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ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺗﻜﺮار آزﻣﻮن آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ) 96ﺳﺮي دوم (

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﻲ
 . ١کدام یک از گزینه های زیر در مورد عبارت »مخاطره« صحیح است؟
الف( به علت خسارت ،مخاطره گویند.
ب( مخاطره وضعیتی است که احتمال تحقق خسارتی را ایجاد کرده و یا آن را افزایش می دهد.
ج( به هزینه های سربار بیمه گری مخاطره گونید.
د( نوعی از عملیات بیمه است که تمام یا قسمتی از تعهدات شرکت بیمه را به دیگری منتقل می کند.
 . ٢بنابر اصل نفع بیمه ای............... ،
الف( منافع گر و بیمه گذار متقابل است.
ب( بیمه گذار در بقای آنچه بیمه می کند ذی نفع است.
ج( بیمه گذار منافعش در این است که خسارتی رخ ندهد
د( بیمه گر منافعض در این است که خسارتی رخ ندهد.
 . ٣اولویت خرید بیمه برای ریسک هایی است که احتمال وقوع خسارت در آنها  ....................و
شدت خسارت ممکن  ...................است.
الف( باال ،پاﻴﻳن

ب( باال ،باال

ج( پاﻴﻳن ،پاﻴﻳن

د( پاﻴﻳن ،باال

 . ٤کدام یک از گزینه های ز یر در مورد »شرکت بیمه وابسته« صحیح نیست؟
الف( نهادی است که شرکت بیمه مادر آن را ایجاد و کنترل می کند.
ب( شرکت بیمه ای است که برای مالک یا مالکان شرکت سهامی خود ،پوشش فراهم می کند.
ج( توسط گروهی از شرکت ها برای بیمه کردن ریسک های جمع شده آنها تأسیس شده است.
د( استفاده از شرکت بیمه وابسته ممکن است تفاوت زیادی بین هزینه ها از یک سال به سال دیگر
ایجادکند.
 . ٥اهداف مدیریت ریسک قبل از وقوع خسارت کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( استفاده بهینه از منابع
ج( رعایت الزامات قانونی

ب( کاهش نگرانی
د( هرسه گزینه صیحیح است.
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 . ٦طبق ماده ١قانون بیمه ،بیمه عقدی است که موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت
وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نماید متعهد را
 ..................و طرف تعهد را  ...........................نامند.
الف( بیمه گذار ،بیمه گر

ب( حق بیمه ،ذی نفع

ج( بیمه گر ،بیمه گذار

د( ذی نفع ،بیمه گر

 . ٧طبق ماده  ١٦قانون بیمه ،در موقع تشدید خطر کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟
الف( اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد ،بیمه گر حق دارد اضافه را معین نموده به
بیمه گذار پیشنهاد کند.
ب( اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار نباشد ،بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافه را میعن
نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند.
ج( اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد ،بیمه گر حق ندارد حق بیمه اضافه را معین
نموده و بیمه گذار پیشنهاد کند.
د( اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد ،بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافه را معین
نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذرا حاضر به قبولی و پرداخت حق بیمه اضافه
نشود ،بیمه گر می تواند قرارداد را فسخ کند.
 . ٨طبق ماده  ٣٢قانون بیمه ،در صورت ورشکستگی بیمه گر ،کدام یک از بیمه گذاران نسبت به دیگر
بیمه گذاران حق تقدم دارند؟
الف( رشته بیمه های اتومبیل

ب(رشته بمهی های عمر

ج( رشته بیمه های مسئولیت

د( رشته بیمه های مهندسی

 . ٩طبق ماده  ١١قانون بیمه ،چنانچه بیمه گذار یا نماینده او مالی را با قصد تلقب ،اضافه بر قیمت
عادله در موقع عقد قرارداد ،بیمه داده باشد ،عقد بیمه چه سرنوشتی پیدا می کند؟
الف( فسخ می شود.

ب(باطل می شود.

ج( منفسخ می گردد.

د( به قوت خود باقی است.
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 . ١٠طبق ماده  ١٦قانون بیمه ،اگر بیمه گر پس از اطالع از تشدید خطر به نحوی از اتحاء رضایت به
بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساط حق بیمه را پس از اطالع از مراتب از بیمه گذار دریافت
کرده باشد ،در این صورت بیمه گر. ...........................
الف( می تواند با استناد به تشدید خطر اعالمی حق بیمه اضافی را محاسبه و ازبیمه گذار مطالبه کند
یا قرارداد را فسخ نماید.
ب( می تواند بخشی از حق بیمه را با توجه موارد تشدید خطر اعالمی محاسبه و اثر بیمه گذار دریافت
نماید.
ج( دیگر نمی تواند به تشدید خطر اعالمی استناد نماید.
د( گزینه الف و ب صحیح است.
 . ١١براساس قانون بیمه ،کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
الف( چنانجه بیمه گذرا مالی را به کمتر از قیمت واقعی بیمه کند ،عقد بیمه باطل خواهد بود.
ب( در صورت توفق یا افالس بیمه گر ،بیمه گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
ج( در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان هما نمال را به نفع
ً
مجددا بیمه کرد.
همان شخص در مقابل خطر
د( گزینه الف و ب صحیح است.
 . ١٢اینکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند ،بیانگر
کدام یک از خصوصیت عقد بیمه است؟
الف( الحاقی بودن

ب(تشریفاتی بودن

ج( الحاقی بودن

د( مستمر بودن

. ١٣طبق ماده  ٢٢قانون بیمه ،در بیمه حمل و نقل خسارت به چه طریقی حساب می گردد؟
الف( قیمت مال در مبدأ

ب( قیمت مال هنگام صدور بیمه نامه

ب(قیمت مال در مقصد

د( قیمت مال در روز سررسید بیمه نامه
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 . ١٤مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند موظف خواهد بود معادل  ............درصد از مازاد
سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معامالت مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می
نمایند به بیمه مرکزی ج .ا.ا ،واگذار نمایند.
الف( ٢٥

ب( ٣٠

ج( ٥٠

د( ٧٥

 . ١٥کدام یک از گزینه های زیر از وظایف شورای عالی بیمه است؟
الف( تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.
ب( تعﻴﻴن انواع معامالت بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی
ج( تصویب آئین نامه های الزم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه
د( هر سه گزینه صحیح است.
 . ١٦چرا در فرهنگ جامعه ایرانی اولین چیزی که از سبد خرید حذف می گردد هزینه مربوط به بیمه
به خصوص بیمه عمر است؟
الف( چون در سطح شهرها تابلوهای تبلیغاتی کمی در مورد بیمه های عمر نصب می شود.
ب( چون اکثر افراد جامعه بیمه های عمر را یک کاالی لوکس ،غیرضرروی و تجملی می دانند.
ج( چون در کشور بیمه های عمری طراحی می شوند که در  % ٨٠موارد مشابه یکدیگرند.
د( گزینه الف و ج صحیح است.
 . ١٧برگزاری مراسم های موسیقی محلی ،نمایشگاه ها ،مشارکت در نمایشگاه و جشنواره ها و کشیدن
نقاش دیواری در روستاها از اقداماتی است که مربوط به عنصر  .............آمیخته بازاریابی بیمه است.
الف( آموزش

ب( توسعه

ج( نفوذ

د( رسانه ها

 . ١٨کدام یک از گزینه های زیر جزء شیوه های صرفه جویی در بازاریابی نیست؟
الف( بازدید مجدد از مشتریان
ج( کاهش هزینه های ثابت

ب( متمرکزسازی منابع
د( پاداش دادن به مشتریان
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 . ١٩کدام یک از بیمه های زیر شامل بیمه هزینه های حقوقی پیگیری امور از طریق دادگاه و مراجع
قضایی می گردد؟
الف( بیمه پول
ج( بیمه وقفه در فعالیت

ب( بیمه مسئولیت
د( بیمه سفر

 .٢٠کدام یک از گزینه های زیر بیمه گران را قادر می سازد تا میزان حق بیمه بسیاری از ریسک های
بیمه ای را به نحوی دقیق ارزیابی کنند؟
ب( اصل حد اعالی حسن نیت

الف( قانون اعداد بزرگ

د( اصل غرامت

ج( اصل حبران خسارات
 .٢١کدام یک از موارد زیر در قرارداد نمایندگی بیمه درج نمی شود؟
الف( مدت قرارداد نمایندگی
ب(میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده
ج( اجازه انعقاد قرارداد نمایندگی با سایر شرکت ها
د( حدود اختیارات ،حقوق و تعهدات طرفین قرارداد

 . ٢٢اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه ،نرخ و شرایط خواسته باشند ..................
الف( شرکت بیمه مربوط می تواند به هرکدام ،نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند.
ب( شرکت بیمه مربوط می تواند برحسب میزان فروش آنها ،نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند.
ج( شرکت بیمه مربوط می تواند برحسب سابقه کار آنها ،نرخ و شرایط متفاوت اعالم کند.
د( شرکت بیمه مربوط باید نرخ و شرایط یکسان را به آنها اعالم کند.
 . ٢٣در مفاد آئین نامه  ٩٢کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟
الف بازرگان

ب( نماینده

ج( ارزیاب خسارت

د(کارشناسی
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 . ٢٤کدام یک از موارد زیر مصداق تبلیغ گمراه کننده بیمه ای طبق آئین نامه  ٧١بیمه مرکزی ج .ا.ا،
است؟
الف( وعده هایی که در شرایط بیمه نامه نیست ولی در الحاقیه درج شده اشت.
ب( وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه ها با فراتر از عملکرد بیمه گر ارائه دهد.
ج( وعده هایی که سبب شفافیت در محصوالت بیمه ای می شود.
د( وعده هایی که با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف منطبق می شود.
 – ٢٥انجام تبلیغات شرکت بیمه گر در صدا و سیما تابع چه شرایطی است؟
الف( نیاز به مجوز بیمه مرکزی ج .ا.ا است.
ب( نیاز به مجوز سند یکای بیمه گران است
ج( فقط نیاز به تأﻴﻳد شورای تبلیغات است.
نیاز به مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد.
 . ٢٦در مواردی که تبلیغ بیمه دارای اشکالی فنی باشد وظیفه بیمه مرکزی ج .ا.ا ،چیست؟
الف( تغﻴﻴر تبلیغ

ب( اصالح تبلیغ

ج( جلوگیری از ادامه انشتار تبلیغ

د( هر سه گزینه صحیح است.

 .٢٧کدام از گزینه های زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می کند؟
الف( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه مندرج در
بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای زمان معین به ذی نفع بپردازد.
ب( قرارداد بیمه که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه بیمه نامه را در
انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
ج( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه ثابتی را قبل از
انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
د( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل در یافت حق بیمه ،سرمایه بیمه را در
صورت فوت بیمه شده پس از انقضای مدت بیمه بپردازد.
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 . ٢٨کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بیمه عمر زمانی است؟
الف( در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قراد داد سرمایه بیمه به ذی نفع پرداخت می شود.
ب( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت قراداد ،هیچ وجهی پرداخت نمی گردد.
ج( بیمه عمر زمانی صرفاً جنبه تأمینی دارد.
د( هر سه گزینه صحیح است.
 . ٢٩کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بیمه تمام عمر است؟
الف( بیمه گر مرگ بیمه شده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش می دهد.
ب( نیازی به معاینات پزشکی کامل ندارد.
ج( عالوه بر جنبه تأمینی ،جنبه سرمایه گذاری نیز دارد.
د( هرسه گزینه صحیح است.
 . ٣٠در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود........................ ،
معموال یکسان پرداخت می شود.
الف( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و
ً
ب( با توافق بیمه گر و بیمه گذار ،پرداخت حق بیمه پس از پرداخت طی یک دوره ،متوقف شده یا
کاهش می یابد.
معموال به صورت افزایشی پرداخت می شود.
ج( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و
ً
د( حق بیمه متناسب با نرخ تورم تغﻴﻴر می کند.
 . ٣١در بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده می شود.؟
الف( عدم توانایی قرض گیرنده در بازپرداخت وام به دلیل فوت یا از کار افتادگی.
ب( هزینه درمانی بیمه شده
ج( بیکاری بیمه شده
د( گزینه ب و ج صحیح است.
 . ٣٢در کدام یک از انواع بیمه عمر ،در هر صورت پرداخت سرمایه بیمه نامه حتمی است؟
الف( بیمه عمر مختلط

ب( بیمه عمر ساده زمانی

ج( بیمه تمام عمر

د( بیمه عمر به شرط حیات
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 . ٣٣بیمه  ................از یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس اندازی صعودی ترکیب
یافته است.
الف( تمام عمر

ب( عمر ساده زمانی

ج( عمر مختلط

د( عمر به شرط حیات

. ٣٤در کدام یک از انواع بیمه عمر ،صرفاً حیات و بقای بیمه شده موضوع بیمه است؟
الف( بیمه عمر مانده بدهکار

ب( بیمه عمر مستمری

ج( بیمه تمام عرم

د( بیمه عمر زمانی

 . ٣٥کدام یک از موارد زیر از ویژگی های بیمه عمر متغیر است؟
الف( مزایای پس از فوت متغیراست
ب( ریسک سرمایه گذاری برعهده بیمه گذار است.
ج( تحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل می کند.
د( هرسه گزینه صحیح است.
 .٣٦کدام یک از موارد زیر براساس آئین نامه ) ٦٨بیمه های زندگی( صحیح نیست؟
الف( مؤسسه بیمه می تواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه زندگی عرضه نماید.
ب( مؤسسه بیمه می تواند در بیمه نامه زندگی ،پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو
بیمه شده یا هزینه معالجات وی را قبول کند.
ج( مؤسسات بیمه می تواند عالوه بر بیمه مسترمی ،تعهدات سایر انواع بیمه های زندگی را نیز به
صورت مستمری پرداخت نماید.
د( مؤسسه بیمه می تواند در صورت تمایل بیمه گذار ،حق بیمه ساالنه یا مسترمی ساالنه را تقسبط
نماید.
 . ٣٧کدام یک از گزینه های زیر در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟
الف( مشارکت در منافع شامل انواع بیمه های زندگی می شود.
ب( بیمه گذران بیمه زندگی در حداقل  ٧٥درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه های مذکور
سهیم می باشند.
ج( مشارکت در منافع به بیمه گذاران بیمه های خطر فوت زمانی تعلق نمی گیرد.
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د( بیمه گذران بیمه عمر سهم یکسان با بیمه گران از منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی
توسط شرکت بیمه دارند.
 .٣٨کدام یک از توصیه های زیر را برای بازاریابان بیمه صحیح نمی دانید؟
الف( دائماً ایمیل یا نامه خود را تکرار کنید
ب( خدماتی را پیشنهاد دهید که قادر به تحویل شان هستید
ج( از تکرار جمله ها »ای کاش می توانستم« پرهیز کنید
د( برای افرادی بازاریابی کنید که احتمال خرید بیشتری دارند.
 . ٣٩اصطالح » «Insurance Agentمعادل کدام یک از گزینه های زیر است؟
ب(کارگزار بیمه

الف( متصدی بیمه

د( آزانس مسافرتی

ج( نماینده بیمه

 . ٤٠کدام یک از گزینه های زیر به معنای » «Contribution Principleاست؟
الف( اصل حسن نیت
ج( جانشینی

ب( اصل نفع بیمه ای
د( اصل مشارکت

. ٤١کدام یک از گزینه های زیر به معنای »بیمه اتکایی« است؟
الف( Reinsurance

ب( Underinsurance

ج( Property Insurance

د( Liability Insurance

 .٤٢شرکت بیمه می تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او .......
الف( در کلیه رشته های بیمه ای زندگی مشارکت دهد ،سود قابل پرداخت نباید از  ١٧درصد مجمع
کارمزدهای پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.
ب( در کلیه رشته های بیمه ای به استثنای بیمه های زندگی مشارکت دهد ،سود قابل پرداخت نباید
از  %١٠مجموع کارمزدهای پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر
باشد.
ج( در کلیه رشته های بیمه به استثنای بیمه های عمر مشارکت دهد .سود قابل پرداخت نباید از % ١٥
مجموع کارمزدهای پرداختی به همان نماینده بابت عملیاتی بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.
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د( فقط در رشته های بیمه ای اموال مشارکت دهد ،سود قابل پرداخت نباید از  % ١٠مجموع کارمزدهای
پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.
 . ٤٣هر یک از نمایندگان عضو هیئت رسیدگی به اختالفات میان نماینده و شرکت بیمه برای ......
انتخاب می شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها .......
الف( یک سال – بالمانع نیست

ب( یک سال – بالمانع است

ج( دو سال – بالمانع است

د( سه سال – بالمانع نیست.

 . ٤٤نوع و میزان تضمینی که نماینده موظف است به نفع شرکت بیمه تودیع کند چه قدر است؟
الف( متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل  ٥٠میلیون ریال
ب( متناسب با حجم کار هر نماینده و تشخیص بیمه مرکزی ج .ا.ا،
ج( متناسب با حجم کار هر نماینده و حداقل  ٢٠میلیون ریال
د( متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی و شکل حقوقی ثبت آن به تشخیص شرکت
بیمه طرف قرارداد تعﻴﻴن می شود.
 . ٤٥طبق آئین نامه شماره  ٧٥شورای عالی بیمه ،بیمه مرکزی ج .ا.ا ،می تواند برگزاری آزمون نمایندگی
بیمه را .......................
الف( به شرکت های بیمه با مؤسسات آموزشی ذی صالح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
ب( به سندیکای بیمه گران تفویض نماید.
ج( خود اختصاصاً انجام دهد.
د( به انجمن صنفی نمایندگان بیمه تفویض نماید.
 . ٤٦طبق آئین نامه شماره  ٧٥شورای عالی بیمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف( گذرناندن دوره کارآموزی به مدت  ١٥روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان
نمایدگی بیمه ضروری است.
ب(گذراندن دوره کارآموزی به مدت  ٢٠روز ادارای در شرکت بیمه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه
ضروری است.
ج( گذراندن دوره کارآموزی به مدت  ١٤روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی
بیمه ضروری است.
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د( گذراندن دوره کارآموزی به مدت  ١٢روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی
بیمه ضروری است.
 . ٤٧کدام یک از گزینه های زیر در مورد نمایندگ حقوقی بیمه صحیح است؟
الف( تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل  ٤نفر باشد.
ب( ارائه کامل اساس سهام داران ،مدیران و میزان سهم هر یک از آنها ضروری است.
ج( ارائه صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره
د(گزینه ب و ج صحیح است.
 . ٤٨دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت رسیدگی به اختالفات نماینده و شرکت
بیمه توسط چه بخشی تدوین و ابالغ می گردد؟
الف( سند یکای بیمه گران ایران

ب( انجمن صنفی نمایندگان بیمه
د( انجمن حرفه ای صنعت بیمه

ج( بیمه مرکز ج .ا.ا

 . ٤٩کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده متشکل از چه افرادی است؟
الف( دو نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه
ب( یک نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و دو نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه
ج( سه نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب بیمه مرکزی ج .ا.ا
د( یک نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و دو نفر منتخب بیمه مرکزی ج .ا.ا
 . ٥٠مبنای پرداخت کارمزد نماینده چیست؟
الف( حق بیمه پرداخت شده
ج( هزینه های عمومی و اداری

ب( اندوخته قانونی به عالوه ذخیره فنی
د( خسارت

 . ٥١حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه های پیش بینی شده در آﻴﻳن نامه
شماره ) ٨٣کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه( چقدر است؟
الف( نمی تواند از  ٤٠درصد حق بیمه تجاوز کند.

ب( نمی تواند از  ٣٥درصد حق بیمه تجاوز

کند.
ج( نمی تواند از  ٣٠درصد حق بیمه تجاوز کند.

د( نمی تواند از  ٥٠درصد حق بیمه تجاوز

کند.
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 .٥٢براساس آﻴﻳن نامه  ،٥٤نماینده فروش بیمه عمر ................
الف( مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر انفرادی است.
ب( مجاز به بازاریابی و عرضه نوع بمه عمر است.
ج( مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر گروهی است.
د( صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است.
 .٥٣پروانه نمایندگی فروش بیمه عمر تا چند سال اعتبار دارد؟
الف( دو سال

ب( سه سال

ج( یک سال

د( اعتبار آن نامحدود است.

 .٥٤براساس آﻴﻳن نامه  ،٥٤کارمزد نماینده فروش بیمه عمر به چه میران است؟
الف( معادل کارمزد نمایندگان حقیقی در آﻴﻳن نامه ٧٥
ب( حداکثر  ٨٥درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آﻴﻳن نامه ٧٥
ج( کارمزد نماینده فروش نباید از  ٧٠درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای
عالی بیمه تجاوز کند.
د( حداکثر  ٩٠درصد کارمزد نمایندگان حقیقی در آﻴﻳن نامه ٧٥
 .٥٥در صورتی که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأﻴﻳد بیمه مرکزی ج .ا.ا،
قرار گیرد ،شرکت بیمه ........................
الف( فعالیت نماینده را محدود می کند.
ب( نسبت به فسخ قرارداد خود با نماینده اقدام می نماید.
ج( فعالیت نماینده را معلق می کند.
د( حسب اعالم بیمه مرکزی ج .ا.ا ،هر یک از گزینه های فوق امکان پذیر است.
 .٥٦کدام یک از موارد زیر در مورد مفاد آﻴﻳن نامه  ٥٤صحیح نیست؟
الف( نماینده حق صدور بیمه نامه دارد.
ب( نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد.
ج( نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد.
د( شرکت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد.
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 .٥٧براساس آﻴﻳن نامه  ،٥٤حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی فروش
بیمه عمر کدام یک از موارد زیر است؟
الف( دیپلم
ج( فوق لیسانس

ب( لیسانس
د( فوق دیپلم

 .٥٨کدام یک از گزینه های زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف می کند؟
الف( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه مندرج در
بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای زمان معین به ذی نفع بپردازد.
ب( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه را در انقضای
مدت بیمه و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
ج( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه ثابتی را قبل از
انقضای مدت و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
د( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه بیمه را در
صورت فوت بیمه شده پس از انقضای مدت بیمه بپردازد.
 .٥٩کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بیمه عمر زمانی است؟
الف( در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه به ذی نفع پرداخت می شود.
ب( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت قرارداد ،هیچ وجهی پرداخت نمی گردد.
ج( بیمه عمر زمانی صرفاً جبنه تأمینی دارد.
د( هر سه گزینه صحیح است.
 .٦٠کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بیمه تمام عمر است؟
الف( بیمه گر مرگ بیمه شده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش می دهد.
ب( نیازی به معاینات پزشکی کامل ندارد.
ج( عالوه بر جبنه تأمینی ،جنبه سرمایه گذاری نیز دارد.
د( هر سه گزینه صحیح است.
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 .٦١در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود.................... ،
معموال یکسان پرداخت می شود.
الف( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و
ً
ب( توافق بیمه گر و بیمه گذار ،پرداخت حق بیمه از پرداخت طی یک دوره ،متوقف شده یا کاهش می
یابد.
ج( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و
معموال به صورت افزایشی پرداخت می شود.
ً
د( حق بیمه متناسب با نرخ تورم تغﻴﻴر می کند.
 .٦٢در بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده می شود؟
الف( عدم توانایی قرض گیرنده در بازپرداخت وام به دلیل فوت یا از کارافتادگی.
ب( هزینه درمانی بیمه شده.
ج( بیکاری بیمه شده.
د( گزینه ب و ج صحیح است.
 .٦٣در کدام یک از موارد زیر عقد بیمه باطل نیست؟
الف( چنانچه بیمه گذار با قصد تقلب ،مالی را اضافه بر قیمت عادله بیمه کرده باشد.
ً
ً
عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار
عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند و یا
ب( هرگاه بیمه گذار
نشده یا اظهار کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغﻴﻴر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد.
ج( اگر خودداری از اظهار مطالبی با اظهارات خالف واقع از موی بیمه گذار از روی عمد نباشد.
د( گزینه الف و ب صحیح است.
 .٦٤طبق ماده  ١٣قانون بیمه ،چنانچه بیمه گذار به صورت غیرعمدی از اظهار مطالبی خودداری نماید
یا اظهار خالف واقع نماید و این موضوع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ،چه حالتی برای عقد بیمه
متصور است؟
الف( عقد بیمه باطل می شود
ب( بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته و قرارداد را
ایفا کند.
ج( بیمه گر حق فسخ دارد.
د( گزینه ب و ج صحیح است.
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 .٦٥طبق ماده  ١قانون بیمه ،وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد چه می نامند؟
الف( سرمایه بیمه
ب( حق بیمه
ج( مبلغ خسارت
د( ما به التفاوت ارزش ریالی مورد بیمه بالفاصله قبل از خسارت با ارزش آن پس از خسارت
 .٦٦تحت چه شرایطی برای یک موضوع بیمه تعدد بیمه نامه مجاز است؟
الف( مجموع سرمایه های بیمه بیمه نامه های متعدد از ارزش موضوع بیمه کمتر نباشد.
ب( مجموع سرمایه های بیمه بیمه نامه های متعدد از ارزش موضوع بیمه بیشتر نباشد.
ج( طبق اصل سرمایه های بیمه بیمه نامه های تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
د( طبق اصل تعدد بیمه ای ،تعدد بیمه نامه در هر شرایطی مجاز است.
 .٦٧کدام یک از اصول اساسی زیر ،اصل غرامت بیمه را تقویت می کند.
الف( اصل حسن نیت و اعتماد متقابل

ب( اصل سبب بالفصل خسارت

ج( اصل مشارکت

د( اصل نفع بیمه ای

 .٦٨در صورتی که یک ریسک مشخص تحت پوشش چندین بیمه نامه باشد ،پرداخت خسارت بابت
آن چگونه است؟
الف( طبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه نامه ها
ب( طبق اصل تعدد بیمه ای  ١٠٠درصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه نامه دریافت می شود.
ج( طبق توافق بین بیمه گران مختلف صادر کننده بیمه نامه
د( کلیه خسارات باید توسط بیمه گر اول جبران شود و سایر بیمه گران هیچ تعهدی ندارند.
 .٦٩کدام یک از گزینه های زیر در مورد »حق بیمه فنی« صحیح است؟
الف( در محاسبه آن هزینه های ارزیابی ریسک لحاظ می شود.
ب( مبتنی بر اصول فنی محاسبه می شود و تأمین کننده ریسک است.
ج( حق بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس دارد.
د( در محاسبه آن هزینه های آموزش و تحقیقات لحاظ می شود.
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 .٧٠در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود کلیه سوابق و
اسناد موبروط به حقوق و تعهدات )پرتفوی مؤسسه مزبور به  .............................انتقال داده خواهد
شد.
ب( سند یکای بیمه گران ایران

الف( بیمه مرکزی ج .ا.ا

د( صندوق تأمین خسارت های

ج( شرکت سهامی بیمه ایران
بدنی

 .٧١تصفیه مؤسسه بیمه ورشکتسه طبق  ........................به عمل می آید.
الف( قانون تجارت

ب( قانون بیمه

ج( قوانین سند یکای بیمه گران ایران

د( قوانین صندوق تأمین خسارت های بدنی

 .٧٢کدام یک از اشخاص زیر جزء اعضای شورای عالی بیمه است؟
الف( رﻴﻳس کل بیمه مرکزی ج .ا.ا

ب( معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی

ج( مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران

د( هرسه گزینه صحیح است.

 .٧٣براساس ماده " ٣٩قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه" در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ،پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق
 ...............و  ...............صورت می گیرد.
الف( زیان بده – شرکت بیمه مربوط
ج( مالک خودرو – مسبب حادثه

ب( مأمور راهنمایی و رانندگی – مسبب حادثه
د( قوه قضائیه مأمور راهنمایی و رانندگی

 .٧٤در مواردی که در ابتدای دوره بیمه ،تعﻴﻴن حق بیمه دقیق امکان پذیر نیست ،وجه پرداختی اولیه
از سوی بیمه گذار را چه می نامند؟
الف( حق بیمه قابل تعدیل

ب( حق بیمه سربار

ج( حق بیمه اتکایی

د( حق بیمه ثالث

 . ٧٥مالک انعقاد قرارداد بیمه ای عبارت است از ........................
الف( صدور بیمه نامه
ب( قبول فرم پیشنهاد توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار
ج( تکیمل فرم پیشنهاد بیمه
د( اعالم نرخ توسط بیمه گر
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 .٧٦کدام یک از روش های زیر برای رسیدن به فروش بیشتر ،مؤثر است؟
الف( پاکیزه نگاه داشتن دفتر
ج( همواره لبخند زدن

ب( برگزاری مهمانی
د( هرسه گزینه صحیح است.

 .٧٧چرا تعامل با مشتری و شناخت مشتری و درک نیازهای او در پیاده سازی مشتری مداری بسیار
مهم است؟
الف( زیرا در ایجاد رضایت در کارکنان شرکت نقش به سزایی بازی می کند.
ب( زیرا در نگهداری کارکنان شرکت نقش به سزایی بازی می کند.
ج( زیرا هم در جذب و هم در حفظ مشتریان نقش به سزایی بازی می کند.
د( زیرا در شناسایی نقاط ضعف مشتریان نقش به سزایی بازی می کند.
 .٧٨عنصر مکان از آمیخته بازاریابی بیمه ،با کدام یک از عوامل زیر سرکار دارد.
الف( اداره کارمندان بیمه
ج( همکاری و مشاور نماینده

ب( مکان یابی شعبه
د( گزینه الف و ب صحیح است.

 .٧٩کدام یک از گزینه های زیر در مورد تغﻴﻴر محل کار کارگزار صحیح است؟
الف( کارگزار به هیچ وجه نمی تواند محل کار خود را تغﻴﻴر دهد.
ب( کارگزار می بایست بالفاصله پس از تغﻴﻴر محل مراتب را به بیمه مرکزی ج .ا.ا ،اعالم نماید.
ج( اعالم تغﻴﻴر محل کارگزاری به بیمه مرکزی ج .ا.ا  ،الزم نیست.
د( تغﻴﻴر محل فعالیت کارگزار بیمه منوط به أخذ تأﻴﻳد به قبلی بیمه مرکزی ج .ا.ا ،است.
 .٨٠کدام یک از افراد زیر می تواند صحت امضای بیمه گذار در فرم پیشنهاد را تأﻴﻳد نماید؟
الف( شخص بیمه گذار

ب( بازاریاب )فروشنده مستقیم(

ج( کارگزار بیمه

د( ارزیاب خسارت

 .٨١در مواردی که تبلیغ بیمه دارای اشکال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزی ج .ا.ا ،چست؟
الف( تغﻴﻴر تبلیغ
ج( جلوگیری از ادامه انتشار تبلیغ

ب( اصالح تبلیغ
د( هر سه گزینه صحیح است
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 .٨٢بیمه نامه ای به صورت اجباری به بیمه گذار فروخته شده است .این بیمه نامه .........................
الف( با درخواست بیمه گذار فسخ می شو

ب( با یا بدون درخواست بیمه گذار فسخ می گردد

ج( با درخواست بیمه گذار باطل می گردد

د( با یا بدون درخواست بیمه گذار باطل می گردد.

 .٨٣کدام یک از موارد زیر براساس آﻴﻳن نامه  ،٧١وظیفه عرضه کننده بیمه است؟
الف( کلیه اطالعات ضروری برای مقایسه قیمت ،مدت و شرایط بیمه نامه ها را ارائه دهد.
ب( فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده ،دریافت و یک نسخه
را در سوابق خود نگهداری نماید.
ج( بیمه نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.
د( هرسه گزینه صحیح است
 .٨٤طبق ماده  ٢٧قانون بیمه ،اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از چه تاریخی شروع می شود؟
الف( از تاریخ مندرج در بیمه نامه

ب( از تاریخ شروع بیمه نامه

ج( از تاریخ فوت بیمه شده

د( گزینه الف و ب صحیح است.

 .٨٥نام دیگر "عقد معوض" چیست؟
الف( عقد دو تعهدی

ب( عقد تشریفاتی

ج( عقد جایز

د( عقد الزم

 .٨٦این عبارت مربوط به کدام یک از شرایط صحت عقد بیمه است» :در کلیه بیمه نامه ها موضوع
بیمه مشخص می شود و بیمه گذار می تواند خطرات اضافی را نیز عالوه بر خطرات اصلی )مذکور در
بیمه نام( بیمه کند که در این صورت باید تک تک خطرات اضافی درخواستی را مشخص کند«؟
الف( مشروعیت جهت معامله
ج( موضوع معین مورد معامله

ب( اهلیت طرفین
د( حسن نیت طرفین

 .٨٧این عبارت مربوط به کدام یک از شرایط صحت عقد بیمه است» :جهت و سببی که شخص برای
رسیدن به آن ،حاضر به تعهد و قبول دین می شود ،مشروع باشد«؟
الف( مشروعیت جهت معامله
ج( موضوع معین مورد معامله

ب( اهلیت طرفین
د( حسن نیت طرفین
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 .٨٨طبق قانون بیمه کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف( عقد بیمه و شرایط آن باید به موج سند کتی باشد.
ب( میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه از مواردی است که باید به طور صریح در بیمه نامه قید
شود.
ج( بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه ظلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد.
د( عقد بیمه و شرایط آن می تواند به صورت شفاهی بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد گردد.
 .٨٩قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی از وظای کدام یک از گزینه های زیر
است؟
الف( وزارت امور اقتصادی و دارایی
ج( بیمه مرکزی ج .ا.ا

ب( سند یکای بیمه گران ایران
د( صندوق تأمین خسارت های بدنی

 .٩٠براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ج .ا.ا ،و بیمه گری ،مجمع عمومی عادی چند بار در سال
تشکیل می گردد؟
الف( یک

ب( دو

ج( سه

د( چهار

 .٩١جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل  .......................نفر از اعضا رسمیت می یابد.
الف( ٣

ب( ٤

ج( ٥

د( ٦

 .٩٢براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه ،بعد از پرداخت شدن اولین حق بیمه و فعال شدن
قرارداد بیمه ،بیمه گذار از نظر قانونی مجبور به پرداخت حق بیمه ها یا اجابت نمودن بندهای قرارداد
بیمه نیست؟
الف( مشروط بودن

ب( شخصی بودن

ج( رضایت

د( یک جانبه بودن
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 .٩٣براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه ،بیمه گر مسئول پرداخت هزینه های دفاع از قرارداد
بیمه در دادگاه است؟
الف( مشروط بودن

ب( شخصی بودن
د( تصادفی بودن

ج( اذهان

 .٩٤کدام یک از موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جزئی محسوب می شود؟
الف( از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن
ج( ناشتوایی کامل هر دو گوش

ب( نابینایی کامل هر دو چشم
د( برداشتن فک پاﻴﻳن

 .٩٥کدام یک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده نمی شود؟
الف( خودکشی

ب( فوت

ج( هزینه های پزشکی

د( قطع عضو

 .٩٦خسارت یا غرامت ناشی از کدام یک از موارد زیر جزء تعهدات بیمه گر بیمه حوادث نیست؟
الف( غرق شدن

ب( ابتال به هاری و کزاز

ج( دفاع مشروع بیمه شده

د( دیسک یا فتق بیمه شده

 .٩٧کدام یک از جمالت زیر در مورد بیمه نامه حوادث صحیح نیست؟
الف( در صورت فوت بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه نامه ،سرمایه به ذی نفع
پرداخت می گردد.
ب( در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی بیمه شده ،درصدی از سرمایه بیمه به عنوان غرامت
پرداخت می شود.
ج( در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی بیمه شده ،صد درصد سرمایه بیمه به عنوان غرامت
پرداخت می شود.
د( در صورت نقص عضور از کارافتادگی دائم جزئی بیمه شده ،درصدی از سرمایه بیمه به عنوان غرامت
پرداخت می شود.
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 .٩٨کدام یک از گزینه های زیر جزء شیوه های صرفه جویی در بازاریابی نیست؟
ب( متمرکزسازی منابع

الف( بازدید مجدد از مشتریان

د( پاداش دادن به مشتریان

ج( کاهش هزینه های ثابت

 :٩٩در کسب و کار بیمه ،تصمیمات قیمت گذاری با کدام یک از عوامل زیر مرتبط نیست؟
الف( حق بیمه پرداخت شده برای بیمه نامه ها
ب( اداره ی کارمندان بیمه
ج( کارمزد پرداخت شده برای فعالیت های مشاوره ای و بیمه ای
د( بهره پرداخت شده برای عدم پرداخت حق بیمه ها و تسهیالت اعتباری
 .١٠٠کدام یک از توصیه های زیر را برای بازاریابان بیمه صحیح نمی دانید؟
الف( دائماً ایمیل یا نامه خود را تکرار کنید
ب( خدماتی را پیشنهاد دهید که قادر به تحویل شان هستید
ج( از تکرار جمله ها »ای کاش می توانستم« پرهیز کنید
د( برای افرادی بازاریابی کنید که احتمال خرید بیشتری دارند.
 . ١٠١معادل فارسی عبارت » « Penetration Rateدر متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟
الف( ضریب نفوذ

ب( نرخ مستمری

ج( نرخ بهره

د( حق بیمه

 . ١٠٢معادل فارسی کلمه » «Reservingدر متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟
الف( جای گذاری
ج( سفارض گیری

ب( جانشینی
د( ذخیره گیری

 .١٠٣معادل فارسی عبارت » «Sum Insuredدر متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟
الف( سرمایه گذاری تحت پوشش
ج( برخی از بیمه شدگان

ب( جمع بیمه شدگان
د( جمع خطرات
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 . ١٠٤معادل التین »بیمه عمر اعتبار« کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( Credit Insurance

ب( Value Insurance

ج( Endowment Insurance

د( Face Value of Policy

 . ١٠٥اصطالح » «Insurance Agentمعادل کدام یک از گزینه های زیر است؟
ب(کارگزار بیمه

الف( متصدی بیمه
ج( نماینده بیمه

د( آزانس مسافرتی

 . ١٠٦کدام یک از گزینه های زیر به معنای » «Contribution Principleاست؟
ب( اصل نفع بیمه ای

الف( اصل حسن نیت

د( اصل مشارکت

ج( جانشینی

. ١٠٧کدام یک از گزینه های زیر به معنای »بیمه اتکایی« است؟
الف( Reinsurance

ب( Underinsurance

ج( Property Insurance

د( Liability Insurance

 .١٠٨براسسا آئین نامه  ،٥٤حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی فروش
بیمه عمل کدام است؟
الف( دیپلم

ب( لیسانس

ج( فوق لیسانس

د( فوق دیپلم

 .١٠٩کدام یک از موارد زیر در مورد مفاد آﻴﻳن نامه  ٥٤صحیح نیست؟
الف( شرکت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد.
ب( نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد.
ج( نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه دریافتی را مستقیماً به شرکت تحویل دهد.
د( مدیران شرکت های بیمه و بیمه مرکز ی ج .ا.ا ،می توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع آﻴﻳن
نامه  ٥٤فعالیت نمایند.
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 .١١٠در صورتی که تخلف نماینده فروش بیمه عمر از قوانین و مقررات مورد تأﻴﻳد بیمه مرکزی ج .ا.ا،
قرار گیرد ،شرکت بیمه ...........
الف( فعالیت نماینده را محدود می کند.
ب( نسبت به فسخ قرارداد خود یا نماینده اقدام می نماید.
ج( فعالیت نماینده را متعلق می کند.
د( حسب اعالم بیمه مرکزی ج .ا.ا ،هر یک از گزینه های فوق امکان پذیر است.
 .١١١براساس آﻴﻳن نمامه شماره  ٥٤در صورت هر گونه خسارت مستقم یا غیرمستقیم از قصور نماینده
فروش بیمه عمر ،چه کسی مسئول پاسخگویی و جبران بیمه گذاران ،بیمه شدگان و اشخاص ثالث
است؟
الف( خود نماینده

ب( شرکت بیمه

ج( نماینده و شرکت بیمه به صورت بالمناصفه

د( بیمه مرکزی

 .١١٢در پاسخ به نماینده بیمه ای که سوال می کند "چه مواردی از بیمه نامه های عمر را باید به بیمه
مرکزی ج .ا.ا ،گزارش داد؟" کدام یک از گزینه های زیر را انتخاب می کنید؟
الف( بیمه نامه های مخفف

ب( بیمه نامه های ابطال شده

ج( بیمه ها نامه های صادر شده و بازخرید

د( هر سه گزینه صحیح است

 .١١٣براساس آﻴﻳن نامه ) ٦٨بیمه های زندگی( ،در کدام یک از انواع بیمه عمر ،تعﻴﻴن وضعیت سالمت
بیمه شده از طریق پرسشنامه یا معاینان پزشکی الزامی است.
الف( بیمه عمر جامع گروهی

ب( بیمه عمر زمانی گروهی یکساله

ج( بیمه عمر انفرادی شامل خطر فوت

د( در انواع بیمه های زندگی

 .١١٤طبق آﻴﻳن نامه ) ٦٨بیمه های زندگی( ،حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق بیمه برای بیمه نامه های
زندگی غیر از خطر فوت زمانی با حق بیمه ساالنه ،به چه میزان است؟
الف(  % ٢٥حق بیمه وصولی
ب(  % ١٠حق بیمه وصولی
ج( حق بیمه سال اول به شرطی که از  ٣٠در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند.
د(  % ٥٠حق بیمه وصولی
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 .١١٥کدام یک از عبارت زیر در مورد بیمه های عمر صحیح است؟
الف( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی ،بیمه گذاران را در حداقل  % ٨٥منافع حاصل از
مجموع معامالت بیمه های مذکور سهیم نمایند.
ب( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی ،بیمه گذاران را در حداقل  % ٧٥منافع حاصل از
مجموع معامالت بیمه های مذکور سهیم نمایند.
ج( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جز در بیمه خطر فوت زمانی ،بیمه گذران خود را
در حداقل  % ٨٥منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه های مذکور سهیم نمایند.
د( مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی ،بیمه گذاران خود را در حداقل  % ٧٥منافع حاصل
از مجموع معامالت بیمه های مذکور سهیم نمایند.
 .١١٦شرکت بیمه موظف است هر  ............................ماه یک بار فهرست مشخصات نمایندگان
فروش را به بیمه مرکزی ج .ا.ا ،ارسال نماید.
الف( دو

ب( سه

ج( چهار

د( شش

 .١١٧براساس مفاد آﻴﻳن نامه  ،٦٨کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
الف( در این انواع بیمه های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی ،بیمه گذار می تواند در صورت تشکیل
ذخیره ریاضی ،درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید.
ب( ارزش بازخرید بیمه نمامه زندگی حداقل معادل  ٨٥درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است.
ج( در صورتی که ذی نفع در بیمه نامه زندگی بستانکار بیمه گذار باشد ،حق بازخرید موکول به موافقت
کتبی بستانکار است.
د( بیمه گذار پس از پرداخت الاقل حق بیمه دو سال تمام می تواند درخواست وام نماید.
 .١١٨کدام یک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زمانی محسوب می شود؟
الف( حق بیمه نسبتاً کم

ب( محدودیت مدت بیمه نامه به زمان مشخص

ج( کاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول

د( عدم وجود حق بازخرید و سرمایه مخفف
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پاسخ نامه  ١١٨سوال پرتکرار برای آزمون آئین نامه ٩٦
شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

١

ب

٢٦

د

٥١

ب

٧٦

د

٢

ب

٢٧

ب

٥٢

الف

٧٧

ج

٣

د

٢٨

د

٥٣

ب

٧٨

د

٤

د

٢٩

د

٥٤

ج

٧٩

د

٥

د

٣٠

ب

٥٥

د

٨٠

ج

٦

ج

٣١

الف

٥٦

القف

٨١

د

٧

ج

٣٢

الف

٥٧

الف

٨٢

ج

٨

ب

٣٣

ج

٥٨

ب

٨٣

د

٩

ب

٣٤

ب

٥٩

د

٨٤

ج

١٠

ج

٣٥

د

٦٠

د

٨٥

الف

١١

ج

٣٦

ب

٦١

ب

٨٦

ج

١٢

ج

٣٧

ج

٦٢

الف

٨٧

الف

١٣

ج

٣٨

الف

٦٣

ج

٨٨

الف

١٤

ب

٣٩

ج

٦٤

د

٨٩

ج

١٥

د

٤٠

د

٦٥

ب

٩٠

الف

١٦

ب

٤١

الف

٦٦

ب

٩١

د

١٧

ب

٤٢

ج

٦٧

ج

٩٢

د

١٨

الف

٤٣

ج

٦٨

الف

٩٣

ج

١٩

الف

٤٤

ج

٦٩

ب

٩٤

الف

٢٠

الف

٤٥

الف

٧٠

ج

٩٥

الف

٢١

ج

٤٦

الف

٧١

الف

٩٦

د

٢٢

د

٤٧

د

٧٢

د

٩٧

ب

٢٣

الف

٤٨

ج

٧٣

الف

٩٨

الف

٢٤

ب

٤٩

الف

٧٤

الف

٩٩

ب

٢٥

الف

٥٠

الف

٧٥

ب

١٠٠

الف

پاسخ نامه  ١١٨سوال پرتکرار برای آزمون آئین نامه ٩٦
١٠١

الف

١٠٣

الف

١٠٥

ج

١٠٧

الف

١٠٢

د

١٠٤

الف

١٠٦

د

١٠٨

الف

١٠٩

د

١١١

ب

١١٣

ج

١١٥

ج

١١٠

د

١١٢

د

١١٤

ج

١١٦

د

١١٧

ب

١١٨

د

