
 

 پاسخ سوال

های متعدد حمل   كلیه  كه مانیز تا داخلی نقل و حمل عمومی های نامه بیمه  

 دارای اعتبار هستند.نرسد ن به  پايامندرج در بیمه نامه 
 درست

بازكردن دربوسیله كلیدتقلبی از موارد دزدی با شکست حرز محسوب نمی  

 باشد
 نادرست

برای جبران خسارت جانی بیمه نامه شخص ثالث، كپی برابر اصل كروكی  

 حادثه الزامی نیست. 
 نادرست

 خسارت مالی و جانی شخص ثالث كدام نوع خسارت را جبران می كند؟بیمه نامه   

 اماكن اموزشی بیمه نامه طرح فرهنگ  كدام گزينه را تحت پوشش قرار می دهد؟ 

پروژه های احداث اسکله های نفتی در بیمه تمام خطر پیمانکاران تحت  

 پوشش بیمه مهندسی قرار می گیرد.    
 درست

م خسارت  در بیمه شخص ثالث اتومبیل از سال تعرفه های تخفیف عد 

 هشتم به بعد چه قدر است؟
70% 

جزر و مد و پیشروی سطح دريا در بیمه سیل و طغیان آب درياها و رودخانه  

 ها ، جز تعهد بیمه گر هستند.
 نادرست
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وارده به اموال از آب يا وسیله ديگری كه برای خسارت يا تنزل قیمت  

خاموش كردن آتش به كار برده شده باشد، در تعهد بیمه آتش سوزی 

 است.

 درست

هر از نیست قبل ز نیاار بیمه گذداخلی ،نقل و حمل در بیمه نامه های عمومی  

 نمايدم عالرا اسرمايه تحت پوشش و سیله نقلیه ت وحمل مشخصا
 نادرست

 خسارات فیزيکی و مالی در بیمه های آتش سوزی ..................... مورد تامین قرار می گیرد  

طبق كدام قاعده ی در حمل دريايی ، فروشنده عالوه بر فروش جنس تعهد  

می كند كه كاال را بیمه كرده و آن را در مقصد و در نقطه معین )انبار 

 خريدار( تحويل خريدار دهد؟
cif 

500000حداقل  و % 10 نشیز خسارت اول چند درصد مبلغ خسارت و حداقل چند ريال است؟فرا   

 زنگ زدگی كدام مورد جزو پوششهای بیمه تمام خطر پیمانکاران محسوب نمی شود؟ 

اگرسرقت بصورتی باشدكه حرزآن شکسته نشود هم بازتحت پوشش بیمه 

 دزدی وسرقت قرار میگیرد
 نادرست

 غلط نامه اتش سوزی برای واحد های صنعتی وجود ندارد امکان صدور بیمه

 نادرست سوزی بیمه كرد؟انفجار ظروف تحت فشار نمی توان در بیمه آتش



 

 

 خطرات اصلی و خطرات طبعی)اضافی( انواع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی كدام اند

است كه اينکوترمز راه حل های استاندارد و هماهنگ از قبل طراحی شده ای 

میتواند به عنوان راهکار حرفه ای تکالیف بیمه گر را در هر معامله مشخص 

 نموده و وظیفه هر طرف به صورتی استاندارد در آن تشريح میگردد

 صحیح

باز كردن در بوسیله كلید تقلبی از موارد دزدی يا شکست حرز محسوب 

 نمی شود.
 نادرست

الث، در تمام موارد، كروكی و برای جبران خسارت مالی بیمه نامه شخص ث

 گزارشات مقامات انتظامی الزامی است.
 نادرست

بموجب پوشش مسئولیت مالی در برابر همسايگان كدام نوع خسارت وارده 

 به اماكن مجاور محل مورد بیمه و اموال مستقر در آنها تامین میگردد
 .آتش سوزی، انفجار ، ترکیدگی لوله آب و فاضالب ناشی شده باشد 

كه را تی ريا خسات پیمانکاران، جبران زيان الآماشین ات و بیمه تجهیز

ت وارد آيد، را برعهده الآبه ماشین زمان نگهداری يا ر و قع تعطیل كادرمو

 ندارد. 

 نادرست

ت پیمانکاران، خطر سرقت كلی را تحت پوشش الآماشین ات و بیمه تجهیز

 قرار می دهد.
 غلط



 
 

 

خسارت های ناشی از حوادث رانندگی وارد به بیمه اتومبیل جبران كننده 

 اتومیبل و يا سرنشین آن و اشخاص ثالث می باشد
 درست

بیمه ای است كه پروژه های درحال احداث تأسیساتی و سازه ای كه ارزش 

اقالم مورد نصب در آنها از ارزش مصالح بیشتر می باشد را تحت پوشش 

 قرار میدهد.

 بیمه تمام خطر نصب

 وقوع انقالب صنعتی در قرن هجدهم   بیمه آتش سوزی چه زمانی تاسیس گرديد

بیمه باربری داخلی ،خطرات اضافی در شرايط خصوصی بیمه نامه آورده می 

 شود؟
 درست

 غلط بیمه تمام خطر پیمانکاران در دسته اموال در حال بهره برداری است

حال احداث تاسیساتی بیمه تمام خطرنصب بیمه ای است كه پروژه های در

وسازه ای كه ارزش اقالم مورد نصب درآنهاازارزش مصالح بیشتراست 

 راتحت پوشش قرار میدهد

 درست

بیمه گزار می تواند اموال و دارای های خود را به طور مستقل از خطرات 

 اضافی مثل باليای طبیعی، تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار دهد.
 نادرست



 

دارنگان وسائط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث تنها بیمه مسئولیت مدنی 

 خسارات مالی را جبران می كند
 غلط

 بیمه های حمل و نقل داخلی  بیمه نامه با پوشش باز از انواع كدام نوع بیمه می باشد

بیمه نامه بدنه اتومبیل سه خطر اصلی ؛ حادثه ، سرقت ، تصادف را پوشش 

 می دهد
 نادرست

جبران خسارتهای ناشی از حوادثی است كه برای اتومبیل مورد بیمه رخ  بیمه نامه بدنه اتومبیل شامل ................................

 می دهد، می باشد

بیمه نامه ثالث به دو گروه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسايط نقیله در 

 تقسیم می شوندمقابل اشخاص ثالث و بیمه حوادث راننده مسبب حادث 
 درست

بیمه نامه حوادث ، راننده مسبب حادثه رانندگی را تحت پوشش قرار می 

 دهد
 درست

بیمه نامه شخص ثالث، راننده مسبب حادثه رانندگی را نیز تحت پوشش 

 دهدقرار می
 نادرست

 مسکونی فرهنگیانمنازل  بیمه نامه مهر فرهنگیان  كدام گزينه را تحت پوشش قرار می دهد؟



 

بیمه نامه های عمومی حمل و نقل داخلی برای مدت معین دارای اعتبار 

 هستند.
 نادرست

بیمه نامه های عمومی حمل ونقل داخلی تازمانیکه كلیه حملهای متعدد مندرج 

 دربیمه نامه به پايان نرسد دارای اعتبارهستند
 درست

پروژه احداث سد و تونل در بیمه تمام خطر پیمانکاران تحت پوشش بیمه 

 مهندسی قرار میگیرد
 درست

پروژه های احداث اسکله های نفتی دربیمه تمام خطرپیمانکاران تحت 

 پوشش بیمه مهندسی قرارمیگیرد
 درست

پوشش های بیمه تمام خطر پیمانکاران باپوشش های بیمه تمام خطرنصب 

 يکسان است
 درست

تعرفه تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث برای سال سوم چند درصد 

 است؟
20% 

تعرفه های تخفیف عدم خسارت در سال چهارم و هفتم به ترتیب عبارت 

 است از
%60-%30 



 

تلف يامعیوب شدن مال درهنگام نجات دادن آن ازحريق تحت پوشش بیمه 

 آتش سوزی قرارنمیگیرد
 نادرست

 درست استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران است  توقف كار از

 غلط توقف كار از استثنائات بیمه تمام خطر نصب نمیباشد

جبران خسارت سرقت درجا لوازم و قطعات وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه، از 

 بیمه بدنه عادی پرداخت نمی شود.
 درست

 د جبران خسارت كدامیک از موارد زير در تعهد بیمه آتش سوزی نمی باشد

 تولید حرارت خود به خود جبران خسارت كدامیک از موارد زير در تعهد بیمه آتش سوزی نمی باشد؟

جبران خسارت ناشی از خطرات اضافی در بیمه آتش سوزی معموال شامل 

 فرانشیز میشود
 غلط

عقه و انفجار در بیمه آتش سوزی شامل فرانشیز جبران خسارت ناشی از صا

 میشود
 درست

جر و مد و پیشروی سطح دريا در بیمه سیل و طغیان آب دريا و رودخانه ها 

 جز تعهد بیمه گر هستند 
 غلط



 

جريان خسارت ناشی از باليای طبیعی وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه ، از بیمه 

 بدنه پرداخت نمی شود
 درست

های قابل ارائه در زمینه بیمه های مهندسی به كدام موارد  جواب پوشش

 تعلق دارد؟
 اموال در حال نصب ، اموال در حال بهره برداری

خريدار هیچ مسئولیتی در مقابل حمل كاال ندارد و در واقع كلیه هزينه ها و 

 تعهدات به عهده فروشنده است حداكثر مسئولیت ها برای فروشنده .
DDP 

 نادرست خسارات ناشی از تخمیر شدن در تعهد بیمه گر بیمه آتش سوزی است.

خسارات ناشی از رانش زمین هم تحت پوشش خطر ريزش چاه  قرار می 

 گیرد.
 نادرست

خسارات ناشی از ترک خوردگی و دودزدگی اگر ناشی از آتش سوزی باشد 

 در تعهد بیمه گر بیمه آتش سوزی است.
 درست

به ظروف تحت فشارصنعتی ناشی ازانفجاراين ظروف تحت  خسارات وارده

 پوشش بیمه نامه آتش سوزی معمولی قرار میگیرد
 نادرست

خساراتی كه در اثر.....صاعقه و يا در اثر .....صاعقه تولید شوند خسارات 

 مستقیم صاعقه هستند كه تحت پوشش بیمه آتش سوزی است
 نیروی-حرارت مستقیم



 

فرسودگی و شکست هم تحت پوشش خطر خسارات خسارت ديگ ناشی از 

 ناشی از ريزش مواد مذاب است
 نادرست

خسارت ناشی از دفرمه شدن تجهیزات داخلی ظروف تحت فشار صنعتی 

 تنها در قالب يک خطر اضافی تحت پوشش بیمه اتش سوزی قرار می گیرد
 درست

حادثه خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع 

 تحت پوشش بیمه نامه بدنه اتومبیل است.
 نادرست

خسارت ناشی از كشیدن میخ و ساير اشیا مشابه روی بدنه موضوع بیمه می 

 تواند به بیمه نامه بدنه الحاق شود.
 درست

خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای,از موارد 

 قابل جبران در بیمه نامه بدنه است.
 نادرست

خسارت های وارد به اتومبیل در حین گريز از تعقیب مقامات انتظامی در 

 صورتی كه اتومبیل تحت تصرف متصرفین غیرقانونی باشد قابل جبران است
 نادرست

خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره,سريع االشتعال 

 بدنه, نمی باشد.ويا اسیدی,موارد تکمیلی و الحاقی به بیمه نامه 
 نادرست



 

خسارت وارد به موضوع بیمه از حريق اگر چه حريق در نزديکی آن واقع 

 شده باشد تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار نمی گیرد
 نادرست

خسارت وارده به اشیا داخل منبع حرارتی كنترل شده يا به بدنه آن جزو 

 خسارات بیمه آتش سوزی محسوب نمی شود
 درست

ده به اشیاء داخل منبع حرارتی كنترل شده يا به بدنه آن جزو خسارت وار

 خسارات بیمه آتش سوزی محسوب نمی شود
 درست

خسارت وارده در حین سرقت به اتومبیل مورد بیمه بدنه از اين محل قابل 

 جبران است
 درست

برای خسارت يا تنزل قیمت وارده به اموال از آب يا وسیله ديگريکه 

خاموش كردن آتش به كار برده شده باشد، در تعهد بیمه آتش سوزی است 

. 

 درست

خسارتهای جانی ويا مالی وارد به اشخاص ثالث در پروژه های در حال 

احداث عمرانی و ساختمانی كه ارزش اقالم مورد نصب بیشتر می باشد,تحت 

 پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران قرار دارد.

 درست



 

ای وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره سريع االشتعال خسارته

 ويا اسیدی جز موارد تکمیلی والحاقی به بیمه نامه بدنه نمی باشد
 نادرست

 شامل حريق، انفجار و صاعقه. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی كدامند

 خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی می توانند از يکديگر تفکیک

 شوند؟
 نادرست

در اصطالح بیمه، .................به معنی سرقتی است كه با برداشتن يا كنار زدن 

 مانعی ،يا بکار بردن اهرم زور وقدرت وفشار همراه باشد
 شکست حرز

 1939 در آلمان چه سالی قانونی مشابه قانون ترافیک جاده ای به تصويب رسید

 فیزيکی و مالی در بیمه آتش سوزی چه خسارت هايی تامین می گردد

در بیمه تمام خطر نصب بیمه گذار میتواند دوره آزمايش و نگهداری را نیز 

 تحت پوشش قرار دهد
 درست

در بیمه سقوط هواپیما و هلیکوپتر چنانچه اجازه فرود شی پروازی در محل 

مه گر مسئول جبران خسارت مورد بیمه توسط بیمه گزار صادر گردد بی

 نخواهد بود. 

 درست



 

در بیمه نامه آتش سوزی معموال خطرات اصلی شامل فرانشیز ...........و 

 خطرات اضافی شامل فرانشیز............
 نیست -است

در بیمه نامه شخص ثالث مخصوص فرهنگیان چند در صد تخفیف گروهی 

 در حق بیمه كل لحاظ می شود؟
 ( %2,5دو و نیم )

در بیمه نامه های پوشش باز حمل و نقل داخلی ، بیمه گذار نیاز نیست قبل از 

 هر حمل مشخصات وسیله نقلیه و سرمايه تحت پوشش را اعالم نمايد
 درست

در بیمه نامه های عمومی حمل و نقل داخلی برای مدت معین دارای اعتبار 

 هستند
 درست

 خسارت های فیزيکی و مالی در بیمه های آتش سوزی............مورد تامین قرار می گیرد.

در بیمه های باربری داخلی خطرات اضافی در شرايط خصوصی بیمه نامه 

 اورده می شود
 درست

در خسارتهای بیمه بدنه فرهنگیان برای كدام گزينه فرانشیز گواهی نامه 

 كسر نمی گردد؟
 زير سه سال گواهینامه های

 براساس قوانین حاضر بیمه نامه مشمول تخفیف عدم خسارت در صورت عدم استفاده از كارت های بیمه شخص ثالث چه اتفاقی می افتد



 

در صورتیکه وسیله نقلیه ی دارای بیمه بدنه سرقت و سپس كشف شود، 

 .جبران خسارت لوازم به سرقت رفته اتومبیل از بیمه بدنه پرداخت نمی شود
 نادرست

در كدام انواع بیمه نامه حق بیمه ساالنه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث 

 آن و خطرهای بیمه شده محاسبه می شود؟
 بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

در كدام بیمه نامه بیمه گر خسارات واقعی يا زيان هايی را كه شامل از دست 

هزينهاست را جبران می  دادن سود به جهت كاهش عملیات و يا افزايش

 نمايد؟

 بیمه وقفه در فعالیت

در كدام بیمه، بیمه گر متعهد می گردد كلیه خسارات و هزينه های ناشی از 

توقف تولید در اثر بروز يکی از خطرات مورد تعهد در بیمه های آتش 

 سوزی را طی دوره غرامت را تحت پوشش قرار دهد؟

 پوشش خطر عدم النفع

در كدام قاعده اينکوترمز خريدار هیچ مسئولیتی در مقابل حمل كاال ندارد و 

 در واقع كلیه هزينه ها و تعهدات به عهده فروشنده اسیت
DDP 

 بیمه ترانزيت در كدام نوع بیمه ، ايران در مسیر حمل قرار می گیرد ؟

مل ست كادر كدام نوع بیمه ، بیمه گزار قبل از هر يک از حمل كاالها بايد لی

 و مشخصات كاال را به اطالع بیمه گر برساند.
 بیمه نامه عمومی



 

در كدام نوع بیمه نامه حق بیمه ساالنه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث 

 آن و خطرهای بیمه شده محاسبه میشود
 بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 

نک كه طبق عقود در كدام نوع بیمه نامه كلیه اموال و دارای های مشتريان با

 اسالمی جز وثايق و دارای های بیمه گزار محسوب می شود؟
 بیمه نامه مرهوناتی

در كدام نوع بیمه نامه می بايست بطور قطع به نوع فعالیت انجام شدنی در 

محل مورد بیمه و كاال و موادی كه در محل مورد بیمه در معرض فروش يا 

 مورد استفاده است دقیقا اشاره شود؟

 مه اتش سوزی غیر صنعتیبی

 بیمه ترانزيت در كدام نوع بیمه، ايران در مسیر حمل قرار می گیرد؟

در هنگام بروز حادثه چند برش از كارت بیمه  جدا و جهت پرداخت 

 خسارت ضمیمه پرونده خسارتی می گردد؟
 بیمه شخص ثالث

توقف ازدركدام بیمه بیمه گرمتعهد میگردد كلیه خسارات وهزينه های ناشی 

تولیددراثربروز يکی ازخطرات مورد تعهددربیمه های آتش سوزی راطی 

 دوره غرامت راتحت پوشش قراردهد

 پوشش خطر عدم النفع يا وقفه در فعالیت

 به میزان يک سوم از ديه كامل  ديه درماههای حرام .................افزايش می يابد



 

سته ريسک های بیمه ناپذير زلزله از دسته ريسک های فاجعه امیز و از د

 است
 درست

زمان پايان اعتبار بیمه نامه باربری صادراتی و وارداتی در حمل و نقل هوايی 

 روز از تاريخ  تخلیه كامل كاال از فرودگاه مقصد می باشد60بمحض انقضا 
 غلط

 نادرست سرقت تمام قطعات از پوشش های اصلی بدنه اتومبیل است.

داشتن يا كنار زدن مانعی يا بکار بردن اهرم زور و سرقتی است كه با بر

 قدرت و فشار همراه باشد
 شکست حرز

، موظف اند هم زمان با صدور  67شركت های بیمه بر اساس آيین نامه 

بیمهنامه شخص ثالث راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را نیز با رعايت مفاد 

 تحت پوشش بیمه حادثه قرار دهند

 درست

 غلط میان تهی تحت پوشش بیمه شکست شیشه قرار میگیرند شیشه های

طبق ........ كلیه دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمینی ، يدک كش ، انواع 

تريلر متصل به وسايل مزبور وقطارهای راه آهن مسئول جبران خسارت های 

 بدنی و مالی هستند

 ماده يک قانون بیمه شخص ثالث



 

طبق كدام قاعده در حمل دريايی فروشنده عالوه بر فروش جنس تعهد 

میکند كه كاال را بیمه كرده و آن را در مقصد و در نقطه معین )انبار 

 خرديدار( تحويل خريدار دهد

CIF 

طبق ماده يک قانون بیمه شخص ثالث، كلیه دارندگان وسايل نقلیه موتوری 

............. هستند كه در اثر حوادث زمینی، مسئول جبران خسارتهای ......

 وسايل نقلیه مزبور و يا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد شود. 

 بدنی و مالی

 درصد مبلغ خسارت 10 فرانشیز آتش سوزی چند درصدازمبلغ خسارت است

فرانشیز خسارت دربیمه نامه بدنه برای رانندگانی كه سابقه رانندگی 

سال باشدده 25آنهاكمتراز آنهاكمترازسه سال وسن 

 درصدبیشترازفرانشیزهای ديگررانندگان تعیین میگردد

 درست

 درصد50 فرانشیز موتور سیکلت)جزئی يا كلی(چند درصد مبلغ خسارت است؟

 یصتشخ-تشکیل پرونده -ارائه مدارک وتکمیل فرم -مراجعه به شعبه  فرآيند پرداخت خسارت ثالث مالی به ترتیب كدام گزينه است

 پرداخت-ارزيابی و تعیین خسارت -اصالت تصادف 



 

كلیه تجهیزات و دستگاه هائی كه ارزش قطعات مکانیکی آن از ارزش 

قطعات الکتريکی و الکترونیکی در آنها بیشتر باشد تحت پوشش بیمه 

 تجهیزات الکترونیکی  قرار میگیرند

 نادرست

 سرقت كدام خطر جز دسته از ريسکهای فاجعه آمیز نیست؟

 بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث كدام گزينه از اقسام بیمه نامه ثالث می باشد؟

كدام گزينه درباره خسارات وهزينه های قابل تامین بیمه آتش سوزی 

 صحیح نیست

عدم پرداخت خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خرابی بنا برای 

 رش حريقجلوگیری از گست

 لوازم منزل كدام مورد از استثنائات در بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد؟

 ابتکار بیمه اتکايی كدام مورد باعث شدن ريسک های عام قابل بیمه شدن باشند ؟

كدام مورد بیمه ای است كه تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاران كه ابزار كار 

 را تحت پوشش قرار می دهد؟ ايشان جهت اجرای كار پروژه ها می باشد
 بیمه تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاران

 ج كدام مورد جز پوششهای تکمیلی بیمه نامه بدنه اتومبیل نیست؟

 دريافت استعالم تخلفات وسیله از راهنمايی و رانندگی كدام مورد جز مدارک الزم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث نیست

   كدام موردجزپوششهای تکمیلی بیمه نامه بدنه اتومبیل نیست



 

كدام نوع پوشش را بیمه گذار در صورتی كه محل مورد بیمه در مجاورت 

 جاده و يا پايین تپه شیب دار  و يا... قرار گرفته باشد در خواست می نمايند؟
 خطر برخورد جسم خارجی

 مسکونی، اداری، تجاری اه قرار گیرند؟كدام واحدها می توانند تحت پوشش خطر ريزش چ

 اصل و كپی شناسنامه و كارت ملی مسبب حادثه كدام يک جزو مدارک الزم جهت تشکیل پرونده خسارت های جانی نیست

 صفر كدامیک از ماههای زير جز ماههای حرام نیست؟

كلیه اموال و دارای های مشتريان بانک كه طبق عقود اسالمی جز وثايق و 

ی های بیمه گزار محسوب می شود را می توان تحت پوشش بیمه آتش دارا

 سوزی قرار داد.

 درست

مدت بیمه تعريف بیمه تجهیزات و ماشین االت پیمانکاران حداكثر 

 ................... میباشد 
 يکسال

 مطابق مدت قرارداد مدت بیمه تمام خطر پیمانکاران چقدر است؟

در بیمه آتش سوزی تنها خسارات وارد شده در اثر مقصود از خطر صاعقه  

 آتش سوزی ناشی از صاعقه است.
 نادرست

منظور از پوشش ظروف تحت فشار صنعتی خسارت وارد به اين ظروف 

 ناشی از انفجار خود آنهاست
 درست



 

منظور از خسارت جانی، هر نوع ديه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، 

شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع  ازكارافتادگی يا ديه فوت

 اين قانون است.

 درست

زيان هايی می باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به  منظور از خسارت مالی چیست

 اموال شخص ثالث وارد شود.

چار انون دهر شخصی است كه به سبب حوادث وسايل نقلیه موضوع اين ق منظور از شخص ثالث چه كسی است

 زيانهای بدنی و يا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

میزان خسارت جانی يا همان ديه هر ساله از طرف قوه مجريه اعالم و 

 مشخص می شود
 نادرست

نام ديگر بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسايط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث 

...................... 
 ی وسايل نقلیه موتوری بیمه مسئولیت مدن

 نادرست هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن است.

هرگاه بیمه گذار بیمه بدنه ذر طول يکسال مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از 

محل بیمه نامه خود دريافت نکند،هنگام تجديد بیمه نامه برای سال 

 دوم.............تخفیف منظور خواهد شد.

 درصد15



 

 

هزينه پاكسازی محل مورد بیمه بر اثر وقوع حوادث بیمه شده هم تحت 

 پوشش بیمه نامه آتش سوزی است .
 نادرست

هزينه معالجه به چه شرطی جزو تعهدات بیمه مسئولیت مدنی محسوب می 

 شود
 چنانچه مشمول قانون ديگری نباشد 

ش آتش سوزی واحدهای تجاری از قبیل فروشگاه ها تحت كدام نوع پوش

 قرار می گیرند؟
 بیمه نامه های آتش سوزی غیر صنعتی

ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شب از موارد دزدی با 

 .نمی شودشکست حرز محسوب 
 نادرست
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