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 نیست؟ صحیح  زیر عبارات از یک کدام خطر تشدید موقع در بیمه،  قانون 16 ماده  طبق. 1

 نموده معین را اضداهه بیمه حق دارد حق گر بیمه باشدی  گذار بیمه خود عمل نتیجه در خطر تشدیدی  الف( اگر

 . کنی  گذار پیشنهاد بیمه به

 نموده معین را اضداهه بیمه حق دارد حق گر بیمه نباشدی  گذار بیمه خود عمل نتیجه در خطر تشدیدی  اگر ) ب

  .کنی  گذار پیشنهاد بیمه به

 معین را اضداهه بیمه حق نیارد حق گر بیمه نباشدی  گذار بیمه خود عمل نتیجه در خطر تشدیدی  اگر ) ج 

 . کنی  پیشنهاد بیمه گذار به نموده

 نموده معین را اضداهه بیمه حق دارد حق گر بیمه باشدی  گذار بیمه خود عمل نتیجه در خطر تشدیدی  اگر ) د

 بیمه نشدود  اضداهه بیمه حق پرداخت و قبول  به حاضدر گذار بیمه که درصدورت  و کنی  گذار پیشدنهاد بیمه به

 . هسخ کنی  را قرارداد توانی  م  گر

 

 .......... دیگري به بیمه موضوع انتقال یا گذار بیمه فوت صورت در بیمه،  قانون 17 ماده  طبق . 2

     . دارد را بیمه عقی  هسخ حق گر بیمه هقط  ) الف 

 . دارد را  بیمه عقی  هسخ حق الیه منتقل دا ورثه هقط  ) ب 

   .نیارد هسخ گرحق بیمه   )ج 

  داشت خواهنی  را بیمه عقی  هسخ حق الیه منتقل دا ورثه  دا گر بیمه از هردک  )د 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نیست؟  باطل بیمه عقد زیر موارد از یک کدام در. 3

 . باشی  کرده بیمه عادله قیمت بر اضاهه را مال  تقلب  قصی  با گذار بیمه چنانچه ) الف

 اظهارنشیه  مطالب و بنمادی کاذبه اظهارات  عمیا  دا و  کنی  خوداري مطالب  اظهار از  عمیا   گذار بیمه هرگاه ) ب

 .بکاهی  گر بیمه نظر در آن اهمیت  از دا داده تغییر را خطر موضوع که باشی  طورى کاذبه اظهارات دا

  .نباشی  عمی  روي از گذار بیمه سوي از واقع خالف اظهارات دا مطالب  اظهار از خودداري گرا   )ج

  .است صحیح ب و الف گزدنه(  د

 

 خودداري  مطالبی اظهار از عمدي غیر صورت به  گذار بیمه چنانچه بیمه،  قانون 13 ماده  طبق. 4

  عقد  براي حالتی چه شود،  معلوم حادثه وقوع از قبل موضوع این و نماید واقع خالف اظهار یا نماید

 است؟  متصور بیمه

               شود م  باطل بیمه عقی  ) الف

  کنی  ابقا را قرارداد  و داشته درداهت او رضادت صورت در گذار بیمه از را بیمه حق اضاهه دارد حق گر بیمه  ) ب

 دارد هسخ حق گر بیمه  ) ج

 . است صحیح ج و ب گزدنه   )د

 

 نامند؟ می چه پردازد می گر بیمه به  گذار بیمه که را وجهی بیمه،  قانون 1 ماده  طبق . 5

                    بیمه سرماده ) الف

 بیمه حق ) ب

                    خسارت مبلغ ) ج

 خسارت   از پس  آن ارزش  با  خسارت از قبل بالهاصله بیمه مورد ردال  ارزش  التفاوت به ما ) د 

 



 

 

 

 است؟  صحیح  فنی بیمه حق مورد در زیر هاي  گزینه از یک کدام . 6

  .شود م  لحاظ ردسک ارزداب  هاي هزدنه آن محاسبه در(  الف

 . است  ردسک کننیه  تأمین و شود م  محاسبه هن  اصول بر مبتن (  ب 

 . دارد معکوس  رابطه خطر احتمال شیت با هن  بیمه حق(  ج

 . شود م  لحاظ تحقیقات و آموزش  هاي هزدنه آن محاسبه در(  د

 

  آید می عمل به  .......... طبق ورشکسته بیمه مؤسسه تصفیه  . 7

 بیمه  قانون ) ب                                                     تجارت قانون ) الف

 بین  هاي خسارت تأمین صنیوق قوانین )د                               ادران گران بیمه سنیدکاي قوانین   )ج

 

 است؟  بیمه عالی شوراي اعضاي جزء زیر اشخاص از یک دامک . 8

 داراد   و اقتصادي امور وزارت معاون ) ب                            ا . ا . ج مرکزي  بیمه کل ردیس ) الف

  است صحیح گزدنه سه هر ) د                         ادران بیمه سهام   شرکت میدرعامل ) ج

 

 پرداختی  وجه نیست،  پذیر امکان دقیق بیمه حق تعیین بیمه،  دوره  ابتداي در که مواردي در . 9

 نامند؟ می چه را گذار بیمه سوي از اولیه

 سربار  بیمه حق ) ب                                         تعیدل قابل بیمه حق ) الف

 ثابت بیمه حق  )د                                                  اتکاد  بیمه حق ) ج

 

 

 



 

 

 

 .......... از است عبارت اي بیمه قرارداد انعقاد مالك . 10

              نامه بیمه صیور ) الف

 گذار بیمه توسط  بیمه حق پرداخت و گر بیمه توسط  پیشنهاد هرم قبول  )ب

    بیمه پیشنهاد هرم تکمیل ) ج

 گر بیمه توسط  نرخ اعالم ) د 

 

 مداري  مشتري سازي پیاده  در او نیازهاي درك و مشتري شناخت و مشتري با تعامل چرا . 11

 است؟  مهم بسیار

 . کنی  م  بازي سزاد  به نقش شرکت درکارکنان رضادت ادجاد در زدرا ) الف

  .کنی  م  بازي سزاد  به نقش شرکت کارکنان نگهیاري در زدرا  )ب

 . کنی  م  بازي سزاد  به نقش مشتردان حفظ  در هم و جذب در هم زدرا ) ج

 . کنی  م  بازي سزاد  به نقش مشتردان ضعف نقاط شناساد  در زدرا ) د

 

 یا  واقع خالف مطالب  اظهار در گذار بیمه عمد صورت در زیر،  اصول از یک کدام براساس 12. 

 گردد؟ می باطل بیمه عقد کذب،  اظهارات

 نیت حسن اعالي حی  اصل  )ب                                                  غرامت جبران اصل ) الف

 نزددک علت اصل ) د                                                       اي بیمه نفع اصل ) ج 

 

 

 

 



 

 

 است؟  صحیح  بیمه نمایندگی پروانه صدور مورد در زیر هاي گزینه از یک دامک .  13

 . شود م  صادر ادران گران بیمه سنیدکاي توسط  ) الف

  .شود م  صادر کارگزار توسط ) ب

 صادر معین اي بیمه هاي  رشته دا ها رشته همه در ا . ا . ج مرکزي بیمه تأدیی  از پس بیمه شرکت توسط  ) ج

 . شود م 

 . شود م  صادر بیمه صنعت اي حرهه انجمن توسط  ) د

 

 دارد؟  اي وظیفه چه الکترونیکی  پرداخت یا چک از اعم دریافتی هاي بیمه حق قبال  در نماینده   .14

 . نمادی  واردز مربوط بیمه شرکت بانک   حساب به مال  سال آخر تا ) الف

 . نمادی  واردز مربوط بیمه شرکت بانک  حساب  به ماه آخر تا ) ب

 واردز مربوط بیمه شرکت بانک  حساب به است کرده درداهت را آنها که اي هفته اداري وقت پادان از قبل ) ج

  نمادی 

 واردز مربوطه بیمه شرکت بانک  حساب  به است کرده درداهت را آنها که روزي اداري وقت پادان از قبل ) د

 . نمادی  تحودل شرکت آن صنیوق به استثنائ  در موارد و نمادی 

 

 ارائه  نماینده  یک وسیله به که اي بیمه صدور تقاضاي است مجاز بیمه شرکت صورت چه در . 15

 کند؟  قبول دیگري طریق از را است شده 

 ددگر نمادنیه کتب  تقاضاي صورت در   )ب                       کارگزار مستقیم تقاضاي صورت در   )الف

 کارگزار کتب   تقاضاي صورت در )د                             گذار بیمه کتب  تقاضاي صورت در) ج

 

 

 

 



 

 

 

 است؟  صحیح  نماینده  به کارمزد پرداخت مورد در زیر هاي گزینه از یک کدام . 16

 . کنی  نم  تغییر  کارمزد میزان دابی  اهزادش نامه بیمه بیمه حق میزان هرعلت  به که درصورت  ) الف

 کنی  نم  تغییر کارمزد میزان دابی  کاهش نامه بیمه بیمه حق میزان هرعلت به که درصورت  ) ب

 نیز کارمزد نسبت همان به دابی  کاهش دا اهزادش نامه بیمه بیمه حق میزان هرعلت  به که درصورت    )ج

 . داهت  خواهی  دا کاهش اهزادش

 . است اداري و عموم  هاي هزدنه کارمزد  پرداخت مبناي ) د

 

 به باید را عمر هاي نامه بیمه از مواردي چه " کند می سؤال که اي بیمه نماینده  به پاسخ  در.17

 کنید؟  می انتخاب را زیر هاي گزینه از یک کدام " داد؟ گزارش ا . ا . ج مرکزي بیمه

 شیه ابطال هاي نامه بیمه ) ب                                            مخفف هاي نامه بیمه ) الف

 است  صحیح گزدنه سه هر  )د                          شیه بازخردی  و صادرشیه هاي نامه بیمه ) ج

 

 وضعیت  تعیین عمر،  بیمه انواع از یک کدام در ،  زندگی هاي بیمه 68 نامه آئین براساس . 18

 است؟  الزامی پزشکی معاینات یا پرسشنامه طریق  از شده  بیمه سالمت

 ساله دک گروه  زمان  عمر بیمه ) ب                                          گروه   جامع عمر بیمه ) الف

 زنیگ  هاي بیمه انواع در ) د                             هوت خطر شامل انفرادي عمر بیمه ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

نامه  بیمه براي بیمه حق در اعمال قابل کارمزد حداکثر زندگی هاي بیمه 68 نامه آئین طبق  . 19

 است؟  میزان چه  به ساالنه،  بیمه حق با زمانی فوت خطر از غیر زندگی هاي

 وصول  بیمه حق ) % 25 الف

 وصول   بیمه حق )% 10  ب

 . نکنی  تجاوز اول سال هوت سرماده هزار در 30 از که شرط  به اول سال بیمه حق ) 75 % ج

 وصول  بیمه حق ) %5 د

 

 است؟  صحیح  عمر هاي بیمه مورد در زیر عبارات از یک کدام . 20

 از حاصل  مناهع % 85 حیاقل در را خود گذاران بیمه زنیگ   هاي بیمه انواع در مکلفنی  بیمه مؤسسات ) الف

 . نمادنی سهیم مذکور هاي بیمه معامالت مجموع 

 در را  خود گذاران بیمه زمان   هوت خطر بیمه در جز  زنیگ  هاي بیمه انواع در مکلفنی بیمه مؤسسات  ) ب

 نمادنی سهیم مذکور هاي بیمه معامالت مجموع از  حاصل مناهع% 75 حیاقل

 در را  خود گذاران بیمه زمان   هوت خطر بیمه در جز زنیگ  هاي  بیمه انواع در مکلفنی  بیمه  مؤسسات ) ج

 . نمادنی  سهیم مذکور هاي بیمه معامالت مجموع از حاصل مناهع % 85  حیاقل

 از حاصل مناهع % 75 حیاقل در را خود گذاران بیمه  زنیگ   هاي بیمه انواع در  مکلفنی  بیمه مؤسسات ) د

 . نمادنی  سهیم مذکور هاي بیمه عامالت مجموع

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 نیست؟  صحیح  زیر هاي گزینه از یک کدام  ،  68 نامه آئین مفاد براساس . 21

 ذخیره تشکیل صورت در توانی  م  گذار بیمه زمان   هوت خطر بیمه جز زنیگ  هاي بیمه انواع در ) الف

 نمادی را خود نامه بیمه از درصیي دا کل بازخردی  درخواست رداض  

 . است نامه بیمه رداض  ذخیره درصی  85 معادل حیاقل زنیگ  نامه بیمه بازخردی  ارزش   ) ب

 کتب  مواهقت به موکول بازخردی  حق باشی  گذار بیمه بستانکار زنیگ  نامه بیمه در نفع ذي که درصورت  ) ج

 . است بستانکار

 . نمادی  وام درخواست توانی  م  تمام سال دو بیمه حق الاقل پرداخت  از پس گذار بیمه ) د

 

 شود؟  می محسوب زمانی عمر بیمه معایب از زیر عبارات از یک کدام . 22

 مشخص زمان به نامه بیمه میت محیوددت ) ب       م                            ک نسبتا  بیمه حق ) الف

 مخفف  سرماده و بازخردی  حق وجود عیم ) د              پول ارزش  تنزل به نسبت نگران  کاهش ) ج

 

 اضافه  و تخفیف انواع شرایط و میزان و بیمه هاي رشته انواع بیمه حق نرخ کننده  تعیین کمیته  . 23

 است؟  افرادي  چه از متشکل نرخ

  میدره هیئت اعضاي از دک  و ) وي مقام قائم دا( میدرعامل هن   معاون ربط  ذي رشته میدرهن  اکچوئر  ) الف

 بیمه  مؤسسه

 خسارت  ارزداب بیمه  کارشناس  ) ب

 بیمه کارشناس  و بیمه کارگزار بیمه  نمادنیه ) ج

 شرکت از نمادنیه دک و ا . ا . ج مرکزي بیمه از نمادنیه  دک ادران  گران بیمه سنیدکاي از نمادنیه دک ) د

 بیمه 

 

 

 



 

 

 

 .......... نامه بیمه این . است شده  فروخته گذار بیمه به اجباري صورت به اي نامه بیمه .  24

 . گردد م  هسخ گذار  بیمه درخواست بیون دا با ) ب            شود م  هسخ گذار بیمه درخواست با ) الف

 .گردد م  باطل گذار  بیمه درخواست بیون دا با ) د              . گردد م  باطل گذار بیمه درخواست با ) ج

 

 است؟  بیمه کننده  عرضه وظیفه ،  71 نامه آئین براساس زیر موارد از یک کدام. 25

 . دهی  ارائه را ها نامه بیمه شرادط  و میت قیمت  مقادسه براي ضروري اطالعات کلیه ) الف

 سوابق  در را  نسخه دک و  درداهت امضاءشیه و تکمیل بیمه  خیمات متقاض  توسط  که را  بیمه پیشنهاد هرم ) ب

 . نمادی  خود نگهیاري

 .نمادی  تسلیم گذار بیمه به شرادط  سادر و عموم  شرادط  بر مشتمل را صادره نامه بیمه ) ج

  است صحیح گزدنه سه هر  )د

 

 شوند؟  می محسوب اضافی یا مخصوص خطرات جزء زیر خطرهاي از یک کدام حوادث بیمه در26.

 زمین   و درداد  هواد   نقلیه وسادل راننیگ  ) ب                                    زنیگ  عادي حوادث  )الف

  است صحیح ج و ب گزدنه ) د                                            رزم  هاي ورزش  ) ج

 

 قابل مربوطه بیمه حق أخذ و گر بیمه موافقت با حوادث نامه بیمه استثنائات  از یک کدام. 27

 است؟  پوشش

 مخیر مواد استعمال و مست  ) ب                                    آن به اقیام دا خودکش  ) الف

  لرزه  زمین و جنگ ) د                                     شیه بیمه هتق دا ددسک ) ج

 

 



 

 

 

 نیست؟  کلی دائم ازکارافتادگی و عضو نقص حوادث نامه بیمه در زیر  موارد از یک کدام . 28

 پا  شست قطع ) ب                            گوش  دو هر دائم و کامل ناشنواد   )الف

 پادین هک برداشتن ) د                                      ها پنجه دو هر دان ازدست ) ج

 

 حق أخذ با  حتی و بوده  خارج گر بیمه تعهدات شمول از حوادث بیمه  در زیر خسارات کدامیک  . 29

 نیست؟  پوشش قابل مربوطه بیمه

 قیام  ) ب                                                            آتشفشان ) الف

 غواص   ) د                                            آن به اقیام دا خودکش  ) ج 

 

 ؟  است درست مخاطره  مورد در زیر هاي  گزینه از کدامیک 30.

 . گودنی  مخاطره خسارت  علت به ) الف

 . مییهی  اهزادش را آن دا و کرده ادجاد را خسارت  تحقق احتمال که است وضعیت  مخاطره ) ب

 . گودنی  مخاطره گري بیمه  سربار هاي هزدنه به ) ج

 . میکنی  منتقل ددگري به را بیمه شرکت تعهیات از قسمت  دا تمام که است بیمه عملیات از نوع  ) د

 

 .……………اي  بیمه نفع اصل بنابر. 31

 است  متقابل گذار بیمه و گر بیمه مناهع ) الف 

 . است ذدنفع میکنی  بیمه آنچه بقاي در گذار بیمه ) ب

 نیهی  رخ خسارت  که است ادن در مناهعش گذار بیمه  )ج

 . نیهی  رخ خسارت  که است ادن در مناهعش گر بیمه ) د

 



 

 

 

 شدت  و ........ آنها در خسارت وقوع احتمال که است ریسکهایی براي بیمه خرید اولویت . 32

 . است ......... ممکن خسارت

 باال  باال  ) ب                                                                   پادین باال  ) الف

 باال  پادین   ) د                                                                 پادین پادین (  ج

 

 است؟  زیر  هاي گزینه از کدامیک خسارت وقوع از قبل ریسک مدیریت اهداف  33.

 نگران   کاهش ) ب                                                 منابع از بهینه استفاده ) الف

 است  صحیح گزدنه سه هر ) د                                                    قانون  الزامات رعادت ) ج

 

 به نسبت گذاران بیمه از کدامیک گر،  بیمه ورشکستگی صورت در بیمه،  قانون 32 ماده  طبق. 34

 دارند؟ تقدم حق گذاران بیمه دیگر

 عمر هاي بیمه رشته ) ب                                          اتومبیل هاي بیمه رشته ) الف

 مهنیس  هاي بیمه رشته ) د                                           مسئولیت هاي بیمه رشته ) ج

 

 است؟  صحیح  زیر عبارات از کدامیک بیمه،  قانون براساس. 35

 . بود خواهی  باطل بیمه عقی  کنی  بیمه واقعى قیمت از کمتر به را مالى  گذار بیمه چنانچه ) الف

  .داشت نخواهی  را قرارداد هسخ حق گذار بیمه گر  بیمه اهالس  دا توقف درصورت ) ب

 شخص همان نفع به را  مال همان نمیتوان است باقى بیمه که میتى در باشی شیه بیمه مالى درصورتیکه ) ج

 . کرد بیمه مجیدا  خطر همان مقابل در

 . است صحیح ب و الف گزدنه ) د

 

 



 

 

 

 کند،  رد یا قبول را آن دیگر طرف و نماید معین را عقد شرایط همه عقد طرفین از یکی اینکه. 36 

 است؟  بیمه عقد خصوصیت از کدامیک بیانگر

 بودن  تشردفات  ) ب                                                          بودن معوض ) الف

 بودن مستمر ) د                                                             بودن الحاق  ) ج

 

 تعهدات  و حقوق کلیه با را خود پرتفوي از قسمتی  یا تمام .......... میتوانند بیمه مؤسسات. 37

 . کنند واگذار دیگر مجاز بیمه مؤسسه چند یا یک به آن از ناشی

 پرتفو  قبول کننیه و پرتفوي واگذارکننیه بیمه شرکتهاي میدرعامل مواهقت با ) الف

 ادران  گران  بیمه سنیدکاي مواهقت با ) ب

 داراد   و اقتصادي امور وزارت مواهقت با ) ج

 بیمه  عال  شوراي تصودب و ا . ا . ج  مرکزي بیمه مواهقت با ) د

 

 است؟  بیمه عالی شوراي وظایف از زیر هاي گزینه از کدامیک . 38

 . گیرد قرار بیمه مؤسسات استفاده مورد بادی  که ترازنامه نمونه تصودب ) الف

 اتکاد  هاي بیمه امور بر نظارت و ها نامه بیمه عموم  شرادط  و بیمه معامالت انواع تعیین ) ب

 بیمه مؤسسات هعالیت و بیمه امر هیادت براي الزم هاي نامه آئین تصودب ) ج

 . است صحیح گزدنه سه هر ) د 

 

 

 

 

 



 

 

 

بیمه   به مربوط هزینه میگردد حذف خرید سبد از که چیزي اولین ایرانی جامعه فرهنگ در چرا. 39

 است؟  عمر بیمه خصوص به ها

 میشود نصب عمر هاي بیمه مورد در کم  تبلیغات  تابلوهاي شهرها سطح در چون ) الف

 . مییاننی  تجمل  و غیرضروري لوکس  کاالي دک را عمر هاي بیمه جامعه اهراد اکثر چون ) ب

 . دکیدگرنی  مشابه موارد % 80 در که میشونی  طراح  عمري هاي  بیمه کشور در چون  )ج

 .است صحیح ج و الف گزدنه ) د

 

 و ها جشنواره  و نمایشگاهها در مشارکت نمایشگاهها،  محلی،  موسیقی مراسمهاي برگزاري  40.

 آمیخته  .......... عنصر به مربوط که است اقداماتی از روستاها در دیواري  نقاشیهاي کشیدن

  است بیمه بازاریابی

 توسعه  ) ب                                                     آموزش  ) الف 

 ها رسانه ) د                                                            نفوذ ) ج 

 

 نیست؟ بازاریابی در جویی صرفه هاي شیوه  جزء زیر هاي  گزینه از کدامیک . 41

 منابع  متمرکزسازي ) ب                             مشتردان از مجید بازددی  ) الف 

 مشتردان به دادن پاداش  ) د                                  ثابت هاي هزدنه کاهش ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 ریسکهاي  از بسیاري بیمه حق میزان تا میسازد قادر را گران بیمه زیر هاي  گزینه از کدامیک. 42

 کنند؟  ارزیابی دقیق نحوي به را اي بیمه

 حسن نیت اعالي حی اصل ) ب                                           بزرگ اعیاد قانون ) الف 

 غرامت  اصل ) د                                           خسارت جبران اصل ) ج 

 

 نمیشود؟  درج بیمه نمایندگی قرارداد در زیر موارد از کدامیک. 43

 نمادنیه از درداهت  تضمین نوع و میزان ) ب                                    نمادنیگ   قرارداد میت ) الف

 قرارداد طرهین  تعهیات و حقوق اختیارات   حیود ) د            شرکتها  سادر  با  نمادنیگ  قرارداد انعقاد اجازه ) ج

 

 است؟  سال چند بیمه نمایندگی پروانه و قرارداد اعتبار مدت .  44 

 سال دو ) ب                                                         سال دک ) الف

 سال  چهار ) د                                                           سال سه ) ج

 

 . ج مرکزي بیمه 71 نامه آئین طبق اي بیمه کننده  گمراه  تبلیغ مصداق زیر موارد از کدامیک . 45

 است؟  ا . ا

  . است شیه درج الحاقیه در ول  نیست نامه بیمه شرادط  در که هاد  وعیه ) الف

 . دهی  ارائه گر بیمه عملکرد از هراتر دا ها نامه بیمه در مقرر پوششهاي از خارج هاد  وعیه ) ب

 . میشود بیمهاي محصوالت در شفاهیت سبب که هاد  وعیه ) ج

 . باشی منطبق عرف و بیمهاي مقررات و قوانین با که هاد  وعیه ) د

 

 



 

 

 

 است؟  شرایطی چه تابع سیما و صدا در گر بیمه شرکت تبلیغات انجام. 46

 . است گران بیمه سنیدکاي مجوز به نیاز ) ب            است ا . ا . ج مرکزي بیمه مجوز به نیاز ) الف

 دارد  داراد  و اقتصادي امور وزارت مجوز به نیاز ) د               است تبلیغات شوراي تأدیی  به نیاز هقط  ) ج

 

 چیست؟  ا . ا . ج مرکزي بیمه وظیفه باشد قانونی یا فنی اشکال داراي بیمه تبلیغ که درمواردي  . 47 

 تبلیغ  اصالح ) ب                                                         تبلیغ تغییر ) الف

 . است صحیح گزدنه سه هر ) د                                   تبلیغ انتشار ادامه از جلوگیري ) ج

 

 سال 2 از پس و گرفته قرار حیات و فوت خطر مختلط بیمه پوشش تحت هايه شد بیمه . 48

 تقسیم چگونه مخفف سرمایه نامه بیمه این در . مینماید را نامه بیمه شدن مخفف درخواست

 شد؟  خواهد

 رداض  انیوخته براساس ) ب                    نامه بیمه موجود هاي سرماده نسبت به ) الف 

 بازخردی  ارزش  براساس ) د                                     گذار بیمه درخواست براساس  ) ج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 میکند؟  توصیف را حیات شرط به عمر بیمه زیر هاي گزینه از کدامیک.  49

  بیمه  در منیرج سرماده بیمه   حق درداهت مقابل در میکنی  تعهی  گر  بیمه آن در که ايه  بیمه  قرارداد ) الف

 . بپردازد ذدنفع به معین زمان انقضاي از قبل شیه بیمه هوت صورت در را نامه

  انقضاي  در را  نامه بیمه سرماده بیمه  حق  درداهت مقابل در میکنی تعهی گر بیمه آن در که اي  بیمه قرارداد ) ب

 . بپردازد شیه بیمه حیات شرط به و بیمه میت

 از قبل را ثابت  سرماده بیمه   حق درداهت مقابل در میکنی  تعهی  گر  بیمه آن در  که ايه  بیمه  قرارداد ) ج

 . بپردازد شیه بیمه حیات شرط به و بیمه میت انقضاي

 صورت در را بیمه سرماده بیمه   حق درداهت مقابل در میکنی تعهی  گر  بیمه آن در که ايه  بیمه قرارداد ) د

  بپردازد بیمه میت انقضاي از پس شیه بیمه هوت

 

 است؟  زمانی عمر بیمه هاي ویژگی از زیر هاي گزینه از کدامیک.  50 

 . میشود پرداخت ذدنفع به بیمه سرماده قرارداد  اعتبار میت در شیه بیمه هوت صورت در ) الف

 . نمیگردد پرداخت وجه  هیچ قرارداد  میت  از پس شیه بیمه حیات صورت در ) ب

  دارد تأمین  جنبه صرها  زمان  عمر بیمه ) ج

  است صحیح گزدنه سه هر ) د

 

 است؟  عمر تمام بیمه هاي ویژگی از زیر هاي  گزینه از کدامیک.  51

 . مییهی  پوشش بیفتی  اتفاق که زمان هر را شیه بیمه مرگ گر بیمه ) الف

 . نیارد کامل پزشک  معادنات به نیازي ) ب

 .  دارد نیز گذاري سرماده جنبه تأمین   جنبه بر عالوه ) ج

 . است صحیح گزدنه سه هر ) د

 



 

 

 

 .......... محدود،  بیمه حق پرداخت با عمر تمام بیمه در. 52

  .میشود پرداخت دکسان معموال  و میاوم طور به  شیه بیمه مرگ زمان تا بیمه حق ) الف

 کاهش  دا  شیه متوقف دوره  دک ط   پرداخت از  پس بیمه حق  پرداخت  گذار  بیمه و  گر بیمه تواهق با  ) ب

 . مییابی 

 . میشود پرداخت  اهزادش  صورت به معموال  و میاوم طور به شیه بیمه مرگ زمان تا بیمه حق ) ج

 . میکنی  تغییر تورم نرخ با متناسب بیمه حق ) د

 

 میشود؟ داده  پوشش ریسکی چه بدهکار مانده  عمر بیمه در. 53

 ازکاراهتادگ  دا هوت دلیل  به وام بازپرداخت در گیرنیه قرض تواناد  عیم ) الف

 بیمه شیه  درمان  هزدنه ) ب

 بیمه شیه  بیکاري ) ج

  است صحیح ج و ب گزدنه ) د

 

 است؟  حتمی نامه بیمه سرمایه پرداخت صورت هر در عمر،  بیمه انواع از کدامیک در . 54

 زمان  ساده عمر بیمه ) ب                                         مختلط  عمر بیمه ) الف

 حیات  شرط به عمر بیمه ) د                                               عمر تمام بیمه ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 ترکیب  صعودي اندازي پس عامل یک و نزولی سرمایه با موقت بیمه یک از ......... بیمه. 55

 . است یافته

 زمان  ساده عمر ) ب                                                  عمر تمام ) الف

 حیات  شرط به عمر ) د                                                  مختلط  عمر ) ج

 

 است؟  بیمه موضوع شده  بیمه بقاي و حیات صرفاً عمر،  بیمه انواع از کدامیک در.  56

 مستمري عمر بیمه ) ب                               بیهکار  مانیه عمر بیمه ) الف

 زمان  عمر بیمه ) د                                             عمر تمام بیمه ) ج

 

 است؟  متغیر عمر بیمه ویژگیهاي از زیر موارد از کدامیک . 57

 . است متغیر هوت از پس مزاداي ) الف

 . است  گذار بیمه برعهیه گذاري سرماده ردسک ) ب

 . میکنی  عمل  بهادار اوراق صنعت بر حاکم قوانین تحت ) ج

 . است صحیح گزدنه سه هر ) د

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نیست؟  صحیح  زندگی هاي بیمه 68 نامه آئین براساس زیر موارد از کدامیک . 58

  .نمادی  عرضه زنیگ  هاي بیمه انواع همراه را اضاه  خطرات پوشش میتوانی  بیمه مؤسسه ) الف

 شیه بیمه عضو نقص صورت در مستمري دا سرماده پرداخت زنیگ   نامه بیمه در  میتوانی  بیمه مؤسسه ) ب

 . کنی  قبول  را وي معالجات هزدنه دا

 مستمري صورت  به نیز را زنیگ   هاي بیمه  انواع سادر تعهیات  مستمري  بیمه بر عالوه میتوانی بیمه مؤسسه ) ج

 . نمادی  پرداخت

 . نمادی  تقسیط  را ساالنه مستمري دا ساالنه بیمه حق گذار  بیمه تمادل صورت در میتوانی  بیمه مؤسسه ) د

 

 است؟  صحیح منافع در مشارکت مورد در زیر هاي گزینه از کدامیک. 59 

 . میشود زنیگ  هاي بیمه انواع شامل مناهع در مشارکت ) الف

 سهیم مذکور هاي بیمه معامالت مجموع از حاصل مناهع درصی  75 حیاقل در زنیگ  بیمه گذاران  بیمه  ) ب

 .میباشنی 

 . نمیگیرد تعلق زمان  هوت خطر هاي بیمه گذاران بیمه به مناهع در مشارکت ) ج

 توسط  رداض   ذخادر گذاري   سرماده از حاصل مناهع از بیمهگران  با  دکسان  سهم عمر بیمه گذاران  بیمه ) د

 . دارنی  بیمه شرکت

 

 است؟  زیر هاي گزینه از کدامیک معادل «Insurance Agent» اصطالح. 60

 بیمه  کارگزار ) ب                                              بیمه متصیي ) الف

 مساهرت   آژانس ) د                                                  بیمه نمادنیه ) ج

 

 

 



 

 

 

 گزینه  از کدامیک بیمه تخصصی متون در  «Risk Prevention» عبارت فارسی معادل. 61

 است؟  زیر هاي

 ردسک  نگهیاري ) ب                                                           ردسک انتقال ) الف

 ردسک  کاهش ) د                                                      ردسک از پیشگیري ) ج

 

 . .......... او به متعلق پرتفوي از حاصل سود در را نماینده  تواند می بیمه شرکت. 62

 کارمزد مجموع درصی  17 از نبادی پرداخت قابل سود دهی  مشارکت زنیگ  اي بیمه هاي رشته کلیه در ) الف

 . باشی بیشتر نظر مورد سال در اي بیمه عملیات بابت نمادنیه همان به پرداخت  هاي

 10 از نبادی  پرداخت قابل سود دهی  مشارکت زنیگ  هاي بیمه استثناي به اي بیمه  هاي رشته کلیه در ) ب

  .باشی  بیشتر نظر مورد سال در اي بیمه عملیات بابت  نمادنیه همان به پرداخت  هاي کارمزد مجموع  %

 15 % از نبادی  پرداخت قابل سود . دهی  مشارکت عمر هاي بیمه استثناي به بیمه  هاي رشته کلیه در ) ج

 . باشی  بیشتر نظر مورد سال در اي بیمه عملیات بابت نمادنیه همان به پرداخت   هاي کارمزد مجموع 

 هاي کارمزد مجموع % 10 از  نبادی پرداخت  قابل سود دهی   مشارکت اموال اي بیمه هاي رشته در هقط  ) د

 . باشی  بیشتر نظر مورد سال در اي بیمه عملیات بابت نمادنیه همان به پرداخت 

 

 براي بیمه شرکت و نماینده  میان اختالفات به رسیدگی هیئت عضو نمایندگان از هریک. 63 

 .......... آنها انتخاب تجدید یا عزل و شوند می انتخاب......

  است بالمانع - سال  دک ) ب                                       نیست بالمانع - سال دک ) الف

 . نیست بالمانع - سال سه ) د                                            است بالمانع - سال دو ) ج 

 

 

 



 

 

 

 است؟  قدر چه کند تودیع بیمه شرکت نفع به  است موظف نماینده  که تضمینی میزان و نوع. 64 

 ردال میلیون 50 حیاقل و نمادنیه هر  کار حجم با متناسب ) الف

 ا  . ا . ج مرکزي بیمه تشخیص به و نمادنیه هر کار حجم با متناسب ) ب

 ردال میلیون 20 حیاقل و نمادنیه هر کار حجم با متناسب ) ج

 بیمه شرکت تشخیص به آن ثبت حقوق  شکل و حقوق   دا حقیق  نمادنیه هر هعالیت حجم با متناسب ) د

 . شود م  تعیین قرارداد طرف

 

 و نماینده  اختالفات به رسیدگی هیئت تصمیم اتخاذ و جلسات تشکیل نحوه  دستورالعمل. 65

 گردد؟ می ابالغ و تدوین بخشی چه توسط بیمه شرکت

 بیمه نمادنیگان  صنف  انجمن ) ب                               ادران گران بیمه سنیدکاي ) الف

 بیمه صنعت اي حرهه انجمن ) د                                         ا . ا . ج مرکزي بیمه ) ج

 

 است؟  افرادي چه از متشکل نماینده  تخلفات به رسیدگی کمیته. 66

 بیمه  نمادنیگان صنف  انجمن منتخب نفر  دک و بیمه شرکت میدره هیئت انتخاب به نفر دو ) الف

 بیمه  نمادنیگان صنف  انجمن منتخب نفر دو و بیمه شرکت میدره هیئت انتخاب به نفر دک ) ب

 ا . ا . ج مرکزي بیمه منتخب نفر دک و بیمه شرکت میدره هیئت انتخاب به نفر سه ) ج

 ا . ا . ج مرکزي بیمه منتخب نفر دو و بیمه شرکت میدره هیئت انتخاب به نفر دک ) د

 

 چیست؟  نماینده  کارمزد پرداخت مبناي. 67

 هن   ذخیره عالوه به قانون  انیوخته ) ب                               شیه  پرداخت بیمه حق ) الف

 خسارت  ) د                             اداري و عموم  هاي هزدنه ) ج



 

 

 

 آیین  در شده  بینی پیش هاي هزینه سایر یا و کارمزد عناوین تحت پرداختی مبالغ حداکثر. 68

 است؟  چقدر بیمه  رسمی داللی و نمایندگی کارمزد 83 شماره  نامه

 . کنی  تجاوز بیمه حق درصی  35 از توانی  نم  ) ب          .کنی  تجاوز بیمه حق درصی  40 از توانی  نم  ) الف

 . کنی  تجاوز بیمه حق درصی 50 از توانی  نم  ) د             .کنی  تجاوز بیمه حق درصی 30 از توانی  نم  ) ج

 

 وقوع  صورت در را تعهد مورد سرمایه گر بیمه که است شخصی .......... عمر بیمه در . 69

 . پردازد می وي به بیمه موضوع ریسک

 گر  بیمه ) ب                                                 بیمه نمادنیه ) الف

 کارگزار  ) د                                                  کننیه استفاده ) ج

 

 .......... محدود،  بیمه حق پرداخت با عمر تمام بیمه در. 70

  شود م  پرداخت دکسان معموال  و میاوم طور به شیه بیمه مرگ زمان تا بیمه حق ) الف

 م  کاهش  دا شیه متوقف دوره  دک ط   پرداخت از پس  بیمه حق  پرداخت گذار  بیمه و گر بیمه تواهق با  ) ب

 . دابی 

 . شود م  پرداخت  اهزادش  صورت به معموال  و میاوم طور به شیه بیمه مرگ زمان تا بیمه حق ) ج

 . کنی  م  تغییر تورم نرخ با متناسب بیمه حق ) د

 

 گزینه  از یک کدام وظایف از خارجی یا داخلی مؤسسات از اختیاري اتکایی  هاي بیمه قبول. 71

 است؟  زیر هاي

 ادران گران بیمه سنیدکاي ) ب                             داراد  و اقتصادي امور وزارت ) الف

 بین  هاي خسارت تأمین صنیوق ) د                                           ا . ا . ج مرکزي بیمه ) ج



 

 

 

سال  در بار چند عادي عمومی مجمع گري،  بیمه و ا  . ا . ج مرکزي بیمه تأسیس قانون براساس  . 72

 گردد؟ می تشکیل

 دو  ) ب                                                               دک ) الف

 چهار  ) د                                                                   سه ) ج

 

 

 فعال و بیمه حق اولین شدن پرداخت از بعد بیمه،  قراردادهاي قانونی ویژگی کدام براساس. 73

 نمودن  اجابت یا ها بیمه حق پرداخت به مجبور قانونی نظر از گذار بیمه بیمه،  قرارداد شدن

 نیست؟  بیمه قراردادبندهاي  

 بودن  شخص  ) ب                                                    بودن مشروط ) الف

 بودن جانبه دک ) د                                                               رضادت ) ج

 

 از  دفاع هاي هزینه پرداخت مسئول گر بیمه بیمه،  قراردادهاي قانونی ویژگی کدام براساس . 74

 است؟  دادگاه  در بیمه قرارداد

 بودن  شخص  ) ب                                                 بودن مشروط ) الف

 بودن  تصاده  ) د                                                               اذعان ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 نیست؟  صحیح  حوادث نامه بیمه مورد در زیر جمالت از یک کدام. 75

 نفع ذي به نامه بیمه سرماده نامه  بیمه مشمول خطرات از دک  وقوع علت به شیه بیمه هوت صورت در ) الف

  .گردد  پرداخت م 

 پرداخت غرامت عنوان به بیمه سرماده از درصیي شیه  بیمه کل  دائم ازکاراهتادگ  و عضو نقص صورت ) ب

 . م  شود

 پرداخت غرامت عنوان به  بیمه سرماده صیدرصی  شیه  بیمه کل  دائم ازکاراهتادگ  و عضو نقص صورت در ) ج

 . شود م 

 غرامت عنوان به بیمه سرماده از درصیي شیه  بیمه جزئ  دائم ازکاراهتادگ  و عضو نقص صورت در ) د

 .شود م  پرداخت

 

 نیست؟  صحیح  زیر هاي گزینه از یک کدام بیمه پیشنهاد فرم مورد در. 76

 . شود م  تکمیل ا . ا . ج مرکزي بیمه توسط  که است هرم  ) الف

 . کنی  تهیه را نامه بیمه و ارزداب  را ردسک کنی  م  قادر را گر بیمه هرم ادن ) ب

 . نیست الزام  دهی  م  ارائه نرخ گر بیمه که اي مرحله در بیمه پیشنهاد هرم تکمیل ) ج

 . متفاوتنی  ها پیچییگ  و انیازه حیث از وکار  کسب نوع برحسب بیمه  پیشنهاد هاي هرم ) د

 

 نیست؟  مرتبط زیر عوامل از یک کدام با گذاري قیمت تصمیمات بیمه،  کار و کسب در . 77

 ها نامه بیمه براي شیه  پرداخت بیمه حق ) الف

 بیمه  کارمنیان ي اداره ) ب

 اي بیمه و اي مشاوره هاي هعالیت براي شیه پرداخت کارمزد ) ج

 اعتباري تسهیالت و ها  بیمه حق پرداخت عیم براي شیه پرداخت بهره ) د

 



 

 

 

 موارد  از یک کدام بیمه تخصصی متون در «Penetration Rate» عبارت فارسی معادل . 78

 است؟  زیر

 مستمري  نرخ ) ب                                                    نفوذ ضردب) الف

 بیمه حق ) د                                                          بهره نرخ ) ج

 

 است؟  زیر موارد از یک کدام بیمه تخصصی متون در «Reserving» کلمه فارسی معادل . 79

 جانشین  ) ب                                                 گذاري جاي ) الف

 گیري  ذخیره ) د                                                گیري سفارش  ) ج

 

 زیر  موارد از یک  کدام بیمه تخصصی متون در «Sum Insured» عبارت فارسی معادل . 80

 است؟ 

 شیگان بیمه جمع ) ب                                         پوشش تحت سرماده ) الف

 خطرات جمع ) د                                           شیگان بیمه از برخ  ) ج

 

 است؟ صحیح  زیر هاي گزینه از یک کدام بیمه  عالی شوراي 83 شماره  نامه آیین موجب به . 81

 است مجاز 83 شماره نامه آدین در ذکرشیه میزان از بیش کارمزد  هرگونه پرداخت ) الف

 . است ممنوع و غیرمجاز 83 شماره نامه آدین در ذکرشیه میزان از بیش کارمزد هرگونه پرداخت ) ب

 . نیستنی  بیمه رسم  دالالن و نمادنیگان به کارمزد پرداخت به مجاز بیمه مؤسسات ) ج

 حوادث و آن اختیاري مازاد و اجباري ثالث شخص مسئولیت بیمه رشته براي پرداخت قابل صیور هزدنه ) د

 . است  درصی  7 معادل حیاکثر راننیه

 



 

 

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است ؟  زندگی هاي بیمه 68 نامه آیین براساس . 82

 . نمادنی  عرضه زنیگ  هاي بیمه انواع همراه را اضاه  خطرات  پوشش تواننی  م  بیمه مؤسسات ) الف

 نامه بیمه در معالجات هزدنه دا شیه بیمه عضو نقص صورت در مستمري دا سرماده پرداخت تعهی  قبول ) ب

 . است پذدر امکان هاي زنیگ 

 . نمادنی پرداخت مستمري صورت به را زنیگ  هاي بیمه انواع تعهیات تواننی  نم  بیمه مؤسسات ) ج

 . نمادنی  تقسیط  را ساالنه بیمه حق تواننی  نم  بیمه مؤسسات ) د

 

 شود؟  می محسوب زمانی عمر بیمه معایب از زیر عبارات از یک کدام . 83

 مشخص زمان به  نامه بیمه میت محیوددت ) ب                                     کم نسبتا  بیمه حق ) الف

 پول ارزش  تنزل به نسبت نگران  کاهش ) د            مخفف سرماده و بازخردی  حق وجود عیم ) ج

 

 تجدیدپذیر..................... زمانی عمر بیمه در . 84

 اهزادش با صرها  و  جیدی  پزشک  معادنات انجام بیون بیمه  میت انقضاي از پس توانی  م  نامه بیمه ) الف

 . گردد تمیدی  بیمه حق

 . گردد تمیدی جیدی  پزشک  معادنات انجام با بیمه  میت انقضاي از پس توانی  م  نامه بیمه ) ب

 . گردد م  تمیدی  مشخص زمان  هاي دوره در و اتوماتیک صورت به نامه بیمه ) ج

 . است تمیدی قابل ماه  دک میت به نامه بیمه  )د

 

 

 

 



 

 

 

 است؟  زیر موارد از یک کدام عمر هاي بیمه گذاري قیمت در مؤثر عوامل . 85

 هن   سود نرخ ) ب                                                هوت احتمال ) الف

  است صحیح گزدنه سه هر ) د                                                    سربار هزدنه ) ج

 

 به  بیمه نمایندگان به پرداخت قابل کارمزد حداکثر زندگی،  هاي بیمه نامه آیین براساس . 86

  است ......... میزان

 نمادنیگ  کارمزد نامه آدین در مقرر  کارمزد درصی 100الف(  

 نمادنیگ  کارمزد نامه آدین در مقرر کارمزد درصی  ) 80  ب

 نمادنیگ   کارمزد نامه آدین در مقرر کارمزد درصی  ) 90 ج

 نمادنیگ   کارمزد نامه آدین در مقرر کارمزد درصی  ) 85  د

 

 .......... گذاران بیمه توسط خسارت دریافت ا . ا . ج مرکزي بیمه 71 نامه آیین طبق . 87

 .  است پذدر امکان  گر بیمه خسارت پرداخت مراکز برخ  در هقط  ) الف

 . است پذدر امکان گر بیمه خسارت پرداخت مراکز کلیه در ) ب

 . است پذدر امکان گذار بیمه توسط  شیه انتخاب خسارت پرداخت مراکز در هقط  ) ج

 . است پذدر امکان نامه بیمه صادرکننیه  شعبه در هقط  ) د

 

 

 

 

 



 

 

 

 .......... از است عبارت بیمه عقد در بیمه موضوع بیمه،  قانون 1 ماده طبق . 88

 خسارت  ) ب                                                         بیمه حق ) الف

 الحاقیه ) د                                           شود م  بیمه که آنچه  )ج

 

طور  به  نامه بیمه در باید که است مواردي جزء زیر موارد از یک کدام بیمه،  قانون 3 ماده  طبق . 89

 شود؟  قید صریح 

 قرارداد  انعقاد تاردخ ) ب                                   گذار بیمه و گر بیمه اسم) الف

  است صحیح گزدنه سه هر ) د                                                          بیمه حق ) ج

 

 .......... اعتصاب - شورش - ازجنگ ناشی خسارات بیمه،  قانون 28 ماده  طبق . 90

 . نیست پرداخت قابل حالت  هیچ در ) الف

 . باشی  م  گر بیمه تعهی  در ) ب

 . باشی  شیه شرط نامه بیمه در آن خالف آنکه مگر بود نخواهی  گر بیمه تعهی  در ) ج

 . است پرداخت قابل حالت همه در اعتصاب و شورش  ول  نیست پرداخت قابل جنگ ) د

 

 است؟  ا . ا . ج مرکزي بیمه وظایف از زیر هاي گزینه از یک کدام . 91

 ادران در بیمه امر هیادت و تعمیم و تنظیم ) الف

 آنها حقوق صاحبان و شیگان بیمه و گذاران بیمه حقوق از حمادت  )ب

 بیمه  مؤسسات هعالیت بر دولت نظارت اعمال ) ج

  است صحیح گزدنه سه هر ) د

 



 

 

 

 است؟  صحیح   ریسک انتقال عبارت مورد در زیر هاي گزینه از یک کدام . 92

 . است خسارت وقوع هنگام به غرامت پرداخت معن  به ) الف

 تري قوي مال  وضعیت در معموال   که شود م  منتقل گري بیمه  به شیه بیمه از  خالص  ردسک  دعن  ) ب

 . دارد قرار خسارت  پرداخت براي شیه بیمه به نسبت

 . است گذاران بیمه بین ردسک انتقال معن  به(  ج

 . است گذار بیمه و گر بیمه بین ردسک کردن کاسه دک منظور ) د

 

 کیست؟ عهده  بر حوادث هاي بیمه در عضو نقص غرامت تعیین . 93

 گذار بیمه معتمی  پزشک ) الف

 گر  بیمه معتمی  پزشک ) ب

 پزشک دو آن انتخاب به ددگر پزشک دک و گذار بیمه و گر بیمه پزشک از متشکل پزشک  کمیسیون ) ج

 قانون  پزشک  ) د

 

 . شود می گیري اندازه  .......... هپای بر ریسک . 94

 شیت  ) ب                                                              هراوان  ) الف

  است  صحیح ب و الف گزدنه ) د                                                 میدردت  تصمیمات ) ج

 

 است؟  ریسک بیمه حق محاسبه شناخت در کلیدي عوامل از زیر گزینه از یک کدام . 95

 خسارت ادعاهاي و تورم ) ب                                              پنهان هاي خسارت ) الف

 است صحیح گزدنه سه هر ) د                                                   اتکاد  بیمه هزدنه ) ج

 



 

 

 

 نیست؟  بیشتر فروش به رسیدن هاي روش جزء زیر هاي گزینه از یک کدام. 96

 هودت هاقی  برخورد ( ب                                                                  تفکر ) الف

 مشتردان از مجید بازددی  ) د                       دوستانه تلفن  سیستم  دک گذاشتن کار ) ج

 

 است؟  معنا چه به «Insurable Interest» اصطالح . 97

 اي  بیمه عالقه ) ب                                                        اي بیمه نفع ) الف

 اي بیمه امور ) د                                                    اي بیمه خسارت ) ج

 

 است؟  معنا چه به «Adverse Selection» اصطالح . 98

 ردسک گزدنش ) ب                                                  مساعی انتخاب ) الف

 کارکنان  گزدنش ) د                                                   نامساعی انتخاب ) ج

 

 چیست؟  «Insurance Management» اصطالح معنی .  99

 گذاري  بیمه ) ب                                                      گري بیمه ) الف

 بیمه  هروش  ) د                                                     بیمه میدردت ) ج

 

 چیست؟  «Insurable Risk» اصطالح معنی . 100

 پذدر  بیمه ردسک ) ب                                            پذدر بیمه تقصیر ) الف

 گذار بیمه خسارت ) د                                              گذار بیمه ردسک(  ج

 

 



 

 

 

 است؟  زیر موارد از یک کدام بیمه تخصصی متون در «Policy» کلمه فارسی معادل . 101

 سیاست  ) ب                                             اي بیمه سیاست ) الف

 سیاس  خطرات بیمه ) د                                                         نامه  بیمه ) ج

 

 شود؟  نمی داده  پوشش درمان بیمه در زیر هاي ریسک از یک کدام . 102

 درمان  شیم  ) ب                           بیماري از ناش  درمان  هزدنه ) الف

 قلب  آنژدوگراه  ) د                                                           جنون ) ج

 

 چیست؟  تکمیلی درمان بیمه در " انتظار دوره  " از منظور . 103

 گذار  بیمه توسط  خسارت اعالم براي الزم زمان  دوره ) الف

 . نیارد خسارت پرداخت به تعهیي گر بیمه آن ط  که زمان  دوره ) ب

 . است نامه بیمه میت همان انتظار  دوره ) ج

 بیمارستان در بیمار بستري امور انجام براي الزم زمان  دوره ) د

 

 است؟  بیمه کننده  عرضه وظیفه ،  71 نامه آیین براساس زیر موارد از یک کدام . 104

 . دهی  ارائه را ها نامه بیمه شرادط  و میت قیمت  مقادسه براي ضروري اطالعات کلیه ) الف

 در را نسخه دک و درداهت امضاءشیه  و تکمیل بیمه خیمات  متقاض  توسط  که را بیمه پیشنهاد هرم ) ب

 . نمادی  خود نگهیاري سوابق

  نمادی  تسلیم گذار بیمه به شرادط  سادر و عموم  شرادط  بر مشتمل را صادره نامه بیمه ) ج

 . است صحیح گزدنه سه هر ) د

 



 

 

 

 بیمه  موضوع ها  نامه  بیمه کلیه در  عقد صحت شرایط از یک کدام به مربوط عبارت این . 105

 در اصلی مذکور خطرات بر عالوه  نیز را اضافی خطرات تواند می گذار بیمه و شود می مشخص

 کند  مشخص را درخواستی اضافی خطرات تک تک باید صورت دراین که  کند بیمه بیمه نامه 

 طرهین اهلیت ) ب                                      معامله جهت مشروعیت ) الف

 طرهین نیت حسن ) د                     ه                معامل  مورد معین موضوع ) ج

 

 نیست؟  صحیح  زیر موارد از یک کدام بیمه قانون طبق . 106

 . باشی  کتبى سنی موجب به بادی  آن شرادط  و بیمه عقی  ) الف

  .شود قیی  نامه بیمه در صردح طور به بادی که است مواردي  از حادثه وقوع صورت در گر بیمه تعهی  میزان ) ب

 . دارد تقیم حق شیه بیمه مال بر طلبکارى هرگونه مقابل در بیمه حق به نسبت گر بیمه ) ج

 .گردد  منعقی  گذار بیمه و گر بیمه بین شفاه  صورت به توانی  م  آن شرادط  و بیمه عقی  ) د

 

 آید؟  می دست به چگونه خطر هر تحقق از ناشی خسارت میانگین . 107

 تحقق  قابل خسارت تعیاد بر تحقق قابل خسارت جمع نسبت از ) الف

 ردسک بیمه حق و بیمه عملیات  هاي هزدنه و انتظار مورد هن  سود جمع از ) ب

 خطر  هر احتمال  شیت در شیه بیمه سرماده ضرب از ) ج

 نامه  بیمه پوشش  تحت ارزش  بر تقسیم  خسارت میزان در بیمه مورد ارزش  کل ضرب از ) د

 

 

 

 



 

 

 

 نیست؟  صحیح  حوادث نامه بیمه مورد در زیر جمالت از یک کدام. 108

 نفع ذي به نامه بیمه سرماده نامه  بیمه مشمول خطرات از دک  وقوع علت به شیه بیمه هوت صورت در ) الف

 .  گردد م  پرداخت

 پرداخت غرامت عنوان به بیمه  سرماده از درصیي شیه  بیمه کل  دائم ازکاراهتادگ  و  عضو نقص صورت  در ) ب

 . شود م 

 پرداخت غرامت عنوان به  بیمه سرماده صیدرصی  شیه  بیمه کل  دائم ازکاراهتادگ  و عضو نقص صورت در ) ج

 . شود م 

 غرامت عنوان به بیمه سرماده از درصیي شیه  بیمه جزئ  دائم ازکاراهتادگ  و عضو نقص صورت در ) د

 . شود م  پرداخت

 

 دارد؟  سروکار  زیر عوامل از یک کدام با بیمه بازاریابی آمیخته از محصول عنصر . 109

 نمادنیه مشاورة و همکاري ) ب                                              نامه بیمه ) الف

  است صحیح گزدنه سه هر  ) د                                     بیمه شرکت اعتبار ) ج

 

 گردد؟  می شروع چیزي چه با کششی بازاریابی . 110

 توزدع  نحوه ) ب                                             محصوالت ) الف

 ب بازاردا هاي پیام ) د                                        مشتري نیازهاي ) ج

 

 ؟ است معنا چه به اصطالح «Whole Life Insurance» اصطالح. 111

 حیات  شرط به عمر بیمه ) ب                                      زمان  عمر بیمه ) الف

 عمر تمام بیمه ) د                               هوت شرط به عمر بیمه ) ج

 



 

 

 

 زیر  موارد از یک  کدام بیمه تخصصی متون در «Moral Hazard» کلمه فارسی معادل . 112

 است؟ 

 اخالقیات  رعادت ) ب                            روان  هاي بیماري خطر ) الف

 اخالق   مخاطره ) د                                         نیت حسن اصل ) ج

 

 توسط زیر تصمیمات از کدامیک تخلف،  نوع با متناسب بیمه،  نماینده  تخلف احراز صورت در . 113

 نیست؟  اتخاذ قابل نماینده  تخلفات به رسیدگی کمیته

 نامه  بیمه صیور مجوز سلب ماننی  تفودض  اختیارات در محیوددت ادجاد ) الف

 هعالیت  پروانه لغو ) ب

 سال  دک حیاقل میت به بیمه رشته چنی  دا دک در  نمادنیه هعالیت تعلیق ) ج

 نمادنیه به کتب  تذکر ) د

 

  از..................  است عبارت زندگی هاي بیمه در بیمه حق نرخ محاسبه در عامل مهمترین . 114

 حق بیمه  پرداخت الگوي ) ب                                          شیه بیمه سن ) الف

  است صحیح مورد سه هر ) د                               حیات و هوت هاي سرماده ) ج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 است؟  چگونه عمر بیمه نامه هاي در آن شرایط و وام سقف . 115

 . باشی شیه پرداخت دکجا بیمه حق که شرط ادن با سرماده % 10 تا حیاکثر ) الف

 بازخردیي ارزش  % 10 تا حیاکثر ) ب

 تمام سال دو بیمه حق کم دست پرداخت از  پس بازخردیي ارزش  90 % میزان تا حیاکثر ) ج

 سود  نرخ با  شیه پرداخت هاي بیمه حق  % 50 تا حیاکثر ) د

 

چگونه   گذار بیمه به منافع در مشارکت سود پرداخت مورد در بیمه شرکت ،  68 نامه  آیین طبق  . 116

 میکند؟  عمل

 . میکنی  پرداخت نقیي را اي بیمه سال هر مشارکت سود ) الف

 و محاسبه بیمه قرارداد انتهاي در صرها  و نیست پرداخت قابل بیمه اي سال هر انتهاي در مشارکت سود ) ب

 . پرداخت میگردد

 ذخادر اهزادش دا  نامه بیمه سرماده اهزادش براي دکجا بیمه حق عنوان  به اي بیمه سال  هر مشارکت سود ) ج

 . میگردد رداض  منظور

 . میکنی  عمل ج دا الف روشهاي از دک  به گذار  بیمه با تواهق برحسب ) د

 

 ..................زندگی هاي بیمه 68 نامه آیین براساس. 117

 . نمادنی  عرضه زنیگ  هاي بیمه انواع همراه را اضاه  خطرات پوشش میتواننی  بیمه موسسات ) الف

 زنیگ  بیمه نامه هاي در  معالجات هزدنه دا عضو نقص صورت در مستمري دا سرماده پرداخت تعهی  قبول ) ب

 . امکانپذدر است

 . نمادنی پرداخت مستمري به صورت را زنیگ  هاي بیمه انواع تعهیات نمیتواننی  بیمه موسسات ) ج

  است صحیح مورد سه هر ) د

 



 

 

 

 متعهد ...... آن موجب به که است قراردادي عمر بیمه : گفت میتوان عمر بیمه تعریف در . 118

 موعد در ....... ماندن  زنده  یا فوت صورت در ...... توسط بیمه حق پرداخت ازاي در میگردد

 . بپردازد نامه بیمه ...... به مستمري صورت به یا یکجا را معینی مقرر، مبلغ 

 بیمه گذار  – ذدنفع - بیمه شیه – بیمه گر ) ب         ذدنفع - بیمه شیه – بیمه گر – بیمه گذار ) الف

 ذدنفع  - شیه بیمه – گذار بیمه - گر بیمه ) د           ذدنفع  – بیمه گر – بیمه گذار – بیمه شیه ) ج

 

 بیمه......... حق قسط هر پرداخت عدم صورت در سرمایه،  تشکیل و فوت خطر مختلط بیمه در  . 119

  میشود باطل نامه بیمه ) الف

  میشود سررسیی  نامه بیمه ) ب

   میشود  بازخردی  نامه بیمه ) ج

 د میشو تأمین نامه بیمه رداض  ذخیره محل از هوت خطر بیمه حق ) د

 

 دارد؟  را نامه بیمه بازخرید امکان زمانی چه از گذار بیمه گذاري،  سرمایه  و عمر بیمه در. 120

 . باشی  کرده پرداخت بیمه حق تمام ماه 6 حیاقل ( الف

 . باشی  کرده پرداخت بیمه حق تمام سال دک حیاقل ) ب

 . باشی  کرده پرداخت بیمه حق  تمام سال دو حیاقل ) ج

 . باشی  شیه پرداخت بیمه حق اولین حیاقل ) د

 

 

 

 



 

 

 

 است؟  صحیح  زیر هاي گزینه از کدامیک بیمه عالیشورای  81 شماره  امهن آیین طبق . 121

 که است بیمه هاي رشته انواع بیمه حق نرخ تعیین عموم  معیارهاي جزو ردسک توزدع تابع به توجه ) الف

 . نمادنی نرخ تعیین بادی  آنها رعادت با بیمه شرکتهاي

 که است بیمه هاي رشته انواع بیمه حق نرخ تعیین عموم  معیارهاي جزو عملیات  و اداري هاي هزدنه ) ب

 . نمادنی نرخ تعیین بادی  آنها رعادت با بیمه شرکتهاي

 شرکتهاي که است بیمه هاي  رشته انواع بیمه  حق نرخ تعیین عموم  معیارهاي جزو استفاده مورد کلوزهاي ) ج

  .نمادنی  نرخ تعیین  بادی  آنها رعادت با بیمه

 . است  صحیح ب و الف هاي گزدنه ) د

 

 نیست؟  گر بیمه وظیفه زیر هاي جنبه از کدامیک خصوص در رسانی اطالع . 122

 پرداخت  قابل خسارت خصوص در شکادت به رسییگ  نحوه ) ب           پرداخت قابل خسارت میزان ) الف

 . است صحیح ج و ب ) د         عموم  اهکار  به حادثه وقوع نحوه ) ج

 

 توصیه  بیمه،  شرکت در گذاران بیمه یا شدگان بیمه شکایت به رسیدگی عدم صورت در . 123

 چیست؟  مرکزي بیمه 71 نامه آیین طبق شما

 داوري  به پرونیه ارجاع ) ب                                         قضاد  محاکم  به پرونیه ارجاع ) الف

 مرکزي  بیمه به  پرونیه ارجاع ) د                                       رسم  کارشناسان به پرونیه ارجاع ) ج

 

 

 

 



 

 

 

 چه در دیگري شخص عضو شکستن یا نقصان بیمه یا عمر بیمه بیمه،  قانون 23 ماده  طبق. 124

 نمیباشد؟  باطل صورتی

 . باشی  داده کتبا  را خود رضادت قبال  شخص آن درصورتیکه ) الف

 . شود گذار بیمه عادی  نامه بیمه  منفعت درصورتیکه ) ب

 . باشی  نیاده کتبا  را خود رضادت  قبال شخص  آن درصورتیکه ) ج

 . نشود گذار بیمه عادی  نامه بیمه منفعت درصورتیکه ) د

 

 بود؟  خواهد کسی چه با میشود اطالق بیمه عملیات آن به که فعالیتهایی تشخیص . 125

 ادران گران بیمه سنیدکاي ) ب                                                 وزدران هیئت ) الف

 عموم   مجمع ) د                                                 بیمه شورادعال  ) ج

 

 نیست؟  مرکزي بیمه ارکان جزء گزینه کدام . 126

 بیمه شورادعال  ) ب                                                 عامل هیئت ) الف

 ادران گران بیمه سنیدکاي ) د                                                         بازرسان ) ج

 

 است؟ کسی چه برعهده  بیمه شورایعالی ریاست . 127

 رأي اخذ  در شرکت بیون ادران مرکزي  بیمه کل ( رئیس الف

 رأي اخذ در شرکت بیون ادران بیمه سهام  شرکت رئیس ) ب

 رأي اخذ  در شرکت بیون بازرگان  وزارت معاون ) ج

 ي رأ اخذ  در شرکت بیون داراد  و اقتصادي امور وزارت ( معاون د

 



 

 

 

 است؟  کدام بیمه تخصصی متون در «Insurance Broker» کلمه فارسی معادل . 128

 بیمه بازار شکست ) ب                                      بیمه نامه صادرکننیه ) الف

 بیمه  کارگزار ) د                                            بیمه قیمت  جنگ ) ج

 

 میباشد؟ معنا چه به «Term Life Insurance» اصطالح . 129

 جامع عمر بیمه ) ب                                             زمان  عمر بیمه ) الف

 مستمري عمر بیمه ) د                                                 تمام عمر ( بیمه ج

 

 از  موقتی صورت به و کرده  عمر بیمه خرید صرف را کمی مبلغ میخواهد فردي چنانچه . 130

 میکنید؟  توصیه او به عمري بیمه نوع چه شود مند  بهره  عمر بیمه پوشش

 مختلط  عمر بیمه ) ب                                    بیهکار مانیه عمر بیمه ) الف

 عمر تمام بیمه ) د                                               زمان  عمر بیمه(  ج

 

 است؟  میزان چه به زندگی هاي بیمه ریاضی ذخیره  محل از وام کارمزد نرخ . 131

 حق بیمه  محاسبه در عمل مورد هن  سود نرخ از بیشتر درصی  سه ) الف

 بیمه حق محاسبه در عمل مورد هن  سود نرخ از بیشتر درصی  چهار حیاقل ) ب

 حق بیمه  محاسبه در عمل مورد هن  سود نرخ از بیشتر درصی  سه حیاقل ) ج

 حق بیمه  محاسبه در عمل مورد هن  سود نرخ از بیشتر درصی  پنج حیاقل ) د

 

 

 



 

 

 

 قبول  و تعهد به حاضر است بیمه عقد صحت شرایط از یک کدام به  مربوط عبارت این . 132

 ؟ باشد مشروع ،  میشود دین

 طرهین  اهلیت ) ب                  ه                        معامل جهت مشروعیت(  الف

 طرهین نیت حسن ) د                                           معامله مورد معین موضوع ) ج

 

 نیست؟  ایران مرکزي بیمه اختیارات و وظایف از گزینه کدام . 133

 قانون مفاد به باتوجه باشی  الزم ادران در بیمه امر اجراي حسن براي که مقررات  و ها نامه آدین تهیه ) الف

 گري  بیمه و مرکزي بیمه تأسیس

 خارج   دا  داخل  مؤسسات از اختیاري اتکاد  هاي بیمه قبول ) ب

 میکننی  کار ادران در که بیمه مؤسسات کلیه هعالیتهاي از الزم اطالعات تهیه ) ج

 اتومبیل ثالث شخص جز به مستقیم بیمه مختلف هاي رشته به  مربوط بیمه حق تعیین ) د

 

 میدهد؟ نشان بهتر را بندي شرط و بیمه تفاوت گزینه کدام . 134

 است خالص  ردسک با  مقابله براي روش  بیمه اما  میشود ادجاد جیدی  سوداگرانه ردسک  بنیي شرط در ) الف

 . است داشته وجود از قبل که

 . میشود تأمین بیمه گذار هزدنه از گر  بیمه  منفعت بیمه  در ) ب

 . است غیرمولی  هعالیت  اجتماع  نظر از دو  هر شرط بنیي و بیمه ) ج

 . است صحیح مورد سه هر ) د

 

 

 



 

 

 

 نیست؟  جامعه در بیمه فواید از گزینه کدام . 135

 مشاغل  و اهراد اعتبار اهزادش ) ب                                ردسک و خسارتها عادالنه توزدع ) الف

 خسارت از پیشگیري ) د                                          جرائم ارتکاب از پیشگیري ) ج

 

 است؟  کدام بیمه تخصصی متون در «Loss» کلمه فارسی معادل . 136

 بیمه شیه  ارزش  از کمتر بیمه ) ب                                  بیمه شیه ارزش  از بیش بیمه ) الف

 خسارت ) د                                                             بیمه نامه  ) ج

 

 است؟  کدام بیمه تخصصی متون در «Solvency » کلمه فارسی معادل . 137

 الملل   بین بیمه ) ب                                                      اتکاد  بیمه ) الف

 توانگري  ) د                                       ارائه قابل اضاه  پوششهاي ) ج

 

 وقوع  صورت در را تعهد مورد سرمایه گر بیمه که است شخصی ............. عمر،  بیمه در . 138

 . پردازد می وي به بیمه موضوع ریسک

 گر  بیمه ) ب                                                       بیمه نمادنیه ) الف

 کارگزار  ) د                                                         کننیه استفاده ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 ترکیب  صعودي اندازي پس عامل یک و نزولی سرمایه با موقت بیمه یک از .............. بیمه . 139

 . است یافته

 زمان  ساده عمر ) ب                                                         عمر تمام ) الف

 حیات شرط به عمر ) د                                                        مختلط  عمر ) ج

 

 دارد؟ را نامه بیمه بازخرید امکان زمانی چه از گذار بیمه گذاري،  سرمایه و عمر بیمه در . 140

 .باشی  کرده پرداخت بیمه حق  تمام ماه 6 حیاقل ) الف

 . باشی  کرده پرداخت بیمه حق تمام سال دک حیاقل ) ب

 .باشی  کرده پرداخت بیمه حق  تمام سال دو حیاقل ) ج

 . باشی  شیه پرداخت بیمه حق اولین حیاقل ) د

 

 نیست؟  عمر بیمه هاي ویژگی از زیر عبارات از یک کدام . 141

 بیمه  هاي شرکت در توجه قابل رداض  ذخادر ادجاد ) الف

 . است غرامت  هاي بیمه انواع از ) ب

 . دارد گذاري سرماده و انیازي پس جنبه مختلط  عمر بیمه ) ج

 معین شخص  ردسک دک از ناش  مال  بار دا احتمال  هاي هزدنه مقابل در تامین ارائه عمر بیمه موضوع ) د

 . است شیه بیمه حیات دا خاص هاي بیماري هوت  همچون

 

 نیست؟  پذیر بیمه ریسک یک هاي ویژگی جزو زیر موارد از یک دام.ک 142

 خسارت  شیت بودن گیري انیازه قابل ) ب                                   خسارت بودن عمیي ) الف

 اقتصادي  نظر از  بیمه حق بودن پردخت قابل ) د           خسارت وقوع احتمال بودن محاسبه قابل ) ج



 

 

 

  .............. از است عبارت اي بیمه قرارداد انعقاد مالك . 143

 گذار  بیمه توسط  بیمه حق پرداخت و گر بیمه توسط  پیشنهاد هرم قبول ) ب               نامه بیمه صیور ) لفا

 گر بیمه توسط  نرخ اعالم ) د     بیمه پیشنهاد هرم تکمیل ) ج

 

 کند؟  می توصیف را همراه  هاي تلفن دزدي چگونه گر بیمه یک ریسک،  سطح  اساس بر . 144

 زداد شیت زداد  هراوان  ) ب                                  کم شیت کم  هراوان  ) الف

 زداد شیت کم  هراوان  ) د                                    کم شیت زداد  هراوان  ) ج

 

 نیست؟ صحیح  گزینه کدام ها نامه بیمه در صحیح  و شفاف رسانی اطالع خصوص در . 145

 . است گر بیمه عهیه بر شیه امضاء نامه بیمه در صحیح اطالعات درج مسئولیت ) الف

  .شود  م  تفسیر گر بیمه نفع به موضوع شیه  امضاء نامه بیمه در متفاوت تفاسیر دا ابهام داراي موارد در ) ب

  شود م  تفسیر گذار بیمه نفع به موضوع شیه  امضاء نامه بیمه در متفاوت تفاسیر دا ابهام داراي موارد در ) ج

 دا اي بیمه پوشش در تغییر هرگونه است موظف گر بیمه قانون   الزام دا گذار بیمه درخواست صورت در ) د

 هفته دک  ط  حیاکثر و  وقت اسرع در الحاقیه صیور با قانون  مراحل  ط  از  پس را  نامه بیمه شرادط   در تغییر

 . برسانی  انجام به

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شرایط  بیمه،  عالی شوراي مصوب عمومی شرایط فاقد هاي رشته در موظفند بیمه موسسات. 146

 ................... براساس را خود هاي نامه بیمه عمومی

  نمادنی  صادر اقتصاد وزارت مجوز ) الف

 . نمادنی  صادر الملل  بین متعارف کلوزهاي دا ادران اسالم  جمهوري مرکزي بیمه مجوز ) ب

 . نمادنی  صادر گران بیمه سنیدکاي مجوز ) ج

 . نمادنی  صادر اجتماع  تامین سازمان مجوز ) د

 

 هیئت تصمیم با ا.ا.ج مرکزي بیمه اعالم با و تخلف  صورت در اي نماینده  فعالیت پروانه اگر  . 147

 .......... شود کمیته لغو یا و

 .باشی  داشته اي بیمه هعالیت توانی  نم  هرگز شخص ادن ) الف

 داشته  هعالیت ددگري بیمه شرکت در نمادنیه عنوان  به پروانه  لغو دوره ط  در توانی  م  شخص ادن ) ب

 .باشی 

 عنوان به کننی  م  تعیین مذکور مراجع از هردک که میت  براي پروانه لغو از پس توانی  نم  شخص ادن ) ج

 .باشی  داشته هعالیت بیمه صنعت در بیمه رسم  کارگزار دا و بیمه نمادنیه

 بیمه صنعت در بیمه  رسم  کارگزار عنوان به توانی  م  نمادنیگ  پروانه لغو دوره ط  در شخص ادن ) د

 . نمادی  هعالیت

 

 آیین در شده  بینی پیش  هاي هزینه سایر یا و  کارمزد عناوین تحت پرداختی مبالغ حداکثر  . 148

 است؟  چقدر بیمه  رسمی داللی و نمایندگی کارمزد 83 شماره  نامه

 .کنی  تجاوز بیمه حق درصی 35 از توانی  نم  ) ب             کنی  تجاوز بیمه حق درصی  10از توانی  نم   )الف

 کنی  تجاوز بیمه حق درصی  51 از توانی  نم   )د              کنی  تجاوز بیمه حق درصی 20 از توانی  نم   )ج



 

 

 

 مرکزي بیمه تأیید مورد مقررات و قوانین از عمر بیمه فروش نماینده  تخلف  که صورتی در  . 149

 .......... بیمه شرکت گیرد،  ا قرار.ا.ج

 .کنی  م  محیود را نمادنیه هعالیت ) الف

 .نمادی  م  اقیام نمادنیه با خود قرارداد هسخ به نسبت  )ب

 .کنی  م  معلق را نمادنیه هعالیت ) ج

 . است پذدر امکان هوق هاي گزدنه از هردک ا.ا.ج مرکزي بیمه اعالم حسب ) د

 

 نیست؟ صحیح  زیر هاي گزینه از یک کدام  ،  68 نامه آیین مفاد براساس . 150

 ذخیره  تشکیل صورت در توانی  م  گذار بیمه زمان   هوت خطر بیمه جز به زنیگ  هاي بیمه انواع در ) الف

 .نمادی  را خود نامه بیمه از درصیي دا کل بازخردی  درخواست رداض  

 .است نامه بیمه رداض  ذخیره درصی  85 معادل حیاقل زنیگ  نامه بیمه بازخردی  ارزش  ) ب

کتب    مواهقت به موکول بازخردی حق باشی  گذار بیمه بستانکار زنیگ  نامه بیمه در نفع ذي که درصورت  ) ج

 .است بستانکار

 .درخواست وام نمادی  توانی  م  تمام سال دو بیمه حق الاقل پرداخت  از پس گذار بیمه ) د

 

 نیست؟  عمر بیمه هاي ویژگی از زیر عبارات از یک کدام . 151

 بیمه  هاي شرکت در توجه قابل رداض  ذخادر ادجاد ) الف

 .است غرامت  هاي بیمه انواع از ) ب

 .دارد گذاري سرماده و انیازي پس جنبه مختلط  عمر بیمه  )ج

 معین شخص  ردسک دک از  ناش  مال  بار  دا احتمال  هاي هزدنه مقابل در تأمین ارائه عمر بیمه موضوع ) د

 شیه بیمه حیات دا خاص هاي بیماري هوت  همچون
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 .گردد  م  پرداخت نفعان ذي به بیمه سرماده قرارداد  اعتبار میت در شیه بیمه هوت صورت در ) الف

 .گردد  م  پرداخت نفعان ذي به بیمه سرماده قرداد  اعتبار اتمام از پس شیه بیمه هوت صورت در  )ب

 .شود م  پرداخت بیمه سرماده قرارداد  میت  از پس شیه بیمه حیات صورت در   )ج

 .م  شود مسترد پرداخت  هاي بیمه حق قرارداد  میت از پس شیه بیمه حیات صورت در ) د

 

 اندوخته باشد  حیات در  بیمه مدت  انقضاي از پس  شده بیمه چنانچه  مختلط  عمر بیمه در  . 153

 اندوخته کند فوت بیمه  مدت طی در شده  بیمه که درصورتی و گیرد می تعلق ......... نامه به بیمه

 .گردد می پرداخت ......... به نامه بیمه

 گذار بیمه - کننیگان استفاده ) ب                                  شیه بیمه - کننیگان استفاده ) الف

 گر  بیمه - شیه بیمه وراث ) د                                     کننیگان استفاده - شیه بیمه  )ج

 

 .......... بدهکار مانده  عمر بیمه . 154

 .نمادی  م  بیمه میدون  اعسار  دا مرگ مقابل در را طلبکار که است اي بیمه ) الف

 .گردد  م  عرضه شیه بیمه بیه  میزان به معموال  ) ب

 .دابی  م  کاهش نامه بیمه سرماده وام  اقساط بازپرداخت با ) ج

 .است صحیح گزدنه سه هر ) د

 

 .......... است،  درمان هاي هزینه جبران درمان،  بیمه موضوع ازآنجاکه . 155

 .نیست شین  اجرا جانشین  قاعیه ) ب                             نیست شین   اجرا غرامت اصل ) الف

 .نیست شین  اجرا  پذدر بیمه نفع اصل ) د            است اجرا قابل جانشین  قاعیه و غرامت اصل ) ج



 

 

 

 شود؟  می فسخ  تکمیلی درمان نامه بیمه صورت چه در . 156

 بیمه  حق از قسمت  دا  تمام پرداخت عیم ) الف

 .نشود تخفیف به حاضر گر بیمه و دابی  کاهش بیمه موضوع خطر که درصورت   )ب

 .است شیه منعقی  آن براساس  قرارداد که گذار بیمه هعالیت توقف   )ج

 است صحیح گزدنه سه هر ) د

 

 مرکزي بیمه 11 نامه آیین طبق اي بیمه کننده  گمراه  تبلیغ مصداق زیر موارد از یک کدام  . 157

 است؟  ا.ا.ج

 .است شیه درج الحاقیه در ول  نیست نامه بیمه شرادط  در که هاد  وعیه ) الف

 .گر بیمه عملکرد از هراتر دا ها نامه بیمه در مقرر هاي پوشش از خارج هاد  وعیه ) ب

 .شود م  اي بیمه محصوالت در شفاهیت سبب که هاد  وعیه ) ج

 . باشی  منطبق عرف و اي بیمه مقررات و قوانین با که هاد  وعیه ) د

 

 است؟  شرایطی چه تابع سیما و صدا در گر بیمه شرکت تبلیغات انجام . 158

 .است گران بیمه سنیدکاي مجوز به نیاز ) ب                     است ا.ا .ج مرکزي بیمه مجوز به نیاز ) الف

 .دارد داراد  و اقتصادي امور وزارت مجوز به نیاز ) د                     است تبلیغات شوراي تأدیی  به نیاز هقط  ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 نیست؟ باطل بیمه عقد زیر موارد  از یک کدام در . 159

 .باشی  کرده بیمه عادله قیمت بر اضاهه را مال  تقلب  قصی  با گذار بیمه چنانچه ) الف

 مطالب و بنمادی  کاذبه اظهارات  عمیا  دا و کنی  خوداري مطالب  اظهار از  عمیا  گذار بیمه هرگاه ) ب

 گر  بیمه نظر در آن اهمیت از دا داده تغییر را خطر موضوع که باشی  طورى کاذبه اظهارات دا  اظهارنشیه

 .بکاهی 

 .نباشی  عمی  روي از گذار بیمه سوي از واقع خالف اظهارات دا مطالب  اظهار از خودداري اگر ) ج

 .است صحیح ب و الف گزدنه )د

 

 .......... را خود ترازنامه موظفند بیمه مؤسسات . 160

 .نمادنی  درج کشور رسم  روزنامه در ) الف

 .نمادنی  درج باشی  م  آنها میدره هیئت تأدیی  مورد که اي روزنامه در ) ب

 .نمادنی  درج تهران االنتشار کثیر هاي روزنامه از دک  در   )ج

 .است صحیح ج و الف گزدنه   )د

 

 .......... اشخاص،  حوادث بیمه در خطر  تغییر صورت در . 161

 .سازنی  آگاه را گر بیمه روز 10 ظرف حیاکثر موظفنی  گذار بیمه دا شیه بیمه ) الف

 .دهی  م  پیشنهاد مانیه باق  میت براي را  خطر با متناسب بیمه حق گر بیمه ) ب

 .شود م  پرداخت نسب  قاعیه اعمال با غرامت حادثه  وقوع و خطر تشیدی  اعالم صورت در   )ج

 .شود م  باطل نامه بیمه ) د

 

 



 

 

 

 شود؟  می محسوب جزئی و دائم ازکارافتادگی و عضو نقص زیر موارد از یک کدام . 162

 چشم دو هر کامل نابیناد   ) ب                     زدن حرف تواناد  و قیرت دادن ازدست ) الف

 پادین  هک برداشتن ) د                                       گوش  دو هر کامل ناشنواد   )ج

 

 نیازهاي کردن برآورده  براي تواند می فرد که هایی انتخاب جزء زیر هاي گزینه از یک کدام  . 163

 نیست؟  کند آن استفاده  از خود

 زور  اعمال ) ب                                                        تولییي خود ) الف

 مبادله  ) د                                                 منابع متمرکزسازي   )ج

 

 است؟  ریسک بیمه حق محاسبه شناخت در کلیدي عوامل از زیر گزینه از یک کدام . 164

 خسارت  ادعاهاي و تورم  )ب                                           پنهان هاي خسارت ) الف

 است صحیح گزدنه سه هر  )د                                               اتکاد  بیمه هزدنه ) ج

 

 کدامند؟  عمر هاي بیمه گذاري قیمت در مؤثر عوامل . 165

 هن   سود نرخ ) ب                                                  هوت احتمال ) الف

 است صحیح مورد سه هر ) د                                                    سربار هزدنه ) ج 

 

 

 

 

 



 

 

 

حقوقی   یا حقیقی شخص  ............. از کمتر نباید  ایرانی بیمه مؤسسه یک  سهامداران تعداد. 166

 . باشد

  ) 2 ب                                                                       ) 1 الف

 (10د                                                                          ) 9 ج

 

 جزو بیمه مؤسسات پروانه لغو یا تاسیس پروانه صدور به نسبت نظر اظهار و رسیدگی . 167

  . است .......... وظایف

 ادران بیمه شرکت ) ب                                              بیمه عال  شوراي ) الف

 کشور کل محاسبات ددوان ) د                                     ادران گران بیمه سنیدکاي ) ج

 

 نیست؟  سالمت بیمه گري بیمه در کلیدي اي مالحظه زیر هاي گزینه از یک کدام . 168

 جنسیت  ) ب                                                                 سن ) الف

 منطقه  ) د                                                                  شغل ) ج

 

 میباشد؟  معامالت صحت اساسی شرایط زمره  در زیر  موارد از کدامیک . 169

 طرهین اهلیت ) ب                                      معامله جهت مشروعیت ) الف

 . است صحیح ب و الف موارد ) د                                                طرهین نیت حسن ) ج

 

 

 

 



 

 

 

 میلیون 103 خسارتش ادعاي و ریال میلیون 100 گري بیمه بیمه،  حق درآمد کنید فرض . 170

 میشود؟  عددي چه گر بیمه این خسارت ضریب . است ریال

  درصی  ) 3 ب                                                         درصی  ) 3- الف

 درصی ) 103 د                                                           درصی  ) 97 ج

 

 دارد؟  بیشتري تطبیق بازاریابی دیدگاه  کدام با زیر عبارت . 171

بلندمدت   منافع کشور،  جمعیتی ساختار تغییرات مسائل بر میتوان عمر بیمه بازار گسترش براي "

در   جدید محصوالتی ارائه با و داشت تأکید دولت مسئولیتی بار کاهش و کشور براي عمر هاي بیمه

بیشتري   افراد بتواند تا  نمود وارد اي بیمه رشته این به بیشتري پذیري انعطاف و پویایی زمینه،  این

 "کند جذب را

 اجتماع  بازارداب  ددیگاه ) ب                                              هروش  ددیگاه ) الف 

 ل محصو ددیگاه ) د                                                  تولیی  ددیگاه ) ج 

 

 پرداخت  قابل فوت سرمایه و نموده  فوت شده  بیمه که زندگی هاي نامه بیمه از یکی در . 172

 چیست؟  گر بیمه وظیفه . اند نشده  شناسایی هنوز نفعان ذي روز 30 گذشت وجود با است، 

 مؤثر و کارا روش  به رسان  اطالع ) الف

 گذار بیمه سوي از ذدنفع تعیین جهت انتظار ) ب

  کنی  گذاري سرماده  ذدنفع نفع به سود پرداخت هیف با بانکها از دک  در را پرداخت قابل مزاداي ) ج

  است صحیح ج و الف موراد ) د

 

 



 

 

 

 راي  است شده  مطرح گذار بیمه سوي از که شکایتی پرونده  یک خصوص در مرکزي بیمه . 173

 است؟  صحیح  خصوص این در گزینه کدام  . است کرده  صادر

  است الزم االجرا بیمه شرکت براي هقط  صادره رأي ) الف

 . است االجراالزم  بیمه بیمه گذار براي هقط  صادره رأي ) ب

  است الزم االجرا بیمه گذار و بیمه گر  براي صادره رأي ) ج

 . نیست الزم االجرا بیمه گذار و بیمه  گر  براي صادره رأي ) د

 

 نامه  بیمه اختصاصی شرایط و عمومی شرایط میان گر،  بیمه توسط شده  صادر نامه  بیمه در . 174

 .......... صورت این در . دارد وجود تعارض

 . است باطل بیمه نامه ) الف

  گردد صادر مجیدا  و هسخ بادی  بیمه نامه ) ب

 . است مقیم عموم  شرادط  بر اختصاص  شرادط  ) ج

 . دارد ارجحیت اختصاص  شرادط  بر عموم  شرادط  و مییابی  ادامه بیمه نامه ) د

 

  که نمایند تعیین نحوي  به را خود بیمه هاي رشته بیمه حق تعرفه موظفند بیمه مؤسسات . 175

 . نباشی  درصی  85 از بیشتر و درصی 50 از کمتر درمان خسارت ضردب سال هر در ) الف

 . نباشی درصی 50 از بیشتر و درصی  85 از کمتر درمان خسارت ضردب سال هر در ) ب

 . نمیگیرنی  نظر در را هاي هبیم  رشته خسارت ضردب ) ج

 . است مرکزي بیمه از تعرهه اخذ  به موظف بیمه موسسه ) د

 

 



 

 

 

 است؟  ذیل موارد از کدامیک استیفاء اهلیت شرایط . 176

 بلوغ  ) ب                                                             عقل ) الف

  است صحیح مورد سه هر ) د                                                                 رشی  ) ج

 

 و  است وقت صرف مستلزم : است بیمه عقد خصوصیت کدام به  مربوط عبارت این . 177

 میشود  گذاشته اجرا به طوالنی نسبتاً زمان مدت در آنها در طرفین تعهدات

  جادز عقی  ) ب                                                   معوض عقی  ) الف

 مستمر عقی  ) د                                                      الحاق  عقی  ) ج

 

 است؟  صحیح  ریسک انتقال  عبارت مورد در گزینه کدام  . 178

 است  خسارت وقوع هنگام به غرامت پرداخت معن  به ردسک انتقال ) الف

 نسبت قودتري مال  وضعیت در معموال  که میشود منتقل گري بیمه به شیه بیمه از خالص ردسک دعن  ) ب

 . دارد قرار خسارت پرداخت براي شیه بیمه به

 . است گذاران بیمه بین ردسک انتقال معن  به ) ج

 . است گذار بیمه و گر بیمه بین ردسک کردن کاسه دک منظور ) د

 

  . است .............. کم شدت و کم فراوانی با خسارتهایی با رویارویی روش بهترین . 179

 اجتناب  ) ب                                                         نگهیاري ) الف 

 واگذاري ) د                                                                 بیمه ) ج 
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  . است تر پیچییه تجاري بیمه از شخص  بیمه گري  بیمه ) الف

 . است تر پیچییه شخص  بیمه از تجاري بیمه گري بیمه ) ب

 . است دکسان ها بیمه انواع همه گري  بیمه پیچییگ  معموال  ) ج

 . است گري بیمه نوع تردن  پیچییه شخص  گري  بیمه ) د

 

 پرداختی وجه نیست،  امکانپذیر دقیق بیمه حق تعیین بیمه،  دوره  ابتداي در که مواردي در . 181

 نامند؟ می چه را گذار بیمه سوي از اولیه

  بیمه حق سپرده ) ب                                                 اولیه بیمه حق ) الف

 . است صحیح ب و الف موارد ) د                                                 بیمه حق حیاقل ) ج

 

 است؟  گزینه کدام بیمه تخصصی متون در «Extensions» کلمه فارسی معادل. 182

  استثنائات ) ب                                                    هاجعه توسعه ) الف

 انفجار  ) د                                    ارائه قابل اضاه  پوششهاي ) ج

 

 محول حسابرسی17 مصوب حسابرسی سازمان اساسنامه براساس مرکزي بیمه بازرسان . 183

 میشوند؟  تعیین مدتی  چه براي  است شده 

 سال دو ) ب                                                             سال دک ) الف

 سال  چهار ) د                                                              سال سه ) ج 
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 نیست؟ 

  میشود برگزار عموم  مجمع اعضاي از دک هر پیشنهاد دا و کل رئیس دعوت به العاده هوق عموم  مجمع ) الف

 . شی خواهی  ذکر جلسه انعقاد محل و روز جلسه  دستور عموم  مجمع جلسه دعوتنامه در ) ب

 قرار دستور جزو قبال  آنکه  مگر کرد مطرح هوقالعاده دا عادي عموم  مجمع در نمیتوان  را موضوع  هیچ ) ج

  شیه باشی  داده

 . میشود برگزار بار دو سال  عادي عموم  مجمع ) د

 

 است؟  انفرادي ریسک مدیریت مراحل از گزینه کدام . 185

 خسارت  با مقابل روش  بهتردن انتخاب ) ب                                 بالقوه ردسکهاي شناساد  ) الف

 است  صحیح مورد سه هر ) د                                      بالقوه خسارتهاي ارزداب  ) ج

 

 ها  آتی قراردادهاي فروش و خرید طریق از قیمتها  نامطلوب ریسک آن در که است روشی . 186

    . مییابد انتقال بازان سفته به

 ردسک نگهیاري ) ب                                   ردسکها قیمت  پوشش ) الف

 خسارت کنترل ) د                                                             بیمه ) ج

 

 

 

 

 



 

 

 

 تصمیم  فرآیند جهت کمتري احتمال با زیر،  نظارتی روش چهار از کدامیک از گر بیمه یک . 187

 میکند؟  استفاده  گیري

 نودس   پذدره سال اساس  بر نظارت ) ب                          بیمه نامه سال اساس بر نظارت ) الف

 مال  سال اساس بر نظارت ) د                               تقودم  سال اساس  بر نظارت ) ج

 

 میکند؟  بیان را بازاریابی در مهم و اصلی عناصر بازاریابی،  از زیر تعریف کدام  . 188

 . است مبادله هرادنی  طردق از ها خواسته و نیازها ارضاي جهت در انسان  هعالیت  بازارداب  ) الف

 . است هروش  سطح اهزادش جهت در کاري و کسب هعالیت  بازارداب  ) ب

 . است سودآوري و هروش  سطح  اهزادش جهت در کاري و کسب هعالیت  بازارداب  ) ج

 . است مبادله هرادنی  طردق  از سازمان جهتاهیاف در انسان  هعالیت  بازارداب  ) د

 

 دارند  ایمان خود طرح بودن فرد به منحصر به وقتی بیمه فروشندگان. 189

 . دارنی قیمت سر بر رقابت به بیشتري تمادل ) ب                    .نیارنی  قیمت سر بر رقابت به عالقهاي ) الف 

 . میکننی  دوري ناخشنود مشتري از ) د      میکننی  خود محصول ودژگیهاي بزرگنماد  به اقیام ) ج

 

 فروش  براي آنکه مگر خرید نخواهند را محصوالت کافی مقدار به مشتریان که جمله این . 190

 بازاریابی  فعالیتهاي در دیدگاه کدام به  باشد گرفته صورت چشمگیري فعالیتهاي تبلیغات و

 دارد؟  اشاره 

 هروش  ددیگاه ) ب                                                 محصول ددیگاه ) الف

 تولیی  ددیگاه ) د                                                     بازارداب  ددیگاه ) ج

 



 

 

 

 مرکزي بیمه نباشد کافی بیمه شرکت یک در زندگی هاي بیمه ریاضی ذخیره  که مواردي در . 191

 : میتواند

 . دهی  تقلیل آت  سالهاي هاي نامه بیمه براي را بیمه شرکت رداض  ذخیره محاسبه در منظور سود نرخ ) الف

 . نمادی  گزارش  بیمه عال  شوراي به را مراتب ) ب

  . دهی  پیشنهاد بیمه شرکت به را اختیاري و جیدی  نرخ ) ج

 . است صحیح ب و الف موارد ) د

 

 چیست؟ در (UL) جامع عمر بیمه جامعیت . 192

 هوت  سرماده پذدري انعطاف در ) ب                      ها بیمه حق پرداخت نوع پذدري انعطاف در ) الف

  است صحیح مورد سه هر ) د                            نامه بیمه حمادت دوره پذدري انعطاف در ) ج

 

 ........از است عبارت درمان هاي بیمه ریسک بندي طبقه در مؤثر عامل اولین . 193

  جنسیت ) ب                                                                         سن ) الف

 شغل  ) د                                         شیگان بیمه سالمت  وضعیت ) ج

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 است؟  صحیح  بیمه گري و ایران مرکزي بیمه تاسیس قانون اساس بر جمله کدام.   194

  . است  بیمه صنعت حرههاي انجمن وظادف از ناسالم و مکارانه رقابتهاي از جلوگیري ) الف

 . شی  خواهی  تشکیل بیمه عال  شوراي ردیس دعوت به بار دک ماه  حیاقل بیمه عال  شوراي جلسات ) ب

 موسسات  و دانشگاهها در تواننی   نم   خود تصیي میت در مرکزي بیمه عامل هیات  اعضا و کل ردیس  )ج

 . نمادنی  عال  تیردس آموزش 

 . است ادران بیمه شرکت عهیه بر اجباري اتکاد  هاي بیمه انجام ) د

 

 نیست؟  ریسک شناسایی ابزارهاي و روشها  از گزینه کدام . 195

 ردسک از اجتناب ) ب                                          ردسک تحلیل هاي پرسشنامه  )الف

 شرکت مال  صورتهاي  تحلیل ) د                                                              هیزدک  بازرس  ) ج

 

 است؟  بیمه مضرات بیانگر گزینه کدام . 196

 . کنی  درداهت غرامت بیمه از میتوانی  شرکت خسارت وقوع از پس ) الف

 . مییابی  کاهش خسارتها مورد در اطمینان عیم ) ب

 . شود صرف اي بیمه پوشش خردی  مورد در مذاکره براي بادی  مالحظهاي قابل انرژي و وقت ) ج

 در نوسان  هیچگونه که ادن  بیون دهی ادامه خود هعالیت به  همچنان میتوانی  شرکت خسارت وقوع از  بعی ) د

 . آدی  وجود به درآمی آن کسب

 

 

 

 



 

 

 

 میباشد؟ مشتریان با نمایندگان ارتباطی مشکالت از زیر  موارد از کدامیک . 197

  صوت  هاي پیغام پیگیري عیم دا ضعیف پیگیري ) الف

 صوت   نامه هاي ارسال تواناد  نیاشتن ) ب

  نباشی  آسان داخل  تلفن داهتن که شکل  به بسیار  خطوط با تلفن  داشتن ) ج

 . است  صحیح مورد سه هر ) د 

 

 است؟  بیمه کننده  عرضه وظیفه ، 71 نامه آیین اساس بر زیر،  موارد از کدامیک . 198

 . دهی  ارائه را بیمه نامه ها شرادط  و میت قیمت  مقادسه براي ضروري اطالعات کلیه ) الف

 سوابق در را نسخه دک و درداهت شیه امضا و تکمیل بیمه خیمات متقاض  توسط  که را بیمه پیشنهاد هرم ) ب

 . نمادی  خود نگهیاري

  نمادی  تسلیم گذار بیمه به شرادط  سادر و عموم  شرادط  بر مشتمل را صادره بیمه نامه ) ج

 . است صحیح مورد سه هر ) د

 

 است؟  متغیر عمر بیمه ویژگیهاي از زیر  موارد از کدامیک . 199

 است  متغیر هوت از پس مزاداي ) الف

  . است بیمه گذار برعهیه گذاري سرماده ردسک ) ب

 . میکنی  عمل  بهادار اوراق صنعت بر حاکم قوانین تحت ) ج

 . است صحیح مورد سه هر ) د

 

 

 



 

 

 

 و  تقصیر علت به بیمه موسسه ورشکستگی که شود مسلم دادگاه  حکم به که صورتی در . 200

 مسئول  ................. مؤسسه،  دارایی تکافوي عدم صورت در است،  بوده  مدیران یا مدیر تقلب

 بود  خواهد آنان حقوق صاحبان و شدگان بیمه و گذاران بیمه طلب پرداخت

 ادران  مرکزي بیمه ) ب                                                      متضامنا  میدران ) الف 

 ادران بیمه سهام  شرکت ) د                                  بین  هاي خسارت تامین صنیوق ) ج 

 

 است؟  اشخاص هاي ریسک انواع از گزینه کدام. 201

 خانوار  سرپرست  هنگام نابه مرگ دلیل به خانواده درآمی  حذف دا کاهش ) الف

 اي  حرهه تجاري هاي هعالیت و کار و کسب در وجودآمیه به قانون  مسئولیت ) ب

 ارزشمنی  شخص  داراد  رهتن سرقت به ) ج

 قانون   دهاع هاي هزدنه سادر و وکیل به دستمزد پرداخت ) د

 

 دارد؟  سنتی بازاریابی به نسبت مزیتی چه مشتري با ارتباط مدیریت . 202

 . دهی  م  کاهش را تبلیغات  هاي هزدنه ) الف

 . دهی  م  قرار هیف تر آسان را آنها خاص مشتردان نیازهاي بر تمرکز طردق از ) ب

 قیمت نه کننی  رقابت خیمات براساس  مشتردان براي تا دهی  م  اجازه ها سازمان به ) ج

  است صحیح مورد سه هر ) د

 

 

 

 



 

 

 

 ......... را بیمه متقاضی از شده  دریافت شخصی اطالعات گر بیمه نماینده  . 203

 . نمادی  خودداري ثالث اشخاص  به آن ارائه و اهشاء از بادی  قانون  حکم به جز ) الف

 . دهی  قرار عموم ددی  معرض در و خود سادت  وب در بادی  ) ب

  نمادی  محاهظت بادی  ) ج

 . است صحیح ج و الف موارد ) د

 

 صوحیح  گزینوه کودام هوا ناموه بیموه در صوحیح  و شوفاف رسوانی اطوالع خصووص در . 204

 نیست؟

  . است گر بیمه عهیه بر شیه امضاء نامه بیمه در صحیح اطالعات درج مسئولیت ) الف

 تفسدیر گدر بیمده نفدع بده موضدوع شدیه  امضداء نامده بیمده در متفاوت تفاسیر دا ابهام داراي موارد در ) ب

 . شود م 

 گدذار بیمده نفدع بده موضدوع شدیه  امضداء نامده بیمده در متفداوت تفاسدیر ددا ابهدام داراي مدوارد در ) ج

  شود م  تفسیر

 پوشدش در تغییدر هرگونده اسدت موظدف گدر بیمده قدانون   الدزام ددا گدذار بیمده درخواست صورت در ) د

 و وقدت اسدرع در الحاقیده صدیور بدا قدانون  مراحدل طد  از پدس را نامده شرادط بیمده در تغییر دا اي بیمه

 برسانی  انجام به هفته دک ط  حیاکثر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نکرده  شروع را خود عملیات پروانه صدور از  پس یکسال تا بیمه مؤسسه درصورتیکه  . 205

 .......باشد

  میگردد ابطال مؤسسه پروانه ) الف

  میگردد اعالم ورشکست مؤسسه ) ب

 مییابی  انتقال ددگري مؤسسه به وي پروانه ) ج

  شود ادغام ددگري مؤسسه با بادی  مذکور مؤسسه ) د

 

2 0 ه  . 6 د ا م ر  ه    1د م ی ب ن  و ن ا ؟ ق ت س ا ه  د ش ف  ی ر ع ت ه  ن و گ چ ه  م ی ب  ، 

م   ی  ه ع ت ر  ا ذ گ ه  م ی ب ن  آ ب  ج و م ه  ب ه  ک ت  س ا ي  ی ق ع ه  م ی ب  ) ف ل ي ا ا ز ا ر  د ی  ن ه   ک م ی ب ف  ر ط ز  ا ه   و ج و ا  د ه  ج و ت  خ ا د ر   پ

 . د ز ا د ر پ ب ا  ر ن   ی ع م ه  ج و ا  د و  ی  ن ک ن  ا ر ب ج ا  ر و  ا ر  ب د  ر ا و ت  ر ا س خ ه   ث د ا ح ز  و ر ب ا  د ع  و ق و ت  ر و ص ر  د ر    گ

م   ی  ه ع ت ر  گ ه  م ی ب ن  آ ب  ج و م ه  ب ه  ک ت  س ا ي  ی ق ع ه  م ی ب  ) ه  ب ج و ت  ه ا د ر د ي  ا ز ا ر  د ی  ن ه  ک م ی ب ف  ر ط ز  ا ه   و ج و ا  د

 . د ز ا د ر پ ب ا  ر ن   ی ع م ه  ج و ا  د و  ی  ن ک ن  ا ر ب ج ا  ر و  ا ر  ب د  ر ا و ت  ر ا س خ ه   ث د ا ح ز  و ر ب ا  د ع  و ق و ت  ر و ص ر  د ر   ا ذ  گ

 . ت س ا ن   ی ب ش  ی پ ل  ب ا ق ي  ا ه ه  ن د ز ه ه  ب ن   ی ب ش  ی پ ل  ب ا ق ر  ی غ ي  ا ه ه  ن د ز ه ل  د ی ب ت ي  ا ر ب ي  ر ا ز ب ا ه  م ی ب  )  ج

ا   ب ر  ا ذ گ ه  م ی ب ن  آ ب  ج و م ه  ب ه  ک ت  س ا ت   ا ی ل م ع ه  م ی ب  ) ل  د ا م و  ن  ا ج ه  ی ن ن ک ی  د ی ه ت ي  ا ه ک  س د ر ه  م ی ب ق  ح ت  خ ا د ر پ

 . ی ه د م   ل  ا ق ت ن ا ر  گ ه  م ی ب ه  ب ا  ر د  و  خ

 

2 0 ن  . 7 ی ل و ؟   شرکتا د ی د ر گ س  ی س أ ت ی  ل ا س ه  چ ر  د و  ت  ش ا د م  ا ن ه  چ ی  ن ا ر ی ا ه  م ی  ب

ل   ا س ن  ا ر د ا ه  م ی ب م   ا ه س ت  ک ر ش  ) ف ل 1ا 3 1 ل                   4 ا س ن  ا ر د ا ه  م ی ب م   ا ه س ت  ک ر ش  ) 1ب 2 8 9 

ل   ا س ا  د ر آ ه  م ی ب ت  ک ر ش  ) 1ج 3 3 ل                                 1 ا س ل   م ه  م ی ب ت  ک ر ش  ) 1د 3 3 5 

 

 



 

 

 

ه    کدام. 208 م ی ب ی  ل ا ع ي  ا ر و ش ف  ی ا ظ و ء  ز ج ر  ی ز ي  ا ه ه  ن ی ز گ ز  ا ک  ت ی س ی  ؟ ن

ه  م ی ب ي  ا ه ت  ک ر ش ن  ا د ز و  د  و س و  ه  م ا ن ز ا ر ت ه  ن و م ن ب  د و ص ت  ) ف ل  ا

م  ی ق ت س م ه  م ی ب ف  ل ت خ م ي  ا ه ه  ت ش ر ه  ب ط  و ب ر م ي  ا ه ه  م ی ب ق  ح و  د  ز م ر ا ک ن  ا ز ی م ن  ی ی ع ت  )  ب

  ) ه ج م ی ب ر  ا ز ا ب ت  م ال س ظ  ف ح ه  ب ک  م ک و  ه  م ی ب ت  ا س س ؤ م ن  ی ب ي  ر ا ک م ه ه  ع س و ت و  م  ی ک ح  ت

د   ا ک ت ا ه  م ی ب ر  و م ا ر  ب ت  ر ا ظ ن و  م   و م ع ط  د ا ر ش و  ه  م ی ب ت  ال م ا ع م ع  ا و ن ا ن  ی ی ع ت  )  د

 

2 0 ؟ . 9 ت س ا ر  ی ذ پ ن  ا ک م ا ی  ن ا س ک ه  چ ط  س و ت ر  و ش ک ر  د ه  م ی ب ه  ض ر  ع

 ب( نمادنیگان بیمه                                       الف( شرکت هاي بیمه

 د( هر سه گزدنه صحیح است                     ج( دالالن رسم  بیمه

 

براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، بعد از پرداخت شدن اولین حق بیمه و فعال  . 210

یا اجابت نمودن   پرداخت حق بیمه ها انونی مجبور بهشدن قرارداد بیمه، بیمه گذار از نظر ق

 ؟ نیستبندهاي قرارداد بیمه 

 ب( شخص  بودن            الف( مشروط بودن 

 د( دک جانبه بودن             ج( رضادت 

 

 

 

 

 



 

 

 

براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، بیمه گر مسئول پرداخت هزینه هاي دفاع از  . 211

 است؟ قرارداد بیمه در دادگاه 

 ب( شخص  بودن                     الف( مشروط بودن  

 د( تصاده  بودن                        ج( اذعان

 

براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهاي بیمه، هرگونه ابهام یا عدم اطمینان در قرارداد بیمه  . 212

 شود؟ عالیه بیمه گر تفسیر می 

 شخص  بودن ب(              الف( مشروط بودن  

 د( دک جانبه بودن                   ج( اذعان

 

در کدام بخش از ساختار بیمه نامه ها، اطالعات مربوط به محل دارایی بیمه شده و نام بیمه . 213

 شود؟ گذار ثبت می 

 ب( تواهقات بیمه اي                         الف( اظهارات  

 د( شرادط                          ج( استثنائات   

 

از دیدگاه حقوقی کدام یک از اصول اساسی بیمه منتج به اعالم به موقع خسارت توسط بیمه  . 214

 شود؟ گذار می

 ب( اصل نفع بیمه اي                              الف( اصل حسن نیت و اعتماد متقابل 

 جانشین د( اصل                                  ج( اصل غرامت 

 



 

 

 

 در کدام یک از بیمه نامه هاي زیر الزام نفع بیمه پذیر فقط در آغاز دوره بیمه نامه وجود دارد؟ . 215

 ب( بیمه اموال                               الف( بیمه عمر

 د( بیمه شخص ثالث                                ج( بیمه درمان

 

براساس کدام یک از اصول اساسی بیمه، عدم ارائه اطالعات و یا کتمان  از دیدگاه حقوقی . 216

حقایق توسط بیمه گذار بر حسب اینکه سهوي یا عمدي باشد، موجب فسخ قرارداد بیمه  

 شود؟ می

 ب( اصل حسن نیت و اعتماد متقابل                              الف( اصل نفع بیمه اي 

 د( اصل مشارکت                               ج( اصل تعیاد بیمه اي 

 

 شود؟ حسن نیت طرف بیمه گر در رعایت کدام یک از موارد زیر نمایان می . 217

 ب( حفظ اسرار بیمه گذاران                           الف( رسییگ  و پرداخت خسارت در اسرع وقت

 هر سه گزدنه صحیح استد(            ج( مشخص نمودن موارد استثناء از شمول تعهیات بیمه نامه

 

 ؟ نیسترعایت اصل حسن نیت بیمه گذار شامل کدام مرحله از قراردادهاي بیمه اي . 218

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

 د( بعی از انقضاي میت اعتبار بیمه نامه                                          ج( در میت اعتبار بیمه نامه

 

 

 



 

 

 

از دیدگاه حقوقی براساس کدام یک از اصول اساسی بیمه، بیمه گذار تغییر شرایط خطر را . 219 

 کند؟رسماً به بیمه گر اعالم می 

 ب( اصل تعید بیمه اي                                الف( اصل نفع بیمه اي   

 د( اصل مشارکت                     ج( اصل حسن نیت و اعتماد متقابل    

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد »حق بیمه فنی« صحیح است؟ . 220

 شود. الف( در محاسبه آن هزدنه هاي ارزداب  ردسک لحاظ م  

 شود و تأمین کننیه ردسک است.م  ب( مبتن  بر اصول هن  محاسبه 

 ج( حق بیمه هن  با شیت احتمال خطر رابطه معکوس دارد.

 شود د( در محاسبه آن هزدنه هاي آموزش و تحقیقات لحاظ م 

 

 میانگین خسارت ناشی از تحقق هر خطر چگونه به دست می آید؟ . 221

 الف( از نسبت جمع خسارت قابل تحقق بر تعیاد خسارت قابل تحقق 

 از جمع سود هن  مورد انتظار و هزدنه هاي عملیات  بیمه و حق بیمه ردسک  ب(

 ج( از ضرب سرماده بیمه شیه در شیت احتمال هر خطر 

 د( از ضرب کل ارزش مورد بیمه در میزان خسارت تقسیم بر ارزش تحت پوشش بیمه نامه 

 

 کند؟ ییر میدقت محاسبه ذخیره حق بیمه، با کاهش فواصل دوره محاسبه چگونه تغ . 222

 شودب( کمتر م                     شود الف( بیشتر م  

 د( نم  توان قضاوت کرد                    کنی ج( تغییر نم  



 

 

 

ذخیره ریسک هاي منقضی نشده مطابق مصوبه شوراي عالی بیمه در چه رشته فعالیت هاي  . 223

 شود؟بیمه اي نگهداري می 

 است. % 85خسارت بیش از الف( در رشته هاد  که ضردب 

 است.  %75ب( در رشته هاد  که ضردب خسارت کمتر از 

 ج( صرف نظر از سطح ضردب خسارت براي همه رشته ها. 

 د( هقط براي بیمه شخص ثالث

 

 کدام یک از  گزینه هاي زیر در مورد ذخیره برگشت حق بیمه صحیح است؟ . 224

میانگین حق بیمه برگشت  سه سال گذشته ضرب در حق بیمه    % 50الف( طبق مصوبات شوراي عال  بیمه   

 سهم نگهیاري سال جاري تقسیم بر کل حق بیمه سه سال قبل است.

میانگین حق بیمه برگشت  سه سال گذشته ضرب در حق بیمه    %33ب( طبق مصوبات شوراي عال  بیمه   

 سهم نگهیاري سال جاري تقسیم بر کل حق بیمه سه سال قبل است.

 شود. ن ذخیره بیمه تنها براي بیمه نامه هاي که در دوره مال  بعی هسخ و ابطال شود  در نظر گرهته م  ج( اد

 د( گزدنه الف و ج صحیح است

 

 علت اصلی یک خسارت همیشه ....................... . 225

 ب( آخردن علت است                       الف( اولین علت است

 د( تنها علت است                       ج( علت غالب است

 

 



 

 

 

 ویژگی اساسی بیمه چیست؟. 226

 ب( پرداخت غرامت            الف( انتقال ردسک

 د( هر سه گزدنه صحیح است                     ج( اشتراک گذاشتن خسارت

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد عبارت »انتقال ریسک« صحیح است؟. 227

 معن  پرداخت غرامت به هنگام وقوع خسارت است.الف( به 

شود که معموال  در وضعیت مال  قوي تري  ب( دعن  ردسک خالص از بیمه شیه به بیمه گري منتقل م  

 نسبت به بیمه شیه براي پرداخت خسارت قرار دارد. 

 ج( به معن  انتقال ردسک بین بیمه گذاران است. 

 گر و بیمه گذار است. د( منظور دک کاسه کردن ردسک بین بیمه 

 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزء ویژگی هاي یک ریسک بیمه پذیر . 228

 ب( قابل انیازه گیري بودن شیت خسارت                                 الف( عمیي بودن خسارت

 نظر اقتصاديد( قابل پرداخت بودن حق بیمه از            ج( قابل محاسبه بودن احتمال وقوع خسارت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دهد؟کدام یک از گزینه هاي زیر تفاوت بیمه و شرط بندي را بهتر نشان می . 229 

شود اما بیمه روش  براي مقابله با ردسک خالص   الف( در شرط بنیي ردسک سوداگرانه جیدی ادجاد م   

 است که از قبل وجود داشته است.

 شود. بیمه گذار تأمین م ب( در بیمه  منفعت بیمه گر از هزدنه  

 ج( بیمه و شرط بنیي هر دو از نظر اجتماع  هعالیت  غیر مولی است. 

 گردنی. د( در بیمه شرط بنیي هرگز زدان ددیگان به وضعیت مال  سابقشان باز نم   

 

 ؟نیستکدام یک از گزینه هاي زیر از فواید بیمه در جامعه . 230

 ب( اهزادش اعتبار اهراد و مشاغل                      ردسکالف( توزدع عادالنه خسارت ها و 

 ( گزدنه الف و ب صحیح استد                                  ج( پیشگیري از ارتکاب جرائم

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر را مورد درجه ریسک صحیح است؟ . 231

 انتظارات است.الف( درجه ردسک به معن  میزان انحراف منف  از  

 ب( درجه ردسک احتمال وقوع انحراف منف  از انتظارات است.  

 ج( درجه ردسک به احتمال وقوع ردسک مربوط به است.  

 د( گزدنه ب و ج صحیح است. 

 

 

 

 



 

 

 

 بنابر اصل نفع بیمه اي، ................. . 232

 الف( مناهع بیمه گر و بیمه گذار متقابل است 

 بقاي آنچه بیمه م  کنی ذي نفع استب( بیمه گذار در  

 ج( بیمه گذار مناهعش در ادن است که خسارت  رخ نیهی  

 د( بیمه گر مناهعش در ادن است که خسارت  رخ نیهی  

 

 رابطه مدیریت ریسک و مدیریت بیمه چگونه است؟. 233

 الف( میدردت ردسک وسیع تر از میدردت بیمه است. 

 میدردت ردسک است.ب( میدردت بیمه وسیع تر از  

 ج( هم ارز و معادل هستنی.  

 د( با دکیدگر رابطه اي نیارنی. 

 

اولویت خرید بیمه براي ریسک هایی است که احتمال وقوع خسارت در آنها ................. و . 234

 شدت خسارت ممکن ................... است. 

 ب( باال  باال                              الف( باال  پادین 

 د( پادین  باال                                        ج( پادین  پادین  

 

 مخاطره .................... افزایش احتمال خسارت در اثر رفتارهاي متقلبانه بیمه گذار است. . 235

 ب( هیزدک                             الف( اخالق  

 د( شخصیت                    ج( روح  



 

 

 

دهود نمونوه اي از مخواطرات .................. جواده یخ زده اي کوه احتموال تصووادف را افزایش می. 236

 است. 

 ب( اخالق                          الف( شخصیت 

 د( هیزدک                    ج( روح 

 

 مه پذیر باشد .................  در صورتی که ریسک عام بی. 237

 الف( بیمه کردن آن به مساعیت و همکاري دولت نیازمنی است. 

 ب( بیمه کردن آن به مساعیت و همکاري بیمه مرکزي ج.ا.ا نیازمنی است. 

 ج( بیمه کردن آن به مساعیت و همکاري سنیدکاي بیمه گران ادران نیازمنی است. 

 الملل  پول نیازمنی است. مساعیت و همکاري صنیوق بین د( بیمه کردن آن به  

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر جزء روش هاي مواجهه با ریسک است؟. 238

 ب( نگهیاري ردسک                    الف( کنترل خسارت

 د( هر سه گزدنه صحیح است                                       ج( انتقاالت غیربیمه اي

 

 اهداف مدیریت ریسک قبل از وقوع خسارت کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 239

 ب( کاهش نگران          الف( استفاده بهینه از منابع

 د( هر سه گزدنه صحیح است                    ج( رعادت الزامات قانون 

 

 



 

 

 

 خسارت است؟کدام یک از گزینه هاي زیر اهداف مهم مدیریت ریسک بعد از وقوع . 240

  ب( ادامه تولیی           الف( ثبات درآمیي

 د( هر سه گزدنه صحیح است         ج( مسئولیت هاي اجتماع 

 

 فرآیند مدیریت ریسک چند گام اصلی دارد؟. 241

   4ب(                                                      3الف( 

 6د(                                                       5ج( 

 

ریسک هاي ...................... ریسک هایی هستند که در آنها بزرگی خسارت به حدي است که  . 242

 منجر به ورشکستگی شرکت شوند. 

   ب( مهم                                                  الف( بحران  

 د( غیرعمیي                                                          ج( غیرمهم

 

 بهترین روش رویارویی با خسارت هایی با فراوانی کم و شدت کم ................... است. . 243

  ب( اجتناب                                                   الف( نگهیاري

 د( واگذاري                                                    ج( بیمه

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر از ابزارهاي جایگزین براي بیمه هاي بازرگانی است؟. 244

 ب( بیمه گران وابسته                     الف( خود بیمه گري

 گزدنه صحیح استسه د( هر                              ج( گروه هاي نگهیاري ردسک



 

 

 

 ؟نیستکدام یک از گزینه هاي زیر جزء فرآیند مدیریت ریسک . 245

 ب( ارزداب  ردسک                                الف( شناساد  ردسک

 د( صرهه جود                             ج( تعیین اهیاف

 

 ریسک است؟کدام یک از گزینه هاي زیر جزء اهداف مدیریت . 246

 ب( رعادت الزامات قانون                الف( استفاده بهینه از منابع

 د( هر سه گزدنه صحیح است                         ج( کاهش نگران 

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر از روش هاي انتقال غیر بیمه اي ریسک است؟. 247

 ب( ادغام شرکت هاي تجاري                       الف( انتقال ردسک از طردق قراردادها 

 د( گزدنه الف و ب صحیح است                          ج( نگهیاري 

 

به طور سنتی رایج ترین سازوکار دریافت اطالعات الزم توسط بیمه گران و ارائه نرخ  . 248

 پیشنهادي چیست؟ 

 ب( مراکز خیمات ادنترنت  بیمه                 الف( بازددی از محل و پرسشنامه هاي تکمیل  

 د( هرم پیشنهاد بیمه نامه                                      ج( مراکز خیمات تلفن  بیمه 

 

 

 

 



 

 

 

 ؟ نیست در مرود فرم پیشنهاد بیمه کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح . 249

 شود.الف( هرم  است که توسط بیمه مرکزي ج.ا.ا تکمیل م   

 کنی ردسک را ارزداب  و بیمه نامه را تهیه کنی. ب( ادن هرم بیمه گر را قادر م   

 مییهی  الزام  نیست.ج( تکمیل هرم پیشنهاد بیمه در مرحله اي که بیمه گر نرخ ارائه  

 د( هرم هاي پیشنهاد بیمه  برحسب نوع کسب و کار  از حیث انیازه و پیچییگ  ها متفاوتنی. 

 

در مواردي که در ابتداي دوره بیمه، تعیین حق بیمه دقیق امکان پذیر نیست، وجه پرداختی . 250

 اولیه از سوي بیمه گذار را چه می نامند؟ 

 ب( حق بیمه سربار                      تعیدل الف( حق بیمه قابل 

 د( حق بیمه ثابت                       ج( حق بیمه اتکاد  

 

 مالك انعقاد قرارداد بیمه اي عبارت است از ...................  . 251

 الف( صیور بیمه نامه

 ب( قبول هرم پیشنهاد توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار

 تکمیل هرم پیشنهاد بیمهج( 

 د( اعالم نرخ توسط بیمه گر

 

 

 

 



 

 

 

کدام یک از گزینه هاي زیر بیمه گران را قادر می سوازد تا میزان حق بیمه بسویاري از ریسوک  . 252

 هاي بیمه اي را به نحوي دقیق ارزیابی کنند؟

 اعالي حسن نیتب( اصل حی                                الف( قانون اعیاد بزرگ

 د( اصل غرامت                        ج( اصل جبران خسارت

 

 ؟ نیستکدام یک از گزینه هاي زیر در مورد تمدید قرارداد بیمه صحیح . 253

 الف( هیچ نوع  الزام  در تمیدی قرارداد بیمه  براي هیچ کیام از طرهین وجود نیارد. 

 تمیدی قرارداد دارنی ب( بیمه گران معموال  تمادل بیشتري به  

ج( اگر بیمه گذار تمادل به تمیدی قرارداد داشته باشی  بادی حق بیمه براي میت زمان  که قصی تمیدی دارد   

 پرداخت کنی. 

 د( اگر بیمه گذار تصمیم به تمیدی قرارداد داشته باشی  بیمه گر موظف است آن را تمیدی کنی.

 

 مه گر ..................... در میانه دوره قرارداد بیمه را فسخ کند.بنابر ماده .................... بی. 254

 توانی م    –ب( هسخ قرارداد                       نم  توانی  –الف( هسخ قرارداد  

 نم  توانی  – د( حسن نیت                        بادی  –ج( حسن نیت  

 

 بیمه نامه  کدام یک از موارد زیر است؟دقیق ترین مقیاس اندازه گیري عملکرد در سطح . 255

 ب( حق بیمه عادی شیه                      الف( ضردب خسارت 

 د( میزان پوشش اتکاد  اختیار             ج( خسارت معوق

 



 

 

 

بیمه گر از کدام یک از چهار روش نظارتی زیر، با احتمال کمتري جهت فرایند تصومیم گیري .  256

 کند؟استفاده می

 ب( نظارت براساس سال پذدره نودس         الف( نظارت براساس سال بیمه نامه

 د( نظارت براساس سال مال                     ج( نظارت بر اساس سال تقودم 

 

 کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟ . 257

سرماده گذاري در حساب دک  الف( به طور کل  براي سرماده گذاري در شرکت بیمه بادی بازده بیشتري از 

 بانک در نظر گرهت. 

ب( به طور کل  براي سرماده گذاري  در شرکت بیمه بادی بازده کمتري از سرماده گذاري در حساب دک  

 بانک در نظر گرهت. 

ج( به طور کل  براي سرماده گذاري در شرکت بیمه بادی بازده  مشابه با بازده سرماده گذاري در حساب  

 ر گرهت. دک بانک در نظ

 د( به طور کل  سرماده گذاري در شرکت از نظر بازده  ارتباط  به سرماده گذاري در بانک نیارد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

چه. 258 شود  پرداخت  متقلبانه  خسارت  ادعاي  و  نشود  کشف  بیمه  در  تقلب  که  صورتی    در 

 هد داشت؟ اپیامدهایی را براي بیمه گر در بر خو

 شود. برابر ادعاهاي خسارت متقلبانه آت   آسیب پذدر م  الف( سود کاهش م  دابی و در 

 ب( حق بیمه اهزادش م  دابی.

 شود که ادعاهاي خسارت متقلبانه بیشتري کنی.ج( میع  وسوسه م  

د( بیمه مرکزي ج.ا.ا اخطار کتب  براي میدران ارشی شرکت بیمه صادر میکنی و در صورت تکرار آن پروانه  

 شود.اي مذکور لغو م  شرکت بیمه در رشته بیمه 

 

 کدام یک از گزینه زیر از عوامل کلیدي در شناخت محاسبه حق بیمه ریسک است؟. 259

 ب( تورم و ادعاهاي خسارت                   الف( خسارت هاي پنهان

 د( هر سه گزدنه صحیح است                   ج( هزدنه بیمه اتکاد 

 

 در هر شرکت بیمه متشکل از چه افرادي است؟کمیته تعیین کننده حق بیمه . 260

 الف( اکچوئر داخل   میدر عامل )دا قائم مقام او(  معاون هن 

 ب( اکچوئر داخل   مسئول هن  رشته مربوطه  اکچوئر ناظر )از بیمه مرکزي(

 ج( اکچوئر داخل   مسئول هن  رشته مربوطه  معاون هن 

 او(  اکچوئر ناظر )از بیمه مرکزي( )دا قائم مقامل د( اکچوئر داخل   میدر عام

 

 

 



 

 

 

 کدام عبارت در مورد تصویب نرخ فنی حق بیمه صحیح نیست؟. 261

 الف( م  بادست به تأدیی میدر عامل )دا قائم مقام او( برسی.

 ب( م  بادست به تأدیی هیأت میدره برسی.

 محاسبات  به بیمه مرکزي ارسال شود. ج( همزمان با ابالغ آن دک نسخه به همراه گزارش توجیه  مبان  

توانی پس از ابالغ آن نیز دک نسخه به همراه گزارش توجیه  مبان  محاسبات  به بیمه مرکزي ارسال  د( م  

 شود.

 

در تعیین نرخ بیمه رشته هایی که امکان تعیین تعرفه یکسان وجود ندارد مؤسسه بیمه موظف  . 262

 .................است بجاي تعیین تعرفه، 

 الف( تعیین تعرهه را به بیمه مرکزي واگذار نمادی.

 ب( میانگین نرخ هاي سه سال گذشته کل شرکت هاي بیمه را تعیین و به بیمه مرکزي ارسال نمادی.

 ج( مبان  تعیین نرخ را با توجه به مقررات ادن آدین نامه تعیین و به بیمه مرکزي ارسال نمادی 

 هاي سه سال گذشته خود را تعیین و به بیمه مرکزي ارسال نمادی  د( میانگین نرخ 

 

 مفهوم اصل علیت در عملیات بیمه گري چیست؟. 263

 ب( وقت  وقوع حادثه اي محرز است نیاز به علت داب  نیارد                       الف( هر معلول  دک علت دارد

 گزدنه الف و به صحیح استد(   ج( علت وقوع حادثه جزء تعهیات بیمه گر باشی 

 

 

 



 

 

 

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر، یکی از وظایف بیمه گذار در زمان وقوع حادثه است؟. 264

 ب( جلوگیري از توسعه خسارت                           الف( اطالع بالهاصله به بیمه گر

 د( هر سه گزدنه صحیح است                              ج( نجات اموال در معرض خطر

 

 در زمان وقوع خسارت بیمه گذار موظف به همکاري با ................. . 265

 ب( نیروي امیادي است                                  الف( نیروي انتظام  است

 د( هر سه گزدنه صحیح است                                     ج( کارشناسان بیمه گر

 

 شرط الزم قانونی و حقوقی براي ادعاي خسارت چیست؟. 266

 الف( خسارت به علت خطر تحت پوشش بیمه گر به وقوع پیوسته باشی.

 ب( بیمه گذار مستنیات و میارک الزم اثبات ادعاي خودش را ارائه نمادی.

 ثنائات نبوده و قابل بررس  باشی ج( خسارت جزء است

 د( هر سه گزدنه صحیح است

 

 در فرآیند پرداخت خسارات ................. . 267

 .الف( بیمه نامه در زمان وقوع خسارت معتبر بوده و منقض  نشیه باشی 

 ب( نیاز به تأدیی اعتبار بیمه نامه نیست. کاه  است خسارت رخ داده باشی )نظرده خطر(

 .موضوع خسارت ددیه در بیمه نامه قیی شیه باشی ج( 

 د( گزدنه الف و ج صحیح است



 

 

 

 معموالً بیمه گر جهت بررسی خسارت به چه چیز نیاز دارد؟. 268

 الف( خطر تحت پوشش بیمه نامه باشی.

 .ب( شرادط و تعهیات بیمه نامه کاه  نباشی 

 .ج( خسارت رخ داده بخش  از استثنائات بیمه نامه باشی 

 .د( موضوع خسارت  ددیه الزاما  همان  نباشی که در بیمه نامه قیی شیه باشی 

 

 ؟نیستکدام یک از گزینه هاي زیر درادعاي یک خسارت معتبر . 269

 الف( زمان  که موضوع خسارت در بیمه نامه قیی نشیه باشی.

 ب( خطر تحت پوشش بیمه نامه نباشی.

 باشی ج( بیمه گذار در وقوع خسارت دخالت داشته 

 د( هر سه گزدنه صحیح است

 

 وجود بیمه نامه نباید موجب بی احتیاطی بیمه گذار شود؟. 270

 ب( از شروط صردح بیمه نامه است                                         الف( شرط ضمن عقی است

 د( گزدنه ب و ج صحیح است        گرددج( معموال  ادن شرط در شرادط خصوص  قیی م 

 

 بخشی از خسارت که در تعهد بیمه گذار است ................. . 271

 ب( قابل معناي معاهیت بیمه گر از پرداخت خسارت است                              الف( قابل پرداخت نیست

 د( هر سه گزدنه صحیح است                  ج( بیمه گر نم  توانی پرداخت کنی 

 



 

 

 

 گردد:شرایط خصوصی و در متن بیمه نامه قید میهر آنچه در . 272

 ب( شروط ضمن  بیمه نامه است                                         الف( شروط صردح بیمه نامه است

 د( گزدنه الف و ج صحیح است          ج( شروط صردح و ضمن  مجموعه تعهیات بیمه گذار است

 

دریافت خسوارت دارد باید اثبات کند که بین وقوع حادثه و خسوارت بیمه گذاري که ادعاي  . 273

 وارده رابطه علت و معلولی وجود دارد، این به معناي:

 ب( علت بالهصل است                                        الف( اصل غرامت است

 د( اصل حسن نیت است                    ج( اصل نفع بیمه پذدر است

 

 ین اقدام بیمه گر پس از دریافت فرم اعالم خسارت از بیمه گذار چیست؟اول. 274

 ب( ارزداب  میزان خسارت است                          الف( تعیین اصالت و اعتبار بیمه نامه است

 د( گزدنه الف و ج صحیح است                                      ج( تحقیق در علت خسارت است

 

گاه معلوم شوود خطري که براي آن بیمه نامه صوادر شوده اسوت قبالً از صودور بیمه نامه واقع  هر . 275

 شده است ................. 

 گرددالف( قرارداد باطل و دک دهم حق بیمه کسر و مابق  مسترد م 

 ب( قرارداد معلق و دک دهم حق بیمه اضاهه و بیمه نامه ادامه م  دابی 

 گونه وجه  مسترد نخواهی شی ج( قرارداد باطل و هیچ 

 مکیاد( هیچ 

 



 

 

 

قانون بیمه، اگر در یک قرارداد بیمه موضووعات مختلفی بیمه شوده باشود، در   34طبق ماده  . 276

 صورت اثبات تقلب از سوي بیمه گذار نسبت به یکی از موضوعات ................. 

 .قرارداد باطل خواهی بودالف( بطالن نسبت به سادر موضوعات نیز سرادت کرده  تمام 

 .ب( قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع باطل خواهی شی 

 .گرددج( قرارداد بیمه هسخ م 

 .د( قرارداد بیمه نسبت به همان موضوع هسخ خواهی شی 

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟. 277

 قرارداد را نخواهی داشتاهالس بیمه گر بیمه  گذار حق هسخ  الف( در صورت توقف دا

 ب( مرور زمان دعاوي ناش  از بیمه پنج سال است و ابتیاي آن از تاردخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهی بود

ج( بیمه گذار ممکن اسدت اصدیل باشدی دا به دک  از عناودن قانون  نمادنیگ  صداحب مال دا شدخص ذي نفع را 

 .داشته باشی 

 .شود استسارات  که از عیب ذات  مال ادجاد م د( درهر شرادط  بیمه گر مسئول خ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ؟نیستدر کدام یک از موارد زیر عقد بیمه باطل . 278

 .الف( چنانچه بیمه گذار با قصی تقلب  مال  را اضاهه بر قیمت عادله بیمه کرده باشی 

کاذبه بنمادی و مطالب اظهار نشیه ب( هرگاه بیمه گذار عمیا  از اظهار مطالب خوداري کنی و دا عمیا  اظهارات 

 .دا اظهارات کاذبه طوري باشی که موضوع خطر را تغییر داده دا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهی 

 .ج( اگر خودداري از اظهار مطالب  دااظهارات خالف واقع از سوي بیمه گذار از روي عمی نباشی 

 .د( گزدنه الف و ب صحیح است

 

قانون بیمه، چنانچه بیمه گذار به صورت غیرعمدي از اظهار مطالبی خودداري   13طبق ماده  . 279

نماید یا اظهار خالف واقع نماید و این موضوع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، چه حالتی براي عقد  

 بیمه متصور است؟ 

 شود الف( عقی بیمه باطل م  

 . ت رضادت او درداهت داشته و قرارداد را ابقا کنی ب( بیمه گر حق دارد اضاهه حق بیمه را از بیمه گذار در صور

 ج( بیمه گر حق هسخ دارد 

 د( گزدنه ب و ج صحیح است

 

 ......... قانون بیمه، در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگري ...   17طبق ماده . 280

 .الف( هقط بیمه گر حق هسخ عقی بیمه را دارد

 .الیه حق هسخ عقی بیمه را داردب( هقط ورثه دا منتقل 

 .ج( بیمه گر حق هسخ نیارد

 .د( هر دک از بیمه گر دا ورثه دا منتقل الیه حق هسخ عقی بیمه را خواهنی داشت



 

 

 

قانون بیمه، در صوورت ورشکستگی بیمه گر، کدام یک از بیمه گذاران نسبت به   32طبق ماده  . 281

 دیگر بیمه گذاران حق تقدم دارند؟

 ب( رشته بیمه هاي عمر                رشته بیمه هاي اتومبیلالف( 

 د( رشته بیمه هاي مهنیس                           ج( رشته بیمه هاي مسئولیت

 

قانون بیمه، بیمه عمر یا بیمه نقصوان یا شوکسوتن عضوو شوخص دیگري در چه   23طبق ماده  . 282

 ؟نیستصورتی باطل 

 الف( در صورت  که آن شخص قبال  رضادت خود را کتبا  داده باشی 

 ب( در صورت  که منفعت بیمه نامه عادی بیمه گذار شود

 اشی ج( در صورت  که آن شخص قبال  رضادت خود را کتبا  نیاده ب

 د( در صورت  که منفعت بیمه نامه عادی بیمه گذار نشود

 

کند در ازاي  قانون بیمه، بیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد می  1طبق ماده  . 283

پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نماید  

 تعهد را .................. نامند.  متعهد را ................. و طرف

 ب( حق بیمه  ذي نفع                              الف( بیمه گذار  بیمه گر 

 د( ذي نفع  بیمه گر                              ج( بیمه گر  بیمه گذار 

 

 

 



 

 

 

 ................. قانون بیمه، موضوع بیمه در عقد بیمه عبارت است از  1طبق ماده . 284

 ب( خسارت                              الف( حق بیمه

 د( الحاقیه                              شودج( آنچه که بیمه م 

 

نواموه بوه    یموه، کودام یوک از موارد زیر جزء مواردي اسووت کوه بوایود در بیموهقوانون ب  3طبق مواده  . 285

 طور صریح قید شود؟

 ب( تاردخ انعقاد قرارداد               الف( اسم بیمه گر و بیمه شیه

 د( هر سه گزدنه صحیح است                                              ج( حق بیمه

 

 ؟شودنمیکدام یک از موارد زیر در قرارداد نمایندگی بیمه درج . 286

 الف( میت قرارداد نمادنیگ 

 ب( میزان و نوع تضمین درداهت  از نمادنیه

 ج( اجازه انعقاد قرارداد نمادنیگ  با سادر شرکت ها

 د( حیود اختیارات حقوق و تعهیات طرهین قرارداد

 

در مورد هر یک از متقاضویان اخذ پروانه نمایندگی بیمه مسوئولیت احراز صوحت شورایط الزم . 287

 )اعم از حقیقی و حقوقی( بر عهده ................. است. 

 ب( بیمه مرکزي ج.ا.ا                      الف( شرکت بیمه مربوط

 د( سنیدکاي بیمه گران ادران             ج( پژوهشکیه بیمه

 



 

 

 

بیمه هاي دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی چه وظیفه اي  نماینده در قبال حق . 288

 دارد؟ 

 .الف( تا آخر سال مال  به حساب بانک  شرکت بیمه مربوط واردز نمادی 

 . ب( تا آخر ماه به حساب بانک  شرکت بیمه مربوط واردز نمادی 

حساب بانک  شرکت بیمه مربوط واردز  ج( قبل از پادان وقت اداري هفته اي که آنها را درداهت کرده است به 

 . نمادی 

د( قبل از پادان وقت اداري روزي که آنها را درداهت کرده است بانک  شرکت بیمه مربوطه واردز نمادی و در  

 .موارد استثناد  به صنیوق آن شرکت تحودل نمادی 

 

 مبناي پرداخت کارمزد نماینده چیست؟. 289

 ب( انیوخته قانون  به عالوه ذخیره هن                   الف( حق بیمه پرداخت شیه

 د( خسارت                            ج( هزدنه هاي عموم  و اداري

 

حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سوایر هزینه هاي پیش بینی شوده در آیین  . 290

 چقدر است؟)کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(  83نامه شماره 

 درصی حق بیمه تجاوز کنی   35ب( نم  توانی از                 درصی حق بیمه تجاوز کنی   40الف( نم  توانی از 

 درصی حق بیمه تجاوز کنی   50د( نم  توانی از                   درصی حق بیمه تجاوز کنی   30ج( نم  توانی از 

 

 

 

 



 

 

 

 مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟ کدام یک از گزینه هاي زیر در . 291

 کنی الف( در صورت  که به هر علت میزان حق بیمه بیمه نامه اهزادش دابی  میزان کارمزد تغییر نم  

 کنی ب( در صورت  که به هر علت میزان حق بیمه بیمه نام کاهش دابی  میزان کارمزد تغییر نم 

ه بیمه نامه اهزادش دا کاهش دابی  به همان نسبت کارمزد نیز  ج( در صورت   که به هر علت  میزان حق بیم

 اهزادش دا کاهش خواهی داهت.

 کارمزد کاهش م  دابی.  ,د( در صورت  که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه اهزادش دابی 

 

شووراي عالی بیمه، کارمزد قابل پرداخت براي بیمه هاي خطر   83براسواس آیین نامه شوماره  . 292

 فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه ساالنه چقدر است؟

 حق بیمه وصول  %10ب( حیاقل                                   حق بیمه وصول  %10الف( حیاکثر 

 حق بیمه وصول  %25د( حیاقل                                      حق بیمه وصول  %25ج( حیاکثر 

 

میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دالالن رسمی را در قرارداد  چنانچه موسسات بیمه  . 293

 فی مابین قید ننمایند حداکثر میزان کارمزد قابل پرداخت چقدر است؟ 

 . باشی الف( معادل حیاقل داد شیه در آدین نامه کارمزد نمادنیگ  و دالل  رسم  م  

 . باشی   و دالل  رسم  م  ب( معادل حیاکثر داد شیه در آدین نامه کارمزد نمادنیگ

 . باشی ج( معادل میانگین درصیهاي داد شیه در آدین نامه کارمزد نمادنیگ  و دالل  رسم  م 

 . باشی د( بنا به تشخیص هیئت رسییگ  به اختالهات بین شرکت بیمه و نمادنیه م  

 

 



 

 

 

نمایندگی و داللی رسومی  )کارمزد  83مؤسوسوات بیمه در مواردي که در آیین نامه شوماره . 294

 بیمه( کارمزدي براي آن پیش بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید ................. 

 .الف( مواهقت نمادنیه را جلب نمادنی 

 .ب( مواهقت سنیدکاي بیمه گران ادران را جلب نمادنی 

 .داشته جلب نمادنی ن رشته بیمه اي ج( مواهقت نمادنیه اي که بیشتردن صیور را در آ

 .مواهقت بیمه مرکزي را جلب نمادی د( 

 

فعالیت  . 295 حقوقی  شخص  صورت  به  که  بیمه  رسمی  دالالن  به  پرداخت  قابل  کارمزد  حداکثر 

ل پرداخت به دالالن  کنند معادل .................. درصد کارمزد نماینده حقوقی و حداکثر کارمزد قاب می

کند معادل .................. درصد کارمزد نماینده به صورت شخص حقیقی فعالیت می   رسمی بیمه که

 باشد. می یندگی و داللی رسمی بیمهکارمزد نما 83آیین نامه شماره  1ر در ماده حقیقی مقر

 120 –  90ب(                              90 –   120الف( 

 110 –  120د(                              100 –  100ج(  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

در صووورتی که به هر علوت میزان حق بیموه نامه افزایش یا کاهش یابد، میزان کارمزد نمواینده . 296

 چه تغییري خواهد داشت؟

 الف( تغییري نخواهی داهت

 ب( به همان نسبت اهزادش دا کاهش خواهی داهت

 ج( هقط اهزادش م  دابی 

 میزان کارمزد نمادنیه بستگ  به نظر سنیدکاي بیمه گران ادران داردد( 

 

 شوراي عالی بیمه کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  83طبق آیین نامه شماره . 297

 .مجاز است 83الف( پرداخت هر گونه کارمزد بیش از میزان ذکر شیه در آدین نامه شماره 

 .غیرمجاز و ممنوع است 83زان ذکر شیه در آدین نامه شماره ب( پرداخت هر گونه کارمزد بیش از می

 .ج( مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد به نمادنیگان و دالالن رسم  بیمه نیستنی 

د( هزدنه صیور قابل پرداخت براي رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث اجباري و مازاد اختیاري آن و حوادث  

 .استدرصی   7راننیه حیاکثر معادل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شوراي عالی بیمه کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  83به موجب آیین نامه شماره . 298

 .الف( مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد به جز به نمادنیگان و دالالن رسم  بیمه نم  باشنی 

 . باشنی م  ب( مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد به نمادنیگان دالالن رسم  بیمه 

کننی معادل  ج( حیاکثر کارمزد قابل پرداخت به دالالن رسم  بیمه که به صورت شخص  حقوق  هعالیت م  

 . درصی کارمزد نمادنیه حقوق  است  80

درصی   15د( کارمزد قابل پرداخت براي بیمه هاي خطر هوت ساده زمان  جمع  با حق بیمه ساالنه  حیاکثر 

 . حق بیمه وصول  است

 

فیف در میزان حق بیمه در مورد بیمه هایی که مستقیماً و بدون دخالت دالالن رسمی بیمه تخ . 299

 شود ................. یا نماینده بیمه انجام می

 ب( با جلب مواهقت بیمه مرکزي ج.ا.ا مجاز است                                      الف( به هر صورت ممنوع است

 د( همواره امکان پذدر است    سنیدکاي بیمه  گران ادران مجاز استج( با جلب مواهقت 

 

کوارمزد قوابول پرداخوت براي تحصوویول انواع مختلف بیموه هواي زنودگی بوا حق بیموه یکجوا بوه جز .  300

 بیمه هاي خطر فوت ساده زمانی، ................. درصد حق بیمه است. 

   5ب(                                                                 2الف( 

 10د(                                                                 7ج( 

 

 

 



 

 

 

تواننود جز در موارد بیموه هواي بوا حق بیموه یکجوا در بیموه هواي زنودگی، مؤسووسووات بیموه می. 301

بیمه به نمایندگان بیمه و یا دالالن حداکثر ................. درصود حق بیمه را بابت هزینه وصوول حق 

 رسمی بیمه و یا مأمورین وصول پرداخت نمایند. 

   3ب(                                                            2الف( 

 7د(                                                             5ج( 

 

شرکت هاي بیمه موظفند هزینه صدور و  کارمزد نمایندگان بیمه و دالالن رسمی بیمه را با . 302

 رعایت کدام یک از نصاب هاي زیر محاسبه و پرداخت نمایند؟ 

با توجه به مقیار حق بیمه تا دو هزار و   نامه  پانصی میلیون ردال حق بیمه  حیاکثر  الف( کارمزد هر بیمه 

 صیدرصی کارمزد مصوب 

درصی کارمزد مصوب    70ب( بیش از دو هزار و پانصی میلیون ردال تا پنج هزار میلیون ردال حق بیمه  حیاکثر  

 نسبت به حق بیمه مازاد 

د مصوب نسبت  درصی کارمز  50ج( بیش از پنج هزار میلیون ردال تا ده هزار میلیون ردال حق بیمه  حیاکثر  

 به حق بیمه مازاد 

 د درصی کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازا 30د( بیش از ده هزار میلیون ردال حق بیمه  حیاکثر 

 

 

 

 

 



 

 

 

شورکت هاي بیمه موظف اند هزینه صودور و کارمزد نمایندگان بیمه و دالالن رسومی بیمه را با . 303

 پرداخت نمایند؟رعایت کدام یک از نصاب هاي زیر محاسبه و 

درصی  50الف( هزدنه صدیور هر بیمه نامه با توجه به مقیار حق بیمه تا پانصدی میلیون ردال حق بیمه حیاکثر  

 هزدنه صیور مصوب

 درصی کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد 10ب( بیش از ده هزار میلیون ردال حق بیمه  حیاکثر 

درصدی هزدنه صدیور   20ا پنچ هزار میلیون ردال حق بیمه حیاکثر ج( بیش از دو هزار و پانصدی میلیون ردال ت

 مصوب نسبت به حق بیمه مازاد

 درصی هزدنه صیور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد 10د( بیش از پنج هزار میلیون ردال حق بیمه  حیاکثر 
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 شودم ج( وعیه هاد  که سبب شفاهیت در محصوالت بیمه اي 

 د( وعیه هاد  که با قوانین و مقررات بیمه اي و عرف منطبق باشی 



 

 

 

 در موارد که تبلیغ بیمه داراي اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزي ج.ا.ا چیست؟. 306

 ب( اصالح تبلیغ                       الف( تغییر تبلیغ
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 گرددد( با دا بیون درخواست بیمه گذار باطل م                   گرددطل م ج( با درخواست بیمه گذار با
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توسدط متقاضد  خیمات بیمه تکمیل و امضداء شدیه درداهت و دک نسدخه را در سدوابق ب( هرم پیشدنهاد بیمه را  

 خود نگهیاري نمادی.

 ج( بیمه نامه صادره را مشتمل بر شرادط عموم  و سادر شرادط به بیمه گذار تسلیم نمادی.

 د( هر سه گزدنه صحیح است
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 ذي نفع  سرماده گذاري کنی ج( مزاداي قابل پرداخت را در دک  از بانک ها با هیف پرداخت سود به نفع 
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 ب( متمرکز سازي منابع                                 الف( بازددی مجید از مشتردان

 د( پاداش دادن به مشتردان                                          ج( کاهش هزدنه ثابت



 

 

 

 ؟نیستدر کسب و کار بیمه، تصمیمات قیمت گذاري با کدام یک از عوامل زیر مرتبط . 321

 الف( حق بیمه پرداخت شیه براي بیمه نامه ها

 ب( اداره ي کارمنیان بیمه

 ج( کارمزد پرداخت شیه براي هعالیت هاي مشاوره اي و بیمه اي

 تسهیالت اعتباريد( بهره پرداخت شیه براي عیم پرداخت حق بیمه ها و 

 

 ؟نمی دانیدکدام یک از توصیه هاي زیر را براي بازاریابان بیمه صحیح . 322

 الف( دائما  ادمیل دا نامه خود را تکرار کنیی 

 ب( خیمات  را پیشنهاد دهیی که قادر به تحودل شان هستیی 

 ج( از تکرار جمله »اي کاش م  توانستم« پرهیز کنیی 

 بازارداب  کنیی که احتمال خردی بیشتري دارنی د( براي اهرادي 

 

 در دیدگاه »بازاریابی« تمرکز بر چیست؟. 323

 ب( هروش بیشتر                              الف( نیاز مشتري

 رد( درآمی بیشت                     ج( محصول بهتر

 

 

 

 

 



 

 

 

 بازاریابان بیمه صحیح می دانید؟کدام یک از توصیه هاي زیر را براي . 324

 الف( مشتري را متهم کنیی 

 ب( وقت  امور به پیشرهت هستنی بازارداب  را متوقف کنیی و کم  استراحت کنیی 

 ج( از مشتري ناخشنود دوري کنیی 
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 منتهی گردد؟

 ب( ددیگاه هروش                              الف( ددیگاه محصول

 د( ددیگاه تولیی                     ج( ددیگاه بازارداب 
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 ؟نیستآن استفاده کند 
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 عبارت زیر با کدام یک از دیدگاه هاي بازاریابی تطبیق بیشتري دارد؟. 332

توان بر مسوائل تغییرات سواختار جمعیتی کشوور، منافع بلند براي گسوترش بازار بیمه عمر می"

ش بار مسوئولیتی دولت تأکید داشوت و با ارائه محصووالتی  مدت بیمه هاي عمر براي کشوور و  کاه

جودیود در این زمینوه، پویوایی و انعطواف پوذیري بیشووتري بوه این رشووتوه بیموه اي وارد نمود توا بتواند  

 "افراد بیشتري را جذب کند. 

 ب( ددیگاه بازارداب  اجتماع                          الف( ددیگاه هروش 

 د( ددیگاه محصول                           ج( ددیگاه تولیی 
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 ب( برنامه تبلیغات  نامناسب
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 فروشندگان بیمه وقتی به منحصر به فرد بودن طرح خود ایمان دارند، ................. . 343

 قیمت دارنی ب( تمادل بیشتري به رقابت بر سر                       الف( عالقه اي به رقابت بر سر قیمت نیارنی 

 کننی د( از مشتري ناخشنود دوري م    کننی ج( اقیام به بزرگ نماد  ودژگ  هاي محصول خود م 

 

 



 

 

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر از روش هاي بازاریابی بیمه است؟. 344

 ب( راددو و تلودزدون                      الف( بروشور و تبلیغات و ددگر مطالب چاپ 

 د( هر سه گزدنه صحیح است                                       تبلیغات در هضاي مجازيج( 

 

کند«، به کدام یک از گزینه هاي زیر »چیزي که بیشتر از همه شما را نزد مشتریان جذاب می. 345

 ارتباط پیدا میکند؟

 ب( کاهش هزدنه هاي ثابت                                الف( شناخت نقطه درخشش خود

 د( استفاده از کانال ها و رسانه هاي جیدی                                        ج( پاداش دادن به مشتردان

 

برگزاري مراسوم هاي موسویقی محلی، نمایشوگاه ها، مشوارکت در نمایشوگاه ها و جشونواره ها و . 346

دیواري در روسوتاها از اقداماتی اسوت که مربوط به عنصور ........... آمیخته کشویدن نقاشوی هاي 

 بازاریابی بیمه است. 

   ب( توسعه                                                الف( آموزش 

 د( رسانه ها                                                           ج( نفوذ

 

تقاضوا بیشوتر از عرضوه باشود، کدام یک از دیدگاه هاي زیر در فعالیت هاي بازاریابی  زمانی که . 347

 حاکم است؟

 ب( ددیگاه هروش                        الف( ددیگاه محصول

 د( ددیگاه تولیی                        ج( ددیگاه بازارداب  

 



 

 

 

نخواهند خرید مگر آنکه براي فروش و این جمله که »مشوتریان به مقدار کافی محصووالت را  . 348

تبلیغات قابلیت هاي چشومگیري صوورت گرفته باشود«، به کدام یک از دیدگاه هاي زیر در فعالیت  

 هاي بازاریابی اشاره دارد؟

 ب( ددیگاه هروش                      الف( ددیگاه محصول

 ددیگاه تولیی د(                                ج( ددیگاه بازارداب 

 

 کنند؟از دست دادن یک مشتري چه زیانی را بر شرکت بیمه تحمیل می. 349

 الف( از دست دادن هروش نوبت آدنیه 

 ب( به انیازه خردی سراسر عمر مشتري به اضاهه هزدنه داهتن دک مشتري جانشین 

 ج( زدان بسیار ناچیز

 دک مشتري ناراض  منفعت هم دارد.د( اصال  زدان  بر شرکت تحمیل نم  شود  بلکه رهتن 

 

، به کدام یک از دیدگاه هاي زیر در فعوالیت  "بیموه فروختنی اسووت نه خریدنی"جملوه معروف  . 350

 هاي بازاریابی اشاره دارد؟

 ب( ددیگاه هروش                           الف( ددیگاه  محصول

 د( ددیگاه تولیی                   ج( ددیگاه بازارداب 

 

 

 

 



 

 

 

 مدیریت ارتباط با مشتري چه مزیتی نسبت به بازاریابی سنتی دارد؟. 351

 .دهی الف( هزدنه هاي تبلیغات  را کاهش م 

 .دهی ب( از طردق تمرکز بر نیازهاي مشتردان خاص آنها را آسان تر هیف قرار م 

 براساس خیمت رقابت کننی  نه قیمتدهی تا براي مشتردان ج( به سازمان ها اجازه م 

 د( هر سه گزدنه صحیح است

 

در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر    ”Penetration Rate“معادل فارسی عبارت  . 352

  است؟

 ب( نرخ مستمري                               الف( ضردب نفوذ

 بیمهد( حق                                ج( نرخ بهره

 

 در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟ ”Reserving“معادل فارسی کلمه . 353

 ب( جانشین                   الف( جاي گذاري

 د( ذخیره گیري                   ج( سفارش گیري

 

 در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟   ”Sum Insured“معادل فارسی عبارت  . 354

 ب( جمع بیمه شیگان                           الف( سرماده تحت پوشش

 د( جمع خطرات                           ج( برخ  از بیمه شیگان

 

 



 

 

 

 معادل التین »بیمه عمر اعتبار« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 355

 Value Insuranceب(                         Credit Life Insuranceالف( 

 Face Value of Policyد(                         Endowment Insuranceج( 

 

 معادل التین »مستمري« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 356

 Continues Premiumب(                Premiumالف( 

 Loading Factorد(                           Annuityج( 

 

 به چه معناست؟ ”Term Life Insurance“اصطالح . 357

 ب( بیمه عمر جامع                        الف( بیمه عمر زمان 

 د( بیمه عمر مستمري                      ج( بیمه تمام عمر

 

 اصطالحات زیر است؟معادل التین »بیمه شده« کدام یک از . 358

 Reinsuranceب(                         Insuredالف( 

 Insurancerد(                         Coinsuranceج( 

 

 در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟ ”Premium“معادل فارسی کلمه . 359

 ب( ادمن                                                     الف( بیمه نامه

 د( حق بیمه                                           ج( پیش هاکتور

 



 

 

 

 به چه معنا است؟ ”Whole Life Insurance“اصطالح . 360

 ب( بیمه عمر به شرط حیات                    الف( بیمه عمر زمان 

 د( بیمه تمام عمر                             عمر به شرط هوتج( بیمه 

 

 معادل التین »بیمه گر« کدام یک از اصطالحات زیر است؟. 361

 Insurerب(                                Insuredالف( 

 Insuranceد(                                Reinsurerج( 

 

در متون تخصووصووی بیمه کدام یک از موارد زیر    ”Moral Hazard“معادل فارسووی عبارت  . 362

 است؟

 ب( رعادت اخالقیات                          الف( خطر بیماري هاي روان 

 د( مخاطره اخالق                  ج( اصل حسن نیت

 

در متون تخصوصوی بیمه کدام یک از گزینه هاي   ”Risk Prevention“معادل فارسوی عبارت . 363

 زیر است؟

 ب( نگهیاري ردسک               الف( انتقال ردسک

 د( کاهش ردسک                         ج( پیشگیري از ردسک

 

 

 



 

 

 

 است؟ ”Contribution Principle“کدام یک از گزینه هاي زیر به معناي . 364

 ب( اصل نفع بیمه اي                      الف( اصل حسن نیت

 د( اصل مشارکت             ج( اصل جانشین 

 

 کدام یک از گزینه هاي زیر به معناي »بیمه اتکایی« است؟. 365

 Underinsuranceب(                           Reinsuranceالف( 

 Liability Insuranceد(                          Property Insuranceج( 

 

 »ریسک سرمایه گذاري« معادل کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 366

 Interest Riskب(                Investment Riskالف( 

 Residual Riskد(                           Insurable Riskج( 

 

 »اصل جانشینی« معادل کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 367

 Commutative Principleب(            Subrogation Principleالف( 

 Good Faith Principleد(                       Indemnity Principleج( 

 

 کدام یک از عبارات زیر به معناي »عرضه بیمه« است؟. 368

 Insurance Demandب(                      Insurance Supplyالف( 

 Insurance Penetrationد(                      Insurance Premiumج( 

 



 

 

 

 است؟ ”Indemnity Principle“کدام یک از گزینه هاي زیر به معناي . 369

 ب( اصل نفع بیمه اي                    الف( اصل حسن نیت

 د( اصل غرامت           ج( اصل جانشین 

 

 »نگهداري ریسک« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟معادل التین . 370

 Risk Preventionب(                 Risk Controlالف( 

 Risk Retentionد(                  Risk Reductionج( 

 

 به چه معنا است؟ ”Adverse Selection“معنی اصطالح . 371

 نامساعی ب( انتخاب                  الف( انتخاب مساعی 

 د( گزدنش کارکنان                 ج( گزدنش ردسک

 

 چیست؟ ”Insurance Management“معنی اصطالح . 372

 ب( بیمه گذاري                  الف( بیمه گري

 د( میدردت بیمه                  ج( هروش بیمه

 

 چیست؟ ”Insurable Risk“معنی اصطالح . 373

 ب( خسارت بیمه گذار                الف( تقصیر بیمه پذدر

 د( ردسک بیمه پذدر                ج( ردسک بیمه گذار

 



 

 

 

 به چه معناست؟ ”Insurable Interest“اصطالح . 374

 ب( عالقه بیمه اي                          الف( نفع بیمه اي

 د( امور بیمه اي                ج( خسارت بیمه اي

 

 در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟ ”Policy“معادل فارسی کلمه . 375

 ب( سیاست                   الف( بیمه نامه

 د( بیمه خطرات سیاس                   ج( سیاست بیمه اي

 

 معادل التین »بیمه زندگی« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 376

 Medical Insuranceب(                      Existence Insuranceالف( 

 Personal Insuranceد(                 Life Insuranceج( 

 

 در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟ ”Loss“معادل فارسی کلمه . 377

 ب( بیمه کمتر از ارزش بیمه شیه             الف( بیمه بیش از ارزش بیمه شیه

 د( خسارت                ج( بیمه نامه

 

در متون تخصوصوی بیمه کدام یک از موارد زیر    ”Pure Premium“معادل فارسوی عبارت  . 378

 است؟

 ب( حق بیمه خالص              الف( بیمه نامه خاص

 د( هرم پیشنهاد بیمه نامه              ج( حق بیمه پرداخت 



 

 

 

 پایه اي« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟معادل التین »بیمه . 379

 Life Insuranceب(            Primary Insuranceالف( 

 Main Insuranceد(             General Insuranceج( 

 

 معادل التین »سررسید« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 380

 Maturityب(                      Annuityالف( 

 Mortalityد(                      Stabilityج( 

 

در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر    ”Express Condition“معادل فارسی عبارت  . 381

 است؟

 ب( شرادط صردح                  الف( شرادط ضمن 

 د( شرادط آدنیه                   ج( شرادط هعل 

 

در متون تخصوصوی بیمه کدام یک از گزینه    ”Unilateral Contract“معادل فارسوی عبارت  . 382

 هاي زیر است؟

 ب( دک جانبه بودن               الف( تصاده  بودن

 د( اذعان  بودن                ج( مشروط بودن

 

 

 



 

 

 

 است؟معادل التین عبارت »بیمه عمر مختلط« کدام یک از گزینه هاي زیر . 383

 Temporary Life Insuranceب(           Whole Life Insuranceالف(  

 Credit Life Insuranceد(            Endowment Insuranceج( 

 

 معادل التین عبارت »جدول عمر گروهی« کدام یک از گزینه هاي زیر است؟. 384

 Generation Life Tableب(                      Cohort Life  Tableالف( 

 Mortality Life Tableد(              Life Tableج( 

 

 هاي درمان است.... ، جبران هزینه. از آنجا که موضوع بیمه درمان385

 ب( قاعیه جانشین  اجرا شین  نیست                           الف( اصل غرامت اجرا شین  نیست.

 د( اصل نفع بیمه پذدر اجرا شین  نیست.           ج( اصل غرامت و قاعیه جانشین  قابل اجرا است. 

 

 . منظور از دوره انتظار در بیمه درمان تکمیلی چیست؟ 386

 الف( دوره زمان  الزم براي اعالم خسارت توسط بیمه گذار 

 ارد. ب( دوره زمان  که ط  آن بیمه گر تعهیي به پرداخت خسارت نی 

 ج( دوره انتظار  همان میت بیمه نامه است. 

 د( دوره زمان  الزم براي انجام امور بستري بیمار در بیمارستان

 

 

 



 

 

 

 شود؟نمیهاي زیر در بیمه درمان پوشش داده .کدام یک از ریسک387

   ب( شیم  درمان           الف( هزدنه درمان  ناش  از بیماري

 د( آنژدوگراه  قلب             جنون  ج(

 

 صحیح است؟ هاي زیر در خصوص فرانشیزاز گزینه.کدام یک 388

 نامه الف( تأمین بیماري مشخص  پس از گذشت مهلت معین  از شروع بیمه

 ب( بیمه گر نسبت به جبران درصی دا سهم هرانشیز تعهی دارد. 

 ج( بیمه گر نسبت به جبران درصی با سهم هرانشیر تعهیي نیارد.

 م امور بستري بیمار در بیمارستاند( دوره زمان  الزم براي انجا

 

 شود؟. نرخ حق بیمه درمان با توجه به چه عواملی تعیین می389

 ب( ضردب نفوذ بیمه                                میرالف( احتمال مرگ و 

 د( نرخ بهره                                ج( سن  جنسیت و حرهه

 

 ؟هاي زیر در بیمه نامه درمان تکمیلی خارج از تعهد بیمه گر است. کدام یک از هزینه390

 الف( جبران هزدنه بستري  جراح  و شیع  درمان  

 سال  70سال و باالتر از  7ب( هزدنه همراه اهراد زدر  

     ج( راددوتراپ  

 د( جبران هزدنه ترک اعتیاد 

 



 

 

 

 گردد؟. حادثه در بیمه درمان چگونه تعریف می391

الف( هر واقعه ناگهان  ناشدد  از دک عامل خارج  که بیون قصددی و اراده بیمه شددیه اتفاق اهتاده و منجر به 

 حرج  نقص عضو  از کار اهتادگ  و دا هوت بیمه شیه گردد. 

ب( هر واقعه که با قصدی و نیت و اراده بیمه شدیه اتفاق اهتاده و منجر به جرح  نقص عضدو  از کار اهتادگ  و دا 

 بیمه شیه گردد. هوت 

ج( هر واقعه ناگهان  ناشد  از دک عامل درون  بین که بیون قصدی و اراده بیمه شدیه اتفاق اهتاده و منجر به 

 جرح  نقص عضو  از کار اهتادگ  و دا هوت بیمه شیه گردد. 

ر به جرح   د( هر بیماري ناگهان  ناشد  از دک عامل خارج  که بیون قصدی و اراده بیمه شدیه اتفاق اهتاده منج

 نقص عضو  از کار اهتادگ  و دا هوت بیمه شیه گردد. 

 

 هاي درمان عبارت است از:.اولین عامل مؤثر در طبقه بندي ریسک بیمه 392

 ب( جنسیت                   الف( سن

 لد( شغ                           ج( وضعیت سالمت  بیمه شیگان

 

 شود؟بیمه حوادث پوشش داده نمی.کدام یک از موارد زیر در 393

 ب( هوت                 الف( حقوق بیکاري 

 د( قطع عضو                        هاي پزشک  ناش  از حوادثج( هزدنه

 

 

 



 

 

 

 .کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه حوادث گروهی صحیح نیست؟394

 شود.کنی  بیمه گذار نامییه م اي که قرارداد بیمه را منعقی م الف( شخص  دا مؤسسه

 شونی. ب( کارکنان  که قرارداد بیمه در موردشان منعقی شیه است  بیمه شیه نامییه م 

 ج( در مزان پرداخت غرامت  بیمه شیه بادی رسیی تسوده کامل خسارت را به شرکت بیمه ارائه دهی.

 دعوي کنی.توانی به تنهاد  علیه شرکت بیمه اقامه اي م د( هر بیمه شیه

 

 شود؟.کدام یک از موارد زیر نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جزئی محسوب می395

 ب( نابینائ  کامل هر دو چشم               الف( از دست دادن قیرت و تواناد  حرف زدن

 د( برداشتن هک پادین                                  ج( ناشنواد  کامل هر دو گوش 

 

 شود؟م یک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده نمی.کدا396

 ب( هوت                     الف( خود کش 

 د( قطع عضو           هاي پزشک ج( هزدنه

 

 . خسارت یا غرامت ناشی از کدام یک از موارد زیر جزء تعهدات بیمه گر بیمه حوادث نیست؟397

 ب( ابتال به هاري و کزاز                  الف( غرق شین

 د( ددسک دا هتق بیمه شیه                ج( دهاع مشروع بیمه شیه

 

 

 



 

 

 

 .کدام یک از جمالت زیر در مورد بیمه نامه حوادث صحیح نیست؟398

نفع  ذيالف( در صدورت هوت بیمه شدیه به علت وقوع دک  از خطرات مشدمول بیمه نامه  سدرماده بیمه نامه به  

 گردد.پرداخت م 

ب( در صدورت نقص عضدو و از کار اهتادگ  دائم کل  بیمه شدیه  درصدیي از سدرماده بیمه به عنوان غرامت 

 شود. پرداخت م 

صدی در صدی سدرماده بیمه به عنوان غرامت   ج( در صدورت نقص عضدو و از کار اهتادگ  دائم کل  بیمه شدیه

 شود.پرداخت م 

درصددیي از سددرماده بیمه به عنوان غرامت   از کار اهتادگ  دائم جزئ  بیمه شددیهد( در صددورت نقص عضددو و  

 شود. پرداخت م 

 

 هاي حوادث بر عهده کیست؟. تعیین غرامت نقص عضو در بیمه399

 الف( پزشک معتمی بیمه گذار

 ب( پزشک معتمی بیمه گر

 ددگر به انتخاب آن دو پزشکج( کمیسیون پزشک  متشکل از پزشک بیمه گر و بیمه گذار و دک پزشک 

 د( پزشک  قانون  

 

 هاي اصلی در بیمه حوادث عبارتند از:.پوشش400

 ب( از کار اهتادگ  دائم                الف( هوت و نقص عضو

 د( گزدنه الف و ب صحیح است                          ج( غرامت روزانه

 



 

 

 

 

 شود؟هایی ارائه میدر بیمه حوادث اشخاص، چه پوشش. 401

 هاي پزشک  ناش  از حادثهب( هزدنهدثه                                               الف( هوت از حا 

 د( هر سه گزدنه صحیح است             ج( نقض عضو و از کار اهتادگ  ناش  از حادثه  

 

 مهمترین عامل در تعیین نرخ حق بیمه در بیمه نامه حوادث کدام یک از موارد زیر است؟ . 402

 جنسیت بیمه شیه ب(            الف( سن بیمه شیه  

 د( وضعیت سالمت بیمه شیه             ج( شغل بیمه شیه   

 

 منظور از نقض عضو یا از کار افتادگی دائم در بیمه حوادث چیست؟. 403

الف( تغییر شدکل با از دسدت دادن تواناد  انجام کار عضدوي از اعضاي بین در اثر حادثه که حیاکثر دک سال   

 پس از وقوع حادثه بروز نمادی. 

ب( تغییر شدکل دا از دسدت دادن تواناد  انجام کار عضدوي از اعضداي بین در اثر حادثه که وضدعیت موقت    

 داشته باشی. 

ماه پس   6دادن تواناد  انجام کار عضدوي از اعضداي بین در اثر حادثه که حیاکثر   ج( تغییر شدکل دا از دسدت  

 از وقوع حادثه بروز نمادی. 

د( تغییر شدکل دا از دسدت دادن تواناد  انجام کار عضدوي از اعضداي بین در اثر حادثه تحت پوشدش بیمه نامه   

 داشته باشی. که حیاکثر دو سال پس از وقوع حادثه بروز نمادی و وضعیت دائم 

 

 



 

 

 

 در بیمه حوادث، اگر بیمه شده در اثر حادثه فوت کند، ....  . 404

 گردد. ب( سرماده بیمه نامه به ذدنفع پرداخت م      شود. الف( سرماده بیمه نامه به بیمه شیه پرداخت م  

 گردد. ذدنفع پرداخت م د( مبلغ دده به                 شود. ج( مبلغ دده به بیمه شیه پرداخت م   

 

در صوورت فوت بیمه شوده، در بیمه نامه حوادث به علت تحقق خطري که تحت پوشوش بیمه . 405

 ..نامه نیست، . 

 گردد.الف( بیمه نامه از زمان هوت بیمه شیه باطل م   

 گردد. ب( بیمه نامه از زمان هوت بیمه شیه تعلیق م   

 گردد. بیمه شیه منفسخ م ج( بیمه نامه از زمان هوت   

 گردد. د( بیمه نامه از زما هوت بیمه شیه مخفف م   

 

 در بیمه حوادث، ... . 406

 شود. اهتی  دک حادثه محسوب م الف( مجموع حوادث  که در هفت روز متوال  اتفاق م  

 شود. اهتی  دک حادثه محسوب م ب( مجموع حوادث  که در پنج روز متوال  اتفاق م  

 شود.اهتی  دک حادثه محسوب م ج(مجموع حوادث  که در پانزده روز متوال  اتفاق م  

 شود.اهتی  دک حادثه محسوب م د( مجموع حوادث  که در پانزده روز متوال  اتفاق م  

 

 

 

 



 

 

 

 شوند؟ در بیمه حوادث کدام یک از خطرهاي زیر جزء خطرات مخصوص یا اضافی محسوب می. 407

 ب( راننیگ  وسائل نقلیه هوائ   دردائ  و زمین            ي زنیگ حوادث عادالف(   

 د( گزدنه ب و ج صحیح است.                                            هاي رزم ج( ورزش    

 

بوا موافقوت بیموه گر و أخوذ حق بیموه مربوطوه قوابول    هکودام یوک از اسووتثنوائوات بیموه نواموه حوادثو. 408

 پوشش است؟

 ب( مست  و استعمال مواد مخیر                     الف( خودکش  دا اقیام به آن 

 د( جنگ و زمین لرزه                                ج( ددسک دا هتق بیمه شیه  

 

 نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی نیست؟کدام یک از موارد زیر در بیمه نامه حوادث . 409

    ب( قطع شست پا                       الف( ناشنواد  کامل و دائم هر دو گوش  

 د( برداشتن هک پادین                                    ج( از دست دادن هر دو پنجه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هزینه پزشوکی ناشوی از حادثه در بیمه حوادث صوحیح دام یک از عبارات زیر در مورد بیمه  ک. 410

 نیست؟

 بادی به بیمه گر تسلیم شود.  روز پس از پرداخت هزدنه 50الف( صورت حساب درمان  حیاکثر ظرف  

 ب( درمان بیمه شیه بادی حیاکثر ظرف دو سال از پادان میت بیمه شروع شیه باشی.  

درصدی سدرماده هوت دا نقص عضدور    20براي هر حادثه معادل    ج( حیاکثر هزدنه پزشدک  مورد تعهی بیمه گر  

 کامل و دائم )هر کیام بیشتر باشی( خواهی بود. 

د( هزدنه انتقال بیمه شدیه براي معالجه  در صدورت  که طبق تشدخیص پزشدک معالج جنبه اورژاس داشدته و   

 هاي پزشک  محسوب شیه و قابل پرداخت است. دا امکان معالجه وي در محل وقوع حادثه نباشی جزء هزدنه

 

 هاي حوادث به چه معنا است؟بیمه رتغییر در خط. 411

 هاي بیمه شیهب( تغییر در شغل و سادر هعالیت                الف( تغییر در وضعیت سالمت  بیمه شیه 

 د( هر سه گزدنه صحیح است. ه                           ج( تغییر محل زنیگ  بیمه شی  

 

 شود؟ هاي زیر جزء استثنائات بیمه حوادث محسوب میکدام یک از گزینه. 412

 الف( استفاده از داروهاي کاهنیه هوشیاري و خواب آور بیون تجودز پزشک  

 بیمه نباشی  ب( ابتال به جنون بیمه شیه در صورت  که ناش  از تحقق خطرات موضوع  

 ج( مباشرت در اعمال مجرمانه  

 د( هر سه گزدنه صحیح است  

 

 



 

 

 

در بیمه حوادث، در صوورتی که فسوخ بیمه نامه توسوط بیمه گذار به دلیل انتقال پورتفوي بیمه . 413

 گر اتفاق بیفتد.... 

 شود. الف( حق بیمه تا زمان هسخ بر اساس تعرهه کوتاه میت محاسبه م   

 شود. بیمه تا زمان هسخ به طور روز شمار محاسبه م ب( حق   

 گردد. ج( حق بیمه به بیمه گذار مسترد نم   

 شود. درصی حق بیمه به بیمه گذار برگشت داده م  40د(   

 

 . کدام یک از گزینه هاي زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می کند؟414

تعهدی م  کنی در مقابل درداهت حق بیمه سدددرماده منیرج در بیمه الف( قرارداد بیمده اي که در آن بیمده گر    

 نامه را در صورت هوت بیمه شیه قبل از انقضاي زمان معین به ذي نفع بپردازد

در مقدابل درداهت حق بیمده سدددرماده بیمه نامه را در  ب( قرارداد بیمده اي که در آن بیمده گر متعهدی م  کندی   

 یات بیمه شیه بپردازدانقضاي میت بیمه نامه و به شرط ح

ج( قرارداد بیمده اي کده در آن بیمده گر متعهدی م  کندی در مقدابدل دردداهدت حق بیمده سدددرمدادده ثدابت  را قبدل از   

 انقضاي میت بیمه نامه و به شرط حیات بیمه شیه بپردازد

ندامده را در قرارداد بیمده اي کده در آن بیمده گر متعهدی م  کندی در مقدابدل دردداهدت حق بیمده سدددرمدادده بیمده  د(   

 صورت هوت بیمه شیه پس از انقضاي قرارداد بپردازد

 

 

 

 



 

 

 

 . کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي بیمه تمام عمر است؟415

 اتفاق بیفتی پوشش م  دهی الف( بیمه گر مرگ بیمه شیه را در هر زمان که  

 ب( نیازي به معادنات پزشک  کامل نیارد 

 ج( عالوه بر جنبه تامین  جنبه سرماده گذاري نیز دارد 

 د( هر سه گزدنه صحیح است  

 

 . در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود......... 416

 معموال دکسان پرداخت م  شودالف( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شیه به طور میاوم و  

   ب( با تواهق بیمه گر و بیمه گذار پرداخت حق بیمه پس از پرداخت دک دوره متوقف شیه دا کاهش م  دابی   

 ج( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شیه به طور میاوم و معموال به صورت اهزادش  پرداخت م  شود

 د( حق بیمه متناسب با تورم تغییر م  کنی 

 

 رداخت سرمایه بیمه نامه حتمی است؟کدام یک از انواع بیمه عمر در هر صورت پ. در 417

 ب( بیمه عمر ساده زمان                                           الف( بیمه عمر مختلط 

 د( بیمه عمر به شرط حیاتر                                                ج( بیمه تمام عم

 

 

 

 

 



 

 

 

 ؟نیستبیمه هاي زندگی صحیح  68کدام یک از موارد زیر بر اساس آیین نامه   . 418

 الف( موسسه بیمه نم  توانی پوشش خطرات اضاه  را همراه انواع بیمه هاي زنیگ  عرضه نمادی  

م  توانی در بیمه نامه زنیگ  پرداخت سدرماده دا مسدتمري در صدورت نقض عضو بیمه شیه   بیمه  ب( موسدسده  

 دا هزدنه معالجات وي را قبول کنی 

ج( موسددسدده بیمه م  توانی عالوه بر بیمه مسددتمري تعهیات سددادر انواع بیمه هاي زنیگ  را نیز به صددورت    

 مستمري پرداخت نمادی 

 ورت تمادل بیمه گذار حق بیمه ساالنه دا مستمري ساالنه را تقسیط نمادی.د( موسسه بیمه م  توانی در ص 

 

 . در بیمه عمر جامع..................... 419

 الف( بخش سرماده هوت از بخش ارزش بازخردی جیا م  شود 

 ب( نوع پرداخت حق بیمه انعطاف پذدر است 

 استج( سرماده هوت و دوره حمادت بیمه نامه انعطاف پذدر  

 د( هر سه گزدنه صحیح است 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بیمه هاي زندگی...........  68. بر اساس مفاد آیین نامه 420

 الف( عرضه پوشش خطرات اضاه  همراه انواع بیمه هاي زنیگ  ممنوع است 

ب( قبول تعهی پرداخت سدرماده دا مسدتمري در صدورت نقض عضدو بیمه شدیه در بیمه هاي زنیگ  ممنوع    

 .است

 .ج( قبول تعهی پرداخت سرماده دا مستمري در صورت نقض عضو بیمه شیه در بیمه هاي زنیگ  مجاز است  

د( در بیمه خطر هوت زمان  بیمه گذار در صدورت تشدکیل ذخیره رداضد  م  توانی درخواسدت بازخردی بیمه   

 .نامه خود را نمادی 

 

از انوع بیموه عمر تعیین وضووعیوت  بیموه هواي زنودگی در کودام یوک    68. بر اسوواس آیین نواموه  421

 سالمت بیمه شده از طریق پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

 ب( بیمه عمر زمان  گروه  دک ساله                                          الف( بیمه عمر جامع گروه

 بیمه هاي زنیگ  د( انواعت                             ج( بیمه عمر انفرادي شامل خطر هو

 

 بیمه هاي زندگی کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نیست؟ 68. بر اساس آیین نامه 422

الف( در انواع بیمده هاي زنیگ  جز بیمده خطر هوت زمان  بیمده گذار م  توانی در صدددورت تشدددکیدل ذخیره    

 رداض  درخواست بازخردی کل دا درصیي از بیمه نامه خود را نمادی 

 درصی ذخیره رداض  بیمه نامه است 85زخردی بیمه نامه زنیگ  حیاقل معادل ب( ارزش با 

ج( در صددورت  که ذي نفع در بیمه نامه زنیگ  بسددتانکار بیمه گذار باشددی حق بازخردی موکول به مواهقت    

 کتب  بستانکار است

 نمادی د( بیمه گذار پس از پرداخت الاقل حق بیمه دو سال تمام م  توانی درخواست وام  



 

 

 

 . جامعیت بیمه عمر جامع در چیست؟423

 ب( در انعطاف پذدري سرماده هوت                 الف( در انعطاف پذدري نوع پرداخت حق بیمه ها

 د( هر سه گزدنه صحیح است                       ج( در انعطاف پذدري دوره حمادت بیمه نامه

 

 نمایندگی  پروانه درخواست براي نیاز مورد تحصیلی مدرك حداقل ،  96 نامه آئین اساس بر. 424

 است؟  کدام عمر بیمه فروش

  لیسانس) ب                                                             ددپلم) الف

 ددپلم  هوق) د                                                      لیسانس هوق) ج

 

 نیست؟ صحیح 96 نامه آیین مفاد مورد در زیر موارد از یک کدام. 425

 .باشی نم  هروش  نمادنیگان به نامه بیمه صیور اجازه اعطاي به مجاز بیمه شرکت) الف

 .باشی  نم  کار محل داشتن به ملزم هروش  نمادنیه) ب

 .دهی  تحودل شرکت به مستقیما  را درداهت  بیمه پیشنهادات است موظف هروش  نمادنیه) ج

  96  نامه آدین موضوع هروش  نمادنیه عنوان تحت تواننی  م  ا.ا .ج مرکزي بیمه و بیمه هاي شرکت میدران )د

 .نمادنی  هعالیت

 

 از  ناشی مستقیم غیر  یا مستقیم خسارت هرگونه صورت در 96 شماره  نامه آئین اساس بر. 426

 شدگان بیمه گذاران،  بیمه جبران و پاسخگویی مسئول کسی چه عمر،  بیمه فروش نماینده  قصور

 است؟  ثالث اشخاص و

 بیمه  شرکت) ب                                                            نمادنیه خود) الف

 مرکزي  بیمه) د                          بالمناصفه صورت به بیمه شرکت و نمادنیه) ج



 

 

 

  .........................عمر بیمه فروش نماینده  ،  96 نامه آیین براساس. 427

 . است انفرادي عمر بیمه عرضه و بازارداب  به مجاز ) الف

 . است  عمر بیمه انواع عرضه و بازارداب  به مجاز ) ب

 . است گروه  عمر بیمه عرضه و بازارداب  به مجاز ) ج

 . است گروه  زمان  عمر بیمه عرضه و بازارداب  به مجاز صرها  ) د

 

 نیست؟ صحیح 96 نامه آیین مفاد مورد در زیر موارد از یک کدام. 428

  دارد نامه بیمه صیور حق نمادنیه ) الف

  باشی  نم  کار محل داشتن به ملزم هروش  نمادنیه ) ب

  دهی  تحودل شرکت به مستقیما  را درداهت  بیمه پیشنهادات است موظف هروش  نمادنیه ) ج

 باشی نم  هروش  نمادنیگان به نامه بیمه صیور اجازه اعطاي به مجاز بیمه شرکت ) د

 

. بیمه مرکزي می تواند برگزاري آزمون نمایندگی فروش بیمه هاي زندگی را به کدام یک از 429

 سازمان هاي زیر واگذار نماید؟ 

 ب( سنیدکاي بیمه گران ادران                                                             وهشکیه بیمه الف( پژ

 د ( هر سه مورد صحیح است                ج( انجمن هاي حرهه اي و صنف  مورد تادیی بیمه مرکزي

 

 

 

 

 



 

 

 

یت نمایندگی  . مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی فروش بیمه هاي زندگی در آغاز فعال430

حداکثر .............. است و موسسه بیمه می تواند پروانه وي را براي دوره هاي حداکثر ...........  

 تمدید نماید 

 سال 3  –سال   5ب(                                                         سال 5 –سال   3الف( 

 سال 4  –سال   2د(                                                             سال 5  –سال   2ج(  

 

. موسسه بیمه مجاز است حداکثر................. کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی  431

هدایت و نمایندگان فروش را بر عهده  ,( را به نماینده اي که آموزش 83رسمی بیمه ) آیین نامه 

 دارد پرداخت نماید 

 درصی   30ب(                                                               درصی   35الف( 

 درصی   20د(                                                                   درصی   25ج(  

 

. دو قسمت از بخش بیمه هاي اشخاص تابع اصل غرامت هستند این دو مورد عبارتند  432

 از................

 هوت طبیع   – ب( جبران هزدنه هاي پزشک                       هوت حادثه – الف( بیمه هاي درمان تکمیل  

 هوت حادثه   –د( هوت طبیع         جبران هزدنه هاي پزشک  –ج( بیمه هاي درمان تکمیل   

 

 

 

 



 

 

 

بیمه   .تنها شاخه اي از صنعت بیمه که افراد حتما از بیمه گر مبالغی را دریافت می نمایند433

 ........ است

 ب( بیمه عمر ترکیب                                                     الف( بیمه عمر زمان 

 د( بیمه تمام عمر                                                    ج( بیمه مانیه بیهکار

 

. حق بیمه دریافتی بیمه گر در بیمه ...................... جمع حق بیمه هاي عمر به شرط فوت و  434

 به شرط حیات است عمر 

 ب( بیمه عمر مانیه بیهکار                                                الف( بیمه عمر زمان 

 د( بیمه عمر مستمري                                                   ج( بیمه عمر ترکیب 

 

در   زایشی................... است وصورت افاندوخته بیمه عمر و پس انداز در شروع بیمه نامه به .  435

 انتهاي بیمه نامه شیب................ آن افزایش یافته و منحنی با سرعت بیشتري رشد می کند

 نزول   – ب( نزول                                                   صعودي  –الف ( صعودي  

 صعودي  –د( نزول                                                          نزول   –ج( صعودي  

 

 . منحنی بیمه عمر به شرط فوت.................. است 436

 ب( نزول                                                                الف( صعودي 

 د( مستقیم                                                                     ج( متغیر

 

 



 

 

 

بر اثر ضریب تعدیل در میزان ریسک فوت بیمه شده تاثیر............. و   . افزایش مبلغ حق بیمه437

 .................. اندوخته می گرددباعث 

 اهزادش  -ب( دارد                                                     کاهش - الف( دارد

 کاهش  - د( نیارد                                                      اهزادش -ج( نیارد 

 

 عمر رابطه ................ دارد ب میزان اندوخته بیمه میزان ضریب تعدیل حق بیمه با حسا. 438

 ب( مستقیم                                                             الف( عکس

 د( صعودي                                                                 ( نزول  ج

 

 عمر و سرمایه گذاري نیست کدام یک از بیماري هاي زیر تحت پوشش بیمه. 439

 ب( سکته مغزي                                                          الف( سکته قلب 

 د( پیونی هر عضوي از بین                                                                ج( سرطان

 

 بیمه حوادث نیست؟ . کدام یک از موارد زیر جز خطرات استثنا در 440

 الف( خودکش  

 ب( هوت در هنگام ابتال به جنون 

 ج( هوت بر اثر مصرف ماده روانگردان

 د( هوت ناش  از عمل جراح  که وقوع حادثه عمل مذکور را ادجاب کرده است

 

 

 



 

 

 

 . کدام یک از موارد زیر از انواع بیمه هاي ترکیبی نیست؟ 441

 ب( بیمه عمر و سرماده گذاري                                        الف( بیمه عمر و تامین آتیه 

 د( بیمه عمر زمان                                                       ج( بیمه جهیزده

 

 بت باشد..................ا. در بیمه عمر و سرمایه گذاري اگر حق بیمه ث442

 هنیه خواهی داشتالف( منحن  انیوخته شیب منف  و کا

 ب( منحن  انیوخته شیب مثبت و کاهنیه خواهی داشت

 ج( منحن  انیوخته شیب مثبت و هزادنی خواهی داشت

 د( منحن  انیوخته ثبت خواهی مانی 

 

........... و  ,حوادث و درمان به ترتیب........  ,. در تعیین نرخ حق بیمه بیمه هاي عمر443

 ...........اولین عامل موثر هستند

 وضعیت سالمت   – شغل بیمه شیه  –ب( سن                  شغل بیمه شیه – وضعیت سالمت    –الف( سن  

 وضعیت سالمت    –سن   – د( شغل بیمه شیه                     سن – شغل بیمه شیه   – ج( وضعیت سالمت   

 

 نیست؟  صحیح 96 نامه آیین مفاد مورد در زیر هاي گزینه از یک کدام. 444

 .دارد نامه بیمه صیور حق نمادنیه ) الف

 .باشی  نم  کار محل داشتن به ملزم هروش  نمادنیه  )ب

 .دهی  تحودل شرکت به مستقیما  را درداهت  بیمه پیشنهادات است موظف هروش  نمادنیه ) ج

 .باشی  نم  هروش  نمادنیگان به نامه بیمه صیور اجازه اعطاي به مجاز بیمه شرکت  )د

 



 

 

 

 

 است؟  نمایندگی توسط نامه بیمه اجباري فروش مصداق زیر هاي گزینه از یک کدام. 445

 گذار  بیمه تمادل و تقاضا بیون نامه بیمه هروش  ) الف

 پیشنهاد هرم کردن تکمیل بیون نامه بیمه هروش   )ب

 قبل   نامه بیمه ارئه با صرها  و قبل  نامه بیمه انقضاء زمان در جیدی ثالث شخص نامه بیمه هروش  ) ج

 گذار  بیمه توسط  پیشنهاد هرم کردن تکمیل از پس نامه بیمه هروش  ) د

 

 است؟ مجاز نامه بیمه تعدد بیمه موضوع یک براي شرایطی چه تحت. 446

 .نباشی  کمتر بیمه موضوع ارزش  از متعید هاي نامه بیمه بیمه هاي سرماده مجموع  )الف

 .نباشی بیشتر بیمه موضوع ارزش  از متعید هاي نامه بیمه بیمه هاي سرماده مجموع ) ب

 .نیست مجاز شرادط  هیچ تحت نامه بیمه تعید اي   بیمه تعید اصل طبق  )ج

 .است مجاز شرادط  هر در نامه بیمه تعید اي  بیمه تعید اصل طبق ) د

 

 پورتفوي انتقال دلیل به گذار بیمه توسط نامه  بیمه فسخ  که درصورتی حوادث،  بیمه در. 447

 بیفتد................... اتفاق گر بیمه

 .شود م  محاسبه میت کوتاه تعرهه براساس  هسخ زمان تا بیمه حق ) الف

 .شود م  محاسبه روزشمار طور به هسخ زمان تا بیمه حق ) ب

 .گردد  نم  مسترد گذار بیمه به بیمه حق  )ج

 .شود م  داده برگشت گذار بیمه به بیمه حق درصی دک   )د

 

 



 

 

 

 

 . کدام بیمه طلبکار را در برابر مرگ و اعصار دیون حمایت می کند؟ 448

 ب( بیمه عمر مانیه بیهکار                                           الف( بیمه عمر زمان 

 د( بیمه عمر ترکیب                                   ج( بیمه عمر و سرماده گذاري

 

  نام به اسم ذکر بدون نامه بیمه است ممکن زیر  موارد از یک کدام در بیمه،  قانون 6 ماده  طبق. 449

 شود؟  تنظیم حامل

   ونقل   حمل بیمه ( ب  ث                                      ثال  شخص بیمه (  الف

 درمان  بیمه  ( د                                                      عمر بیمه  (  ج

 

 بیمه که مخارجی": نمایید تکمیل مناسب  گزینه با را خالی جاي بیمه،  قانون 11 ماده  طبق. 450

 ".......... نماید می خسارت توسعهز  ا جلوگیري براي گذار

 .است گذار بیمه  شخص  عهیه بر  (الف

 .است گذار  بیمه عهیه بر نشود نتیجه به منتج که درصورت   (ب

  در  طرهین بین اختالف صورت در  و  بود خواهی  گر  بیمه عهیه به نشود نتیجه به  منتج که هرض  بر ( ج

 .شود م   رجوع محکمه  دا حکم به  اختالف  حل  بیمه  موضوع  با آن تناسب و  مربوطه مخارج   لزوم خصوص 

 .است گر  بیمه عهیه بر شود  نتیجه  به منتج  که   درصورت   هقط  (د

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  بقیه به نسبت باشد شده  بیمه قیمت از کمتر به مالی که درصورتی بیمه،  قانون 9 ماده  طبق. 451

 ........... صورت این در نمود  بیمه را آن توان می قیمت

 .بود  خواهی  مسئول است کرده   بیمه که مال  از مبلغ   نسبت به  گران   بیمه از هردک  (الف

 .هستنی  خسارت جبران  مسئول مساوي طور به گران بیمه از هردک  (ب

 .  گردد م   منفسخ حادثه  اولین وقوع  از بعی  نامه بیمه (ج

 .نیست استرداد قابل  بیمه حق و  گردد  م   باطل  نامه بیمه ادن حادثه  اولین وقوع از  بعی  (د

 

  رد یا  قبول را آن دیگر طرف و  نماید معین را  عقد شرایط  همه عقد طرفین از یکی که این. 452

 است؟  بیمه عقد خصوصیت از یک کدام بیانگر کند، 

   بودن تشردفات    (ب                                                       بودن معوض  (الف

 بودن  مستمر ( د                                                        بودن  الحاق  (ج

 

 نیست؟  ا. ا. ج مرکزي بیمه عمومی  مجمع وظایف جزء زیر هاي گزینه از یک کدام. 453

 سود  تقسیم  ترتیب و  زدان  و  سود حساب ترازنامه   و  بودجه تصودب و  رسییگ   (الف

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

  قانون مقررات طبق بیمه مؤسسات پروانه  لغو  دا  تأسیس پروانه  صیور به  نسبت نظر  اظهار و  رسییگ  (ج

 گري  بیمه و  ا.ا.ج مرکزي  بیمه  تأسیس

 ا .ا.ج مرکزي  بیمه  کل  رئیس ساالنه  گزارش  به  نسبت اظهارنظر و  رسییگ  ( د

 

 

 

 



 

 

 

 نیست؟  صحیح  بیمه عالی شوراي خصوص در زیر  جمالت از یک کدام . 454

 .نفرهستنی  ده   بیمه عال   شوراي اعضاي ( الف

 .نیارد  رأي حق  شورا جلسات در   و است بیمه  عال   شوراي رئیس ا.ا.ج  مرکزي  بیمه  کل  رئیس  ( ب

 .شود  م   نگهیاري ادران گران بیمه  سنیدکاي در  شورا مذاکرات صورتجلسات(  ج

 .است بیمه  عال   شوراي  عضو  ادران  گران بیمه  سنیدکاي انتخاب به  بیمه  مؤسسات  از دک   میدرعامل (  د

 

  به واگذاري قابل گر  بیمه رضایت  بدون اموال بیمه  قراردادهاي قانونی ویژگی کدام براساس . 455

 نیست؟  دیگر فرد

   بودن  شخص  (ب                                                          بودن  مشروط( الف

 بودن  تصاده   ( د                                                                    رضادت( ج

 

  نسبی   قاعده   و  است  شده   سوزي   آتش  بیمه  تومان  میلیون  11  ارزش  به  تجاري  ملک   کنید  فرض . 456

  ارزیاب   و  بیند  می  آسیب  سوزي  آتش  اثر  در  ملک  این.  است  شده   اعمال  نامه  بیمه  این  در  متناسب

 11  حادثه   از   قبل   ملک  کل   ارزش  و  است  تومان  میلیون  9  وارده   خسارت  که  دارد   می   اعالم  خسارت

 کند؟  می پرداخت خسارت  بابت را مبلغی  چه گر بیمه شرایط  این در  است؛ بوده  تومان میلیون

   تومان   میلیون 9(ب                                                      تومان  میلیون  6 (الف

 تومان  میلیون  50( د                                                       تومان   میلیون10  (ج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  بابت خسارت پرداخت باشد،  نامه بیمه چند پوشش تحت مشخص ریسک یک  که درصورتی 457.

 است؟  چگونه آن

 ها  نامه بیمه در  مقیی   ردسک پوشش سهم نسبت  به مشارکت  اصل طبق  )الف 

 .شود  م   درداهت نامه  بیمه  دک  از  هقط  پوشش تحت  خسارت درصی  صی  اي  بیمه  تعید  اصل  طبق )ب 

 ها  نامه بیمه   صادرکننیه مختلف گران  بیمه بین تواهق  طبق  ) ج 

 .نیارنی   تعهیي هیچ  گران  بیمه سادر  و  شود جبران اول  گر  بیمه  بادیتوسط  خسارات کلیه)  د 

 

 ....................از است عبارت معمول طور به پایه بیمه حق اموال،  هاي بیمه در458.

   شیه  بیمه ارزش  ) ب                                خسارت  پرداخت نوع  هر  سقف  )الف 

 است صحیح گزدنه  سه هر  ) د                                                    جادگزدن  هزدنه (  ج  

 

 گردد؟  می تعلیق عمر نامه بیمه زمانی چه در. 459

  ذخیره   محل  از  هوت  خطر   بیمه  حق  نمادی   خودداري   بیمه  حق  قسط   هر  پرداخت  از  گذار  بیمه   هرگاه   (الف

  نامه   بیمه   گردد    هوت   خطر   بیمه   حق   از   کمتر   رداض   ذخیره   آنکه   از   پس  و   شود  م    تأمین  نامه   بیمه   رداض 

 .گردد  م   معلق

 .گردد  م  معلق نامه بیمه نمادی  خودداري بیمه  حق  قسط  هر پرداخت از  گذار بیمه  هرگاه ( ب

  رداض    ذخیره   محل   از   هوت   خطر   بیمه   حق   نمادی    خودداري  بیمه   حق   قسط   هر   پرداخت  از   گذار   بیمه   هرگاه   ( ج

 .  گردد نم   معلق  نامه  بیمه و  شود م   تأمین نامه بیمه

 کیام  هیچ  (د

 

 

 



 

 

 

 درنظرگرفته سال  چند زندگی هاي بیمه متقاضیان سن حداکثر و حداقل زندگی جدول در. 460

 است؟  شده 

   سال 57 تا  سال 58 ( ب                                                سال  57  تا تولی  بیو  (الف

 سال  18 تا  سال 58  (د                                                  سال 571 تا  تولی  بیو  (ج

 

 چیست؟  فوت علت تعیین جهت مدرك ترین مهم زندگی هاي بیمه در. 461

  وهات رونوشت خالصه  ( ب                                                پزشک هوت  گواه  (الف

 گذار  بیمه گزارش   (د                                                               دهن جواز  (ج

 

  مرکزي بیمه و واگذارنده  بیمه موسسات سوي   از بدهی تسویه در ماه  یک  از بیش تأخیر. 462

 .شد خواهد ماه  هر ازاي به بدهی مانده  مبناي بر تادیه  تأخیر  جریمه درصد...........  اعمال موجب

   2 ( ب                                                                      1 (الف

 10د(                                                                          4ج(  

 

  عالی  شوراي مصوب  94 شماره  نامه آیین مفاد  اجراي از بیمه مؤسسه تخلف  احراز صورت در. 463

اقداماتی می تواند انجام دهد؟  چه  ا. ا. ج مرکزي بیمه بیمه،   

 

بیمه  مؤسسه   میدرعامل دا و  هن  معاون  هن     میدران  هن    مسئول  صالحیت  سلب (الف  

بیمه  رشته چنی   دا  دک در   نامه بیمه صیور از قبل  ا.ا.ج مرکزي  بیمه  از  نرخ استعالم به شرکت الزام  (ب  

بیمه  مؤسسه میدره  هیئت دا و  میدرعامل هن     معاون هن    مسئول به کتب   اخطار ( ج  

 است صحیح گزدنه  سه هر   (د

 

 



 

 

 

 هاي  بیمه  در  منافع  در  مشارکت  محاسبه  در  کسرکردنی  اقالم  جزء  زیر  هاي  گزینه  از  یک  کدام. 464

 است؟  زندگی

 مال   سال آخر  در  رداض  ذخیره   (ب                   گذاران  بیمه  به  پرداخت  هاي وام  کارمزد  (الف

 قبل  مال  سال  آخر  در  رداض   ذخیره(د                                 واگذاري اتکاد   هاي  بیمه کارمزد(ج

 

  تأیید  را کشور از خارج به زندگی هاي بیمه اتکایی واگذاري شرایطی چه در ا. ا. ج مرکزي بیمه. 465

 نماید؟  می

  نسبت  باشی   متجاوز   ردال  میلیارد   دو   مبلغ  از  شیه  بیمه   دک   براي  هوت  خطر  سرماده  جمع   که  درصورت    (الف

 مازاد  مبلغ  به

 شود  داده  تشخیص اضاه   بیمه حق مشمول  و  غیرعادي شیه بیمه سالمت وضعیت  که درصورت  ( ب

   گروه  و  انفرادي  هاي  نامه بیمه  در  خطر تجمیع موارد   در  (ج

 است صحیح گزدنه سه  هر  (د

 

 

 

 


