت ارتباط با مشتری چه مزیتی نسبت به بازاریابی سنتی دارد؟ .347

 هزینه های تبلیغاتی را کاهش می دهد.  (الف 

 از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان خاص آنها را آسان تر هدف قرار می دهد.  (ب

 دهد تا برای مشتریان براساس خدمات رقابت کنند، نه قیمتبه سازمان ها اجازه می  (ج

 تهر سه مورد صحیح اس (د 

 

   در مواردی که تبلیغ بیمه دارای اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزی چیست؟ .346

 دستور اصلاح تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزی  (ب  دستور تغییر تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزی   (الف

 . هر سه مورد صحیح است (د   ری از ادامه انتشار تبلیغ   جلوگی (ج

 

   نماینده بیمه گر اطلاعات شخصی دریافت شده از متقاضی بیمه را......... .341
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 جز به حکم قانون، باید از افشاء و ارائه آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.   (الف 

 باید در وب سایت خود و در معرض دید عموم قرار دهد.  (ب

   باید محافظت نماید.     (ج

  موارد الف و ج صحیح است.(د

 

 در خصوص اطلاع رسانی شفاف و صحیح در بیمه نامه ها کدام گزینه صحیح نیست؟  .350

 مسئولیت درج اطلاعات صحیح در بیمه نامه امضاء شده  بر عهده بیمه گر است.  (الف

 در موارد دارای ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه نامه امضاء شده، موضوع به نفع بیمه گر تفسیر می شود.  (ب

 در موارد دارای ابهام یا تفاسیر متفاوت در بیمه نامه امضاء شده، موضوع به نفع بیمه گذار تفسیر می شود.  (ج

موظف است هرگونه تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه را در صورت درخواست بیمه گذار یا الزام قانونی، بیمه گر  (د

  پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام برساند.

 

 کدام مورد در قرارداد نمایندگی بیمه درج می شود؟    .359

 میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده (ب               مدت قرارداد نمایندگی      (الف

  هر سه مورد صحیح است. (د  حدود  اختیارات، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد   (ج  

 

 کدام گزینه در مورد نمایندگی حقوقی بیمه صحیح نیست؟ .352

   می تواند در قالب شرکت سهامی عام باشد.  (الف 

 تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف (ب

 موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.  (ج 

 اساسنامه نماینده حقوقی باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه شده باشد.  (د

 

....................... از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان نماینده حقوقی بیمه موظف است در هر سال مالی   .353

   ...................... در حساب های خود منظور نماید.

 قسمت نقدی سرمایه  -حداقل بیست درصد(ب   قسمت نقدی سرمایه  -حداقل پانزده درصد(الف

  سرمایه-ل بیست و پنج درصدحداق (د           ای سرمایه  اندوخته  -حداقل ده درصد(ج

 

 قرارداد نمایندگی بیمه در چه صورت لغو  میشود؟   .354

  در صورتی که نماینده حقیقی، هر یک از شرایط مقرر در آیین نامه نمایندگی را از دست بدهد. (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 

 

   شرکت بیمه می تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او ................ . .355

مجموع کارمزد های پرداختی به همان نماینده   %05ت نباید از  در کلیه رشته های بیمه ای زندگی مشارکت دهد. سود قابل پرداخ (الف

 بابت عملیات بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر باشد. 

مجموع کارمزد های   %01استثنای بیمه های زندگی مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از   بهدر کلیه رشته های بیمه ای  (ب

 پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر باشد. 

مجموع کارمزد های پرداختی به   %08استثنای بیمه های عمر مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از   بهدر کلیه رشته های بیمه  (ج

 . مورد نظر بیشتر باشدای در سال  همان نماینده بابت عملیات بیمه
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مجموع کارمزدهای پرداختی به همان نماینده   %01ای اموال مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از   فقط در رشته های  بیمه (د

  ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.  بابت عملیات  بیمه

 

 چه قدر است؟ نوع و میزان تضمینی که نماینده موظف است به نفع شرکت بیمه تودیع کند .356

       میلیون ریال 81متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل  (الف

  متناسب با حجم کار هر نماینده و به تشخیص بیمه مرکزی ایران  (ب

  میلیون ریال  21متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل  (ج

 متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی و شکل حقوقی ثبت آن به تشخیص شرکت بیمه طرف قرارداد تعیین می شود.   (د

 

چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد فی ما بین قید ننمایند   .357

 قدر است؟  حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چ

 معادل حداقل یاد شده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی می باشد.  (الف

 معادل حداکثر یاد شده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی می باشد.  (ب

 معادل میانگین درصدهای یاد شده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی می باشد.  (ج

  بنا به تشخیص هیئت رسیدگی به اختلافات بین شرکت بیمه و نماینده می باشد.  (د

 

 کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای بیمه عمر متغیر است؟   .356

 ریسک سرمایه گذاری برعهده بیمه گذار است.  (ب مزایای پس از فوت متغیر است.    ( الف

  . هر سه مورد صحیح است (د تحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل می کند.   (ج

 

 کدام گزینه، بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می کند؟  .351

قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه مندرج در بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده  )الف

 نقضای زمان معین به ذی نفع بپردازد.  بل از اق

   ده بپردازد.مه شقرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه بیمه نامه را در انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بی )ب

 ه شده بپردازد.  مقرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بی )ج

 ردازد.  از انقضای مدت بیمه بپ قرارداد بیمه ای که در آن  بیمهگر تعهد می کند در مقابل دریافت  حقبیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمه  شده پس) د

  

 چنانچه در مدت بیمه حوادث، در شغل یا فعالیت بیمه شده تغییری به وجود آید ،...................  .360

 .  روز بیمه گر را مطلع نمایند 10بیمه شده یا بیمه گذار موظفند ظرف  )الف

 بیمه شده یا بیمه گذار موظف به مطلع کردن بیمه گر نیستند.   )ب

 روز بیمه گر را مطلع نمایند.   15بیمه شده یا بیمه گذار موظفند ظرف  )ج

 بیمه شده یا بیمه گذار موظفند ظرف یک ماه بیمه گر را مطلع نمایند.   )د

 

است در  مالی قابل پرداخت، شرکت بیمه موظفدر صورت عدم توافق بیمه گر و بیمه گذار در خصوص میزان خسارت  .369

صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد 

 تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا ..................... پرداخت نماید. 

 

   سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه(ب       ه نامه سقف تعهدات بدنی مندرج در بیم (الف

 حداکثر پنج میلیون ریال  (د                                 حداکثر ده میلیون ریال  (ج
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 کدام یک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زمانی محسوب می شود؟  .362

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

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

 

 کدام گزینه از وظایف شورای عالی بیمه است؟  .363

  تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد. (الف  

 های اتکایی    هاونظارت برامور بیمه نامهه وشرایط عمومی بیم تعیین انواع معاملات بیمه (ب  

 تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه  (ج  

  هر سه مورد صحیح است. (د   

 

قانون بیمه، چنانچه بیمه گذار به صورت غیر عمدی از اظهار مطالبی خودداری نماید یا اظهار خلاف واقع  93طبق ماده  .364

 نماید و این موضوع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، چه حالتی برای عقد بیمه متصور می باشد؟

 عقد بیمه باطل می شود.  (الف 

 ار در صورت رضایت او دریافت داشته و قرارداد را ابقا کند. بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را از بیمه گذ (ب

 بیمه گر حق فسخ دارد.   (ج

 موارد ب و ج صحیح است.  (د

 

 حداقل ساعات دوره آموزشی مورد نیاز برای متقاضیان نمایندگی بیمه فاقد سابقه کار چند ساعت است؟   .365

  ساعت  61(د  ساعت   41 (ج   ساعت  51 (ب  ساعت 021 (الف 

    
 ، در متون تخصصی بیمه کدام است؟ « Penetration rate»معادل فارسی عبارت  .366 

 حق بیمه    (د                 نرخ بهره    (ج              نرخ مستمری   (ب             ضریب نفوذ  (الف 

 

 که در محاسبه حق بیمه استفاده می شود کدام گزینه است؟ « عامل سربار»معادل انگلیسی  .367

  Gross Premium )ب                                  Final Premium ) الف 

   Interest   ج(                                      Loading Factorد( 

 

   گزینه است؟ کدام« خسارات تبعی»معادل انگلیسی  .366

   Direct Losses                                         ب(                     Particular Losses(الف

                                                   Speculative Losses د(               Consequential Lossesج( 

 

 چیست؟ « Insurable Risk»معنی اصطلاح   .361

   ریسک بیمه پذیر )د ریسک بیمه گذار    )ج گذار   خسارت  بیمه )ب تقصیر بیمه پذیر   )الف

 

 ، در متون تخصصی بیمه کدام است؟«Reserving»معادل فارسی کلمه   .370

 ذخیره گیری  (د              سفارش گیری  (ج                جانشینی    (ب   جایگذاری   ( الف  

 

 ، در متون تخصصی بیمه کدام است؟ »Reserving«فارسی کلمه معادل  .379

 گیری  ذخیرهد(  گیری ج( سفارش ب( جانشینی  گذاری الف( جای
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 است؟« بیمه اتکایی»های زیر به معنای  کدامیک از گزینه .372

 Underinsuranceب(    Reinsurance الف( 

  Liability Insuranceد(    Property Insuranceج( 

  

 است؟  « Indemnity Principle»  های زیر به معنای کدامیک از گزینه .373

 د( اصل غرامت              ج( اصل جانشینی  ای ب( اصل نفع بیمه  الف( اصل حسن نیت

 

 در متون تخصصی بیمه کدام گزینه است؟ « Property Risk» معادل فارسی کلمه .374

 د( ریسک اموال            ج( ریسک اشخاص                  الف( ریسک مسئولیت            ب( ریسک حوادث  

 

 ، در متون تخصصی بیمه کدام گزینه است؟«Risk Prevention »معادل فارسی عبارت .375

 د( کاهش ریسک ج( پیشگیری از ریسک ب( نگهداری ریسک  الف( انتقال ریسک 

 

 گزینه است؟، در متون تخصصی بیمه کدام «Extensions»معادل فارسی کلمه   .376

 د( انفجار پوششهای اضافی قابل ارائهج(  ب( استثنائات الف( توسعه فاجعه

 

 که در محاسبه حق بیمه استفاده میشود کدام گزینه است؟» عامل سربار«معادل انگلیسی   .377

 Final Premiumد(            Gross Premiumج(               Interestب(  Loading Factorالف(  

 

 کدام گزینه است؟« بیمه عمر اعتبار»انگلیسی  معادل .376

 it Life InsuranceCredب(   Value Insuranceالف( 

 Endowment  Insuranceد(   Face Value of Policyج( 

                

 های زیر است؟ معادل کدام یک از گزینه» گذاری ریسک سرمایه .371

  Interest Riskب(  Investment Risk( الف

 Insurable Riskد(  Residual Risk ج(

 

 است؟ « Contribution Principle»های زیر به معنای  کدام یک از  گزینه .360

  اصل مشارکت (د                اصل جانشینی   (ج اصل نفع بیمه ای  (ب اصل حسن نیت  (الف

 

369.  «Insolvency  » به چه معناست؟ 

 توانگری  (د   کلاهبرداری (ج ورشکستگی  (ب  عدم توانگری (الف

 

 می باشد؟ « عرضه بیمه»کدام یک از عبارات زیر به معنای   .362

 Insurance Supplyب(    Insurance Demand  الف( 

 Insurance Premiumد(                                  Insurance Penetrationج(  

 

 کدام گزینه است؟« خسارات تبعی»معادل انگلیسی  .363

   Direct Losses ب(              Particular Lossesالف( 
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 Speculative Lossesد(                                Consequential Losses ج(  

  

  کدام گزینه است؟    « سررسید»معادل انگلیسی  .364

 Annuityد(                  Maturityج(       Stability ب(  Mortality الف( 

 

 . ؟ستا «تکاییا بیمه» یمعنا به یرز یگزینههااز  یکامکد  .365

 Underinsuranceب(     Reinsuranceالف( 

  Liability Insuranceد(                Insurance Property ج(

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟« Policy» معادل فارسی کلمه  .366

 ب( سیاست  بیمه نامهالف( 

 د( بیمه خطرات سیاسی  ای  ج( سیاست بیمه

 

 به چه معنا میباشد؟        «Term Life Insurance»اصطلاح  .367

                                                       ب( بیمه عمر جامع                 الف( بیمه عمر زمانی

 د( بیمه عمر مستمری       عمر ج( بیمه تمام 

 

 کدام گزینه است؟ «بیمه زندگی»معادل انگلیسی  .366

 ) Existence Insuranceج                                   Medical Insuranceالف(

   Life Insurance)د                                            Personal  Insurance ب(

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟ » Loss«معادل فارسی کلمه  .361

  د( خسارت        ج( بیمه نامه     ب( بیمه کمتر از ارزش بیمه شده    الف( بیمه بیش از ارزش بیمه شده 

 

 کدامیک از گزینه های زیر است؟                    » جدول عمر گروهی«معادل انگلیسی کلمه  .310

  TableFemale Lifeب(                               lehort Life TabCoالف( 
 ) Life Tableد                                  Mortality Life Tableج( 

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟ » Solvency«معادل فارسی کلمه  .319

 د( توانگری   ب( بیمه بین المللی          ج( پوششهای اضافی قابل ارائه الف( بیمه اتکایی     

 

 کدام اصطلاح زیر است؟ « بیمه گر» .312

 insuranced د(                     Insurancer )ج                      Insuredب(                      Insurerالف( 

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟  «  Sum Insured»معادل فارسی کلمه  .313

 جمع خطرات  (د

   

 

 

 برخی از بیمه شدگان  (ج   جمع بیمه شدگان    (ب   سرمایه تحت پوشش (الف

 

 در متون تخصصی بیمه کدام است؟«  Solvency»معادل فارسی کلمه   .314

 د) توانگری              ج) پوشش های اضافی قابل ارائه   ب) بیمه بین المللی  الف)  بیمه اتکایی  
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 در متون تخصصی بیمه کدام است؟  «  Solvency»معادل فارسی کلمه  .315

  توانگری (د پوشش های اضافی قابل ارائه   (ج بیمه بین المللی   (ب بیمه اتکایی    (الف

 

 که در محاسبه حق بیمه استفاده می شود کدام گزینه است؟ « عامل سربار»معادل انگلیسی  .316

 Final Premiumد(          Gross Premiumج(     Interest ب(     Loading Factorالف( 

 

   معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟« Insurance Agent»اصطلاح  .317

 آژانس مسافرتی  (د   نماینده بیمه (ج  کارگزار بیمه  (ب            متصدی بیمه  (الف

 

   در متون تخصصی بیمه کدام است؟   « Express Condition»معادل فارسی عبارت  .316

  شرایط آینده (د                    شرایط فعلی (ج                   حشرایط صری (ب                 ضمنیشرایط (الف

  

   در متون تخصصی بیمه کدام گزینه است؟« Underinsurance»معادل فارسی کلمه   .311

    ای کمتر از ارزش کالا بیمه کردن با  سرمایه (الف

 بیمه کردن با سرمایه ای بیشتر از ارزش کالا (ب 

                بیمه کردن با سرمایه ای معادل ارزش کالا   (ج 

 درصد ارزش کالا  80ای به اندازه  بیمه کردن با  سرمایه (د 

 

 به چه معنا می باشد؟ Whole Life Insuranceاصطلاح  .400

 بیمه عمر به شرط فوت  (د

 

 بیمه عمر به شرط حیات  (ج      بیمه تمام عمر (ب      بیمه عمر زمانی    (الف

 

 
 

 
 

 موفـق باشـین 

 


