سواالت عمومی و کلیات
 .1طبق ماده 11قانون بیمه ،چنانچه بیمه گذار یا نماینده او مالی را با قصد تقلب ،اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد
قرارداد ،بیمه داده باشد ،عقد بیمه چه سرنوشتی پیدا میکند؟
ب) باطل ميشود.

الف) فسخ ميشود.

د) بهقوت خود باقي است.

ج) منفسخ ميگردد.

 .2طبق ماده  22قانون بیمه ،خسارات ناشی ازجنگ -شورش -اعتصاب ..........
ب) در تعهد بیمهگر نخواهد بود مگر آنکه خالف آن در بیمهنامه شرط شدهباشد.

الف) در هیچ حالتي قابل پرداخت نیست.

ج) جنگ قابل پرداخت نیست ولي شورش و اعتصاب در همه حالت قابل پرداخت است.

د) در تعهد بیمهگر ميباشد.

 .3این که یكی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند ،بیانگر کدامیک از
الف) معوض بودن

خصوصیت عقد بیمه است؟

ج) الحاقي بودن

ب) تشريفاتي بودن

د) مستمر بودن

 .4طبق قانون بیمه کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟
الف) عقد بیمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبى باشد.
ب) میزان تعهد بیمهگر در صورت وقوع حادثه از مواردی است که بايد بهطور صريح در بیمهنامه قید شود.
ج) بیمهگر نسبت به حقبیمه در مقابل هرگونه طلبکارى بر مال بیمهشده حق تقدم دارد.
د) عقد بیمه و شرايط آن ميتواند بهصورت شفاهي بین بیمهگر و بیمهگذار منعقد گردد.
 .5جلسه شورایعالی بیمه با حضور حداقل  ..........نفر از اعضا رسمیت مییابد.
الف) 3

ب) 4

د) 6

ج) 5

 .6درصورتیکه پروانه مؤسسه بیمهای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و
تعهدات (پرتفوی) مؤسسه مزبور به  ..........انتقال داده خواهد شد.
الف) بیمه مرکزی ج.ا.ا

ب) سنديکای بیمهگران ايران

د) صندوق تأمین خسارتهای بدني

ج) شرکت بیمه ايران

 .7در صورت انحالل و ورشكستگی مؤسسه بیمه ،کدامیک از گروههای زیر نسبت به سایر بستانكاران حق تقدم دارند؟
الف) زيانديدگان بیمه شخص ثالث

ب) بیمهگذاران بیمههای مسئولیت ج) بیمهگذاران بیمههای عمر

د) بیمهگذاران بیمههای درماني

 .2براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه اموال بدون رضایت بیمهگر قابل واگذاری بهفرد دیگر نیست؟
الف) مشروط بودن

ب) شخصي بودن

د) تصادفي بودن

ج) رضايت

 .9رعایت اصل حسننیت بیمهگذار شامل کدام مرحله از قراردادهای بیمهای نیست؟
الف) مرحله قبل از صدور بیمهنامه

ب) هنگام وقوع خسارت

ج) در مدت اعتبار بیمهنامه

د) بعد از انقضای مدت اعتبار بیمهنامه

 .11از دیدگاه حقوقی براساس کدامیک از اصول اساسی بیمه ،بیمهگر ملزم به پرداخت خسارت حریق ناشی از زلزله در
بیمه آتشسوزی نیست؟
الف) اصل حسننیت و اعتماد متقابل

ب) اصل سبب بالفصل خسارت

ج) اصل مشارکت

د) اصل نفع بیمهای

 .11کدامیک از گزینههای زیر در مورد عبارت «اشتراک گذاشتن خسارت» صحیح است؟
الف) به معنای يک کاسهکردن تمام خسارات وارده ممکن بر گروه بیمهشدگان است.
ب) به معنای پخشکردن کل خسارت وارده بین کل اعضای گروه بیمهشدگان است.
ج) برگرداندن بیمهگذار به وضعیت مالي خود پیش از وقوع حادثه توسط بیمهگر و ساير گروه بیمهگذاران
د) گزينه الف و ب صحیح است.
 .12اولویت خرید بیمه برای ریسکهایی است که احتمال وقوع خسارت در آنها  ........و شدت خسارت ممكن  .........است.
الف) باال ،پايین

ب) باال ،باال

ج) پايین ،پايین

د) پايین ،باال

 .13مدیریت ارتباط با مشتری چه مزیتی نسبت به بازاریابی سنتی دارد؟
الف) هزينههای تبلیغاتي را کاهش ميدهد.

ب) از طريق تمرکز بر نیازهای مشتريان خاص آنها را آسانتر هدف قرار ميدهد.
د) هر سه گزينه صحیح است.

ج) به سازمانها اجازه ميدهد تا برای مشتريان براساس خدمات رقابت کنند ،نه قیمت
 .14فروشندگان بیمه وقتی به منحصر به فرد بودن طرح خود ایمان دارند.......... ،
الف) عالقهای به رقابت بر سر قیمت ندارند.

ب) تمايل بیشتری به رقابت بر سر قیمت دارند.

ج) اقدام به بزرگنمايي ويژگيهای محصول خود ميکنند.

د) از مشتری ناخشنود دوری ميکنند.

 .15عنصر مكان از آمیخته بازاریابی بیمه ،با کدامیک از عوامل زیر سروکار دارد؟
الف) ادارۀ کارمندان بیمه

ج) همکاری و مشاوره نماينده

ب) مکانيابي شعبه

د) گزينه الف و ب صحیح است.

 .16معادل فارسی عبارت « »Sum Insuredدر متون تخصصی بیمه کدامیک از موارد زیر است؟
ب) جمع بیمهشدگان

الف) سرمايه تحت پوشش

د) جمع خطرات

ج) برخي از بیمهشدگان

 .17کدامیک از گزینههای زیر به معنای « »Contribution Principleاست؟
ب) اصل نفع بیمهای

الف) اصل حسننیت

د) اصل مشارکت

ج) اصل جانشیني

 .12معادل فارسی کلمه « ،»Extensionsدر متون تخصصی بیمه کدامیک از موارد زیر است؟
ب) استثنائات

الف) توسعه فاجعه

ج) پوششهای اضافي قابل ارائه

 .19کدامیک از گزینههای زیر مالحظهای کلیدی در بیمهگری بیمه سالمت نیست؟
الف) سن

ب) جنسیت

ج) شغل

د) منطقه

 .21براساس سطح ریسک ،یک بیمهگر چگونه دزدی تلفنهای همراه را توصیف میکند؟
الف) فراواني کم ،شدت کم

ب) فراواني زياد ،شدت زياد

ج) فراواني زياد ،شدت کم

د) فراواني کم ،شدت زياد

د) انفجار

سواالت بیمههای زندگی و مقررات مربوط به آن
 .21کدامیک از گزینههای زیر در مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟
الف) درصورتيکه به هرعلت میزان حقبیمه بیمهنامه افزايش يابد ،میزان کارمزد تغییر نميکند.
ب) درصورتيکه به هرعلت میزان حقبیمه بیمهنامه کاهش يابد ،میزان کارمزد تغییر نميکند.
ج) درصورتيکه به هرعلت میزان حقبیمه بیمهنامه افزايش يا کاهش يابد ،به همان نسبت کارمزد نیز افزايش يا کاهش خواهد يافت.
د) مبنای پرداخت کارمزد ،هزينههای عمومي و اداری است.
 .22مؤسسات بیمه در مواردیکه در آییننامه شماره ( 23کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه) کارمزدی برای آن
پیشبینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید ..........
الف) موافقت نماينده را جلب نمايند.

ب) موافقت سنديکای بیمهگران ايران را جلب نمايند.

ج) موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا را جلب نمايند.

د) موافقت نمايندهای که بیشترين صدور را در آن رشته بیمهای داشته جلب نمايند.

 .23حداکثر هزینه کارمزد برای بیمههای انفرادی خطر فوت زمانی با حقبیمه ساالنه  ...........درصد حقبیمه وصولی است.
الف) 01

ب) 01

د) 55

ج) 05

 .24براساس آییننامه  ،96نماینده فروش بیمه زندگی ..........
الف) مجاز به فروش و عرضه بیمه زندگي انفرادی به نمايندگي از طرف موسسه بیمه ذيربط است.
ب) مجاز به بازاريابي و عرضه انواع بیمه زندگي نمايندگي از طرف موسسه بیمه ذيربط است.
د) صرفاً مجاز به بازاريابي و عرضه بیمه عمر زماني گروهي است.

ج) مجاز به فروش و عرضه بیمه عمر گروهي است.
 .25پروانه نمایندگی فروش بیمه زندگی تا چند سال اعتبار دارد؟
الف) دو سال

ج) يکسال

ب) سه سال

د) اعتبار آن نامحدود است.

 .26براساس آییننامه  ، 96حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه زندگی انفرادی
کدامیک از موارد زیر است؟

الف) ديپلم

ب) لیسانس

ج) فوق لیسانس

د) فوق ديپلم

 .27کدامیک از گزینههای زیر جزء شرایط أخذ پروانه نمایندگی است؟
الف) اعتقاد به اديان رسمي کشور

ب) داشتن حداقل مدرک ديپلم

ج) طي دورههای آموزش نظری و عملي مورد تأيید موسسه بیمه و أخذ گواهینامه مربوطه

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .22بر اساس آیین نامه  96شورایعالی بیمه ،مؤسسه بیمه مكلف است در قرارداد نمایندگی فروش بیمه کدامیک از موارد
زیر را درج نماید؟

الف) میزان کارمزد پرداختي

ب) موارد تحديد و تعلیق فعالیت نماينده فروش
د) هر سه گزينه صحیح است.

ج) ممنوعیت نماينده فروش از رقابت مکارانه و ناسالم با موسسههای بیمه

 .29در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد آییننامه شماره  94مصوب شورایعالیبیمه ،بیمه مرکزی ج.ا.ا چه
اقداماتی میتواند انجام دهد؟
الف) سلب صالحیت مسئول فني ،مديران فني ،معاون فني و يا مديرعامل مؤسسه بیمه
ب) الزام شرکت به استعالم نرخ از بیمه مرکزی ج.ا.ا قبل از صدور بیمهنامه در يک يا چند رشته بیمه
ج) اخطار کتبي به مسئول فني ،معاون فني ،مديرعامل و يا هیئتمديره مؤسسه بیمه
د) هر سه گزينه صحیح است.
 .31درمواردیکه تبلیغ بیمه دارای اشكال فنی یا قانونی باشد وظیفه بیمه مرکزی ج.ا.ا چیست؟
الف) تغییر تبلیغ

ب) اصالح تبلیغ

ج) جلوگیری از ادامه انتشار تبلیغ

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .31در یكی از بیمهنامههای زندگی که بیمهشده فوت نموده و سرمایه فوت قابل پرداخت است ،با وجود گذشت  31روز
دهاند .وظیفه بیمهگر چیست؟
ذینفعان هنوز شناسایی نش 
اطالعرساني به روش کارا و مؤثر

الف)

ب) انتظار جهت تعیین ذینفع از سوی بیمهگذار

ج) مزايای قابل پرداخت را در يکي از بانکها با هدف پرداخت سود به نفع ذینفع ،سرمايهگذاری کند.

د) گزينه الف و ج صحیح است.

 .32گزارشات مربوط به شكایت بیمهگذاران از نمایندگان یا کارگزاران هر  ..........یکبار باید به بیمه مرکزی گزارش شود.
الف) سه ماه

ب) شش ماه

ج) نه ماه

د) دوازده ماه

 .33براساس آییننامه  ،71عرضه کننده بیمه شامل  ..........است.
الف) مؤسسه بیمه

ب) کارگزار

ج) نماينده بیمه

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .34کدامیک از گزینههای زیر جزء اقالم کسرکردنی در محاسبه مشارکت در منافع در بیمههای زندگی است؟
الف) کارمزد وامهای پرداختي به بیمهگذاران

ب) ذخیره رياضي در آخر سال مالي

ج) کارمزد بیمههای اتکايي واگذاری

د) ذخیره رياضي در آخر سال مالي قبل

 .35بیمه عمر به شرط فوت قرارداد بیمهای که در آن بیمهگر تعهد میکند در مقابل دریافت حقبیمه ......
الف) سرمايه مندرج در بیمهنامه را در صورت فوت بیمهشده قبل از انقضای زمان معین به ذینفع بپردازد.
ب) سرمايه ثابتي را در انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بیمهشده بپردازد.
ج) سرمايه ثابتي را قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بیمهشده بپردازد.
د) سرمايه بیمه را در صورت فوت بیمهشده در طول مدت بیمه و يا حیات او پس از انقضای مدت بپردازد.

 .36بیمه عمر اعتبار (مانده بدهكار) بیمهای است که ..........
الف) عمر اعتباردهندگان را تحت پوشش قرار ميدهد.

ب) کارکنان بانکها و مؤسسات مالي را تحت پوشش قرار ميدهد.

ج) طلبکار را در مقابل مرگ يا اعسار مديون بیمه مينمايد.

د) بدهي زندانیان را تحت پوشش قرار ميدهد.

 .37طبق آییننامه بیمههای زندگی ،شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمهگذار چگونه عمل
میکند؟
الف) سود مشارکت را نقدی هر سال بیمهای پرداخت ميکند.
ب) سود مشارکت در انتهای هر سال بیمه ای قابل پرداخت نیست و صرفاً در انتهای قرارداد بیمه محاسبه و پرداخت ميگردد.
ج) سود مشارکت هر سال بیمهای بهعنوان حقبیمه يکجا برای افزايش سرمايه بیمهنامه يا افزايش ذخاير رياضي منظور ميگردد.
د) گزينه الف و ج صحیح است.
 .32بیمه مرکزی ج.ا.ا در چه شرایطی واگذاری اتكایی بیمههای زندگی به خارج از کشور را تأیید مینماید؟
الف) درصورتيکه جمع سرمايه خطر فوت برای يک بیمه شده از مبلغ دو میلیارد ريال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد
ب) درصورتيکه وضعیت سالمت بیمهشده غیرعادی و مشمول حقبیمه اضافي تشخیص داده شود.
د) هر سه گزينه صحیح است.

ج) در موارد تجمیع خطر در بیمهنامههای انفرادی و گروهي

 .39در بیمه عمر مختلط چنانچه بیمهشده پس از انقضای مدت بیمه در حیات باشد اندوخته بیمهنامه به  .........تعلق میگیرد و
درصورتیکه بیمهشده در طی مدت بیمه فوتکند اندوخته بیمهنامه به  .........پرداخت میگردد.
الف) استفادهکنندگان  -بیمهشده

ب) استفادهکنندگان  -بیمهگذار

ج) بیمهشده  -استفادهکنندگان

د) وراث بیمهشده  -بیمهگر

 .41حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال دوم مدت اعتبار بیمهنامه  .................درصد تعیین شده است.
الف) 06

ب) 03

ج) 01

د) 05

 .41کدامیک از عبارات زیر از ویژگیهای بیمه عمر نیست؟
ب) از انواع بیمههای غرامتي است.

الف) ايجاد ذخاير رياضي قابل توجه در شرکتهای بیمه

ج) موضوع بیمه عمر ارائه تأمین در مقابل هزينه های احتمالي يا بار مالي ناشي از يک ريسک شخصي معین همچون فوت ،بیماریهای خاص يا
د) بیمه عمر مختلط جنبه پساندازی و سرمايهگذاری دارد.

حیات بیمهشده است.
 .42در بیمه عمر ،بیمهگذار کسی است که ...........................

ب) درصورت وقوع ريسک موضوع بیمه ،ارزيابي خسارت را انجام دهد.

الف) قرارداد بیمه را با بیمهگر منعقد مينمايد.

د) بیمهنامه را صادر ميکند.

ج) فوت يا زنده ماندن وی در سرسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه ميشود.
 .43در بیمه عمر جامع.......... ،
الف) بخش سرمايه فوت از بخش ارزش بازخريد جدا ميشود.

ب) نوع پرداخت حقبیمه انعطافپذير است.

ج) سرمايه فوت و دوره حمايت بیمهنامه انعطافپذير است.

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .44کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای بیمه عمر متغیر است؟
الف) مزايای پس از فوت متغیر است.

ب) ريسک سرمايهگذاری برعهده بیمهگذار است.

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

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .45بیمه  .........از یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پساندازی صعودی ترکیب یافته است.
الف) تمام عمر

ب) عمر ساده زماني

د) عمر به شرط حیات

ج) عمر مختلط

 .46در کدامیک از انواع بیمه عمر ،صرفاً حیات و بقای بیمهشده موضوع بیمه است؟
ب) بیمه عمر مستمری

الف) بیمه عمر مانده بدهکار

ج) بیمه تمام عمر

د) بیمه عمر زماني

 .47کدامیک از گزینههای زیر از ویژگیهای بیمه تمام عمر است؟
الف) بیمهگر مرگ بیمهشده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش ميدهد.

ب) نیازی به معاينات پزشکي کامل ندارد.

ج) عالوه بر جنبه تأمیني ،جنبه سرمايهگذاری نیز دارد.

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .42در بیمه تمام عمر با پرداخت حقبیمه محدود.......... ،
الف) حقبیمه تا زمان مرگ بیمهشده بهطور مداوم و معموالً يکسان پرداخت ميشود.
ب) با توافق بیمهگر و بیمهگذار ،پرداخت حقبیمه پس از پرداخت طي يک دوره ،متوقف شده يا کاهش مييابد.
ج) حقبیمه تا زمان مرگ بیمهشده بهطور مداوم و معموالً بهصورت افزايشي پرداخت ميشود.
د) حقبیمه متناسب با نرخ تورم تغییر ميکند.
 .49در صورتی که ذینفع در بیمهنامههای زندگی بستانكار باشد و این مطلب در بیمهنامه تصریح شده باشد ،حق بازخرید
بیمهنامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی ................
ب) منوط به موافقت شفاهي بستانکار است.

الف) مجاز نیست.
ج) موکول به موافقت کتبي بستانکار است.

د) منوط به اجازه بیمه مرکزی است.

 .51کارمزد در بیمهنامههای زندگی انفرادی و گروهی با حقبیمه یكجا به ترتیب  .....و  ......درصد حقبیمه است.
الف)  5و 4

ب)  5و 0

ج)  4و 5

د)  0و 5

سواالت بیمه غیرزندگی و مقررات مربوط به آن
 .51بازدید اولیه آتشسوزی بهمنظور .........
الف) بررسي نقاط ضعف موردبیمه با توجه به خطرات تحت پوشش انجام ميشود.

ب) بررسي شرايط ريسک و مشاهده آن انجام ميشود.
د) هر سه گزينه صحیح است.

ج) بررسي احتمال وقوع خطرات تحت پوشش و شدت آنها انجام ميشود.

 .52براساس ماده  15شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی ،پیشنهاد و اظهار بیمهگذار و بیمهگر .........
الف) بايستي کتباً و ظرف مدت  31روز به اداره کل نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.
ب) بايستي کتباً به اداره کل نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.
ج) بايستي کتباً به آخرين نشاني اعالم شده ارسال گردد.

د) بايستي کتباً و ظرف مدت  31روز به سنديکای بیمهگران ارسال گردد.

 .53براساس ماده  17شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی ،در بیمههای آتشسوزی ،منظور از بیمه مضاعف کدامیک از
عبارات زیر است؟
الف) بیمهشدن تمام يا قسمتي از اموال بیمهشده موضوع بیمهنامه آتشسوزی بهموجب قرارداد ديگری نزد بیمهگر ديگری
ب) معادل سرمايه بیمهنامه يا آخرين الحاقي است.
ج) دوره زماني است که بیمهگر هیچگونه تعهدی در جبران خسارت ندارد.
د) انتقال کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر يا مسئولیت اشخاص مذکور در ايجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده
توسط بیمهگر ،به بیمهگر
 .54کلیات ،شرایط و استثنائات بیمههای آتشسوزی در کدامیک از گزینههای زیر ذکر میشوند؟
ب) شرايط ويژه

الف) شرايط خصوصي

د) شرايط عمومي

ج) شرط خالف

 .55در بیمه بدنه اتومبیل،کدامیک از گزینههای زیر جزء خسارتهای تحت پوشش است؟
الف) خسارت ناشي از بکسلکردن وسیلهنقلیه
ب) خسارتي که بهعلت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.
ج) خسارتي که در اثر آتشسوزی ،صاعقه و يا انفجار به موضوع بیمه و يا لوازم يدکي اصلي همراه آن وارد گردد.
د) درصورتيکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگي باشد.
 .56در بیمه بدنه اتومبیل ،در چه صورتی بیمهنامه منفسخ میگردد؟
ب) درصورتيکه فعالیت بیمهگر به هر دلیل متوقف شود.

الف) درصورتيکه بیمهگذار حقبیمه را به موقع نپردازد.

ج) درصورتيکه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداری يا اظهارات خالف واقع بنمايد و مطالب اظهارنشده يا اظهارات خالف واقع در
ارزيابي خطر مؤثر باشد.
د) درصورتيکه موضوع بیمه بهعلت وقوع حوادثي که تحت پوشش اين بیمهنامه نیست از بین برود.
 .57در بیمه بدنه اتومبیل ،بیمهگذار موظف است حداکثر ظرف  .........روز کاری از تاریخ اطالع خود از وقوع حادثه آن
را به اطالع بیمهگر برساند.
الف) 5

ب) 01

ج) 05

د) 01

 .52در بیمه بدنه اتومبیل ،درصورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهگر حاضر به تخفیف در حقبیمه نشود ..........
الف) بیمهنامه منفسخ ميشود.

ب) بیمهگذار ميتواند بیمهنامه را فسخ نمايد.

ج) بیمهگر ميتواند بیمهنامه را فسخ نمايد.

د) بیمهنامه ابطال ميشود.

 .59نمایندگی حقوقی بیمه چگونه میتواند اقدام به تأسیس شعبه نماید؟
الف) اين کار امکانپذير نیست.
ب) شرکت بیمه ميتواند براساس ضوابط ابالغي بیمه مرکزی ج.ا.ا به نمايندگي حقوقي خود اجازه تأسیس بدهد.
د) گزينه ب و ج صحیح است.

ج) مشروط بر آنکه مسئول شعبه حائز شرايط نماينده حقیقي باشد.
 .61کدامیک از موارد زیر در قرارداد نمایندگی بیمه درج نمیشود؟
الف) مدت قرارداد نمايندگي

ب) میزان و نوع تضمین دريافتي از نماينده

ج) اجازه انعقاد قرارداد نمايندگي با ساير شرکتها

د) حدود اختیارات ،حقوق و تعهدات طرفین قرارداد

 .61درجهبندی نمایندگان چگونه انجام میشود؟
الف) توسط بیمه مرکزی

ب) توسط شرکتهای بیمه

ج) توسط مؤسسات درجهبندی

د) توسط سنديکای بیمهگران ايران

 .62اگر پروانه فعالیت نمایندهای در صورت تخلف و با اعالم بیمه مرکزی ج.ا.ا با تصمیم هیئت و یا کمیته لغو شود ..........
الف) اين شخص هرگز نميتواند فعالیت بیمهای داشته باشد.
ب) اين شخص ميتواند در طي دوره لغو پروانه ،بهعنوان نماينده در شرکت بیمه ديگری فعالیت داشته باشد.
ج) اين شخص نميتواند پس از لغو پروانه برای مدتيکه هريک از مراجع مذکور تعیین ميکنند ،بهعنوان نماينده بیمه و يا کارگزار رسمي
بیمه در صنعت بیمه فعالیت داشته باشد.
د) اين شخص در طي دوره لغو پروانه نمايندگي ميتواند بهعنوان کارگزار رسمي بیمه در صنعت بیمه فعالیت نمايد.
 .63تضمین تودیعشده توسط نماینده نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تا چند سال نزد شرکت بیمه باقیمیماند؟ نحوه
استرداد آن چگونه است؟
الف) يک سال – بهطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد ميشود.

ب) يک سال  -بیمه مرکزی ج.ا.ا

ج) سه سال – بهطور خود به خود توسط شرکت بیمه مسترد ميشود.

د) دو سال  -با درخواست کتبي نماينده

 .64جبران هزینه رادیوتراپی طبق آییننامه  74بیمههای درمان ،از سرفصل کدامیک از تعهدات زیر در بیمههای درمانی
قابل جبران است؟
ب) پاراکلینیک 0

الف) تعهدات پايه اصلي

د) اعمال مجاز سرپايي

ج) پاراکلینیک 0

 .65کدامیک از موارد زیر جزء استثنائات تعهدات قرارداد بیمههای درمان نیست؟
الف) سقط جنین

ج) جراحي لثه

ب) جنون

د) عقیمسازی

 .66در بیمههای درمان گروهی کدامیک از وسایل کمک توانبخشی زیر قابل پرداخت نیست؟
الف) عینک

ب) سمعک

ج) دست و پای مصنوعي

د) اوروتز

 .67اولین عامل مؤثر در طبقهبندی ریسک بیمههای درمان عبارت است از:
الف) سن

ب) جنسیت

ج) وضعیت سالمتي بیمهشدگان

 .62در بیمههای باربری ،خسارت کلی فرضی تحت چه شرایطی قابل قبول است؟
الف) تلف مورد بیمه قطعي و غیرقابل اجتناب باشد.
ب) هزينه نجات ،مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعیینشده از قیمت آن کاال در مقصد بیشتر باشد.
ج) نشست و ريزش عادی ،کسری عادی وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسیدگي عادی کاالی مورد بیمه
د) گزينه الف و ب صحیح است.

د) شغل

 .69در کدامیک از انواع خسارتهای بیمه باربری ،خسارت وارد شده میان اشخاص حقدار و ذینفع در سفر دریایی
سرشكن میگردد؟
ب) زيان ويژه يا اختصاصي

الف) زيان مشترک يا همگاني

د) باراتری

ج) اينکوترمز

 .71کدامیک از گزینههای زیر در بیمههای باربری جزء خسارات غیرقابل پرداخت است؟
الف) کسر از مبدأ و يا ارسال کااليي مغاير با اسناد حمل و يا خريد

ب) عدمقبول بیمهگذار برای ورود کاالی مورد بیمه

ج) ممانعت مقامات کشور وارد کننده از ورود کاال

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .71منظور از اصطالح  CPTدر بیمههای باربری چیست؟
الف) کرايه و بیمه حمل پرداختشده

ب) کرايه حمل پرداختشده

د) هزينه و کرايه حمل

ج) هزينه ،کرايه و بیمه حمل

 .72کدام یک از موارد زیر جزء ضوابط اعطای پروانه کارگزاری برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی ،مدیرعامل
کارگزاری بیمه حقوقی و عضو بیمهای هیئتمدیره نیست؟
ب) داشتن حداقل  05سال سن

الف) اعتقاد به اسالم يا يکي ديگر از اديان رسمي کشور
ج) داشتن حداقل مدرک کارشناسي مورد تأيید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

د) داشتن حداقل  3سال سابقه فعالیت بیمهای برای دارندگان مدرک کارشناسي در رشته بیمه
 .73بیمه مرکزی ج.ا.ا پروانه کارگزاری را برای چه مدت صادر میکند؟
الف) يکسال

ب) سه سال

د) ده سال

ج) پنج سال

 .74کدامیک از افراد زیر میتواند صحت امضای بیمهگذار در فرم پیشنهاد را تأیید نماید؟
الف) شخص بیمهگذار

ب) بازارياب (فروشنده مستقیم)

ج) کارگزار بیمه

د) ارزياب خسارت

 .75در مفاد آییننامه  92کارگزار بیمه با چه عناوینی شناخته شده است؟
الف) بازرگان

ج) ارزياب خسارت

ب) نماينده

د) کارشناس

 .......... .76کارگزار بیمه باید متحدالشكل باشد و مانند نمونهای باشد که بیمه مرکزی ج.ا.ا تعیین میکند.
الف) تابلو

ج) سربرگ

ب) مهر

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .77براساس ماده " 42قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" ...........
مكلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه
خودداری کند.
الف) ستاد مديريت حملونقل و سوخت

ب) نیروی انتظامي

ج) قوه قضايیه

د) سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 .72براساس"قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" درآمدهای
صندوق تأمین خسارتهای بدنی مشمول مالیات ...........
الف) به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است.

ب) بیست درصد است.

ج) بیست و پنج درصد است.

د) سي درصد است و مشمول پرداخت عوارض نیز ميباشد.

 .79هر فردی که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنهسازی صوری تصادف ،تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی،
وجوهی را بابت خسارت دریافت کند.......... ،
الف) به حبس تعزيری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دريافتي محکوم ميشود.
ب) به حبس تعزيری درجه دو و جزای نقدی دقیقاً معادل وجوه دريافتي محکوم ميشود.
ج) بیمه مرکزی ج.ا.ا مکلف است مطابق مقررات مربوط وجوه دريافتي را پس بگیرد.
د) گزينه ب و ج صحیح است.

 .21در پنجمین حادثه ناشی از تخلف حادثهساز در طول مدت بیمهنامه ،بیمهگر مكلف است خسارت زیاندیده را بدون
هیچ شرط و أخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن میتواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف) معادل  %05از خسارتهای بدني و مالي پرداختشده

ب) معادل  %05از خسارتهای بدني و مالي پرداختشده

ج) معادل  %01از خسارتهای بدني ومالي پرداختشده

د) معادل  %01از خسارتهای بدني ومالي پرداختشده

 .21در یک تصادف رانندگی عابری بهشدت مصدوم میگردد ،عمد راننده مسبب حادثه نزد مراجع قضایی اثبات میگردد.
جبران خسارت عابر زیاندیده به چه صورت است؟
الف) ديه متوفي از سوی راننده مسبب حادثه قابل جبران است.
ب) جبران غرامت با اخذ تضمین بهعهده بیمهگر وسیلهنقلیه است.
ج) پرداخت ديه در تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدني است.
د) بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه مکلف است بدون هیچ شرط و أخذ تضمین ،خسارت زيانديده را پرداخت کند و ميتواند برای بازيافت از
طريق مراجع قانوني به مسبب حادثه مراجعه کند.
 .22در بیمه حوادث دانشآموزی ،حداقل سنی بیمهشدگان  ..........سال و حداکثر سقف سنی بیمهشددگان تدا پایدان سدن
 ..........سالگی براساس مفاد قرارداد تحت پوشش است.
الف) 61 - 4

ب) 04 – 5

د) 05 - 6

ج) 31 - 5

 .23در بیمه حوادث درصورتیکه مدت بیمه از  31روز تا  61روز باشد (کمتر از یکسال باشد) حقبیمه آن  ..........درصدد
حقبیمه ساالنه خواهد بود.
الف) 01

ب) 31

د) 51

ج) 41

 .24در قراردادهای گروهی بیمه حوادث ،در صورت فوت یک بیمهشده ..........
الف) بیمهنامه گروهي منفسخ ميگردد.

ب) بیمهنامه فقط برای بیمهشده متوفي لغو خواهد شد.

ج) بیمهنامه ابطال ميگردد و برای افراد باقيمانده بیمهنامه جديدی صادر ميشود.

د) بیمهنامه فسخ ميشود.

 .25کدامیک از موارد زیر در بیمهنامه حوادث نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی نیست؟
الف) ناشنوايي کامل و دائم هر دو گوش

ب) قطع شست پا

د) برداشتن فک پايین

ج) ازدستدان هر دو پنجهها

 .26طبق آییننامه شماره  94شورایعالی بیمه ،در تعیین نرخ حقبیمه در رشته بیمه مسئولیت حرفدهای پزشدكان توجده بده
کدامیک از عوامل زیر توسط شرکت بیمه ضروری است؟
الف) تعیین مرجع حل اختالف

ب) هزينه دفاع و دادرسي

ج) هزينههای پزشکي

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .27طبق آییننامه شماره  94شورایعالی بیمه ،کدامیک از گزینههای زیر صحیح نیست؟
الف) محاسبه  MPLو  EMLاز معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته بیمههای آتشسوزی است.
ب) دوره انتظار از معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته بیمههای آتشسوزی است.
ج) نوع کاالهای مورد بیمه از معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته بیمههای آتشسوزی است.
د) مدت زمان اعتبار بیمهنامه از معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته بیمههای آتش سوزی است.
 .22طبق آییننامه شماره  94شورایعالی بیمه ،کدامیک از گزینههای زیر صحیح نیست؟
الف) دفعات حمل ( )partshipmentاز معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته باربری است.
ب) نوع و سطح تکنولوژی انجام کار از معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته باربری است.
ج) طريقه حمل از معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته باربری است.
د) مشخصات وسیله حمل از معیارهای اختصاصي تعیین نرخ حقبیمه در رشته باربری است.

 .29در تعیین نرخ حقبیمه در رشته مهندسی توجه به کدامیک از عوامل توسط شرکتهای بیمه ضروری است؟
الف) استهالک و عمر مفید ماشینآالت

ب) سابقه فعالیتهای پیمانکار ج) تجربه پرسنل

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .91براساس بیمهنامه مسئولیت حرفهای پزشكان و پیراپزشكان ،اگر بیمهگذار به پرداخت دیه محكوم شود .......... ،تعهد
بیمهگر در قبال هر زیاندیده ،معادل ریالی  ..........نوع دیه در قانون مجازات اسالمی خواهد بود.
ب) حداکثر  -گرانترين

الف) حد اکثر  -ارزانترين

د) حداقل  -گرانترين

ج) حداقل  -ارزانترين

 .91ارزش محموله در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حملونقل با چه مبنایی محاسبه میشود؟
الف) قیمت محموله در مقصد

ب) قیمت واقعي محموله در مبدأ

ج) پايینترين قیمت محموله در مبدأ يا مقصد

د) باالترين قیمت محموله در مبدأ يا مقصد

 .92در بیمه مسئولیت متصدیان حملونقل داخلی (جاده ای  -ریلی) ،میزان مشارکت در منافع قابل پرداخت به بیمهگذار
درپایان دوره بیمهای یکساله قرارداد چقدر است؟
الف)  % 05حقبیمه مشروط بر آنکه نسبت خسارت کمتر از  % 41باشد.
ب)  % 01حقبیمه مشروط بر آنکه نسبت خسارت کمتر از  % 51باشد.
ج)  % 01حقبیمه مشروط بر آنکه نسبت خسارت کمتر از  % 61باشد.
د)  % 01حقبیمه مشروط بر آنکه نسبت خسارت کمتر از  % 41باشد.
 .93محاسبه حقبیمه در بیمههای مسئولیت مدنی حرفهای پزشكان بیشتر بر چه مبنایی است؟
الف) سابقه فعالیت پزشکي بیمهگذار

ب) تخصص پزشک و طبقه شغلي

ج) محل فعالیت بیمهگذار

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .94مسئولیت افرادی که در یک آموزشگاه آموزشی مشغول به گذراندن دورههای آموزشی میباشند برعهده کیست؟
الف) خود فرد

ب) مديران مرکز

ج) آموزش و پرورش

د) وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 .95در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان حداقل نرخ بیمه چقدر است؟
الف( يک در هزار مبلغ بیمهشده برای يک دوره  5ساله

ب)  0/0در هزار مبلغ بیمهشده برای يک دوره  5ساله
د( 0/5درصد مبلغ بیمهشده برای يک دوره  01ساله

ج)  0/3درصد مبلغ بیمهشده برای يک دوره  01ساله

 .96کدامیک از گزینههای زیر جزء استثنائات بیمه شكست ماشینآالت است؟
الف) اتالف يا آسیب فیزيکي ناگهاني پیشبیني نشده ناشي از بيدقتي ب) اتالف يا آسیب فیزيکي ناگهاني پیشبیني نشده ناشي از عدممهارت
د) اتالف يا آسیب فیزيکي ناگهاني پیشبیني نشده ناشي از طراحي غلط

ج) اتالف يا آسیب بهعلت ريزش و آوار ساختمانها

 .97کدامیک از گزینههای زیر جزء استثنائات بیمه فساد کاال در سردخانه محسوب میشود؟
الف) آتشسوزی

ب) اعمال عمدی بیمهگذار يا کارکنان وی

ج) کافي نبودن جريان هوا

د) هر سه گزينه صحیح است.

 .92کارمزد بیمه اکتشاف و استخراج نفتوگاز برای شرکت نمایندگی بیمه  ..........درصد است.
الف) 5

ب) 6

ج) 01

د) 00

 .99کارمزد بیمه پرورش زنبور عسل برای نماینده حقیقی بیمه  ..........درصد است.
الف) 3

ب ) 3/5

ج) 01

د) 03

 .111کارمزد بیمه بدنه اتوبوس -مینیبوس برای نمایندگان حقیقی بیمه  ..........درصد است.
الف) 6

ب) 8

ج) 5

د) 9
موفق باشید.

