
 نخستین شرکت بیمه آتش سوزی در چه سالی و در کدام کشور، ایجاد شد؟ .1

 ایتالیا 1539 (1

 آمریکا 1752 (2

 انگلستان 1667 (3

 آلمان 1735 (4

 

 کند؟گر چگونه رعایت میقانون اعداد بزرگ را بیمه .2

 نامه صادر کند.به تعداد زیاد، بیمه (1

 نامه در هر رشته صادر کند.به تعداد زیاد، بیمه (2

 گذار داشته باشد. زیاد بیمهبه تعداد  (3

ای صادر کند تا بتواند پرتفوی تشکیل های یک رشته بیمهنامه در هر طبقه از ریسکبه تعداد زیاد، بیمه (4

 دهد.

 

 دهد که ........... مثلث هین ریچ نشان می .3

 حادثه بدون آسیب وجود دارد.  300آسیب خفیف و  30به ازای هر آسیب جدی در محیط کار،  (1

 حادثه بدون آسیب وجود دارد. 300آسیب خفیف و  30آسیب جدی در محیط کار،  10ای هر به از (2

 حادثه بدون آسیب وجود دارد. 300آسیب خفیف و  10به ازای هر آسیب جدی در محیط کار،  (3

 حادثه بدون آسیب وجود دارد. 200آسیب خفیف و  30به ازای هر آسیب جدی در محیط کار،  (4

 

 ؟نیستکدام مورد صحیح  .4

 گذار در ارائه اطالعات غیرمهم اجتناب کند.تواند از پرداخت خسارت به دلیل اشتباه بیمهگر نمیبیمه (1

 طرفین قرارداد باید داوطلبانه کلیه حقایق مهم را افشا کنند. (2

 داند.گر را منبع اصلی اطالعت مهم میقانون بیمه (3

 یک حققت مهم است.  گر تاثیر تعیین کننده بگذارد،هر شرایطی که بر قضاوت بیمه (4

 

 یک مخاطره فیزیکی است؟کدام .5

 گذارسوابق خسارت بیمه (1

 محکومیت جنایی فرد بیمه شده (2



 درگیری در حوادث جنایی (3

 نزدیکی محل مورد بیمه به پمپ بنزین   (4

 

 ؟نیستکدام مورد صحیح  .6

 غیرمهم اجتناب کند.گذار در ارائه اطالعات تواند از پرداخت خسارت به دلیل اشتباه بیمهگر نمیبیمه (1

 طرفین قرارداد باید داوطلبانه کلیه حقایق مهم را افشا کنند. (2

 داند.گر را منبع اصلی اطالعت مهم میقانون بیمه (3

 گر تاثیر تعیین کننده بگذارد، یک حققت مهم است. هر شرایطی که بر قضاوت بیمه (4

 

 باشد؟گری، بر عهده کدام نهاد میر امور بیمههای مرتبط با نحوه نظارت بها و دستورالعملنامهتصویب آیین .7

 مجمع عمومی بیمه مرکزی (1

 شورای عالی بیمه (2

 رئیس کل بیمه مرکزی (3

 هیئت عامل بیمه مرکزی    (4

 

 

 گران یک رای دارند، اما حق عضویت ) سهمیه اعضا ( .......... .در حالی که هر یک از اعضاء سندیکای بیمه .8

 به پیشنهاد دبیرکل سندیکا تعیین خواهد شد.  (1

 به تناسب عواید غیر خالص سال قبل تعیین خواهد شد.  (2

 با تصویب شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.  (3

 به تناسب عواید خالص سال قبل تعیین خواهد شد. (4

 

ه و ورود خسارت، نامه بیش از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، در صورت تحقق خطر مورد بیماگر مبلغ بیمه .9

 سرنوشت این خسارت چه خواهد شد؟

 گذار منفعت داشته باشد، خسارت پرداختی به قیمت واقعی خواهد بوداز آنجا که بیمه نباید برای بیمه (1

 گر حق فسخ قرارداد را داردبیمه (2

 شودقاعده نسبی اعمال می (3

 نامه باطل است و حق بیمه دریافتنی قابل استرداد نیستبیمه (4

 



 ؟نیست صحیح مورد کدام .10

 دهد. می گر بیمه به مهم حقایق افشای مورد در گذار بیمه که قولی از است عبارت التزام (1

 ندهد. انجام یا دهد انجام را عملی که گیرد می عهده به گذار بیمه که است مسئولیتی التزام (2

  ندهد. انجام یا دهد انجام را عملی که است گر بیمه مسئولیت التزام (3

 گیرد. می قرار استفاده مورد ریسک ماهیت کنترل برای شروط یا التزامات (4

 

 نحوه پرداخت خسارت در روش جایگزینی چگونه است؟ .11

 دهد تا اموال خسارت دیده را جایگزین کند.گذار قرار میگر پول کافی در اختیار بیمهبیمه (1

کند و اگر قطعاتی باید تعویض گیرد تا آن را تعمیر مورد بیمه خسارت دیده در اختیار تعمیرکار قرار می (2

 شود، آنها را با نو جایگزین کند.

 یابد.بر اساس شرایط قرارداد، مبلغ کافی برای جایگزینی اموال خسارت دیده اختصاص می (3

شود تا در مورد وجه کافی برای تعمیر و تعویض اموال خسارت دیده در اختیار شخص ثالث قرار داده می (4

  جایگزینی آنها اقدام کند.

 

 شود؟نمینامه کدام گزینه منجر به بطالن بیمه .12

 دیر اعالم کردن خسارت (1

 نبود نفع بیمه پذیر (2

 نقض حسن نیت (3

 غیر قانونی بودن         (4

 

 گردد؟های مسئولیت ارایه میای غیر از بیمههای ذیل در رشتهنامهکدام یک از بیمه .13

 بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان (1

 کاالی تولیدشدهبیمه مسئولیت  (2

 بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان (3

 بیمه مسئولیت شخص ثالث (4

 

 باشد؟های آتش سوزی میکدام مورد از خطرات اصلی مورد تعهد در بیمه  .14

 سیل  –صاعقه  –حریق  (1

 گردباد  –طوفان  –سیل  (2



 آتش فشان –زلزله  –حریق  (3

 انفجار  –صاعقه  –حریق  (4

 

 کدام گزینه شامل ابعاد مختلف ارتباط با مشتری میباشد؟   .15

 بعد فلسفی –بعد استراتژیک  –بعد تاکتیکی  (1

 بعد تکنیکی –بعد استراتژیک  –بعد تاکتیکی  (2

 بعد تکنیکی       –بعد مالی    –بعد اجتماعی  (3

 بعد فلسفی        –بعد مالی      -بعد اجتماعی (4

 

 باشد؟)مدیریت ارتباط با مشتریان( کدام گزینه می CRMاجزای  .16

 سود بیشینه –روابط  –مشتری  (1

 مدیریت -روابط  –مشتری  (2

 تعیین بازار هدف –مدیریت  –مشتری  (3

 تعیین بازار هدف –سود بیشینه  –مشتری  (4

 

 تمامیت به معنی ............ می باشد .  ،ایخالق حرفهادر آیین  .17

 و تمامآوری تام  حرکت به سمت سود (1

 شرکت بیمه گر باید در جهت منافع بیمه گزاران باشد کلیه فعالیت های یک (2

 جمع آوری شده حفظ اسرار و اطالعات (3

 تار فریبنده و گمراه کنندهفبدور از ر تار صادقانه وفر (4

 

 گذاران کدام است؟ترین عامل جذب بیمهمهم .18

 پاسخگویی به آنها (1

 انصاف و احترام (2

 دقت و مراقبت                                    (3

 صداقت و قابلیت اعتماد (4

 

 حداقل مبلغ بیمه، موضوع قانون شخص ثالث در بخش خسارت بدنی به چه میزان است؟ .19

 معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان (1

 های عادیمعادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه (2



 های حراممعادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه (3

 های حرامهای عادی و حداکثر دیه یک مرد مسلمان در ماهحداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه (4

 

 

شود، به ای که از شرکت بیمه متخلف، در صورت عدم اجرای مفاد قانون بیمه شخص ثالث وصول میجریمه  .20

 شود؟حساب چه سازمانی منظور می

 بیمه مرکزی (1

 های بدنیصندوق تامین خسارت (2

 راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (3

 های کشور و راه وشهرسازیوزارتخانه (4

 

 

 

 


