
 .... براي اينكه بيمه حالت شرط بندي و قمار پيدا نكند الزم است كه

 الف( بيمهگذار نفع بيمه پذير داشته باشد. اين نفع بيمه پذير به هر شكلي باشد بالمانع است

  ☑ ب( نفع بيمه پذير بيمهگذار قانوني باشد

 ج( بيمهگذار نفع بيمه پذير داشته باشد. طريق به دست آوردن مهم نيست

  د( الف و ج

  

 كداميك از موارد زير مختص قرارداد بيمه است و تفاوت قرارداد بيمه با ساير قراردادها را نشان ميدهد؟

 الف( كتبي بودن قرارداد بيمه

 ب( وجود نفع بيمه پذير براي بيمهگذار

 ج( مشروع بودن جهت قرارداد بيمه

  ☑ د( الف وب

  

قرادادهائي با كشور بيگانه بسته شده كه درزمان انعقاد قرارداد برا كشرور متبروع در حرال جنر. اسرت. تكليرف 

 ايرن گونره قراردادهاي بيمه چيست؟

  ☑ الف( باطل است

 ب( اگر اين قراردادها قبل از شروع جن. منعقد شده باشد، به اعتبار خود باقي است

 به حالت تعليق در ميآيدج( ماداميكه جن. ادامه دارد 

  د( در شرايخ عمومي قرارداد بيمه پيش بيني ميشود، طبق آن بايد عمل شود

  

 چنانچه انبار محصوالت توليد شده بيمهگذار دچار خسارت شود. مبناي ارزيابي اين خسارت چيست؟

 الف( قيمت روز بازار محصول

  ☑ ب( قيمت تمام شده محصول

 ج( قيمت فروش محصول

  و ج د( الف

  



 ................. بيمهگذار شخصي است كه پيشنهاد بيمه را امضاء ميكند و

 الف( در مقابل بيمه گر متعهد پرداخت حق بيمه است

 ب( بايد نفع بيمهاي داشته باشد

 ج( بايد اهليت استيفاء داشته باشد

  ☑ د( هر سه مورد

  

 معطوف نمايد؟ كارشناس بازديد اوليه بايد توجه خود را به چه عواملي

 الف(تنها به عوامل فيزيكي ساختمان

  ☑ ب( به عناصر انساني و مادي

 ج(به نوع ساختمان، محل استقرار و نوع اشتعال

  د( فقخ به نحوه حفاظت و نگهداري توجه كند

  

 .در صورتي كه بيمهگذار حق بيمه را نپردازد. سرنوشت قرارداد بيمه چه خواهد شد

 ي كه حق بيمه آن پرداخت نشده باشد اعتبار نداردالف( بيمه نامه مادام

  ☑ ب( در صورت عدم پرداخت حق بيمه، بيمه گر بعد از اخطار و تعليق ميتواند بيمه نامه را فسخ كند

 ج( در صورت عدم پرداخت به موقع حق بيمه قرارداد خود به خودفسخ ميشود

د علي رغم اينكه حق بيمه پرداخت نشده بيمه گر د( در صورتيكه بيمهگذار عذر موجهي به بيمه گر ارائه كن

 متعهد پرداخت

  باشد خسارت مي

  

مؤسسات بيمه سرمايه و منابع مالي خود را طبق آيين نامره سررمايهگرذاري كره بره تصروي شروراي عرالي 

 .بيمره رسريده سرمايهگذاري ميكنند. سرمايهگذاري در كدام بخش ريسك كمتري دارد

 اق بهادارالف( بورس اور

 ب( سرمايهگذاري در طرحهاي ساختماني

  ☑ ج( سپرده بانكي

  د( مشاركت در توليدات صنعتي

 


