موسسه ی بیمه ،برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده (بیمه گذار) است.
موسسه ی بیمه گر ،تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده ،خسارت های ناشی از
حوادث معینی را جبران کند.
در کشور ما ،موسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه ی آن ها زیر نظر ((بیمه ی
مرکزی)) فعالیت می کنند.
بیمه ی مرکزی قواننین و مقررات الزم برای موسسات بیمه تدوین می کند.
بیمه انواع مختلفی دارد بعضی از بیمه ها اجباری هستند.
بیمه اجباری یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.
بعضی دیگر از بیمه ها اختیاری هستند و افراد ،داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه
استفاده کنند.

ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث
-١در اﺑﺘﺪاى ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ،واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﻰ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻴﻤﺔ  ..داﻧﺶ آﻣﻮزى ..ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧﺪ.
 -٢ﺑﻴﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزى ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه اى دارد؟ اﮔﺮ ﺑﺮاى داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اى وﺟﻮد
دارد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﺣﻮادث را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
-٣ﻣﺆﺳﺴﻪ اى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ..ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ..ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ  ..ﺑﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه  ..ﻫﺴﺘﻴﺪ.
 -٤ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزﻫﺎﻳﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ،از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ،ﺑﻴﻜﺎر
ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﭼﻮن ﺗﺼﺎدف ،آﺗﺶ ﺳﻮزى و  ...ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ.
-٥اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺟﺎن ﻳﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺧﺴﺎرت ﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت ﻫﺎى ﺑﺰرگ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
-٦ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرى ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﺟﺎﻧﻰ
-٧ﺑﻴﻤﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه (ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار) اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ
ﺑﻴﻤﻪ از ﺑﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه ،ﺧﺴﺎرت ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻮادث ﻣﻌﻴﻨﻰ را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ.
-٨ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ  ..ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛـﺰى ..ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
-٩وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰى ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰى ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم را ﺑﺮاى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰى ﻧﻈﺎرت ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ،وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ
درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﺤﻮة ﻛﺎر آﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-١٠اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ؟ دو ﻧﻮع :ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺒﺎرى  -ﺑﻴﻤﺔ اﺧﺘﻴﺎرى
-١١ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺒﺎرى و اﺧﺘﻴﺎرى ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺒـﺎرى :ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﻴﻤﺔ اﺧﺘﻴﺎرى :ﻳﻌﻨﻰ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ از ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
-١٢اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ ﺑﻴﻤﺔ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﻴﻤﺔ ﺑﻴﻜﺎرى ،ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ،
ﺑﻴﻤﺔ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻰ ،ﺑﻴﻤﺔ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ،ﺑﻴﻤﺔ ﺑﺪﻧﺔ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﺑﻴﻤﺔ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﻴﻤﺔ آﺗﺶ ﺳﻮزى ،ﺑﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ و ...
-١٣ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺎرة ﺑﻴﻤﺔ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺗﻮرى ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﻤﺔ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺗﻮرى ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺧﻮدروى ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺣﻮادث ﺟﺎﻧﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺼﺎدف ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى
درﻣﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،از ﻛﻤﻚ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
-١٤ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ،وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﺔ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺎر ،ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
-١٥داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ( )

ب) ﺑﻴﻤﺔ ﺑﻴﻜﺎرى ( )

ج) ﺑﻴﻤﺔ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻰ ( )

د)ﺑﻴﻤﺔ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن (*)

-١٦ﻓﺎﻳﺪة ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺔ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻰ از
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻰ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﺧﺮﻳﺪ دارو و  ...از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
-١٧اﻣﺎم ﻋﻠﻰ (ع) ﭘﺲ از اﻃﻼع از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺮ ﻣــﺮد ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﻰ اﻧﺠﺎم داد؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﻋﻬﺪة ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ او را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮوﻳﺪ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺪﻫﻴﺪ.

درس: 6
فعالیت -1صفحه24
الف)بیمه ای است که براساس قرارداد اگر درطول سال تحصیلی برای دانش آموزان حادثه ای رخ بدهد به موجب قانون بیمه

جبران خسارت می کند.
ب) 8000تومان
ج) -در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ،مبلغ  50میلیون ریال به افراد ذینفع قانونی پرداخت خواهد شد.
در نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه مبلغ  100میلیون ریال وجبران هزینههای سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه نیز مبلغ  10میلیون ریال غرامت برای بیمه شده پرداخت میشود.بیمهشدگان میتوانند تا مبلغ  15میلیون ریال از مزایای بخش درمان بیمهنامه بهرهمند شوند.هزینههای درمان اعمال جراحی ناشی از بیماری به شرط بستری در بیمارستان ،مازاد بر تعهدات بیمه پایه شامل خدمات درمانی،تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه ای را تا سقف پنج میلیون ریال قابل پرداخت اعالم کرد (.براساس تعهدات سال)1393
د) یک سال تحصیلی
مربوط به فعالیت  2صفحه : 27
امام علی (ع ) در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند ،حکومت در برابر آنها موظف است .در واقع تکلیف جامعه
وتوجه به روزهای سختی و ناتوانی افراد را در آموزه های دینی مان نشان میدهد --.ترویج فرهنگ بیمه-
مربوط به فعالیت  -3صفحه27
الف)بیمه درمان -حوادث تحصیلی -منازل مسکونی -بیمه عمر -بیمه بدنه وشخص ثالث اتومبیل و.....
درزمان وقوع حوادث تمام یا بخشی از خسارات را جبران می کنند و موجب می شوند خانواده بدون نگرانی و دلهره به زندگیادامه دهند.
ب)بیمه سرقت لوازم منزل وخودرو – ازکارافتادگی-بیمه روستائیان -مستمری زنان خانه دار  .اطالع ندارند ویا به اهمیت ان ها پی
نبرده اند.
فعالیت -4ص 27
قبل وقوع حادثه با پرداخت مبلغی اندک زندگی خودرا دربرابر حوادث معینی بیمه کنند.

 .١ﻛﺪام ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ و ﺟﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﻮده اﺳﺖ ؟
 )١بيمه

 )٢هالل احمر

 )٣اورژانس

 )٤آتش نشانى

 .٢ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ،از ﻃﺮف  ...................ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .

 )١بيمه شونده

 )٢بيمه مركزى

 )٣بيمه گر

 )٤بيمه گذار

 .٣ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ  ،از ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
 )١ا ز كار افتادگى

 )٢آتش سوزى

 )٣بيكارى

 )٤حوادث ناشى از كار

 .٤اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻴﺴﺖ؟ ((ﻫﺮ ﻛﺲ اﻧﺪوﻫﻰ را از ﻣﺆﻣﻨﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻧﺪوﻫﺶ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰ ﻛﻨﺪ)).
 )١امام على(ع)

 )٢امام حسين (ع)

 )٤امام رضا (ع)

 ) ٣پيامبر اكرم (ص)

 .٥اﻣﺮوزه ﻫﻤﺪردي و ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ...................ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﻮر ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ.
 )١مؤسسات

 )٢ادارات

 )٤وزارتخانه ها

 ) ٣دانشگاه

 .٦ﻛﺪام ﻣﺆﺳﺴﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺮدم ﻣﻰ ﺷﺘﺎﺑﺪ؟
 )١بهزيستى

 )٢جمعيت هالل احمر

 )٤تأمين اجتماعى

 ) ٣كميته امداد

 .٧ﺟﻤﻠﻪ » ﭘﺲ از درك اﺣﺴﺎس ﻓﺮد ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه  ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ او ﺑﺸﺘﺎﺑﻴم « ﻛﺪام ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ؟
 )١همدلى

 )٣انسان دوستى

 )٢همدردى

 )٤احساس مسئوليت

 .٨ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 )١اختيارى

 )٢اجبارى

 ) ٣احتمالى

 )٤داوطلبانه

 .٩ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد؟
 )١بيمه شونده

 )٢بيمه گذار

 ) ٣بيمه دار

 )٤بيمه گر

 .١٠داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ي ﺑﻴﻤﻪ ي درﻣﺎن  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﺳﺖ؟
 )١بيمه ى عمر

 )٢بيمه ى بيكارى

 )٣بيمه ى از كار افتادگى

 )٤بيمه ى بهداشت و درمان

 -١بيمه چيست؟
 -٢بيمه دانش آموزي چه فايده اي دارد؟
 -٣چرا بيمه به وجود آمده است؟
 -٤در كشور ما موسسات مختلف بيمه زير نظر بيمه ي .........فعاليت مي كنند.
 -5شما  ...............هستيد و موسسه اي كه شما را بيمه ر كده است  ...............ناميده مي شود.
 -6موسسه بيمه براي جبران زيانهاي  ..........و  .............به وجود آمده است.
 -7بيمه از نظر خدماتي كه به بيمه شوندگان ارائه مي كند را نام ببريد.
 -8بيمه ي بهداشت و درمان را توضيح دهيد.
------------------------------------------------------------------------درابتداي هرسال تحصيلي ،والدين شم پولي رابه مدرسه بابت  ............مي پردازند.

 -9دانش آموز  .............وموسسه اي كه اورابيمه كرده  ............ناميده مي شود.
 -١0موسسه اي كه شما را بيمه كرده است چه ناميده مي شود ؟
الف) بيمه شونده

ب) بيمه گذار

ج) بيمه گر

د) بيمه دار

 -١١درابتداي هرسال تحصيلي ،والدين شما پولي رابه مدرسه بابتبيمه ي دانش آموزي مي پردازند  .دراينجا
شمابيمه گرهستيد .ص

غ

 -١٢موسسه بيمه درچه مواردي مي تواند از افراد حمايت كند ؟
 -١٣موسسه بيمه چرا وبراي چه منظوري به وجود آمده است ؟

 -١٤موسسه بيمه براي جبران زيان هاي  ...........و  ...............به وجود آمده است.
 -١5بيمه چيست ؟
 -١6دركشور ماهمه ي موسساتي كه براي بيمه به وجود آمده اند زير نظر  .........................فعاليت مي كنند.
 -١7بيمه يک قرارداد بين  ..............................و  ...................................است.
 -١8انواع بيمه را نام ببريد؟وهركدام راشرح دهيد
 -١9بيمه اجباري را با بيمه ي اختياري مقايسه كنيد ؟

- -٢0برخي ازانواع بيمه را براساس خدماتي كه به بيمه شوندگان ارائه مي شود نام ببريد ؟
- -٢١چرا همه ي دارندگان وسا يل نقليه موتوري بايد ساليانه  ،خودروي خود رابيمه كنند ؟
- -٢٢يک نمونه ازبيمه اجباري را نام برده وتوضيح دهيد ؟
- -٢٣برطبق قانون  ،كليه ي سازمان ها وصاحبان بنگاه ها وشركت ها وظيفه دارند همه ي كارمندان خود را درمقابل
حوادث ناشي ازكاربيمه كنند .ص

غ

- -٢٤بيمه ي بهداشت ودرمان چه خدماتي ارائه مي دهد؟ توضيح دهيد.
- -٢5داشتن دفترچه ي بيمه ي درمان  ،مربوط به كدام يک ازبيمه هاست ؟
ب) بيمه ي بيكاري

الف) بيمه ي عمر
ج) بيمه ي ازكار افتادگي

د) بيمه ي بهداشت ودرمان

- -٢6طبق قانون افراد بايد اين بيمه را انجام دهند.
الف) اختياري

ب) اجباري

ج) احتمالي

د) داوطلبانه

- -٢7چه حوادثي ممكن است زندگي انسان ها را به خطر بياندازد ؟ سه مورد رانام ببريد.

