ความหมายของการประกันภัย

อบรมความรู้
เพื่อสอบบัตรนายหน้า

การจัดการความเสี่ยงภัย (Risk Management)

การประกันภัย คือ วิธีการกระจายความเสี่ ยงภัยอย่างหนึ่ ง ซึ่ งสมาชิกทุก
คนที่ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการจะต้องจ่ายเงินคนละเล็กละน้อย ซึ่ งเรี ยกว่า เบี้ย
ประกันภัย ให้กบั กองทุนกลาง และเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ งเคราะห์ร้ าย ได้รับ
ความเสี ยหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไว้ สมาชิกผูน้ ้ นั ก็จะได้รับการชดใช้จาก
เงินกองกลางนั้นตามที่ตกลงกันไว้โดยมีบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน

ความเสี่ยงภัย (RISK)

1. ความเสี่ ยงภัย (RISK)

 ความเสี่ ยงภัยที่แท้จริ ง (Pure Risk)

2. ภัย (Peril)

 ความเสี่ ยงภัยจาเพาะ (Particular Risk)

3. สภาวะภัย (Hazard)

 ความเสี่ ยงภัยที่เอาประกันภัยได้ (Insurable Risk)

4. ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ ยงภัย

องค์ประกอบของความเสี่ยงภัย มี 3 ประการ คือ

ภัย (Peril) คือ สาเหตุทที่ าให้ เกิดความเสียหาย

 วัตถุที่มีความเสี่ ยงภัย

1. สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายจากธรรมชาติ

 ภัยต่างๆ

2. สาเหตุความเสี ยหายจากบุคคล

 ผลของความเสี ยหาย

3. สาเหตุความเสี ยหายจากเศรษฐกิจ

1

สภาวะภัย (Hazard)

ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงภัย

คือ สภาวะทีอ่ าจจะเพิ่มระดับความรุนแรงของความเสียหายให้ มากขึน้

การระบุและวิเคราะห์ ภยั ทีอ่ าจก่อให้ เกิดความเสียหาย

1. สภาวะภัยทางด้านกายภาพ (Physical Hazard)

1. ความเสี่ ยงภัยต่อทรัพย์สิน

2. สภาวะภัยทางด้านศีลธรรม (Moral Hazard)

2. ความเสี่ ยงภัยต่อรายได้

3. สภาวะภัยทางจริ ยธรรม (Morale Hazard)

3. ความเสี่ ยงภัยต่อความรับผิดชอบตามกฎหมาย
4. ความเสี่ ยงภัยต่อบุคคล

การหาวิธีการต่างๆทีเ่ ป็ นไปได้ ในการจัดการกับความเสี่ ยงภัย

กลุ่มวิธีการด้ านการควบคุมความเสี่ยงภัย (Risk Control)

1. กลุ่มวิธีการด้านการควบคุมความเสี่ยงภัย (Risk Control)

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงภัย

2. กลุ่มวิธีการด้านการจัดการทางการเงินสาหรับความเสี่ยงภัย (Risk Financing)

2. การป้ องกันการเกิดความเสี ยหาย
3. การบรรเทาความเสี ยหาย
4. การแยกภัย
5. การทาสาเนา

กลุ่มวิธีการด้ านการจัดการทางการเงินสาหรับความเสี่ยงภัย (Risk Financing)
1. การรับเสี่ ยงภัยไว้เอง
2. การโอนความเสี่ ยงภัย
3. Combination Techniques

สัญญาประกันภัย
•
•
•
•
•

เป็ นสัญญาที่ไม่มีแบบ
ต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อถึงจะฟ้ องร้องบังคับคดีได้
เป็ นสัญญาต่างตอบแทน
เป็ นสัญญาที่มีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกัน
เป็ นสัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสิ นไหม
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หลักสาคัญพืน้ ฐานของสัญญาประกันภัย
1. หลักส่ วนได้เสี ยในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable Interest)
2. หลักสุ จริ ตอย่างยิง่ (Principle of Utmost Good Faith)
3. หลักการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามความเป็ นจริ ง (Principle of Indemnity)
4. หลักการรับช่วงสิ ทธิ์ (Principle of Subrogation)
5. หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution)

ประเภทของการประกันวินาศภัย
1. การประกันอัคคีภยั
2. การประกันภัยรถยนต์
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

6. หลักสาเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause)

1. การประกันอัคคีภยั
1.1 การประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยูอ่ าศัย
1.2 การประกันอัคคีภยั สาหรับสถานประกอบธุรกิจ
1.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ไฟไหม้ (รวมถึงไฟไหม้ ป่า)
ฟ้ าผ่ า (รวมถึงความเสี ยหายต่ อเครื่องใช้ ไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากการ
ลัดวงจรจากฟ้ าผ่ า)
ระเบิด

ภัยจากอากาศยาน หรือ วัตถุทตี่ กจากอากาศยาน
ภัยจากยวดยานพาหนะ หรือ ช้ าง ม้ า วัว ควาย
ภัยเนื่องจากน้า

ไฟไหม้ (รวมถึงไฟไหม้ ป่า)
ฟ้ าผ่ า (รวมถึงความเสี ยหายต่ อเครื่องใช้ ไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากการ
ลัดวงจรจากฟ้ าผ่ า)

ระเบิดจากแก๊ สหุงต้ มเพือ่ ใช้ ในการอยู่อาศัยเท่ านั้น
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ภัยเพิ่มเติม (ต่อ)

ภัยเพิ่มเติม
1. ภัยจากลมพายุ

2. ภัยระเบิด

11. ภัยจากลูกเห็บ

3. ภัยจากอากาศยาน

4. ภัยจากยวดยานพาหนะ

12. ภัยจากการกระทาอันป่ าเถื่อน หรื อ การกระทาอันมีเจตนาร้าย

5. ภัยจากควัน

6. ภัยแผ่นดินไหว

7. ภัยจากน้ าท่วม

8. ภัยเนื่องจากน้ า

13. ภัยต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า (กำหนดทุนประกันภัยจำกอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ
ตัวที่มีมลู ค่ ำสู งที่สุดเป็ นหลัก)

9. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน

10. ภัยระอุ

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ความรู้เพิม่ เติมอัคคีภยั
•
•
•
•
•
•

30 ปี สาหรับที่อยูอ่ าศัย & 3 ปี สาหรับสถานประกอบการ
ภัยโดดเดี่ยวต้องมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร & 20 เมตร
โบราณวัตถุ หรื อศิลปวัตถุ ไม่เกิน 10,000 บาท
ส่วนลดอุปกรณ์ดบั เพลิงอยูท่ ี่ 7.5%-50%
เครื่ องพรมน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติได้รับส่วนลดมากสุด
อาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น จะถูกคิดเบี้ยประกันภัยเพิม่

1. บ้านอยูอ่ าศัย สามารถเอาประกันภัยสูงสุด 30 ปี
ระยะเวลาที่เอาประกันภัย
อัตรา%
1 ปี
100%
2 ปี
175% ของเบี้ยประกันภัย 1 ปี
3 ปี
250% ของเบี้ยประกันภัย 1 ปี
5 ปี
349% ของเบี้ยประกันภัย 1 ปี
2. สาหรับธุรกิจ ระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุด 3 ปี
หมายเหตุ

ความรู้เพิม่ เติมอัคคีภยั
การทาประกันอัคคีภัยแบบกระแสรายวัน (อัตราเบีย้ = 0.25%)

คานวณจากเบีย้ ประกันภัยสุทธิต่อ 1 ปี X อัตรา% X 7.44% = เบีย้ ประกันภัยต่ อ 2, 3, 5 ปี

การประกันการเสี่ ยงภัยทุกชนิด (IAR)
Industrial All Risks

มูลค่ าสินค้ าสูงสุดต่ อเดือน = 10,000,000 บาท
วิธีการคานวณเก็บเบีย้ 10,000,000 x 75% = 7,500,000 บาท
เบีย้ ประกันที่เก็บล่ วงหน้ า 7,500,000 x 0.25% = 18,750 บาท
ถ้ าสต็อกสิน้ ปี = 72,000,000 บาท (ต่ อเดือน = 6,000,000 บาท)
เบีย้ ประกันภัยที่แท้ จริ ง 6,000,000 x 0.25% = 15,000 บาท
บริ ษัทประกันจะคืนเบีย้ ให้ ลูกค้ า 3,750 บาท (คืนไม่ เกิน 50% ของที่เก็บล่ วงหน้ า)
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ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
คือ กรมธรรม์ที่ให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อ
เสี ยหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้
อัน เกิ ด จากอุ บ ัติ เ หตุ ใ ดๆ ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ภายนอกที่
ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ย กเว้น รั บ ผิ ด ไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น เอา
ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

1. สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร ส่ วนปรับปรุ งต่อเติมอาคาร รวมเฟอร์นิเจอร์
เครื่ องตกแต่งติดตั้งตรึ งตรา หรื อทรัพย์สินอื่นที่อยูภ่ ายใน
ตัวอาคารระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม
ระบบสื่ อสาร ระบบไฟฟ้ าประปา ระบบคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
2. การประกันภัยรถยนต์

-

ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

2.1 ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ให้ความคุม้ ครองต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของผูเ้ อาประกันภัย หรื อผู้

2.2 ภาคสมัครใจ

ขับขี่ บุคคลในครอบครัว หรื อลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย บุคคลภายนอก
หรื อผูโ้ ดยสาร

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)

-

วัตถุประสงค์

-

วงเงินความรับผิด

•

เพื่อให้ผปู้ ระสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายอย่างทันท่วงที และแน่นอน

•

ต่อคน (เท่ากันทุกบริ ษทั )

•

เพื่อเป็ นหลักประกันว่าสถานพยาบาลจะได้รับค่ารักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจาก

บาดเจ็บ ตามจริ งไม่เกิน 50,000 บาท
เสี ยชีวิต เสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ 100,000 บาท

รถอย่างแน่นอน
•

เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนร่ วมในการแบ่งเบาความเสี ยหาย
อันเกิดจากรถ (มิใช่เพื่อลดจานวนอุบตั ิเหตุ)

•

ต่อครั้ง
รถไม่เกิน 7 ที่นงั่ เช่น รถจักรยานยนต์, รถเก๋ ง ไม่เกิน 5,000,000 บาท / ครั้ง
รถเกิน 7 ที่นงั่ เช่น รถตู้ 12 ที่นงั่

ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง
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การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
-

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)

ค่าเสียหายเบือ้ งต้น

-

ค่าเสียหายเบือ้ งต้น

ก. ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

a. บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริ ง

ไม่เกิน 15,000 บาท

ข. ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการจัดการศพ

b. เสี ยชีวิต

ไม่เกิน 35,000 บาท

c. เกิดทั้งข้อ a. และ b.

ไม่เกิน 50,000 บาท

ค. ข้อ ก. + ข. ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ
ไม่ตอ้ งพิสูจน์ความผิด บริ ษทั ต้องจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอจาก

d. ค่าขาดรายได้ระหว่างรักษาพยาบาล และค่าจ้างพยาบาลพิเศษไม่ถือว่าเป็ น

ผูป้ ระสบภัย

“ค่าเสี ยหายเบื้องต้น”

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)

-

หลักการชดใช้ ของกรมธรรม์ พ.ร.บ.

•

กรณีหาผูร้ ับผิดไม่ได้

= ไม่เกินค่าเสี ยหาย

•

ผูเบืข้ ้อบั งต้
ขี่ทนี่เป็ นฝ่ ายผิด

= ไม่เกินค่าเสี ยหาย

•

ผูเบืข้ ้อบั งต้
ขี่ทนี่เป็ นฝ่ ายถูก / ผูโ้ ดยสาร / คนเดินเท้า

= เต็มวงเงิน

•

ความคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร ไม่ว่าจะโดยสารรถฝ่ ายถูกหรื อผิดก็ตามจะได้รับความ
คุม้ ครองเต็มวงเงินแล้วแต่กรณี
a.

บาดเจ็บตามจริ ง

ไม่เกิน

b. เสี ยชีวิต เสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ

50,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท

-

หลักการชดใช้ ของกรมธรรม์ พ.ร.บ.

•

ฝ่ ายถูกมีประกันภัย พ.ร.บ. / ฝ่ ายผิดไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.
ก. ให้คนขับฝ่ ายถูกเรี ยกจากประกันภัย พ.ร.บ. ของตนเอง
ข. ให้ประกันภัยฝ่ ายถูกเรี ยกคืนจากคนขับฝ่ ายผิดได้เท่าที่จ่ายไปจริ ง

•

ฝ่ ายถูกไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. / ฝ่ ายผิดมีประกันภัย พ.ร.บ.

•

ผิดทั้งคู่ จ่ายทั้งคู่ (ประมาทร่ วม)

•

ยังไม่รู้ฝ่ายใดผิด – ถูก

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
-

บทกาหนดลงโทษ เกีย่ วกับกรมธรรม์ พ.ร.บ.

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
-

ภาคสมัครใจ

a.

ไม่มีกรมธรรม์ พ.ร.บ.

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็ นแบบพิสัย (Range Rate)

b.

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หรื อแบบช่วง คือ กาหนดขั้นตา่ – ขั้นสู งไว้

ก.

ปลอมแปลงกรมธรรม์ พ.ร.บ.

ข.

จาคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 10,000 – 100,000 บาท

I.

ทุจริ ต / แสดงหลักฐานเท็จ เพื่อขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้น

II.

จาคุก 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจา ทั้งปรับ
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การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่ งเป็ น 5 ประเภท

-

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
-

# ประเภท 1 คุม้ ครองชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน บุคคลภายนอก + ไฟไหม้ + รถหาย + ตัวรถยนต์

ความเสียหายส่ วนแรก แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ก. ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10%
ส่ วนเกิน 5,000 บาท
ลดเบี้ยประกันภัย 1%

# ประเภท 2 คุม้ ครองชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน บุคคลภายนอก + ไฟไหม้ + รถหาย
# ประเภท 3 คุม้ ครองชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน บุคคลภายนอก
# ประเภท 4 คุม้ ครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง)

ข. ต่อตัวรถยนต์ รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ของผูเ้ อาประกัน
5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100%
ส่ วนเกิน 5,000 บาท
ลดเบี้ยประกันภัย 10%

# ประเภท 5 คุม้ ครองชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน บุคคลภายนอก + รถผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสีย /
เสี ยหาย / ไฟไหม้ + (ค่าเสี ยหายส่ วนแรก มากน้อยขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของบริ ษทั ที่รับ
ประกันภัย)

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก
1.

2.
2.1

รถยนต์เสี ยหาย
สูญหาย ไฟไหม้

ความเสี ย ต่ อ ชี วิ ต ร่ างกาย 1.
หรื อ อนามัย เฉพาะส่ วนเกิน
วงเงิ น สู ง สุ ด ตาม พ.ร.บ. 1.1
100, 0 0 0 บ า ท / ค น
10,000,000 บาท / ครั้ง
ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์สิ น 2.
200,000 บาท / ครั้ง
ความเสี ยหายส่ วนแรก

5,000 บาท / ครั้ ง

ความเสี ยหายต่อรถยนต์ 1.
600,000 บาท / ครั้ง
1.1
ความเสี ยหายส่ วนแรก ก.
5,000 บาท / ครั้ ง
ข.
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 1.2
600,000 บาท / ครั้ง
ก.
ข.
2.
3.

ความคุม้ ครองตาม
เอกสารแนบท้าย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ
ผูข้ บั ขี่ 1 คน 100,000 บาท
ผูโ้ ดยสาร 5 คน 100,000 / คน
ทุพพลภาพชัว่ คราว
ผูข้ บั ขี่ 1 คน – บาท/ สัปดาห์
ผูโ้ ดยสาร-คน – บาท /สัปดาห์/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผูข้ บั ขี่ 200,000บาท/ครั้ง

ส่ วนลดเบี้ยประกันภัยที่ได้ รับจากการกาหนดความเสี ยหายส่ วนแรกของหน้ าตารางตัวอย่ าง = 5,500 บาท

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
-

เกณฑ์ ในการระบุอายุผ้ขู ับขี่
a. 18 – 24 ปี

(ส่ วนลด 5%)

b. 25 – 35 ปี

(ส่ วนลด 10%)

c. 36 – 50 ปี

(ส่ วนลด 15%)

d. มากกว่า 50 ปี

(ส่ วนลด 20%)

-

โดย 1 กรมธรรม์ สามารถระบุผขู ้ บั ขี่ 1 คน หรื อ 2 คน ก็ได้

-

กรณี ระบุอายุผขู ้ บั ขี่ 2 คน ใช้เกณฑ์อายุที่มีความเสี่ ยงสู งกว่าในการคานวณส่ วนลด

-

ผูข้ บั ขี่ที่มิได้ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ แล้วขับรถทาให้เกิดความเสี ยหาย ?

การประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
-

ส่ วนลดเบีย้ ประกันภัย
•

ส่ วนลดประวัติดี

•

ส่ วนลดความเสี ยหายส่ วนแรก

•

ส่ วนลดเอาประกันภัยโดยตรง โดยไม่ผา่ นตัวแทน, นายหน้า

•

ส่ วนลดหมู่ (10%)

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
3.1 การประกันภัยขนส่ งสินค้า
3.2 การประกันภัยตัวเรือ

เงื่อนไขการให้ส่วนลดหมู่ ผูเ้ อาประกันภัยต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน และเอา
ประกันภัย ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป
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3.1 การประกันภัยขนส่ งสินค้า

3.1 การประกันภัยขนส่ งสินค้า

เงื่อนไขการซื้อขาย

เงื่อนไขความคุม้ ครอง

1. Free on Board

 ICC (A)

2. Cost and Freight

 ICC (B)

3. Cost Insurance Freight

 ICC (C)

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม
•
•
•
•
•
•

เงื่อนไขภัยสงคราม
เงื่อนไขภัยนัดหยุดงาน
ข้อกาหนดความเสียหายร่ วม
Bill of Lading
เรื อที่มีอายุเกิน 15 ปี จะถูกเพิม่ เบี้ยในประกันขนส่ง
เงื่อนไขการจับกุมและยึดเอา

3.1 การประกันภัยตัวเรือ
ประเภทของเรื อ
 เรื อแบบธรรมดา Conventional Vessel
 Container Vessel
 Tramp
 Liner
 Conference Ship
 Bulk Carrier

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม
•
•
•
•
•
•
•

การประกันภัยตัวเรื อแบบเฉพาะเที่ยว
P & I Club
Collision Clause
Sister Ship Clause
Institute Hull Clause
Tow and Assist
New for Old

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
4.2 การประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง
4.3 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสาหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง
4.4 การประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
4.5 การประกันภัยสุ ขภาพ
4.6 การประกันภัยโจรกรรม
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4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ต่อ)
4.7 การประกันภัยสาหรับเงิน

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ต่อ)
4.8 การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (ต่อ)

4.8 การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย

e. การประกันภัยเงินทดแทนคนงาน

a. การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

f. การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

b. การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

g. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

c. การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ

h. การประกันภัยอิสรภาพ

d. การประกันภัยเงินทดแทนคนงาน

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

4.9 การประกันภัยกระจก

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

4.10 การประกันภัยป้ ายโฆษณา

4.15 การประกันภัยการเสี่ ยงภัยทุกชนิด (IAR)

4.11 การประกันภัยปศุสัตว์

4.16 การประกันภัยทางวิศวกรรม

4.12 การประกันภัยโคนม

-

การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง

4.13 การประกันภัยพืชผล

-

การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาติดตั้งเครื่ องจักร (EAR)

4.14 การประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ

-

การประกันภัยเครื่ องจักร

-

การประกันภัยหม้อน้ า

การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน

การประกันภัยต่ อ

1.

จานวนค่าสิ นไหมทดแทน

2.

การตีราคาค่าสิ นไหมทดแทน

1. สาเหตุของการทาประกันภัยต่อ

3.

การเฉลี่ยความเสี ยหาย

2. ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ

4.

การเฉลี่ยการเสี่ ยงภัย

3. สาระสาคัญของการประกันภัยต่อ

5.

วิธีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน

4. ประเภทของการประกันภัยต่อ

6.

ผูม้ ีสิทธิ ได้รับค่าสิ นไหมทดแทน

7.

ข้อยกเว้นความรับผิดของผูร้ ับประกันภัย

8.

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
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ความรู้ เพิม่ เติม

ความรู้ เพิม่ เติม (ต่อ)

1. Lloyds of London

7. อัคคีภยั เริ่ ม 16.00 น. - สิ้ นสุ ด 16.00 น.

2. Over Insurance

รถยนต์ ถ้าแจ้งงานก่อนวันที่คุม้ ครอง เริ่ ม 00.01 น. - สิ้ นสุ ด 16.30 น.

3. บรรลุนิติภาวะ

เบ็ดเตล็ด IAR 16.00-16.00 / โจรกรรม 12.00-12.00 / PA 16.30-16.30

4. อัคคี 23% , มารี นและขนส่ ง 13% , รถยนต์ 18% , เบ็ดเตล็ด 18%

8. อัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัย Range Rate

5. Prorate / Short rate

9. อัตราเบี้ยประกันภัยแบบคงที่ Fixed Rate or Flat Rate

6. จาคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 10,000 – 100,000 บาท

10. 10 %

ความรู้ เพิม่ เติม (ต่อ)

ความรู้ เพิม่ เติม (ต่อ)

11. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) / มารี น (ขนส่ งทางทะเล)

17. กรรมการผูม้ ีอ านาจผูก พันบริ ษัท ประกันภัยตามที่ได้จ ดทะเบียนไว้

12. ทรัพย์สินเดียวกัน ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท

หรื อผูจ้ ดั การสาขาของบริ ษทั ต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต

13. Facultative Reinsurance

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

14. กระแสรายวัน / 75% / 50%

18. บรรทุกแก๊ส

15. ไม่เกิน 50,000

19. รายละเอี ย ดของเครื่ องหมายและเลขหมาย จ านวนสิ น ค้ า และ

16. 5 วัน

ความรู้ เพิม่ เติม (ต่อ)
20. ส่ ว นหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยที่ส รุ ปรายละเอี ยดทั้งหมดในการ

รายละเอียดสิ นค้าที่เสี ยหาย

แนวข้ อสอบดูหน้ าถัดไป

ประกันภัย
21. คุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวไอน้ า จากสาเหตุการระเบิดและยุบตัว และ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
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1. “ ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย (Schedule)” หมายถึง

ข้อสอบบัตรนายหน้า

ก. กาหนดการนัดหมายงานส่ งมอบกรมธรรม์ ประกันภัย

ข. กาหนดการนัดหมายการชาระเบีย้ ประกันภัยภายในระยะเวลาที่
กรมธรรม์ ประกันภัยกาหนด
ค. ตารางการคืนเบีย้ ประกันภัย กรณีผ้เู อาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย
ง. เป็ นส่ วนของกรมธรรม์ ประกันภัยทีส่ รุปรายละเอียดทั้งหมดในการ
ประกันภัย

2. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ของการประกันภัย
ก. ทาให้เกิดการออมทรัพย์
ข. ทาให้เกิดกาไร
ค. ช่วยลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ง. ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ

4. ส่ วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ มีอะไรบ้ าง

3. เหตุการณ์ ใดทีบ่ ริษัทประกันภัยมักกาหนดเป็ นข้ อยกเว้ นไว้ ใน
กรมธรรม์ ประกันภัย และจะไม่ ค้ มุ ครองความเสี ยหาย
ก. ภัยสงคราม
ข. ภัยจลาจล
ค. การปฏิวัติ
ง. ถูกทุกข้ อ

5. ข้ อใดแสดงได้ ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้ เสียในเหตุทเี่ อา
ประกันภัยของตน

ก. กรรมสิ ทธิ์

ก. ผูเ้ อาประกันภัยซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าบ้านได้ทาประกันภัยเฟอร์ นิเจอร์และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

ข. สิ ทธิตามกฎหมาย

ข. ผูเ้ อาประกันภัยนารถยนต์ที่ตนเช่าซื้อไปทาประกันภัย

ค. ความรับผิดตามกฎหมาย

ค. ผูเ้ อาประกันภัยทาประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ง. ถูกทุกข้ อ

ง.

ถูกทุกข้อ
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6. การเสี่ยงภัยแท้ จริง (Pure Risk) ได้แก่
ก. การเสี่ ยงภัยจากน้าท่ วมบ้ าน

ข. การเสี่ ยงภัยจากการค้าขายขาดทุนของพ่อค้า
ค. การเสี่ ยงภัยจากการพนัน
ง. การเสี่ ยงภัยจากการซื้อขายหุ้น

8. การประกันภัยโจรกรรม ถือเป็ นการประกันวินาศภัย
ประเภทใด

7. ในการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ในส่ วนการคุ้มครองความรั บ
ผิดต่ อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยนารถยนต์ ไปใช้ นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ไปก่ อความเสี ยหาย
ต่ อทรัพย์ สินของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบ
ความเสี ยหายส่ วนแรก เป็ นจานวนเงินเท่ าใด
ก.

1,000 บาท

ข.

2,000 บาท

ค.

3,000 บาท

ง.

ไม่ต้องรับผิดชอบ

9. กรมธรรม์ ประกันวินาศภัยทีเ่ ป็ นภาคบังคับ ได้แก่

ก. การประกันภัยอัคคีภัย

ก.

กรมธรรม์ ประกันอัคคีภยั

ข. การประกันภัยสิ นค้า

ข.

กรมธรรม์ ค้มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ

ค. การประกันภัยรถยนต์

ค.

กรมธรรม์ ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ง. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ง.

ถูกทุกข้ อ

10. นายเก่ ง มีบ้านไม้ รวมที่ดินราคา 500,000 บาท ทาประกันอัคคีภัยไว้
กับบริ ษัท เอื้ออาทรประกันภัย จากัด โดยได้ ระบุจานวนเงินเอา
ประกันภัยไว้ 750,000 บาท จานวนเงินเอาประกันภัยทีน่ ายเก่ งระบุไว้
ถือว่ า

11. เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ ผู้เอาประกันภัยต้ องแจ้ งให้ บริษัทประกันภัย
ทราบโดยไม่ ชักช้ า และต้ องส่ ง มอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุ
ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นเงื่อนไขลักษณะใด
ก. เงือ่ นไขบังคับหลัง

ก. ตา่ กว่ามูลค่าที่แท้ จริง

ข. สู งกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ข. เงือ่ นไขบังคับก่ อน

ค. ใกล้ เคียงมูลค่าที่แท้ จริง

ง. ผิดทุกข้ อ

ค. เงือ่ นไขแห่ งความรับผิด
ง. ไม่ มีข้อใดถูก
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12. “ การรับประกันภัยร่ วม (Co-Insurance) ” หมายถึง
ก. การทีผ่ ้รู ับประกันภัยหลายราย ตกลงร่ วมกันรับประกันภัยรายเดียว
กันตามอัตราส่ วนทีต่ กลงกันไว้
ข. การทีผ่ ้รู ับประกันภัยมากกว่าหนึ่งราย เข้ าไปสารวจภัยก่อนการรับ
ประกันภัย
ค. การทีผ่ ้รู ับประกันภัยแบ่ งภาระด้ านความเสี่ยงภัยไปให้ แก่ผ้รู ับ
ประกันภัยอืน่ อีกทอดหนึ่ง

13. ข้ อใดไม่ ได้ จดั อยู่ในความหมายของการเสี่ ยงภัย (Risk)
ก. เป็ นภัยที่จะเกิดขึน้ อย่ างแน่ นอน
ข. ความเป็ นไปได้ ของความสู ญเสียหรือเสียหาย
ค. เป็ นภัยที่เกิดขึน้ หรือไม่ เกิดขึน้ ก็ได้
ง. มหันตภัย

ง. การทีผ่ ้รู ับประกันภัยหลายรายตกลงร่ วมกันจ่ ายค่าสินไหมทดแทน

14. น.ส.สมศรี ปลูกบ้ านซึ่งสร้ างด้ วยไม้ อยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้
เกิดเพลิงไหม้ ขนึ้ ในกรณีเช่ นนี้ สภาวะภัย (Hazard) คือ

15. วิธีการจัดการความเสี่ ยงภัยแบบใดทีธ่ ุรกิจประกันภัยถือเป็ น
“Self-Insurance”

ก. บ้ านตั้งอยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6

ก. การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย

ข. การเกิดเพลิงไหม้

ข. การป้ องกันความเสี่ ยงภัย

ค. โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้

ค. การปกป้ องการเสี่ ยงภัย

ง. ถูกทุกข้ อ

ง. การเก็บความเสี่ ยงภัยไว้ เอง

16. ร้ านขายผ้าแห่ งหนึ่งถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงได้ ทาการดับเพลิง เมื่อเพลิง
สงบลงแล้ ว ปรากฏว่ ามีกองผ้ าบางส่ วนไม่ ถูกไฟไหม้ แต่ ได้ รับความเสี ยหาย
จากน้าที่ใ ช้ ในการดับเพลิง หากร้ านขายผ้ าแห่ ง นี้ มีก ารทาประกั นอัคคีภัย
นอกจากทรัพย์สินทีถ่ ูกไฟไหม้ จะได้ รับการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนแล้ วอยาก
ทราบว่ า กองผ้ าที่ได้ รับความเสี ยหายจากน้านั้นจะได้ รับการชดใช้ ค่ าสิ นไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือไม่
ก. ไม่ชดใช้ เนื่องจากไม่ค้มุ ครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั มาตรฐาน
ข. ไม่ชดใช้ เนื่องจากไม่ได้ ซื้อความคุ้มครองถึงภัยเปี ยกนา้
ค. ชดใช้ เนื่องจากเป็ นความเสียหายสืบเนื่องจากไฟไหม้

17. การประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยให้ ความคุ้มครองถึงอะไรบ้ าง
ก. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด)
ข. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า การระเบิด (ทุกชนิด) และภัยจากยานพาหนะ
ค. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า การระเบิด (ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะและภัยจาก
อากาศยาน
ง. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า การระเบิด (ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศ
ยานและภัยเนื่องจากนา้

ง. ไม่มขี ้ อใดถูก
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18. กรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถเป็ นข้ าราชการ ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มี
ประกันภัยตามกรมธรรม์ ค้มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถบริ ษัท สมโชค
ประกันภัย จากัด ขอทราบว่ าที่ถูกต้ องแล้ วผู้ประสบภัยรายนี้ ควรใช้
สิ ทธิในการเบิกค่าเสี ยหายเบือ้ งต้ นจากที่ใด
ก. เบิกจากส่ วนราชการที่สังกัด
ข. เบิกจากบริษัท สมโชคประกันภัย จากัด
ค. เบิกจากสานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ง. เบิกจากส่ วนราชการหรือบริษัท สมโชคประกันภัย จากัด แล้ วแต่
ความสมัครใจ

20. หากผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยไว้ กับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท
เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ กับผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัย
จะต้ องชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนโดยใช้ หลักการใด
ก. หลักส่ วนได้ เสี ยในเหตุที่เอาประกันภัย
ข. หลักสุ จริตใจอย่ างยิ่ง
ค. การหาของแทน
ง. หลักการร่ วมชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน

22. นายเต๋า ขับรถยนต์ซึ่งทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ไว้กบั บริษัท บริการดีประกันภัย จากัด ชนรถจักรยานที่ ด.ช.
ดา ขี่อ ยู่ข้า งถนนทาให้ ด.ช.ดาได้ รับบาดเจ็บสาหัส เสี ยค่ ารั ก ษาพยาบาลไป
100,000 บาท ด.ช.ดาสามารถไปเรียก ร้ องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท บริการดี
ประกันภัย จากัด ได้ หรือไม่ประการใด
ก. เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ จานวน 100,000 บาท
ข. เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ จานวน 50,000 บาท
ค. เรียกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ เพราะรถจักรยานไม่มปี ระกันภัย

19. หากผู้ เอาประกันภัย ทาประกันภัยมาแล้ วต้ องการยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย จะได้ รับการคืนเบี้ย ประกันภัยจากบริ ษัทประกั นภัย
อย่ างไร
ก. คืนตามอัตราทีผ่ ้รู ับประกันภัยกาหนด
ข. คืนตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้นหรือตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย
ค. คืนโดยหักเบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยมี ผล
บังคับไปแล้วออกตามส่ วน
ง. คืนตามการเฉลีย่

21. การจัดการเสี่ ยงภัยแบบใดที่เป็ นความหมายของการประกันภัย
ก. การลดความเสี่ยงภัย
ข. การรับความเสี่ ยงภัยไว้ เอง
ค. การโอนความเสี่ยงภัย
ง. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย

23. ค่ าเสี ยหายเบือ้ งต้ นหมายถึงข้ อใด
ก. ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็ นจริง ไม่เกิน 15,000 บาท
ข. ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
ค. ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
ง. ค่ารักษาพยาบาลตามทีจ่ ่ ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท และ/หรือค่าปลงศพ
35,000 บาท

ง. เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ จานวน 15,000 บาท
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24. ในการคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย รถยนต์ ข้อใดมีอั ตราเบี้ย
ประกันภัยสู งสุ ด

ก. รถบรรทุกไม้
ค. รถบรรทุกแก๊ส

25. การกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็ม (First Loss
Suminsured) ในการประกันภัยโจรกรรม หมายถึงอะไร
ก.

การกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยโดยพิจารณาจากโอกาสทีจ่ ะเป็ นไปได้ ว่า
ความสู ญเสียต่ อครั้ง สู งสุ ดเป็ นเท่ าใด

ข. รถบรรทุกเหล็ก

ข.

การกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยเป็ นจานวน 50% ของมูลค่ าทรัพย์ สิน

ง. รถบรรทุกหิน

ค.

การกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยตา่ กว่าราคาทรัพย์สิน เพือ่ ใช้ จ่ายเบีย้
ประกันภัยน้ อยทีส่ ุ ดและได้ รับการชดใช้ เต็มราคาทรัพย์ สิน

ง.

เป็ นการกาหนดความรับผิดส่ วนแรกไว้เพือ่ ป้ องกันความประมาทเลินเล่ อของผู้
เอาประกันภัย

26. หลักการเฉลี่ยจะใช้ ได้ ในกรณีใดบ้ าง

27. ข้ อใดเป็ นเหตุทาให้ ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นนายหน้ าประกัน
วินาศภัย

ก. มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับขึน้ ไป
ข. คุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยชนิดเดียวกัน
ค. คุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้ อ

28. คาว่ า “ผู้รับประกันภัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
หมายถึง
ก. คู่สัญญาฝ่ ายซึ่งตกลงจะชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนหรือใช้ เงินจานวน
หนึ่งให้
ข. ตัวแทนประกันภัยผู้ได้ รับมอบอานาจจากบริษัท
ค. คู่สัญญาฝ่ ายซึ่งตกลงจะส่ งเบีย้ ประกันภัย
ง. บุคคลผู้จะพึงได้ รับค่าสิ นไหมทดแทน

ก. ถูกศาลพิพากษาจาคุกข้ อหา ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ข. ศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
ค. ป่ วยเป็ นโรคพิษสุ ราเรื้อรัง
ง. ถูกทุกข้ อ

29. จานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ ายให้ แก่ บริษัทประกันภัย เพื่อก่ อให้ เกิด
ภาระผูกพันตามสั ญญาประกันภัย ว่ าเมื่อเกิดความเสี ยหายตามที่ระบุ
ไว้ ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยแล้ ว บริ ษัทประกันภั ยจะต้ องจ่ ายค่ า สิ นไหม
ทดแทนให้ เรียกว่ า
ก.
ข.
ค.
ง.

จานวนเงินเอาประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
เบีย้ ประกันภัย
ค่าบาเหน็จ
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30. ข้ อใดพูดถึงความหมายของคาว่ า “สภาวะภัย (Hazard)” ที่
ถูกต้ อง
ก. สภาพหรือเงือ่ นไขที่ทาให้ ภาวะความเสี่ยงภัยเพิม่ ขึ้นหรือลดน้ อยลง
ข. สภาพหรือเงือ่ นไขที่ทาให้ ภาวะความเสี่ยงภัยลดน้ อยลง
ค. สภาพหรือเงือ่ นไขที่ทาให้ ภาวะความเสี่ยงภัยคงที่
ง. สภาพหรือเงือ่ นไขที่ทาให้ ภาวะความเสี่ยงภัยเพิม่ ขึ้น

31. หน้ าทีข่ องอนุญาโตตุลาการตามสั ญญาประกันภัย คือ
ก. พิจารณาชี้ขาดข้ อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้เสียหายกับ
ผู้รับประกันภัย
ข. พิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้เู อาประกันภัย ในกรณีทมี่ คี วามเห็น
แตกต่างในจานวนแห่ งความสู ญเสียหรือเสียหายกับบริษัทประกันภัย
ค. ดาเนินคดีกบั ผู้รับประกันภัยในกรณีทมี่ คี วามเห็นแตกต่ างในจานวนแห่ ง
ความสู ญเสียหรือเสียหายกับผู้เอาประกันภัย
ง. ผิดทุกข้ อ

32. อัตราเบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันอัคคีภัยระยะยาว 3 ปี กาหนด
ไว้ อย่ างไร
ก. 175% ของอัตราเบีย้ ประกันภัย 1 ปี

33. กรณีหากผู้เอาประกันภัย เลือกทาประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจแบบระบุ
ชื่อผู้ขับขี่ โดยระบุให้ นายเก่ ง และนายกล้ าเป็ นผู้ขับขี่ ต่ อมานายครามได้ ขับ
รถ คันเอาประกันภัย ไปชนรถคู่ก รณีเ สี ยหาย ผู้เ อาประกันภัย หรื อ ผู้ขับ ขี่
ต้ องมีส่วนรับผิด ชอบในความเสี ยหายส่ วนแรกสาหรั บความเสี ย หายของ
คู่กรณีเป็ นเงินเท่าใด

ข. 200% ของอัตราเบีย้ ประกันภัย 1 ปี

ก. 2,000 บาท

ค. 250% ของอัตราเบีย้ ประกันภัย 1 ปี

ข. 4,000 บาท

ง.

ค. 6,000 บาท

275% ของอัตราเบีย้ ประกันภัย 1 ปี

ง. 8,000 บาท

34. เมื่อเจ้ าของสิ นค้าติดต่ อขอรับสินค้าจากท่าเรือแล้ วพบว่าสินค้า
เสี ยหาย เจ้ าของสิ นค้าจะต้ องร้ องขอเอกสารใดจากท่าเรือ
ก. Survey Report
ข. Bill Of Lading
ค. Wharf Survey Note

35. ข้ อใดอธิบายลักษณะของเรือแบบ Bulk Carrier ได้ ดีที่สุด
ก. ไม่ มีเส้ นทางและตารางเวลาทีแ่ น่ นอน
ข. มีเส้ นทางเดินเรือประจา มีตารางเดินเรือแน่ นอน
ค. ใช้ ขนสิ นค้าแบบเทกอง ไม่ มีการบรรจุหีบห่ อ
ง. เรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิม ไม่ มีการใช้ ต้คู อนเทนเนอร์

ง. Claim Statement
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36. ปัจจุบันท่ านจะเห็นว่ ามีการติดตั้งป้ ายโฆษณาอยู่บริ เวณหลังคาของ
อาคารบ้ านเรื อน หรื อ บริ เวณสี่ แยกริ มถนนที่มี ผู้ สัญ จรไปมากรม
ธรรม์ ประกันภัยป้ ายโฆษณามีเจตนาให้ ความคุ้มครองข้ อใด
ก. ความสู ญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา

37. ตามพระราชบัญ ญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติป ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ ามมิให้
บริ ษัทประกันภัยรั บประกันอัคคีภัยรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
เพื่อ วินาศภัย อัน เดีย วกัน ภายในเขตที่นายทะเบี ยนก าหนด โดยมี
จานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่ า

ข. ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวติ ของผู้สัญจรไปมา

ก. ร้ อยละ 10 ของเงินกองทุน

ค. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา

ข. ร้ อยละ 20 ของเงินกองทุน

ง. ถูกทุกข้ อ

ค. ร้ อยละ 25 ของเงินกองทุน
ง. ร้ อยละ 30 ของเงินกองทุน

38. ความคุ้มครองรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ ข้ อใดบริษัทประกันภัยต้ อง
รับผิดชอบ

39. คณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ กาหนดอัตรา
ค่ าบาเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้ าประกันวินาศภั ย จะได้ รับ
อันเนื่องมาจากการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้ าประกัน วินาศภัย
สาหรับการประกันสุ ขภาพเฉพาะการประกันภัยโรคมะเร็ง ในอัตราเท่าใด

ก. รถที่เอาประกันภัยจอดไว้ถูกลอบวางเพลิง
ข. รถที่เอาประกันภัยจอดไว้ถูกงัดตัวรถเสี ยหาย

ก. ไม่เกินร้ อยละสิบห้ า ของจานวนเบีย้ ประกันภัย

ค. รถที่เอาประกันภัยขับมาเกิดไฟช็อตไฟไหม้ห้องเครื่อง

ข. ไม่เกินร้ อยละสิบแปด ของจานวนเบีย้ ประกันภัยปี แรก

ง. ถูกทุกข้ อ

ค. ไม่เกินร้ อยละสี่สิบ ของจานวนเบีย้ ประกันภัย
ง. ไม่เกินร้ อยละยีส่ ิบสาม ของจานวนเบีย้ ประกันภัยปี แรก

40. รายการ : การใช้ รถยนต์ในหน้ าตารางกรมธรรม์ ประกันภัยได้ ระบุการใช้
รถยนต์ ว่า “ใช้ เป็ นรถส่ วนบุ คคลไม่ ใช่ รับจ้ างหรือให้ เช่ า” ในเวลาที่เกิด
อุบัตเิ หตุ หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ ใช้ รถยนต์ ไปรับจ้ างหรือให้ เช่ า
และเป็ นฝ่ ายต้องรับผิดตามกฎหมาย ข้ อใดถูกต้อง
ก.

บริ ษัทประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนของรถยนต์ คันเอาประกัน ภัยได้

ข.

บริ ษัทประกันภัยต้ องชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนต่ อชี วิต ร่ างกายหรื ออนามั ยของ
บุคคลภายนอก

ค.

บริ ษัทประกันภัยต้ องชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนต่ อทรั พย์ สินของบุคคลภายนอก โดยผู้
เอาประกันภัยจะต้ องรั บผิดชอบความเสี ยหายส่ วนแรก 2,000 บาท

ง.

ถูกทุกข้ อ

41. กรณีรถสองคันชนกันและยังไม่สามารถพิสูจน์ ได้ ว่ารถคันใดเป็ นฝ่ ายประมาท
(กรณีบันทึกสารองจ่ ายค่ ารักษาพยาบาลหรือค่ าปลงศพ) บริษัทประกันภัยซึ่ง
รับประกันภัยรถคันทีผ่ ้ปู ระสบภัยโดยสารมาได้ สารองจ่ ายไปแล้ ว ต่ อมาพิสูจน์
ได้ ว่าฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายซึ่งต้ องรับผิดต่ ออุบัติเหตุต้องส่ งเงินคืนบริษัท ซึ่งสารอง
จ่ ายภายในกาหนดกีว่ นั นับแต่บริษัทฝ่ ายถูกได้ ร้องขอ

ก. 15 วัน นับแต่วนั ร้ องขอ
ข. 30 วัน นับแต่วนั ร้ องขอ
ค. 45 วัน นับแต่วนั ร้ องขอ
ง. 50 วัน นับแต่วนั ร้ องขอ
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42. กรมธรรม์ ประกันภัยระบุเส้ นทางขนส่ ง Nagoya to Bangkok สานักงาน
เจ้ าของสิ น ค้ าอยู่ ในกรุ งเทพฯ แต่ ให้ ส่ งสิ น ค้ า ไปเก็บ ที่จังหวัดนนทบุ รี
อยากทราบว่ากรมธรรม์ ประกันภัยจะให้ ความคุ้มครองถึงจังหวัดนนทบุรี
หรือไม่
ก. กรมธรรม์ประกันภัยยังคงคุ้มครองไปถึงปลายทางจังหวัดนนทบุรี
เพราะอยู่ในปริมณฑล
ข. กรมธรรม์ประกันภัยยังคุ้มครองเพราะผู้รับสินค้ามีสานักงานใน
กรุงเทพฯ เพียงแต่ให้ ไปเก็บสินค้าทีจ่ ังหวัดนนทบุรี

43. เมื่อสิ นค้ า ถูกขนลงจากเรื อเดินทะเลไปไว้ ที่ท่าเรื อแล้ วได้ 16 วัน คนงานของ
ท่าเรือก่อเหตุนัดหยุดงานและจุดไฟเผาสิ นค้ าที่ท่าเรือ หากเจ้ าของสิ นค้ ามีการ
ประกันภัยการขนส่ งสินค้าทางทะเลแบบ ICC (C)+ Institute War Clauses +
Institute Strikes Clauses จะได้ รับความคุ้มครอง หรือไม่
ก.

ได้ เพราะเป็ นภัยที่ได้ รับการคุ้มครองตาม Institute Strikes Clauses และยังมิครบ
กาหนด 60 วัน หลังจากสิ นค้ าลงจากเรื อเดินทะเล ณ เมืองท่ าปลายทาง

ข.

ได้ เพราะเป็ นภัยที่ได้ รับการคุ้มครองตาม ICC (C) และยังมิครบกาหนด 30 วัน หลังจาก
สิ นค้ าลงจากเรื อเดินทะเล ณ เมืองท่ าปลายทาง

ค.

ไม่ ได้ เพราะแม้ จะเป็ นภัยที่ได้ รับการคุ้มครอง ICC (C) แต่ สินค้ าถูกขนลงจากเรื อเดิน
ทะเลเกินกว่ ากาหนด 7 วันแล้ ว

ง.

ไม่ ได้ เพราะแม้ จะเป็ นภัยที่ได้ รับการคุ้มครองตาม Institute Strikes Clauses แต่ สินค้ า
ถูกขนลงจากเรื อเดินทะเลเกินกว่ ากาหนด 15 วันแล้ ว

ค. ไม่ได้ เพราะปลายทางไม่ได้ ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ง. ไม่ได้ เพราะไม่ได้ จ่ายเบีย้ ประกันภัยเพิม่

44. เงื่อนไข Tow and Assist ในการประกันภัยตัวเรือ หมายถึงอะไร

45. นายสันติทาประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ไว้ กับบริษัท สงเคราะห์ ป ระกันภัย
จากัด ระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้ น 12 มิถุ นายน 2543 สิ้นสุ ด 12 มิถุ นายน
2544 ถ้ ารถยนต์ คันดังกล่ าวไปประสบอุ บัติเหตุในวันที่ 12 มิถุ นายน 2544
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จะได้ รับความคุ้มครองหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก.

ผู้เอาประกันภัยรับรองว่ าเรือทีเ่ อาประกันภัยจะมิถูกใช่ ในการลากจูงและ
ช่ วยเหลือลาอืน่ ๆ

ข.

ผู้เอาประกันภัยแจ้ งให้ ผ้ รู ับประกันภัยทราบว่ าเรือทีเ่ อาประกันภัยนั้นจะ
สามารถนาไปใช้ ในการลากจูง และช่ วยเหลือเรือลาอืน่ ๆได้

ก.

ไม่ ค้ มุ ครอง เพราะในวันที่ 12 มิถุนายน 2544 กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ
แล้ว

ค.

ผู้เอาประกันภัยรับรองว่ าเรือทีเ่ อาประกันภัยนั้นจะไม่ ถูกลากจูง เว้ นแต่ เป็ น
ประเพณีปฏิบัตหิ รือมีความจาเป็ นทีต่ ้ องได้ รับความช่ วยเหลือ

ข.

คุ้มครอง เพราะวันที่ 12 มิถุนายน 2544 เป็ นวันสุ ดท้ ายทีก่ รมธรรม์ ประกันภัยยังมี
ผลคุ้มครองอยู่

ง.

ผู้เอาประกันภัยรับรองว่ าเรือทีเ่ อาประกันภัยนั้นจะสามารถนาไปใช้ ในการลาก
จูงและช่ วยเหลือเรือลาอืน่ ๆ ได้ เฉพาะเท่ าทีจ่ าเป็ นหรือเป็ นประเพณีปฏิบัติ

ค.

คุ้มครอง หากอุบัตเิ หตุน้ นั เกิดขึน้ ภายใน 16.30 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2544

ง.

ผิดทุกข้ อ

46. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย
ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อทาให้ ทรัพย์สินเสียหาย
ข. ผู้รับประโยชน์ ประมาทเลินเล่ อทาให้ ทรัพย์สินเสียหาย
ค. บุคคลภายนอกทุจริตทาให้ ทรัพย์สินเสียหาย
ง. ผู้เอาประกันภัยทุจริตทาให้ ทรัพย์ สินเสี ยหาย

47. เมื่อนายทะเบียนสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
ของผู้ใดแล้ ว นายทะเบียนจะต้ องแจ้ งคาสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันวินาศภัยให้ ผู้น้ันทราบหรือไม่
ก. ต้องแจ้งให้ ทราบ เพราะกฎหมายกาหนดไว้
ข. ไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบ
ค. ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียน
ง. ไม่ ต้องแจ้งให้ นายหน้ าประกันวินาศภัยทราบ แต่แจ้งให้ บริษัท
ประกันภัยที่ผ้นู ้ ันเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยทราบ
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48. ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย พ.ศ. 2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ นายทะเบี ยนมี
อานาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้ า
ประกันวินาศภัย
ก.

กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัตแิ ห่ งพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551

ข.

ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย

ค.

ดาเนินงานทาให้ เกิด หรืออาจทาให้ เกิดความเสียหายต่ อผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยหรือประชาชน

ง.

ถูกทุกข้ อ

50. นางสาวสมศรี ท าประกั น อั ค คีภั ย ส านั ก งานของตนไว้ กั บ บริ ษั ท
เอกเทศประกันภัย จากัด โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และเสี ย
เบี้ยประกันภัย 24,000 บาท ต่ อมาเมื่อทาประกันภัยไปได้ 4 เดือน
บริษัทฯ ได้ บอกเลิกกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยดังกล่ าว ฉะนั้ นบริ ษัท
จะต้ องคืนเบีย้ ประกันภัยให้ แก่ นางสาวสมศรี เป็ นจานวนเงินเท่ าไร

49. การกาหนดการรับประกันอัคคีภัยและการกาหนดชั้นของเมือ งเป็ น
อานาจของนายทะเบียนที่อาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. ฉบับใด
ก. พ.ร.บ.ประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกัน
ชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ข. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ค. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ง. พ.ร.บ.คณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2550

51. ตามกรมธรรม์ ป ระกันอัคคีภั ย ส าหรั บ ที่อยู่ อาศั ย ข้ อใดเป็ นข้ อดี ที่
เพิ่มขึน้ จากกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
ก.

ในกรณีทจี่ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ ากับหรือมากกว่ าร้ อยละ 75 ของมูลค่ าที่
แท้ จ ริ ง ของทรั พย์ สิ น ที่เ อาประกัน ภัยในขณะที่เ กิด ความเสี ย หาย บ ริ ษั ท
ประกันภัยจะไม่ นาเงือ่ นไขการประกันภัยทรัพย์ สินตา่ กว่ ามูลค่าที่แท้ จริงมาใช้
บังคับ

ข. 16,000 บาท

ข.

การเพิม่ ทางเลือกในการกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยเป็ น 3 แบบ

ค. 18,000 บาท

ค.

เพิม่ มูลค่ าความคุ้มครองแก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเป็ น 20,000 บาท

ง. 20,000 บาท

ง.

เพิม่ เติมภัยพิเศษบางภัยเข้ าไปเป็ นความคุ้มครองมาตรฐาน

ก. 12,000 บาท

52. ในกรณีร ถยนต์ ท าประกั น ภั ย ตั้ ง แต่ 2 คัน ขึ้น ไป ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ยหายแก่ ผู้ ประสบภัย โดยที่ผู้ประสบภัยนั้ นอยู่ นอกรถหรื อไม่ ได้
โดยสารมากับ รถนั้ น ท่ านคิด ว่ ากฎหมายกาหนดให้ ใ ครเป็ นผู้ จ่า ย
ค่าเสี ยหายเบือ้ งต้ น

53. กรณีใดที่ผู้ประสบภัยสามารถขอรั บค่ าเสี ยหายเบื้องต้ นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย

ก. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ าย

ก. เกิดอุบัตเิ หตุจากรถที่ไม่ มปี ระกันภัยและเจ้าของรถไม่ ยอมจ่ายค่า
เสี ยหายหรือจ่ายไม่ ครบจานวน

ข. บริษัททีร่ ับประกันภัยรถฝ่ ายผิดจ่ ายทั้งหมด

ข. ไม่ มีผ้แู สดงตนเป็ นเจ้าของรถและรถคันนั้นไม่มปี ระกันภัย

ค. บริษัททีร่ ับประกันภัยรถแต่ละคันร่ วมกันเฉลีย่ จ่ าย

ค. ไม่ ทราบว่ารถคันใดก่ อให้ เกิดความเสียหาย (กรณีชนแล้ วหนี)

ง. ให้ ศาลพิพากษาตัดสิน

ง. ถูกทุกข้ อ
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54. หากนายเชน ทาประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจแบบระบุชื่อผู้ขับขี่กับ
บริษัทประกันภัย โดยระบุชื่อนายเชน เป็ นผู้ขับขี่เอง ต่ อมาให้ นายมิ่ง
ยื ม รถไปขั บ แล้ ว เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ฉี่ ย วชนรถนายมาก กรณีนี้ บ ริ ษั ท
ประกันภัยต้ องรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึน้ หรือไม่ อย่ างไร

55. หนังสื อคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) หมายถึงอะไร
ก.

เอกสารทีบ่ ริษัทประกันภัยออกให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยเพือ่ เป็ นหลักฐานรับรอง
ว่ าสินค้ าทีร่ ะบุรายละเอียดไว้ จะได้ รับการคุ้มครองตามเงือ่ นไขและอัตราเบีย้
ประกันภัยตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนั้น

ข.

เอกสารทีบ่ ริษัทประกันภัยออกให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยเพือ่ เป็ นหลักฐานรับรอง
ว่ าสินค้ าทีร่ ะบุรายละเอียดไว้ จะได้ รับการคุ้มครองตามเงือ่ นไขและตามจานวน
เงินเอาประกันภัยทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนั้น

ค. รับผิดชอบเฉพาะรถนายเชน

ค.

ง. รับผิดชอบทั้งรถนายเชนและรถนายมาก แต่ต้องหักค่าเสียหายส่ วนแรก
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารทีก่ าหนดให้ ความคุ้มครองแก่ ผ้ เู อาประกันภัยเป็ นการล่ วงหน้ าสาหรับ
การขนส่ งสินค้ าทุกเทีย่ ว ซึ่งจะมีขนึ้ ต่อมา

ง.

ถูกทั้งข้ อ ข. และข้อ ค.

ก. รับผิดชอบเฉพาะรถนายมาก
ข. ไม่รับผิดชอบทั้งรถนายเชนและรถนายมาก

56. เขตการรับประกันอัคคีภยั หมายถึง
ก. ขอบเขตพืน้ ที่ที่สมาคมประกันวินาศภัยประกาศกาหนด
ข. ขอบเขตพืน้ ที่ที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
ค. ขอบเขตพืน้ ที่ที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
ง. ขอบเขตพืน้ ที่ที่บริษัทประกันภัยประกาศกาหนด

58. การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ การคุ้มครองความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอกให้ ค้มุ ครอง อะไร
ก. ความรับผิดต่ อชีวิตร่ างกายของผู้ขับขี่
ข. ความรับผิดต่ อชีวิตร่ างกายบุคคลภายนอก
ค. ความรับผิดต่ อทรัพย์ สินของบุคคลภายนอก
ง. ถูกทั้งข้ อ ข. และข้ อ ค.

57. ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้ น ตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองผู้
ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ แก่
ก. ผู้ประสบภัย
ข. ทายาทของผู้ประสบภัยทีเ่ สี ยชีวิต
ค. โรงพยาบาลหรือสถานที่รับมอบอานาจ
ง. ถูกทุกข้ อ

59. ในการประกันภัยขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ข้ อใดมิใช่ ภยั ทีไ่ ด้ รับความ
คุ้มครองภายใต้ ICC (A)
ก. การถูกลักขโมย
ข. การเปี ยกน้าฝน
ค. การจลาจล
ง. การแตกหัก บิ่น งอ
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60. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ ทราบถึงความไม่ พร้ อมในการออกทะเล
ของเรือที่ใช้ ขนสินค้า
ก.

ผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิ์ได้ รับใช้ ค่าสินไหมทดแทน หากสินค้ าได้ รับความ
เสียหาย

ข.

ผู้เอาประกันภัยไม่ มสี ิทธิ์ได้ รับชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่ าเป็ นสิ่งทีผ่ ้ ู
เอาประกันภัยต้องทราบ

ค.

ผู้เอาประกันภัยไม่ ได้ รับชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่ าสัญญาประกันภัย
ไม่เกิดขึน้ ตั้งแต่ต้น

ง.

ผู้เอาประกันภัยไม่ มสี ิทธิ์ได้ รับค่ าชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เพราะมีการระบุไว้
ชัดเจนในกรมธรรม์ ประกันภัย

62. ในกรมธรรม์ ประกันภัยตัวเรือ เงื่อนไข Institute Voyage Clauses มี
ระยะความคุ้มครองเป็ นแบบใด
ก. 3 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. เที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว

61. เมื่อผู้รับประกันภัย ได้ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนให้ กับผู้เอาประกันภัย
แล้ ว ซากทรัพย์ ที่เสี ยหายนั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถนาไปทาลายได้
หรือไม่
ก. ได้ ถ้ าหากได้ มกี ารกาหนดเงื่อนไขพิเศษกับผู้เอาประกันภัยไว้ล่วงหน้ า
ข. ได้ ถ้ าผู้เอาประกันภัยได้ ตกลงให้ ผ้รู ับประกันภัยหักมูลค่าซากทรัพย์น้นั
หรือตกลงซื้อซากทรัพย์น้นั จากผู้รับประกันภัย
ค. ถูกทั้ง ข้ อ ก. และข้ อ ข.
ง. ไม่มขี ้ อถูก

63. นายสาประกอบอาชีพเป็ นชาวนาและได้ ซื้อประกันอุบัตเิ หตุเอือ้ อาทรไว้ 2
ฉบับ และทาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้ กับบริษัทประกัน ภัยอีก 1
ฉบับ และเสี ยชีวติ เนื่องจากอุบัตเิ หตุเฉี่ยวชนผู้รับประโยชน์ ของนายสาจะ
ได้ รับค่าทดแทน อย่ างไร
ก.

ได้ รับเต็มจานวนจากทุกฉบับ

ข.

ได้ รับเฉพาะจากประกันอุบตั เิ หตุเอือ้ อาทร 2 ฉบับ

ค.

ได้ รับค่ าทดแทนจากผู้ประสบภัยอุบัตเิ หตุเอือ้ อาทรเพียงฉบับเดียว และจาก
การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลอีก 1 ฉบับ

ง.

ไม่ ได้ รบค่ าทดแทนจากกรมธรรม์ ประกันภัยใดเลย หากพิสูจน์ ได้ ว่ามีรายได้ ไม่
เพียงพอต่อการชาระเบีย้ ประกันภัย

ง. เที่ยวการเดินทางหลายเทีย่ ว

64. ปัจจัยในข้ อใดมีผลต่ อการคานวณอัตราเบีย้ ประกันภัยของการ
ประกันสุ ขภาพ

65. ในการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ ป็ นของใหม่ ใน
การประกันอัคคีภัยควรต้ องกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัย แบบใด
ก. ตามมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ ป็ นของใหม่

ก. อายุของผู้เอาประกัน

ข. ตามมูลค่าทีแ่ ท้จริงของทรัพย์สิน

ข. เพศของผู้เอาประกันภัย

ค. ตามมูลค่าทางบัญชี

ค. อาชีพของผู้เอาประกันภัย

ง. เป็ นหลักการทีใ่ ช้ ทุกกรณีข้างต้น

ง. ถูกทุกข้ อ

21

66. ลักษณะความคุ้มครองของการประกันภัยหม้ อกาเนิดไอน้า และถังอัด
ความดันเป็ นอย่างไร
ก.

คุ้มครองความเสียหายต่ อตัวหม้ อไอนา้ อันเกิดจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่ า ภัย
ธรรมชาติ และความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก

ข.

คุ้มครองความเสียหายต่ อตัวหม้ อไอนา้ แบบ All Risks ไม่ ระบุภยั

ค.

คุ้มครองความเสียหายต่ อตัวหม้ อไอนา้ จากสาเหตุการระเบิดและยุบตัว และ
ความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก

ง.

คุ้มครองความเสียหายจากการชารุ ดเสียหายทุกชนิด รวมถึงความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอก

68. ระยะเวลาการเดินทางของกรมธรรม์ ป ระกันภัย อุบั ติเหตุเดินทาง
สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศน์ แบบมาตรฐานกาหนดไว้ สูงสุ ด
ไม่ เกินกี่วัน
ก. 50 วัน
ข. 90 วัน
ค. 180 วัน
ง. 365 วัน

70. ในกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับเงินตามแบบ ปง. มีความคุ้มครอง
อย่ างไร

67. กรมธรรม์ ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ
คุ้มครอง “บริษัทนายหน้ าประกันภัย” อย่ างไร
ก. ความรับผิดจากความบกพร่ อง และผิดพลาดในการให้ บริการ
ข. ความรับผิดจากความประมาทเลินเล่ อในการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้ าที่
ค. ความรับผิดต่อการฉ้ อโกงเงินค่าเบีย้ ประกันภัยของลูกค้ าโดย
พนักงานของบริษัท นายหน้ าประกันภัย
ง. ถูกเฉพาะข้ อ ก. และ ข.

69. อัตราเบีย้ ประกันภัยของการประกันภัยสาหรับผู้โดยสารเรือโดยสาร
รับจ้ างขึน้ อยู่กับปัจจัยอะไร
ก. อัตราค่าโดยสาร
ข. จานวนที่นั่งของเรือ
ค. อายุงานของคนขับเรือ
ง. ปริมาณเด็กท้ ายเรือ

71. การประกันภัยคา้ จุน คืออะไร

ก. ความสู ญเสี ยของเงินอันเกิดจากการกระทาสู ญหาย

ก. การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทีม่ ตี ่อ
บุคคลภายนอกตามกฎหมาย

ข. ความสู ญเสี ยของเงินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์

ข. การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองในการขนส่ ง

ค. ความสู ญเสี ยของเงินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ รวมทั้ง
การพยายามกระทาการดังกล่ าว

ค. การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสู ญหาย
หรือไฟไหม้

ง. ถูกทุกข้ อ

ง. การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ทไี่ ด้ รับความเสียหาย
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72. การให้ ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟในกรมธรรม์ ประกันภัยผู้
เล่ นกอล์ ฟ หมายถึงอะไร

73. ลูกจ้ างยักยอกสิ นค้าของนายจ้ าง การประกันภัยความซื่อสั ตย์ให้
ความคุ้มครองอย่างไร

ก. ไม้ กอล์ ฟ ถุงกอล์ ฟ รถลากถุงกอล์ ฟ

ก. ไม่ คุ้มครอง เพราะเป็ นการยักยอกสิ นค้า

ข. ไม้ กอล์ ฟ ถุงกอล์ ฟ รถลากถุงกอล์ ฟ ลูกกอล์ ฟ รองเท้ ากอล์ ฟ ถุงมือ
กอล์ ฟ

ข. ไม่ คุ้มครอง เพราะการยักยอกสิ นค้าคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยทรัพย์ สินอยู่แล้ ว

ค. ไม้ กอล์ ฟ ถุงกอล์ ฟ รถลากถุงกอล์ ฟ ลูกกอล์ ฟ

ค. คุ้มครอง เพราะลูกจ้างยักยอกทาให้ นายจ้างได้ รับความเสียหาย

ง. ไม้ กอล์ ฟ ถุงกอล์ ฟ ลูกกอล์ ฟ

ง. คุ้มครอง หากนายจ้างไม่ ต้องการดาเนินคดี

74. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสั ญญาประกันภัยเมือ่ ใด
ก. ผู้รับประกันภัยล้ มละลาย

ข. ผู้รับประกันภัยไม่ ส่งกรมธรรม์ ประกันภัยให้
ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ ส่งเบีย้ ประกันภัย
ง. บอกเลิกเมื่อใดก็ได้

76. วัตถุทเี่ อาประกันภัยได้ คอื ข้ อใด

75. กรมธรรม์ ประกันภัยจะต้ องมีข้อความระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ไว้ เสมอ
ไปหรือไม่
ก. จะต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ไว้เสมอ

ข. จะมีหรือไม่ แล้ วแต่ผ้เู อาประกันภัย
ค. จะมีหรือไม่ แล้ วแต่เงือ่ นไขในกรมธรรม์ ประกันภัย
ง. จะต้องระบุชื่อเพราะกฎหมายกาหนดไว้

77. การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนกระทาได้ ด้วยวิธี

ก. บุคคล

ก. จ่ ายเป็ นตัวเงิน

ข. ทรัพย์ สิน

ข. จัดซ่ อมแซมให้ กลับสู่ สภาพเดิม

ค. ความรับผิดตามกฎหมาย

ค. จัดการหาของทดแทน

ง. ถูกทุกข้ อ

ง. ถูกทุกข้ อ
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78. คู่สัญญาฝ่ ายซึ่งตกลงจะส่ งเบีย้ ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ เรียกว่ า

79. บริษัทที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะ
ควบคุมรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยอืน่ ได้ หรือไม่

ก. ผู้รับประโยชน์

ก. ได้ แต่ ต้องได้ รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลัง

ข. ผู้เอาประกันภัย

ข. ไม่ ได้ เนื่องจากกฎหมายห้ ามไว้

ค. ผู้รับประกันภัย

ค. ได้ แต่ ต้องได้ รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ง. ถูกทุกข้ อ

ง. ได้ แต่ ต้องได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

80. คากล่าวทีว่ ่ า “สั ญญาประกันภัยเป็ นสัญญาต่ างตอบแทน”
ถูกต้ องหรือไม่

81. กรณีนายหน้ าประวินาศภัยประเภทนิติบุคคลประสงค์ จะย้ าย
สานักงาน จะต้ องแจ้ งย้ ายภายในกีว่ นั นับแต่ วนั ที่ย้าย

ก. ไม่ ถูกต้ อง

ก. 3 วัน

ข. ถูกต้ อง

ข. 5 วัน

ค. ไม่ ถูกต้ อง เพราะที่ถูกเป็ นสัญญาฝ่ ายเดียว

ค. 7 วัน

ง. ไม่ ถูกต้ อง เพราะที่ถูกเป็ นสัญญาระหว่ างผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยและผู้รับประโยชน์

ง. 15 วัน

82. กรมธรรม์ ประกันภัยต้ องมีลายมือชื่อของบุคคลใด
ก. ต้องมีลายมือชื่อของผู้จัดการบริษัทประกันภัย
ข. ต้องมีลายมือชื่อของผู้ทไี่ ด้ รับมอบอานาจเป็ นหนังสือให้ ลงลายมือชื่อใน
กรมธรรม์ประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย
ค. ต้องมีลายมือชื่อของกรรมการผู้มอี านาจผูกพันบริษัทประกันภัย ตามที่
ได้ จดทะเบียนไว้หรือผู้จัดการสาขาของบริษัทต่างประเทศตามทีร่ ะบุไว
ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ง. ต้องมีลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย

83. นายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ไม่ ลงรายการในสมุด
ทะเบียนและสมุดบัญชีตามที่นายทะเบียนกาหนดต้ องระวางโทษ
ปรั บ
ก. ไม่ เกิน 10,000 บาท
ข. ไม่ เกิน 20,000 บาท
ค. ไม่ เกิน 30,000 บาท
ง. ไม่ เกิน 50,000 บาท
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84. ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยสิ้นสุ ดในกรณีใดบ้ าง
ก. ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการในบริษัทประกันวินาศภัย
ข. ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นผู้จัดการในบริษัทประกันวินาศภัย
ค. เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้ างในบริษัทประกันวินาศภัย
ง. ถูกทุกข้ อ

86. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ จะเป็ นบุคคลเดียวกันได้ หรื อ
ไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้
ข. ไม่ ได้ เพราะกฎหมายห้ ามไว้
ค. ไม่ ได้ เพราะไม่ ถูกต้ องตามหลักการประกันภัย
ง. ได้ หรือไม่ แล้ วแต่ บริษัทจะอนุมตั ิให้ เป็ นรายๆ ไป

88. การประกันภัยเครื่องจักรให้ ความคุ้มครองต่ อเครื่องจักร

ขณะใด

85. ผู้มีอานาจที่ในการออกใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
คือ
ก. รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค. นายทะเบียน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

87. ผู้เอาประกันภัยสามารถทาประกันอัคคีภยั โดยกาหนดระยะ
เวลาเอาประกันภัยสู งสุ ดกีป่ ี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี

89. การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรั พย์สิน ควรมีการกาหนดความ
เสี ยหายส่ วนแรก (Deductible) เพราะเหตุผลใด
ก.

เพราะอัตราเบีย้ ประกันภัยแข่งขันกันมากจนเบีย้ ประกันภัยไม่พอจ่ ายค่า
สินไหมทดแทน

ข.

เพราะบริษัทประกันภัยต่อมีกฎเกณฑ์ว่าไม่จะรับประกันภัยต่อถ้ าไม่มคี วาม
เสียหายส่ วนแรก

ค. ถอดเพือ่ ทาความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่

ค.

เพราะบริษัทประกันภัยต้ องการให้ ผ้เู อาประกันภัยเพิม่ ความระมัดระวัง
โดยเฉพาะสาหรับอุบัตเิ หตุทวั่ ๆ ไปทีเ่ กิดขึน้ โดยง่ าย

ง. ถูกทุกข้ อ

ง.

เพราะต้ องการนาเหตุผลจากการมีความเสียหายส่ วนแรกมาลดอัตราเบีย้
ประกันภัยเพือ่ ให้ สามารถแข่งขันอย่างอิสระได้

ก. ใช้ งานอยู่
ข. พักงาน
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90. เอกสารแนบท้ ายตามกรรมธรรม์ ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรั พย์ สิน
ตามข้ อใดที่ใ ห้ ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติสาหรั บมูลค่ าทรั พย์ ที่เอา
ประกันภัยที่เพิม่ ขึน้ อันอาจเกิดจากความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

91. ปัจจัยใดที่ผู้พิจารณารั บประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ความเสี่ ยงภัยทรั พย์สินจะต้ องพิจารณาให้ ความสาคัญ

ก. เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยคุ้มครองการประกันภัยทรัพย์สินในภาวะเงินเฟ้ อ

ก. ลักษณะสิ่ งปลูกสร้ าง

ข. เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยการเพิ่มเติมทรัพย์สิน (Capital Additions
Clause)

ข. อุปกรณ์ดับเพลิง

ค. เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยการกาหนดทรัพย์สิน (Designation Clause)
ง. เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ พิ่มขึน้ หรือการเพิ่มเติม
ทรัพย์สิน (Additions Clause)

92. ในกรณีที่บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ ายค่าเสี ยหายเบื้องต้ นผู้
ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสี ยหายเบือ้ งต้ นจากทีใ่ ด
ก. สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต
ข. สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด
ค. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
ง. ถูกข้ อ ก. และ ข.

94. ในการประกันภัยการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ข้ อใดมิใช่ ความเสี ย
หายซึ่งจะได้ รับการคุ้มครองตาม ICC (C)
ก. ความเสี ยหายของสิ นค้าจากการถูกโยนทิง้ ทะเล
ข. ความเสี ยหายของสิ นค้าจากการถูกน้าซัดตกทะเล
ค. ความเสี ยหายของสิ นค้าจากเรือสั มผัสกับวัตถุภายนอก นอกจากน้า
ง. ความเสี ยหายของสิ นค้าจากระเบิด

ค. ลักษณะของการประกอบการ
ง. ถูกทุกข้ อ

93. เจ้ าของรถหลีกเลีย่ งไม่ ยอมจัดทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติค้มุ
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ท่ านคิดว่ าเจ้ าของรถจะมีความ
ผิดหรือไม่ อย่ างไร
ก. มีความผิด ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจาคุก ไม่เกิน 1 ปี
ข. มีความผิด ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ค. มีความผิด ระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
ง. ไม่มคี วามผิด กฎหมายังผ่อนผันให้ จนกว่าจะพร้ อม

95. ในการประกันภัยขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ความคุ้มครองภายใต้
ICC (A), (B) และ ICC (C) สิ้ นสุ ดเมื่อใด
ก. เมือ่ ส่ งมอบสินค้าถึงคลังสินค้าของผู้รับสินค้า หรือสถานทีเ่ ก็บสินค้าทีไ่ ด้
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ข. เมือ่ ส่ งมอบสินค้าถึงคลังสินค้า หรือสถานทีอ่ นื่ ทีผ่ ู้เอาประกันภัยเลือกที่
จะใช้ เป็ นสถานทีเ่ ก็บ
ค. เมือ่ ส่ งมอบสินค้าถึงคลังสินค้า หรือสถานทีอ่ นื่ ทีผ่ ู้เอาประกันภัยเลือกใช้
เป็ นสถานทีจ่ าหน่ าย จ่ ายแจก
ง. ถูกทุกข้ อ
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96. ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน ผู้เอาประกันภัย
จะได้ รับค่าทดแทนในกรณีที่เกิดทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงอย่ างไร
ก.

ได้ รับเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย

ข.

ได้ รับเงินเป็ นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที่ทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย แต่ ไม่ เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ ในตารางดังกล่ าว
หรื อเมื่อมีการจ่ ายค่ าทดแทนกรณีเสี ยชีวิตสู ญเสี ยอวัยวะและสายตาหรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง

ค.

ง.

ได้ รับเงินเป็ นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที่ทุพพลภาพอยู่ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยจนกว่ าผู้เอาประกันภัยนั้นจะเสี ยชีวติ สู ญเสี ย
อวัยวะและสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

97. ข้ อใดเป็ นความรั บผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเกิดขึน้ ได้
ก. การออกแบบผลิตภัณฑ์ผดิ พลาด
ข. ความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต
ค. การให้ ข้อมูลที่ผดิ พลาดแก่ ผ้ใู ช้ ผลิตภัณฑ์
ง. ถูกทุกข้ อ

ได้ รับเงินเป็ นระยะๆ ตลอดไปจนกว่ าผู้เอาประกันภัยจะเสี ยชีวติ

98. กรณีใดที่ผ้ รู ับประกันภัยรถยนต์ ไม่ ต้องรับผิดตามสั ญญา
ประกันภัย

99. สั ญญาประกันภัยใดทีผ่ ้ รู ับประกันภัยจะรับช่ วงสิ ทธิ์ไม่ ได้

ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อทาให้ รถยนต์เสี ยหาย

ก. ประกันภัยรถยนต์

ข. ผู้รับประโยชน์ ประมาทเลินเล่ ออย่างร้ ายแรงทาให้ รถยนต์ เสี ยหาย

ข. ประกันอัคคีภยั

ค. บุคคลภายนอกจงใจทาให้ รถยนต์เสี ยหาย

ค. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ง. ถูกเฉพาะข้ อ ก. และ ข้ อ ข.

ง. ประกันชีวติ

100. การคืนเบีย้ ประกันภัยจะกระทาได้ ในกรณีใด

101. คาว่ า “ค่ าสิ นไหมทดแทน” หมายถึง

ก. ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย

ก. ค่าเสี ยหายที่จะต้องจ่ายตามสั ญญาประกันวินาศภัย

ข. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสั ญญาประกันภัย

ข. ค่าเบีย้ ประกันภัย

ค. ผู้รับประโยชน์ บอกเลิกสัญญาประกันภัย

ค. ราคาทรัพย์ สินที่เอาประกันภัย

ง. ถูกทั้งข้ อ ก. และข้ อ ข.

ง. จานวนเงินเอาประกันภัย
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102. กรณีใดบ้ างต่ อไปนีท้ สี่ ั ญญาประกันภัยไม่ ค้ มุ ครอง

103.กรมธรรม์ ประกันภัยนั้นกฎหมายบัญญัติว่าต้ องลงลายมือชื่อ
ของ

ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่ างร้ ายแรง
ข. ผู้เอาประกันภัยทุจริต

ก. ผู้รับประโยชน์

ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ ชาระเบีย้ ประกันภัย

ข. ผู้เอาประกันภัย

ง. ถูกทั้งข้ อ ก. และข้ อ ข.

ค. ผู้รับประกันภัย
ง. ผู้รับประกันภัยร่ วมกับผู้เอาประกันภัย

104.กรมธรรม์ ประกันภัย กฎหมายกาหนดให้ มีรายการดังต่ อไปนี้
เสมอ

105.นางชมพู จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จะขอรั บใบอนุญาต
เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยได้ หรือไม่
ก. ไม่ ได้ เนื่องจากกฎหมายบัญญัตหิ ้ ามไว้

ก. ราคาแห่ งมูลประกันภัย
ข. วัตถุที่เอาประกันภัย
ค. ชื่อผู้รับประโยชน์
ง. ถูกเฉพาะข้ อ ข. และ ค.

106.นายหน้ าประกันวินาศภัย สามารถรั บชารั บเบีย้ ประกันภัยในนาม
บริ ษัทประกันภัยได้ เมื่อใด
ก. เมื่อได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
ข. เมื่อมีคุณสมบัตเิ ป็ นนายหน้ าประกันภัยวินาศภัยครบถ้ วน
ค. เมื่อได้ รับมอบอานาจเป็ นหนังสือจากบริษัทประกันภัย
ง. เมื่อได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานบริษัทประกันภัยแล้ ว

ข. ได้ ถ้ านายทะเบียนเห็นสมควร
ค. ได้ ถ้ าบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนประสงค์จะเป็ นตัวแทนประกัน
วินาศภัยยินยอม
ง. ได้ ถ้ าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้เพราะกฎหมาย
ไม่ ได้ กาหนดห้ ามไว้ และนางชมพูไม่ ขาดคุณสมบัตขิ ้ ออืน่

107. ผู้ใดสามารถใช้ ชื่อหรือคาแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ประกันวินาศภัย”
ได้
ก. บริษัทประกันภัย ซึ่งได้ รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์โดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรี
ข. สมาคมทีม่ สี มาชิกส่ วนมากเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้ า
ประกันวินาศภัย
ค. สมาคมนายจ้ างหรือสหภาพแรงงานทีม่ สี มาชิกส่ วนมากเป็ นพนักงาน
หรือลูกจ้ างบริษัทประกันภัย
ง. ถูกทุกข้ อ
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108.ผู้มีอานาจหน้ าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกัน
วินาศภัย คือ

109.หนังสื อมอบอานาจให้ นายหน้ าประกันวินาศภัยรั บเบีย้ ประกันภัย
แทนบริ ษัทประกันภัย ต้ องทาตามแบบที่ผู้ใดกาหนด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ก. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ค. นายทะเบียน

ค. นายทะเบียน

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

110.คาขอรั บใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย ต้ องทาตาม
แบบที่บุคคลใดกาหนด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค. นายทะเบียน

111.ตามกรมธรรม์ อคั คีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดความเสี ยหาย
ขึน้ กับทรั พย์สินที่เอาประกันภัย ข้ อปฏิบัติใดไม่ ถูกต้ องในการ
เรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน
ก.

ผู้เอาประกันภัยได้ แจ้ งความเสี ยหายให้ บริ ษัทประกันภัยทราบหลังจากวันที่เกิด
เหตุ 35 วัน เนื่องจากได้ เดินทางไปต่ างประเทศ

ข.

ไม่ ต้องแจ้ งการประกันภัยอื่นๆ ส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์ สินที่ เอาประกันภัย
เนื่องจากบริ ษัทประกันภัยจะมีระบบตรวจสอบกันเองอยู่แล้ ว

ค.

จัดหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้ อพิสูจน์ เกี่ยวกับสาเหตุของความเสี ยหายให้ แก่
บริ ษัทประกันภัยโดยค่ าใช้ จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง

ง.

ให้ บริ ษัทประกันภัยดาเนินการเกี่ยวกับทรั พย์ สินที่เสี ยหายได้ ตามความเหมาะสม
ในการป้องกันความเสี ยหายอันอาจเพิ่มขึน้

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

112. ในการประกันขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ข้ อใดเป็ นข้ อยกเว้ นภายใต้ ICC
(B) , (C) แต่ ไม่ อยู่ในข้ อยกเว้นของ ICC (A)
ก. การรั่วตามปกติ การสู ญเสียซึ่งนา้ หนักตามปกติ ของตัวทรัพย์สินนั้น
ข. การทาให้ ทรัพย์สินเสียหายโดยเจตนาของบุคคลอืน่ ยกเว้นผู้เอา
ประกันภัย
ค. การบรรจุหีบห่ อทีไ่ ม่เหมาะสม
ง. การเจตนาทาให้ เสียหายโดยผู้เอาประกันภัย

113. ในการประกันภัยขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ความคุ้มครองภายใต้ ICC
(A) , (B) และ ICC (C) สิ้นสุ ดเมื่อใด
ก. เมือ่ ส่ งมอบสินค้าถึงคลังสินค้าของผู้รับสินค้า หรือสถานทีเ่ ก็บสินค้าทีไ่ ด้
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ข. การทาให้ ทรัพย์สินเสียหายโดยเจตนาของบุคคลอืน่ ยกเว้นผู้เอา
ประกันภัย
ค. การบรรจุหีบห่ อทีไ่ ม่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้ อ
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114. นาย ก. เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษัทประกันภัยแห่ ง หนึ่ง ซึ่ ง เป็ น
บริษัทขนาดกลางมีรายได้ จากเบีย้ ประกันภัย ปี หนึ่งๆ ประมาณ 50 ล้าน ปรากฏ
ว่าในช่ วงหนึ่งปี ทีผ่ ่านมา รายได้ เบีย้ ประกันภัยของบริษัทลดลงเนื่องจาก คนตก
งานและไม่ มีเงินส่ งเบี้ยประกันภัย นาย ก. ทราบถึง เหตุการณ์ ดังกล่ าว จึงได้
ย้ ายจากบริษัทเดิมไปอยู่บริษัทแห่ ง ใหม่ ซึ่ง มีรายได้ ดีกว่ าโดยได้ ให้ เหตุผลใน
การย้ ายครั้ งนี้ ต่ อบริษัทใหม่ ว่า ต้ องการหาประสบการณ์ ใหม่ ท่ า นคิดว่ าการ
กระทาของนาย ก.

115. นางสาว ก. ได้ ทาประกันวินาศภัยตามคาชักชวนของนาย ข. ซึ่งเป็ นตัวแทน
ประกันวินาศภัยของบริษัทฯ แห่ งหนึ่ง มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง แต่ ไม่ ได้ รับการ
บริการที่ดีจาก นาย ข. จึงได้ ไปปรึกษากับ นาย ค. ซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัท
ประกันวินาศภัยอีก แห่ ง หนึ่ง โดย นาย ค. ได้ แนะนา ให้ นางสาว ก. ยกเลิก
กรมธรรม์ ที่ทาไว้ เดิม แล้ วมาทาประกันวินาศภัยกับบริษัทใหม่ ที่ นาย ค. เป็ น
ตัวแทนประกันวินาศภัย อยู่ และได้ เสนอที่จ ะให้ บริ ก ารที่ดี ท่ า นคิด ว่ าข้ อ ใด
ถูกต้องทีส่ ุ ด

ก.

ถูกต้ อง เพราะมิได้ กล่ าวร้ ายบริ ษัทเดิมให้ เสี ยหาย

ก.

การกระทาของ นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ

ข.

ถูกต้ อง เพราะเป็ นสิ ทธิโดยชอบธรรม

ข.

การกระทาของ นาย ค. ไม่ ผิดจรรยาบรรณ

ค.

ไม่ ถูกต้ อง เพราะแสดงให้ เห็นว่ าเป็ นคนเห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนตัว

ค.

การกระทาของ นาย ค. ผิดจรรยาบรรณ

ง.

ไม่ ถูกต้ อง เพราะทอดทิ้งบริ ษัทเดิม

ง.

การกระทาของ นาย ข. และนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ

116. นาย ก. เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ ชักชวนให้ นาย ข. ซึ่งเป็ นเพื่อนสนิท
ที่เ พิ่ งได้ รั บมรดกมา 2 ล้ านบาท ให้ ทาประกัน อุ บัติ เ หตุ ไ ว้ โดยชาระเบี้ย
ประกันภัยครั้งเดียว เป็ นจานวนเงิน 4 แสนบาท และให้ ภรรยาและบุตรเป็ น
ผู้รับประโยชน์ นาย ก. กระทาเช่ นนี้ ผิดจรรยาบรรณหรือไม่
ก.

ไม่ ผิด เพราะ นาย ก. หวังดีกับนาย ข. ถ้ าให้ นาย ข. เก็บเงินไว้ อาจใช้ เงินหมด

ข.

ไม่ ผิด เพราะ นาย ข. สามารถชาระเบีย้ ประกันภัยได้ และยังเหลือเงินอีกมาก
พอสมควรไว้ ใช้ จ่าย

ค.

ผิด เพราะ นาย ก. แนะนาให้ นาย ข. ชาระเบีย้ ประกันภัยเกินความสามารถ

ง.

ผิด เพราะ นาย ก. แนะนาให้ นาย ข. ชาระเบีย้ ประกันภัยมากเกินไป ควรให้ ชาระ
เบีย้ เป็ นรายปี แทน

117. นาย ก. มีรายได้ เป็ นจานวนเงินเดือนละ 5,000 บาท แต่ นาย ข. ซึ่งเป็ นบิดา
ของ นาย ก. เป็ นเศรษฐี ร้อ ยล้ า น นาย ก. ต้ อ งการทาประกันอุ บั ติเ หตุ ใ ห้
ตนเอง โดยมีค่าเบีย้ ประกันปี ละ 70,000 บาท ซึ่งมากกว่ารายได้ ท้ังปี ของนาย
ก. แต่ ตั ว แทนของบริ ษั ท ประกั น ก็ท าเรื่ อ งขอประกั นให้ แ ก่ นาย ก. ดั ง นี้
ตัวแทนจะผิดต่ อจรรยาบรรณหรือไม่
ก.

ผิด เพราะ นาย ก. ไม่สามารถชาระค่าเบีย้ ประกันภัยได้ เอง

ข.

ผิด เพราะ ไม่ แนะนาให้ ผ้ เู อาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยตามความสามารถ
ของตนเอง

ค.

ไม่ ผดิ เพราะอาจจะเป็ นการกระตุ้นให้ นาย ก. ทางานมากขึน้

ง.

ไม่ผดิ เพราะ นาย ก. เป็ นผู้ขอทาประกันเอง ตัวแทนไม่ ได้ เสนออะไรเลย
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