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  كيليك مدرسهكانال و سايت 

  

  و قوانين آن بيمهآشنايي با امور   3آزمون 4سري 

  

  

  

  .......در بيمه هاي مسئوليت بيمه گزار موظف است در صورت وقوع خطر فوت ، حداكثر ظرف -70
  از تاريخ وقوع حادثه و به صورت ............ بيمه گر را مطلع نمايد 

  كتبي -هفته 2
  

 مسئوليت كيفري عبارتست از ..............-71

  فرد يا افرادي كه بر اثركردار يا و رفتار خود نظم را مختل و جامعه را متضرر كنند
  

 زماني ساده چيست؟علت نام گذاري بيمه عمر زماني به بيمه عمر  .1

  فقط خطر مرگ را تحت پوشش قرار مي دهد.
  

در بيمه نامه متصديان حمل و نقل، صاحبان كاال نقش مهم و موثري در انتخاب بيمه گر دارند ولي  .2
 متصديان حمل و نقل بايد خسارت را جبران كنند.

  نادرست
  

درصد بيشتر از نرخ سود فني مورد عمل  4وام داده شده از بيمه گر به بيمه گزار حداقل  نرخ كارمزد .3
 در محاسبه حق بيمه خواهد بود.

  درست
  

 خطرات تحت پوشش بيمه حوادث كدامند؟ .4

فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از حادثه،  پرداخت غرامت 
  روزانه

@KilikMadrese  

  (ضمن خدمت، بخشنامه، همگام،سناد ،...)

 

 كانال ويژه ضمن خدمت بيمه
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از نند اتونمييافت مي نمايند وري، وام درضري هاوق صنداز كه ورش پرزش و موآنشسته زبان كناركا .5

 ند.دمند گره بهرعمر مانده بدهكار، بيمه نامه ي ياامز

  نادرست
  

سال  60نفر،  1000در بيمه هاي درمان گروهي، حداكثر سن بيمه شده براي گروه هاي كمتر از  .6
گر ميتواند با دريافت حق بيمه اضافي، پوشش بيمه درماني  سال، بيمه 60است و براي سن بيش از 

 را ادامه دهد.

  درست
  

 
  ست.اخت حقبيمه دامتعهد به پره و كر شدذبيمهنامه ت وي در ست كه مشخصاا............. شخصي  .7

  بيمه گزار
  

 حق بيمه كاركنان ساختماني برچه اساسي محاسبه و پرداخت مي شود؟ .8

  متراژ كل زير بنا
  

در انواع بيمه هاي زندگي بجز بيمه خطر فوت زماني بيمه گزار مي تواند در صورت تشكيل ذخيره  .9
 رياضي ، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه نامه خود را نمايد.

  درست
  

زمان  در كدام بيمه عمر ، بيمه گر متعهد مي شود سرمايه بيمه را در صورت فوت بيمه شده طي يك .10
مقرر به استفاده كنندگان بيمه پرداخت كند و درصورتي كه بيمه شده پس از آن زمان، زنده بماند 

 سرمايه بيمه نامه را به بيمه گزار پرداخت مي كند؟

  بيمه هاي عمر مختلط
  

 در بيمه نامه هاي مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي بيمه گزار صاحب كاال است. .11

  نا درست
  

يمه ميزان پوشش براي بازه هاي كمتر از يك سال است و نرخ آن درصدي از نرخ هاي در كدام ب .12
 بيمه ساالنه مي باشد.

  حوادث كوتاه مدت
  

 درصد كل هزينه هاي درماني مربوط مي باشد. 30در بيمه هاي درمان گروهي حداقل فرانشيز  .13

  نادرست
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نور، مدت بيمه نامه يكسال كامل است كه از ساعت  در بيمه حوادث مربوط به كاروان هاي راهيان .14

 شهريور سال بعد خاتمه مي يابد. 31شهريور هر سال آغاز و در ساعت صفر  31صفر روز 

  درست
  

 عوامل تأثير گزار در نرخ حق بيمه كدامند؟ .15

  سن ،جنسيت و حرفه
  

 
از نرخ سود فني مورد عمل  درصد بيشتر 4نرخ كارمزد وام داده شده از بيمه گر به بيمه گزار حداقل  . 16

  در محاسبه حق بيمه خواهد بود.
  درست

  
 بيمه عمر زماني زيرمجموعه كدام يك از بيمه هاي زير است؟ .17

  بيمه هاي عمر به شرط فوت
  

 
  موضوع بيمه مسئوليت منحصربه مسئوليت مدني نيست . .18

  نادرست
  

بيمه نامه مسئوليت مدني مسئولين فني بيمارستان ها و كلينيك ها ، زيرمجموعه كدام يك از انواع  .19
 بيمه نامه هاي مسئوليت است؟

  بيمه مسئوليت عمومي
  

 بيمه هاي درمان تامين اجتماعي و بيمه همگاني از نوع بيمه ......................... هستند. .20

  درمان دائمي
  

ردي مانند ترس و بي خوابي تا جايي كه منشاء عضوي نداشته باشد مي تواند در بيمه حوادث موا .21
 جزء موارد تعهد بيمه گر قرار گيرد.

  نادرست
  

سال در بيمه درمان گروهي تحت پوشش اصلي بيمه  70سال و باالي 7هزينه همراه بيماران زير  .22
 است.

  درست
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سي ساچه اماني بر و درپزشكي ي بخش هزينه هاات تعهدزان ،موآنش ادث دابيمه نامه حوح طردر   .23

  دد ؟خت مي گرداثه پردحان مادر ز
  خصوصيولتي دوبخش در عالي بيمه سالمت راي شوب مصوي  تعرفه هابر اساس 

  
 

  در بيمه عمر جامع، بيمه گذار از معافيت هاي ماليات بر درآمد و ماليات ارث برخوردار است. .24
  درست

  
 ك دندانپزشك از نوع ................. است .مسئوليت ي .25

  مسئوليت حرفه اي
  

 در بيمه نامه هاي مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي بيمه گزار صاحب كاال است. . 26

  نا درست
  

به مجموع قسمت پس اندازي حق بيمه بعالوه سود سرمايه گذاري ناشي از آن در هر زمان ..........  .27
 مي شود.گفته 

  ذخيره رياضي
  

 بيمه .................... در برگيرنده جبران تمامي هزينه هاي درماني اعم از سرپايي و بيمارستاني است. .28

  تأمين جامع درماني
  

سال در بيمه درمان گروهي تحت پوشش اصلي بيمه  70سال و باالي 7هزينه همراه بيماران زير  .29
 است.

  درست
  

به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع بيمه باشد، در شمول تعهدات بيمه حوادث اگر بيماري يا ابتال  .30
 است.

  درست
  

در كدام نوع بيمه سرمايه بيمه با توجه به ماهيت بيمه نامه در طول مدت بيمه بصورت نزولي مي  .31
 باشد؟

  بيمه عمر مانده بدهكار
  

 مي شود.بيمه عمر زماني به علت مدت معين پوشش ، بيمه عمر موقت ناميده  .32
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  درست
  

فعاليت هايي مثل جوشكاري، نجاري، كارخانجات ، صنعت معدن و آهن زيرمجموعه كدام بيمه نامه  .33
 مسئوليت مي شوند؟

  بيمه مسئوليت كارفرما مقابل كاركنان خدماتي و صنعتي
  

 موضوع بيمه مسئوليت منحصربه مسئوليت مدني نيست . .34

  نادرست
  

، اگر فرد بيمه شده در طول مدت بازپرداخت وام فوت كند، بيمه گر كل  ----------عمر  در بيمه .35
 بدهي را به وام دهنده يا بانك پرداخت مي كند.

  اعتبار
  

سال در بيمه درمان گروهي با پرداخت حق بيمه اضافه ، قابل بيمه  70تا  7هزينه همراه بيماران بين  . 36
  شدن است.

  درست
  

اقي كه  ناگهاني  و شديد بوده و  مستقيما يا غير مستقيم بر اثر يك نيروي خارجي حادثه  يعني  اتف .37
 و بدون  اراده بيمه شده سبب جراحت يا آسيب بدني وي شود.

  نادرست
  

 كدام مورد جز خطرات اصلي تحت پوشش بيمه حوادث است؟ .38

  ثهدحااز ناشي ت فو
  

مبناي اصلي ايجاد بيمه ...........................اختالف زياد بين تعرفه هاودستورالعملهاي صادره توسط  .39
مراكزدولتي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باهزينه هايي است كه عمالً درمراكزدرماني 

 خصوصي وجود دارد .

  درمان تكميلي(گروهي)
  

 گزار به چه معناست؟ احراز مسئوليت بيمه .40

  بيمه گر مسبب حادثه شناخته شود.
  

در انواع بيمه هاي زندگي بجز بيمه خطر فوت زماني بيمه گزار مي تواند در صورت تشكيل ذخيره  .41
 رياضي ، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه نامه خود را نمايد.
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  درست
  

 تعهدات بيمه گر خارج است.در بيمه حوادث هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده از  .42

  درست
  

 
در كدام نوع بيمه سرمايه بيمه با توجه به ماهيت بيمه نامه در طول مدت بيمه بصورت نزولي مي  .43

  باشد؟
  بيمه عمر مانده بدهكار

  
هزينه هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه نمي تواند توسط  بيمه گر به پوشش هاي تكميلي بيمه نامه  .44

 قابل كاركنان ، اضافه شوند .مسئوليت كارفرما در م

  نادرست
  

 جهت پرداخت وام به بيمه گزار حداقل زمان سپري شده از بيمه نامه .............. است. .45

  سال 2
  

 
سال در بيمه درمان گروهي تحت پوشش اصلي بيمه  70سال و باالي 7هزينه همراه بيماران زير  . 46

  است.
  درست

  
ت كه مشخصاان است يراسالمي ري اجمهوي بيمه مركزاز فعاليت ز مجوداراي بيمه  .............شركت .47

ساير ادث و حوري و بيمااز حي ناشي اجربيمارستاني، هزينه ان جبره  و شددرج بيمهنامه آن در 
 ي تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در بيمه نامه به عهده دارد.هزينه ها

  بيمه گر
  

 
  حق بيمه و سرمايه بيمه عمر جامع، انعطاف وجود دارد. در كاهش يا افزايش پرداخت .48

  درست
  

  
 مسئوليت به معناي درخواست كردن و بازخواست كردن، است. .49

  نادرست
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  در بيمه نامه هاي ....................................بيمه گزار شركت حمل و نقل كاال مي باشد. .50

  مسئوليت متصديان حمل و نقل
  

 
نامه ........... ، دو بخش حمايتي و سرمايه گذاري وجود دارد كه به صورت جدا ولي در يك  در بيمه .51

  بسته به مشتري معرفي مي شوند.
  بيمه عمر جامع

  
 

سال در بيمه درمان گروهي با پرداخت حق بيمه اضافه ، قابل بيمه  70تا  7هزينه همراه بيماران بين  .52
  شدن است.

  درست
  

در كدام بيمه ميزان پوشش براي بازه هاي كمتر از يك سال است و نرخ آن درصدي از نرخ هاي  .53
 بيمه ساالنه مي باشد.

  حوادث كوتاه مدت
  

 
دربيمه حوادث ، در صورتي كه شغلي در سيستم تعريف نشده باشد شركت بيمه گر با هماهنگي  .54

  ه خواهد نمايد.بيمه مركزي  مي تواند شغل مربوطه را به سيستم خود اضاف
  درست

  
فعاليت در به كارو ثه قادحاوز يا برري و ليل بيمادبه در كدام بيمه درمان، اگر بيمه شده  .55

به در گي قادفتار اكااز ليل دبه ه مبلغي كه بيمه شددل معااي ماهانه و هفته گي ي مستمر،نباشد
 دارد؟يافت مي درنيست آن تامين 

  تأمين جامع درماني
  

  
  ه عمر زماني....................................... است.از معايب بيم . 56

عدم وجود حق بازخريد و سرمايه بيمه نامه ، فقدان پوشش هاي مناسب در صورت حيات بيمه گزار تا پايان 
  مدت قرارداد
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 در بحث بيمه مسئوليت ،مسئوليت اخالقي جايگاهي ندارد. .57

  درست
  

حادثه ي غيرعمدي شود ومدير ، مسئول شناخته شود،اين  اگر در مدرسه اي دانش آموزدچار .58
 مسئوليت از نظر بيمه چه نوع مسئوليتي است ؟

  مسئوليت مدني
  

بيمه  در انواع بيمه هاي زندگي بجز بيمه خطر فوت زماني موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريدي .59
درصد ذخيره رياضي بيمه نامه است با رعايت شرايط بيمه نامه صادره  80نامه را كه حداقل معادل 

 پرداخت نمايد.

  نا درست
  

 
  سال مي باشد. 75سال و در بيمه ..................... تا  70سقف سني بيمه شدگان در بيمه .....................تا  . 60

  ثبيمه  حواد     -بيمه عمر    
  

 درصد كل هزينه هاي درماني مربوط مي باشد. 30در بيمه هاي درمان گروهي حداقل فرانشيز  . 61

  نادرست
  
  

فق نامه سن اتوت مدل طودر كه  ادي فرن، اكناركازان و موآنش زاد دامان ماادث و دربيمه حودر  . 62
  سال تجاوز كند، تحت پوشش بيمه نخواهند بود. 70از نها آ

  نادرست
  

 بيمه هاي درمان تامين اجتماعي و بيمه همگاني از نوع بيمه ......................... هستند. . 63

  درمان دائمي
  

  بيمه شدگان اين بيمه نامه بدون در نظر گرفتن سقف سني از مزاياي آن بهره مند خواهند شد-
  بيمه عمر و حواث مصوب كاركنان دولت

  
مانند ترس و بي خوابي تا جايي كه منشاء عضوي نداشته باشد مي تواند جزء موارد تعهد بيمه  در بيمه حوادث مواردي-

  گر قرار گيرد
  نادرست
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  نرخ سود فني را كدام ارگان بازنگري مي كند؟-67
  بيمه مركزي

  
در بيمه حوادث در صورت فوت بيمه شده بعلت حادثه ناشي از عمد ذينفع ، بيمه گر متعهد به پرداخت سهم ساير -

  خواهد بودنافراد ذينع در سرمايه 
  نادرست

    
مبلغ سرمايه بيمه شده به عنوان غرامت پرداخت مي  %95در بيمه حوادث ، در صورت نقص عضو و از كار افتادگي دائم 
  گردد

  نادرست
  
  
  

  كيليك مدرسهكانال و سايت 

  

 نرم افزار ويژه دوره بيمه را از كانال باال دريافت كنيد

 @KilikMadrese  

  (ضمن خدمت، بخشنامه، همگام،سناد ،...)
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