مسابقه جدول بیمه ای سیبکو
شرکت کارگزاری بیمه سایپا در راستای مسئولیت های اجتماعی خود جهت اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه و همزمان با فرارسیدن
روز بیمه مسابقه جدول با موضوع بیمه برگزار می نماید.
شما مخاطبان عزیز می توانید جدول حل شده را همراه با مشخصات خود )شامل نام و نام خانوادگی ،کد ملی و شماره تلفن
همراه( از روش های زیر تا تاریخ 00/90/99برای ما ارسال کنید :


صفحه اینستاگرام سیبکو به نشانی@sib_co.ir :



ایمیلprsibco@gmail.com :



فکس949 - 99974970 :

به  99نفر از شرکت کنندگانی که به همه سواالت پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
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مسابقه جدول بیمه ای سیبکو
سواالت

افقی
 -3شخصی حقوقی در مقابل دریافت در حق بیمه از بیمه گذار ،تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معیمی را در صورت وقوع
حادثه به عهده میکیرد -مبلغی است که بیمه گذار برای خرید بیمه نامه به بیمه گر پرداخت میکند
 -1چیزی که سود بسیار دارد -محلی مقدس در مکه
 -1ار حروف الفبای موسیقی – کسی که ضرر بسیار کرده – از شرکت های بیمه ای که بر اساس اصل  44قانون اساسی در شرکت
بیمه دانا ادغام شد
 -4شیرینی تولد -راه شاعرانه -پیرو فرتوت -دست عرب
 -5واحد سطح -حرفی ازروی تآسف -شرکت بیمه غیر دولتی که در تمام رشته های بیمه فعالیت میکند -پول خارجی
-6پشیمان -یار سوزن -وسیله شانه کردن
 -7هر یک از واحدهای یک دستگاه نوشتاری -از نامهای دخترانه
 -8دستی -باالبر ماشین -از بازیگران معروف سینما ئ تلویزیون که از معروف ترین نقش هایش بازی در سریال ابن سیناست
 -9از سیارات منظومه شمسی -شهری در شمال-سربازی که درسرباز خانه کارهای افسر مافوق را انجام می دهد
 -31از طوایف -از قهرمانان شاهنامه -بله انگلیسی -خاطر
 -33ظرفی از پوست گوسفند برای نگه داری مایعات -جایگزینی قسمت از دست رفته بدن با وسیله مصنئعی -شهر خرما
 -31زادگاه نیما شاعر نوپرداز -رودی در جنوب ایران
 -31از شرکت های خصوصی بیمه که قبل از انقالب اسالمی در زمینه بیمه فعالیت میکرد
عمودی
 -3شبه جزیره ای در جنوب شرقی اروپا -از اقسام شعر -چاشنی ساالد
 -1شرکت بیمه دولتی که در سال  3134در تمام رشته های بیمه مشغول به فعالیت شد -درون زیارتگاه های دینی
 -1نقشه انگلیسی -نبرد تن به تن -رییس قبیله های عرب
 -4از اشکال هندسی -شرکت بیمه ای که در تمام رشته های بیمه اغی در مناطق آزاد و ویژه فعالیت میکند -معموال عالمت
رضاست
-5عرصه میدان -صحرایی معروف در مصر -حس بویایی
 -6مجلسی که رنج های امامان و بزرگان در آن گفته می شود -عد منفی-اردوگاه
 -7محل ورود -مغز -مکان -قسمتی از پا
 -8ریگ روان -هر بار زدنش به سیگار از عمر می کاهد -پول واحد اروپا
 -9شهری مذهبی نزدیک تهران -دارای قطر زیاد -غیر قابل مصرف
 -31حبوبات – وزن موسیقی – از کناهان کبیره
 -33دوست -از شرکت های بیمه ای که در مناطق آزاد فعالیت میکنند -مروارید
 -31از مشتقات نفت – مالک
 -31آقای المانی -سارق -عاقل

