منابع آزمون سطح عمومی

انجمن حرفه ای صنعت بیمه
کتاب دوم :انواع بیمه
( سرفصل تنظیم شده توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه )
ردیف

نام فصل

1

بیمههای آتشسوزی و مقررات مربوط

2

بیمههای حوادث و درمان و مقررات مربوط

3

بیمههای باربری و مقررات مربوط

زیرفصل
 کلیات oمحل مورد بیمه
 oانواع شرایط بیمه نامه
 بخش دوم (بیمه آتش سوزی) oتعریف آتش سوزی
 oمثلث حریق و راهکارهای مبارزه با حریق
 oخطرات مورد تعهد در بیمه آتشسوزی(خطرات اصلی)
 oاستثنائات بیمه آتشسوزی
 oخطرات اضافی یا تبعی در بیمههای آتشسوزی
 oفرانشیز و انواع آن-توجیه فرانشیز
 oمحاسبه حق بیمه(کوتاه مدت و روز شمار)
 oمحاسبه نرخ خطر زلزله
 oانواع قیمتگذاری مورد بیمه
 oتعریف انواع سازه
 بخش سوم (انواع بیمهنامههای آتشسوزی) oبیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی
 oبیمه مرهونات بانکی
 oبیمه نامه اظهار نامهای
 بخش چهارم (خسارت) oتعریف خسارت
 oخسارتهای قابل پرداخت
 oخسارت های خارج از تعهد در بیمه آتش سوزی
 oمرجع رسیدگی به اختالف در بیمه
 شرایط عمومی بیمه های حوادث انواع بیمه های حوادث انواع پوشش های بیمه های حوادث خطرات در بیمه های حوادث طبقات شغلی بیمه عمر و حوادث گروهی انواع بیمه های عمر و حوادث گروهی استثنائات بیمه های عمر و حوادث گروهی بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت بیمه عمر مانده بدهکار گروهی شرایط مکمل بیمه عرم مانده بدهکار گزوهی بیمه مسافرتی خارج از کشور مناطق بیمه مسافرتی خارج از کشور استثنائات بیمه مسافرتی خارج از کشور مقدمه و تاریخچه برخی نکات ضروری بیمه حمل و نقل -برخی از وظایف بیمه گذار در انواع بیمه باربری
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 محاسبه سرمایه ریالی در بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی ارکان بیمه باربری تقدم شرایط بیمه نامه بر یکدیگر انواع بیمه نامه باربری مدارک الزم جهت صدور بیمه نامه وارداتی مدارک الزم جهت صدور بیمه باربری حمل کاال با موتورلنج و سایر شناورها پوشش های بیمه باربری داخلی استثنائات بیمه نامه باربری داخلی پوشش های بیمه نامه های وارداتی و صادراتی استثنائات مشترک کلیه کلوزهای بیمه باربری بین المللی (وارداتی یا صادراتی) تعیین نرخ پایه انواع پوششهای بیمه نامه باربری عوامل موثر بر تعدیل نرخ پایه بیمه نامه های باربری انواع وسایط نقلیه باربری انواع وسایل بسته بندی تعریف اعتبارات اسنادی ()letter of Credit اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی -اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبارات اسنادی

بیمههای مسئولیت و زیان های پولی و
4

مقررات مربوط

 تعریف مسئولیت انواع مسئولیت تعریف بیمه مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان ویژه فعالیتهای ساختمانی بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان ویژه فعالیتهای عمرانی بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان ویژه فعالیتهای صنعتی،خدماتی




5

بیمههای اتومبیل و مقررات مربوط

















اشخاص ثالث
پوششهای اجباری
پوششهای اختیاری
خسارتهای تحت پوشش بیمه شخص ثالث (شامل خسارت بدنی  ،خسارت مالی ،
تعدد دیات و خسارتهای وارده به اموال عمومی )
تعهدات بیمه شخص ثالث نسبت به تعداد نفرات
موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث
افزایش حق بیمه براساس نوع کاربری
تخفیفات عدم خسارت
جرائم (شامل جریمه تاخیر  ،فقدان و تعدد خسارت )
صندوق تامین خسارتهای بدنی
بیمه حوادث راننده :
بیمه حوادث راننده
تعهدات بیمه گر و لزوم راهنمایی خریداران .....
جدول تخفیفات عدم خسارت
جدول جریمه تعدد خسارت
بیمه بدنه :
خسارت کلی و جرئی
خطرهای موضوع بیمه شامل
پوشش خطرات اصلی شامل حادثه ،آتش سوزی و سرقت
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6

بیمههای زندگی و مقررات مربوط

7

بیمههای مهندسی و مقررات مربوط

8

بیمه های اتکایی و مقررات مربوط







پوشش خطرات تکمیلی شامل سرقت در جا شکست شیشه و.....
سایر خسارتها و هزینه های قابل تامین
خسارتهای غیر قابل جبران
بیمه نامه با خطرات محدود
تخفیف عدم خسارت



















تاریخچه بیمه زندگی در دنیا
تاریخچه بیمه زندگی در ایران
مزایای بیمه های زندگی
تعاریف
انواع بیمه های زندگی
بیمه های خطر فوت
بیمه به شرط حیات
بیمه زندگی مختلط
بیمه مستمری
انواع پوشش در بیمه های زندگی
فاکتورهای تاثیرگذار در ارزیابی ریسک متقاضی
حق بیمه
بازخرید
وام
کارمزد
مشارکت در منافع
جدول مقایسه بیمه های زندگی


















مقدمه
انواع بیمه های مهندسی
انواع پوشش های بیمه ای در بیمه های مهندسی
بیمهنامه تمام خطر پیمانکاران
بیمهنامه تمام خطر نصب
ارزیابی ریسک بیمه های تمام خطر پیمانکاران و نصب
برخی از کلوزهای مورد استفاده در بیمه نامه های تمام خطر پیمانکاران و نصب
عناوین و واژه های کاربردی در بیمه نامه های تمام خطر پیمانکاران و نصب
بیمه نامه تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاری
خطرات تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاری
بیمه نامه شکست ماشین آالت
خطرات تحت پوشش بیمه نامه شکست ماشین آالت
عوامل موثر در ارزیابی ریسک ماشین آالت
ارزش جایگزینی و تعدیل
بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی
خطرات تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی







حد نگهداری ریسک
نحوه واگذاری
واگذاری اتکایی
شناسایی بیمه گران اتکایی معتبر
اتکایی و catastrophe
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