
 براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه اموال بدون رضایت بیمه گر قابل واگذاری به فرد دیگر نیست؟ 

  مشروط بودن-1

 ✓ شخصی بودن-2

 رضایت-3

 تصادفی بودن-4

  

 کدام یک از گزینه های زیر جزء شیوه های صرفه جویی در بازاریابی نیست؟

 ✓ بازدید مجدد از مشتریان-1

 متمرکز سازی منابع-2

 کاهش هزینه های ثابت-3

 پاداش دادن به مشتریان-4

  

 منتهی گردد؟« نزدیک بینی بازاریابی » کدام یک از دیدگاه های زیر در فعالیتهای بازاریابی میتواند به 

 ✓ دیدگاه محصول-1

 دیدگاه فروش-2

 دیدگاه بازاریابی-3

 دیدگاه تولید-4

  

 جزء مشکالت بازاریابی بیمه در ایران نیست؟ کدام یک از گزینه های زیر

 نبود توسعه فرهنگ بیمه-1

 برنامه تبلیغاتی نامناسب-2

 اخالق غیرحرفه ای نمایندگان فروش بیمه-3

 ✓ شرکتهای بیمه ناکارآمد و بدون توانگری با محصوالت بد-4

  

، وجه پرداختی اولیه از سوی بیمهگذار را چه در مواردی که در ابتدای دوره بیمه، تعیین حق بیمه دقیق امکان پذیر نیست

 مینامند؟

 ✓ حق بیمه قابل تعدیل-1

 حق بیمه سربار-2

 حق بیمه اتکایی-3

 حق بیمه ثابت-4



  

 کدام یک از گزینه های زیر از مصادیق کالهبرداری در بیمه است؟

 بزرگ نمایی ادعای خسارت-1

 تالش برای دریافت خسارت از چند بیمه گر-2

 .عای خسارتی که واقع نشده استجعل اد-2

 ✓ هر سه گزینه صحیح است-4

  

 در بیمه های آتش سوزی هنگامی که مبلغ خسارت وارده، مورد توافق طرفین نباشد،کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

 .هریک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرفی نماید-1

 .طرفین متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمودکارشناسان منتخب از سوی -2

 .هریک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهند پرداخت-3

 ✓ حق الزحمه کارشناس سوم به طورکامل به عهده بیمه گذار می باشد-4

  

 حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای اعطای نمایندگی حقوقی بیمه چقدر است؟

  پانصد میلیون ریال-1

 ✓ یک میلیارد ریال-2

  دو میلیارد ریال-3

 پنج میلیارد ریال-4

  

کدام یک از نهادهای زیر می تواند در صورت لزوم عالوه بر أخذ اطالعات الزم، دفاتر، اسناد و محل نمایندگی را بازرسی کنند و 

 نماینده مکلف به همکاری الزم در این زمینه است؟

 ✓ ج.ا. ا و یا شرکت های بیمهبیمه مرکزی -1

 کارگزاران بیمه-2

 شورای عالی بیمه-3

 سندیکای بیمه گران ایران-4

  

 جبران کدام یک از تعهدات زیر از محل اعمال جراحی تخصصی نیست؟ 

 گامانایف-1

 جراحی مغز و اعصاب مرکزی و نخاع-2



 پیوند مغز استخوان-3

 ✓ جراحی دیسک ستون فقرات-4

  

 اب از تأخیر در بیمه های باربری چیست؟منظور از اجتن

اقداماتـی اسـت کـه توسـط بیمـه گـذار و یـا بیمـه گـر بـه منظـور نجـات، حفـظ یـا مرمـت و بازیافـت مـورد بیمـه بـه -1

 .عمـل مـی آیـد

یـد بـا سـرعت معقـول و بـه اقدامـات بیمـه گـذار بـرای حمـل کاال در تمـام مـوارد تـا حـدی کـه در کنتـرل وی باشـد با-2

 ✓ .نحـو متعـارف انجـام گیـرد

 .مدتی است که براساس آن بیمه گر موظف است از خسارت بازدید به عمل آورد-3

 مدتی است که براساس آن بیمه گر موظف است خسارت را پرداخت نماید-4

  

 اء پیدایش آن خارج از کشتی است؟در بیمه های دریایی کدام یک از گزینه های زیر جزء خطراتی است که منش

 ✓ غارت دریایی-1

 تغییر مسیر یا سفر کشتی به اجبار-2

 باراتری-3

 به دریا انداختن کاال-4

  

کدام یک از موارد زیر جزء ضوابط اعطای پروانه کارگزاری برای متقاضی پروانه کارگزاری حقیقی، مدیرعامل کارگزاری بیمه حقوقی 

 ه نیست؟و عضو بیمه اى هیئت مدیر

 اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور-1

 سال سن22داشتن حداقل -2

 داشتن حداقل مدرك کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-3

 ✓ سال سابقه فعالیت بیمه ای برای دارندگان مدرك کارشناسی در رشته بیمه3داشتن حداقل -4

  

 نمی توانند در کارگزاری های بیمه سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند؟کدام دسته از افراد زیر 

 کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا و مؤسسات بیمه و اعضای هیئت مدیره آنها-1

 ارزیابان خسارت و اکچوئران رسمی بیمه-2

 افراد دارای سمت های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی-3

 ✓ گزینه الف و ب صحیح است-4

  



اهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه ادارات ر

 .اى از آن را به .......... و .......... تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند

 ✓ مسبب حادثه -زیان دیده -1

 بیمه گر -بیمه مرکزی -2

 کزیبیمه مر -سندیکای بیمه گران-3

 بیمه مرکزی -بیمه گر-4

 

 نیست؟ صنعتی فشار تحت ظروف بیمه استثنائات جزء زیر های گزینه از یک کدام

 هیدرولیکی آزمایش اثر در صنعتی فشار تحت ظروف به وارده خسارت-۱

  ✓صنعتی فشار تحت ظروف شدن متالشی و ترکیدن از ناشی خسارت-۲

 یا شدن متالشی به منجر که درصورتی صنعتی فشار تحت ظروف تدریجی شکل تغییر از ناشی خسارت-۳

 .نگردد آنها ترکیدن

 به منجر که درصورتی صنعتی فشار تحت ظروف شدن متورم خوردن، ترك شدن، الیه الیه از ناشی خسارت-۴

 نگردد آنها ترکیدن یا شدن متالشی

  

 مرکزی بیمه یکارگزار آزمون سواالت نمونه

  

 تحت الحاقیه یا نامه بیمه در توافق صورت در زیر هاى خسارت از یک کدام اتومبیل، بدنه بیمه در

 میگیرند؟ قرار پوشش

. شود می وارد آن به سرعت آزمایش یا رانی اتومبیل سابقه در بیمه موضوع از استفاده علت به که خسارتهایی-۱

✓ 

 شورش از ناشی خسارتهای-۲

 راننده توسط مخدر مواد استعمال علت به صالح ذی مقامات گزارش طبق که حوادثی از ناشی خسارتهای-۳

 .باشد آمده وجود به بیمه موضوع

 شود وارد آن به بیمه موضوع نفع ذی توسط عمداً که هایی خسارت-۴

  

 تحقق علت به دیده حادثه بیمه موضوع از استفاده امکان عدم از ناشی زیان اتومبیل، بدنه بیمه در

  .………پوشش تحت خطرات

 .است جبران غیرقابل خسارتهای جزء-۱



 . ✓بود خواهد پوشش تحت الحاقیه یا نامه بیمه در توافق صورت در و است شده مستثنی خسارتهای جزء-۲

 .بود خواهد جبران قابل وارده خسارت کل درصد۲۲ تا حداکثر-۳

 بود خواهد جبران لقاب وارده خسارت کل درصد۰۲ تا حداکثر-۴

  

 بیمه رسمی کارگزاری آزمون سواالت نمونه

  

 خودداری مطلبی اظهار عمداًاز گر بیمه پرسشهای به پاسخ در گذار بیمه هرگاه اتومبیل، بدنه بیمه در

 را خطر موضوع واقع، خالف اظهارات یا و اظهارنشده مطالب که نحوی به بنماید واقع خالف اظهار یا و

  .………بکاهد گر بیمه نظر در آن اهمیت از یا و تغییردهد

 .بود خواهد بالاثر و باطل انعقاد تاریخ از بیمه قرارداد-۱

 .شد نخواهد مسترد وی به گذار بیمه پرداختی وجوه-۲

 .نماید مطالبه وی از نیز را تاریخ آن تا بیمه حق معوق اقساط تواند می گر بیمه-۳

  ✓است صحیح گزینه سه هر-۴

  

 قصد بدون قرارداد، اعتبار مدت طول در نامه بیمه موضوع نقلیه وسیله اگر اتومبیل، بدنه بیمه در

 این در ذکرشده خطرات از بخشی یا تمام مقابل در دیگری های نامه بیمه یا نامه بیمه موجب به تقلب

  .………پوشش تحت خطرهای وقوع صورت در باشد، شده بیمه قرارداد

 .ندارد خسارت جبران مورد در تعهدی اولیه گر بیمه-۱

 . ✓نماید مراجعه آنان به گرها بیمه بقیه سهم دریافت برای سپس و جبران را خسارت است موظف گر بیمه-۲

 .نماید دریافت را خود خسارت و نماید مراجعه گران بیمه از یکی به دلخواه به تواند می گذار بیمه-۳

 داشت نخواهند وارده ارتخس جبران خصوص در تعهدی گران بیمه از یک هیچ-۴

  

 بیمه پژوهشکده آزمون سواالت نمونه

  

 دارد؟ اى وظیفه چه الکترونیکی پرداخت یا چک از اعم دریافتی های بیمه حق قبال در نماینده

 .نماید واریز مربوط بیمه شرکت بانکی حساب به مالی سال آخر تا-۱

 .نماید واریز مربوط بیمه شرکت بانکی حساب به ماه آخر تا-۲

 واریز مربوط بیمه شرکت بانکی حساب به است کرده دریافت را آنها که اى هفته اداری وقت پایان از قبل-۳

 .نماید



 بیمـه شـرکت بانکـی حسـاب بـه اسـت کـرده دریافـت را آنهـا کـه روزی اداری وقـت پایـان از قبـل-۴

 و نمایـد واریـز وطـهمرب

  ✓نمایـد تحویـل شـرکت آن صنـدوق بـه اسـتثنایی مـوارد در

  

 ضروری دهند می انجام نامه بیمه صدور یا فروش که نماینده کارکنان براى زیر شرایط از یک کدام

 نیست؟

  ✓اولیه سرمایه ریال میلیارد یک حداقل داشتن-۱

 مخدر مواد به اعتیاد عدم-۲

 ایران اسالمی جمهوری تدول تابعیت-۳

 کیفری پیشینه سوء نداشتن-۴

  

 بیمه نمایندگی دوره پایان آزمون سواالت نمونه

  

 شده ارائه نماینده یک وسیله به که اى بیمه صدور تقاضای است مجاز بیمه شرکت صورت چه در

 کند؟ قبول دیگری طریق از را است

 کارگزار مستقیم تقاضای صورت در-۱

 دیگر نماینده کتبی ایتقاض صورت در-۲

  ✓گذار بیمه کتبی تقاضای صورت در-۳

 کارگزار کتبی تقاضای صورت در-۴

  

 کند؟ می توصیف را فوت شرط به عمر بیمه زیر، های گزینه از یک کدام

 در منـدرج سـرمایه بیمـه، حـق دریافـت مقابـل در میکنـد تعهـد بیمهگـر آن در کـه اى بیمـه قـرارداد-۱

 . ✓بپـردازد نفـع ذى بـه معیـن زمـان انقضـای از قبـل شـده بیمـه فـوت صـورت در را نامـه بیمـه

 در را ثابتـی سـرمایه بیمـه، حـق ـتدریاف مقابـل در میکنـد تعهـد بیمهگـر آن در کـه اى بیمـه قـرارداد-۲

 .بپـردازد شـده بیمـه حیـات شـرط بـه و بیمـه مـدت انقضـای

 ســرمایه بیمــه، حــق دریافــت مقابــل در میکنــد تعهــد گــر بیمــه آن در کــه اى بیمــه قــرارداد-۳

 .بپـردازد شـده بیمـه حیـات شـرط بـه و بیمـه مـدت انقضــای از قبــل را ثابتــی

 در را بیمـه سـرمایه بیمـه، حـق دریافـت مقابـل در میکنـد تعهـد گـر بیمـه آن در کـه اى بیمـه قـرارداد-۴

 بپـردازد مـدت انقضـای از پـس او حیـات یـا و بیمـه مـدت طـول در شـده بیمـه فـوت صـورت



  

 بیمه نمایندگی دوره پایان آزمون منابع

  

 می ج.ا.ا مرکزی بیمه نباشد کافی بیمه شرکت یک در زندگی هاى بیمه ریاضی ذخیره که مواردی در

 :تواند

 .دهد تقلیل آتی هاى سال های نامه بیمه براى را بیمه شرکت ریاضی ذخیره محاسبه در منظور سود نرخ-۱

 .نماید گزارش بیمه عالی شورای به را مراتب-۲

 .دهد پیشنهاد بیمه شرکت به را اختیاری و جدید نرخ-۳

  ✓است صحیح ب و الف گزینه-۴

  

 است؟ صحیح عمر هاى بیمه مورد در زیر عبارات از یک کدام

 از حاصل منافع۵۰ % حداقل در را خود گذاران بیمه زندگی، هاى بیمه انواع در مکلفند بیمه مؤسسات-۱

 .نمایند سهیم مذکور هاى بیمه معامالت مجموع

 گـذاران بیمـه زمانـی، فـوت خطـر بیمـه در جـز زندگـی هـاى بیمـه انـواع در مکلفنـد بیمـه مؤسسـات-۲

 .نماینـد سـهیم مذکـور هـاى بیمـه معامـالت مجمـوع از حاصـل منافـع۵۰ % حداقـل در را خـود

 گـذاران بیمـه زمانـی، فـوت خطـر بیمـه در جـز زندگـی هـاى بیمـه انـواع در مکلفنـد بیمـه مؤسسـات-۳

 . ✓نماینــد ســهیم مذکــور هــاى بیمه معامـالت مجمـوع از حاصـل منافـع۵۰ % حداقـل در را خـود

 از حاصل منافع۵۰ % حداقل در را خود گذاران بیمه زندگی، هاى بیمه انواع در مکلفند بیمه مؤسسات-۴

 نمایند سهیم مذکور هاى بیمه معامالت مجموع

  

 قرار .ا.ا ج مرکزی بیمه تأیید مورد مقررات و قوانین از عمر بیمه فروش نماینده تخلف که صورتی در

  .………بیمه شرکت گیرد،

 .کند می محدود را نماینده فعالیت-۱

 .نماید می ماقدا نماینده با خود قرارداد فسخ به نسبت-۲

 .کند می معلق را نماینده فعالیت-۳

  ✓است پذیر امکان فوق هاى گزینه از هریک ج.ا.ا مرکزی بیمه اعالم حسب-۴

  

 مرکزی بیمه نمایندگی آزمون سواالت نمونه رایگان دانلود

  



 نیست؟ صحیح ۴۵ نامه آیین مفاد مورد در زیر هاى گزینه از یک کدام

 . ✓دارد امهن بیمه صدور حق نماینده-۱

 .باشد نمی کار محل داشتن به ملزم فروش نماینده-۲

 .دهد تحویل شرکت به مستقیماً را دریافتی بیمه پیشنهادات است موظف فروش نماینده-۳

  باشد نمی فروش نمایندگان به نامه بیمه صدور اجازه اعطای به مجاز بیمه شرکت-۴

  

 پزشکی، تشخیص آزمایشهای شامل آزمایشگاهی خدمات های هزینه جبران تکمیلی، درمان بیمه در

 سقف با فیزیوتراپی و قلب نوار رادیوگرافی، انواع پزشکی، ژنتیک و شناسی آسیب یا پاتولوژی

 .است پاراکلینیکی های هزینه جبران تعهدات در شده بیمه هر برای سالیانه پایه ………

  ✓اتتعهد درصد۱۲

 تعهدات درصد۲۲

 تعهدات درصد ۰۲

 تعهدات درصد۰

 


