วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประก ันวินาศภ ัย ชุดที3
 ( เฉลย )
1) นายA เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยและได ้เก็บเบีย
 ประกันภัยและได ้เก็บเบีย
 ประกันภัยจากผู ้เอา
ประกันภัยส่งให ้บริษัททุกครัง ไม่บกพร่อง มีอยู่ครัง หนึง+ มารดาของนายA เกิดเจ็บป่ วยและเข ้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล นายA จึงได ้นํ าเงินเบีย
 ประกันภัยของผู ้เอาประกันภัยทีช
+ าํ ระมาจ่ายค่า
รักษาฯมารดาของตน แต่นายA ก็ได ้นํ าเงินมาคืนให ้กับบริษัทครบถ ้วน และได ้บอกผู ้เอาประกันภัย
ให ้ทราบเรือ
+ งดังกล่าวในภายหลัง กํารกระทําของนายA ถูกหรือผิดจรรยาบรรณของนายหน ้าประกัน
วินาศภัย
ี ธรรม มีความกตัญ8ูต่อมารดา
ก) ถูก เพราะนายA ประพฤติตนอยู่ในศล
ข) ถูก เพราะนายA เป็ นคนมีความรับผิดชอบโดยได ้นํ าเงินมาจ่ายคืนให ้บริษัทครบถ ้วน และได ้
บอกเรือ
+ งดังกล่าวให ้ผู ้เอาประกันภัยทราบภายหลัง
ั ตอ
ื สตย์
ค) ผิด เพราะนายA เป็นคนไม่ซอ
่ ผูเ้ อาประก ันภ ัยและบริษ ัท
ง) ผิด เพราะนายA แจ ้งให ้ผู ้เอาประกันภัย แต่ไม่ได ้แจ ้งให ้บริษัททราบ
2) นายA และนายB เป็ นเพือ
+ นรักกันมากและเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีม
+ ผ
ี ลงานโดดเด่นมาก
แต่เนือ
+ งจากภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบน
ั ตกตํ+าทําให ้การขายประกันวินาศภัยมีอุปสรรค จึงตกลงกันว่า
ื+ เสย
ี งนายหน ้า
ถ ้าผลงานของใครตํา+ กว่าเป้ าหมาย อีกคนหนึง+ จะยกผลงานให ้เพือ
+ จะได ้รักษาชอ
ดีเด่นไว ้อย่างต่อเนือ
+ ง การทํางานของทัง คู่เหมาะสมหรือไม่
ก) ทัง คู่เป็ นเพือ
+ นร่วมอาชีพทีด
+ ต
ี ่อกันสมควรนํ ามาเป็ นแบบอย่าง
ี ทีด
ข) ทัง คู่เป็ นเพือ
+ นร่วมอาชพ
+ ต
ี ่อกัน แต่ไม่สมควรนํ ามาเป็ นแบบอย่าง
ค) ทัง คู่เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีด
+ ี สมควรนํ ามาเป็ นแบบอย่าง
ง) ทงคู
ั0 เ่ ป็นนายหน้าประก ันวินาศภ ัยทีไ ม่ด ี ไม่สมควรนํามาเป็นแบบอย่าง
+ ว่า การเป็ นนายหน ้าฯ ทีด
3) นายA เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย มีความเชือ
+ ต
ี ้องมีทก
ั ษะในการ
ื+ สารด ้วย จึงได ้ชก
ั ชวนเพือ
ี ไปสมัครอบรมหลักสูตรการสอ
ื+ สาร แต่เพือ
สอ
+ นร่วมอาชพ
+ นไม่เห็นด ้วย
นายA จึงไปเรียนโดยลําพังจนจบหลักสูตร จงพิจารณาว่า ข ้อความข ้อใดถูกต ้องทีส
+ ด
ุ
ก) เพือ
+ นของนายA ตัดสินใจดีแล ้ว เพราะนายหน ้าประกันวินาศภัยควรสนใจวิชาการประกันภัย
และรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์มากกว่า
ภัย

ี เพราะไม่สนใจศก
ึ ษาหาความรู ้เฉพาะประกันวินาศ
ข) นายA อาจไม่ประสบความสาํ เร็ จในอาชพ

้ าสตร์และ
ค) นายA มีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นนายหน้าประก ันวินาศภ ัย ต้องใชศ
ิ
ศลป์และ ความรูอ
้ น
ื ๆ ทีเ กีย
 วข้องนอกจากความรูด
้ า้ นประก ันวินาศภ ัยด้วย
ง) นายA มีความคิดถูกต ้อง เพราะการเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยต ้องสนใจในเรือ
+ งเทคนิคการ
ขาย
4) นายA และนายB เป็ นเพือ
+ นรักร่วมเรียนหนังสือมาด ้วยกัน และต่อมาเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย
ทํางานคนละจังหวัดต่อมา นายA ทราบว่านายB ไปเรียนวิชาดาราศาสตร์เพิม
+ เติม เมือ
+ พบกัน นาย A
ี เวลาเรียนเป็ นเดือน ทําให ้เสย
ี เวลาทํามาหากิน มิหนํ าซาํ ความรู ้ทีไ+ ด ้ก็ไม่
จึงตําหนินายB ทีไ+ ปเสย
ี นายหน ้าประกันวินาศภัย ข ้อใดถูกต ้อง
เกีย
+ วข ้องกับวิชาชพ

ึ ษาหาความรู ้ในวิชาชพ
ี เพิม
ก) การกระทําของนายB นัน
 สมควร เพราะต ้องหมั+นศก
+ เติมอยู่เสมอ
ข) การกระทําของนายB นนไม่
ั0
ผด
ิ จรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนายB ทีจ
 ะไปเรียน
ี ผลประโยชน์
หรือทําอะไร ก็ได้ตราบใดทีไ ม่ทําให้ผเู ้ อาประก ันภ ัยเสย
ี เวลาทํามาหากิน ซงึ+ ขัดกับ
ค) การกระทําของนายB นัน
 ไม่สมควรเอาเยีย
+ งอย่าง เพราะเสย
จรรยาบรรณนายหน ้าฯ
ง) การกระทําของนายB นัน
 ไม่ถก
ู ต ้อง เพราะนอกจากทําให ้ไม่มเี วลาในกํารบริการลูกค ้าแล ้ว
หลักสูตรทีเ+ รียนก็ไม่ตรงกับความต ้องการของนายหน ้าฯ ทีเ+ น ้นเรือ
+ งการขายประกันวินาศภัย
5) นายA เป็ นผู ้บริหารบริษัทนายหน ้าประกันวินาศภัยแห่งหนึง+ และเป็ นคนทีม
+ ค
ี วามรู ้ทาง
โหราศาสตร์เป็ นอย่างดี จึงแนะนํ าลูกทีมให ้เรียนเพิม
+ เติมทางโหราศาสตร์เพราะสามารถนํ าไปใช ้
เพิม
+ ยอดขายได ้นายB ลูกทีมจึงไปเรียนโหราศาสตร์ตามทีแ
+ นะนํ า ดังนัน
 นายB ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลัก
จรรยาบรรณ นายหน ้าฯ ข ้อใด
ึ ษาหาความรู ้ในวิชาชพ
ี เพิม
ก) หมั+นศก
+ เติมอยู่เสมอ
ข) ให ้บริการทีด
+ อ
ี ย่างสมํา+ เสมอ
ื+ สต
ั ย์ตอ
ี
ค) มีความซอ
่ เพือ
+ นร่วมอาชพ
ง) ไม่มข
ี อ
้ ใดถูก เพราะไม่เข้าหล ักจรรยาบรรณใดๆ
่ มรถทีม
6) นายC เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย และเป็ นเจ ้าของอูซ
่ อ
+ ม
ี าตรฐานสูง และเป็ นตัวแทน
จําหน่ ายอะไหล่รถยนต์ของแท ้และมีคณ
ุ ภาพ นายC มักแนะนํ าให ้ลูกค ้าผู ้เอาประกันภัยให ้นํ ารถเข ้า
่
ซอมในอู่ของตนเอง พฤติกรรมของนายC ในฐานะนายหน ้าประกันวินาศภัยเข ้าข่ายข ้อใด
ก) เห็นประโยชน์และแนะนํ าประโยชน์สงู สุดให ้ลูกค ้า
ข) ดูแลบริการลูกค ้าอย่างดี ตัง แต่การรับประกันภัย และเรือ
+ งสินไหมทดแทน
ค) เต็มใจ ใสใ่ จลูกค ้าให ้ได ้บริการทีด
+ ท
ี ส
ี+ ด
ุ
่ ผลกระทบ
ง) พฤติกรรมทีอ
 าจข ัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรง และ/หรือทีจ
 ะสง
ต่อ ผลประโยชน์ของลูกค้า
7) น.ส.D มีโรคความดันโลหิตสูง ได ้สอบถามนายหน ้าฯ ว่าจะต ้องแจ ้งในใบคําขอเอาประกัน
สุขภาพ หรือไม่นายหน ้าฯ บอกว่าไม่ต ้องแจ ้ง เพราะอาจทําให ้บริษัทไม่รับทําประกันภัย นายหน ้าฯ
นีท
 ํา ผิดจรรยาบรรณข ้อใด
ื+ สต
ั ย์ต่อผู ้เอาประกันภัย
ก) ไม่ซอ
่ ยปกปิ ดข้อความจริงของผูเ้ อาประก ันภ ัยในสว
่ นทีเ ป็นสาระสําค ัญ และไม่ร ักษา
ข) ชว
ผลประโยชน์ของบริษ ัท
ค) ให ้บริการทีด
+ ี และรักษาผลประโยชน์ของผู ้เอาประกันภัย
ง) รักษาความลับอันมิควรเปิ ดเผยของผู ้เอาประกันภัยในสว่ นทีเ+ ป็ นสาระสําคัญ
8) นายX เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ได ้ชักชวนให ้นายY ทําประกันภัยรถยนต์ประเภท2 โดยนายY
ได ้ชาํ ระเบีย
 ประภัยเป็ นทีเ+ รียบร ้อย ต่อมานายX นํ ากรมธรรม์กระกันภัยรถยนต์ประเภท1 มาให ้และ
แจ ้งว่าประเภท1 คุ ้มครองมากกว่าและขอเก็บเบีย
 ประกันภัยเพิม
+ นายX ทําถูกต ้องตามหลัก

จรรยาบรรณหรือไม่
ก) ถูกต ้อง เพราะนายX หวังดีตอ
่ นายY ทีจ
+ ะให ้ได ้ความคุ ้มครองทีด
+ ก
ี ว่า
้ นและไม่มค
ั ตอ
ื สตย์
ข) ไม่ถก
ู ต้อง เพราะนายX มีผลประโยชน์ท ับซอ
ี วามซอ
่ ผูเ้ อา
ประก ันภ ัย
1

ค) ถูกต ้อง เพราะนายX ได ้แจ ้งถึงความคุ ้มครองทีน
+ ายY จะได ้รับจากประกันภัยรถยนต์ประเภท
ง) ไม่ถก
ู ต ้อง เพราะนายX มีเก็บเบีย
 ประกันภัยอีก

9) นายA เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีเ+ ก่งและมีความสามารถในการขาย นายA ฝึ กผู ้ชว่ ยใหม่2-3
ั ชวนลูกค ้าได ้เพือ
คนให ้มีความรู ้อย่างดี มีมาตรฐานสามารถชก
+ จะขยายงานและรับงานใหม่ๆ แทน
การกระทําของนายA ถูกจรรยาบรรณไหม
ก) ผิดจรรยาบรรณ เพราะนายหน้าประก ันวินาศภ ัยต้องไม่มอบหมายให้ผอ
ู้ น
ื กระทํา
การแทนตน
ข) ผิดจรรยาบรรณ เพราะผู ้ชว่ ยของนายA ต ้องผ่านการรับรองคุณภาพและมีความรู ้ทีถ
+ ูกต ้อง
ก่อน
ค) ไม่ผด
ิ จรรยาบรรณ เพราะคนทีน
+ ายA ฝึ กมีคณ
ุ ภาพ
ื+ ของนายA เท่านัน
ง) ไม่ผด
ิ จรรยาบรรณ เพราะบริษัทประกันภัยพิจารณารับงานทีส
+ ง่ ในชอ

10) นายA เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้ขายประกันภัยรถยนต์ประเภท1 ให ้นางB ต่อมานางB
ประสบปั ญหาทางด ้านการเงิน จึงไม่สามารถชาํ ระเบีย
 ประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ได ้ตรงตามกําหนด
ทีน
+ ัดหมาย นายA ทวงถามหลายครัง จนเบือ
+ จึงบ่นเรือ
+ งนีใ ห ้ภรรยาฟั ง การกระทําของนายA ผิด
จรรยาบรรณนายหน ้าฯ หรือไม่
ก) ไม่ผด
ิ เพราะการผิดนั ดของผู ้เอาประกันภัยเป็ นเรือ
+ งธรรมดา
่ นัน
ี หาย
ข) ไม่ผด
ิ เพราะการกล่าวเชน
 ไม่ได ้ทําให ้นางB เสย
ค) ผิด เพราะเปิ ดเผยความล ับอ ันไม่สมควรเปิ ดเผยของผูเ้ อาประก ันภ ัยต่อ
บุคคลภายนอก
ง) ผิด เพราะเป็ นการให ้ร ้ายผู ้เอาประกันภัย
11) นายดินเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้ขายประกันสุขภาพให ้นายนํ า หลังจากทําประกันภัยไป
ั ญาในปี
ได ้10เดือน นายนําพบว่าตนเองเป็ นผู ้ติดต่อร ้ายแรง จึงปรึกษานายดินว่าสามารถต่อสญ
ต่อไป ได ้หรือไม่นายดินไม่แน่ใจจึงไปปรึกษาอาจารย์ผู ้เคยสอนกฎหมายให ้นายดินและนายนํ ามา
ก่อน และอาจารย์ผู ้นีร ักนายนํามาก กํารกระทําของนายดินผิดจรรยาบรรณนายหน ้าประกันวินาศภัย
หรือไม่
ก) ผิด เพราะการกระทําของนายดิน ทําให ้นายนํ าถูกผู ้อืน
+ รังเกียจ
ข) ผิด เพราะนายดินไม่ร ักษาความล ับอ ันไม่ควรเปิ ดเผยของผูเ้ อาประก ันภ ัยต่อ
บุคคลภายนอก
ค) ไม่ผด
ิ เพราะนายดินไม่ได ้เล่าเรือ
+ งให ้คนภายนอกฟั ง เพียงแค่ปรึกษากับอาจารย์ของตนคน
เดียว

ง) ไม่ผด
ิ เพราะนายดินเปิ ดเผยความจริงของผู ้เอาประกันภัย
ั ชวนนายไฟเอา
12) นายลมเป็ นเพือ
+ นสนิทของนายไฟ ซงึ+ มีงานอดิเรกคือการไต่เขา นายลมได ้ชก
ประกัน อุบัตเิ หตุคุ ้มครองการเสียชีวต
ิ ทัง ทีต
+ นเองทราบว่าประกันอุบต
ั เิ หตุมข
ี ้อยกเว ้นไม่คุ ้มครอง
ี ชวี ต
ื ภัยเพิม
การ เสย
ิ ขณะไต่เขา เว ้นแต่จะซอ
+ นายลมไม่ได ้ให ้คําแนะนํ าลูกค ้าให ้เข ้าใจในข ้อยกเว ้น
ดังกล่าวและการคุ ้มครองภัยเพิม
+ การกระทําของนายลมผิดจรรยาบรรณนายหน ้าประกันวินาศภัย
หรือไม่
ก) ผิด เพราะเป็นการเสนอขายนอกเหนือเงือ
 นไขแห่งกรมธรรม์
ข) ไม่ผด
ิ เพราะผู ้เอาประกันภัยควรอ่านกรมธรรม์ให ้ละเอียดด ้วยตนเอง
ี เงินเพิม
ค) ไม่ผด
ิ เพราะไม่ต ้องการให ้ผู ้เอาประกันภัยเสย
+ เติม
ี ชวี ต
ง) ไม่ผด
ิ เพราะผู ้เอาประกันภัยอาจเสย
ิ จากอุบต
ั เิ หตุกรณีอน
ื+ ซงึ+ ก็ได ้รับความคุ ้มครองอยู่
แล ้ว
13) ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ถ ้ามีการเปลีย
+ นแปลงใดๆ จากกรมธรรม์เดิม สงิ+ ที+
นายหน ้า ประกันฯ ต ้องทํา คือ
ี0 จงรายละเอียดของความเสย
ี ง ทุนประก ันภ ัย ข้อยกเว้นทีเ ปลีย
ก) ชแ
 นแปลง ราคา
ิ ธิประโยชน์
รวมถึงสท
ี จงให ้ผู ้เอาประกันภัยอ่านรายละเอียด มิฉะนั น
ิ ไหมทดแทน
ข) ชแ
 จะมีผลต่อการพิจารณาค่าสน
ค) กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกสง่ และระบุรายละเอียดทีเ+ ปลีย
+ นแปลงตามทีผ
+ ู ้เอาประกันภัย
ต ้องการ
ี+ งภัยทีเ+ ปลีย
ง) นายหน ้าฯจะเป็ นผู ้มีหน ้าทีด
+ แ
ู ลรายละเอียดของความเสย
+ นแปลงให ้ผู ้เอา
ประกันภัย
ั ระยะเวลา
14) นางสาวฝนเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยต ้องการเสนอขายประกันอัคคีภย
ั ทีอ
+ ยู่อาศย
+
ึ
ี
เอา ประกันภัย 5ปี ซงเสยเบีย
 ประกันภัยถูกกว่าให ้กับนายฟ้ า แต่นายฟ้ าทําประกันภัยบ ้านหลังนีก
 ับ
บริษัทอืน
+ มาแล ้ว 6เดือน น.ส.ฝน จึงแนะนํ าให ้ยกเลิกกรมธรรม์เดิม จะได ้เบีย
 ประกันภัยคืนสว่ นหนึง+
แล ้วมาทําประกันภัยกับตน น.ส.ฝน ทําถูกต ้องตามจรรยาบรรณไหม
ก) ไม่ถก
ู ต ้อง เพราะเป็ นการแย่งงานบริษัทอืน
+
ี ประโยชน์จากการยกเลิกและร ับเบีย
0 ประก ันภ ัย
ข) ไม่ถก
ู ต้อง เพราะผูเ้ อาประก ันภ ัยเสย
จากกรมธรรม์เดิม
ื+ สต
ั ย์ตอ
ค) ถูกต ้อง เพราะน.ส.ฝน มีความซอ
่ บริษัททีส
+ ง่ งานให ้
ี เบีย
ง) ถูกต ้อง เพราะลูกค ้าจะได ้รับการบริการทีเ+ สย
 ประกันภัยใหม่ทถ
ี+ ูกกว่า
ั ชวนนายหนุ่มทําประกันอัคคีภย
15) น.ส.สวย เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้ชก
ั สําเร็จรูปทีอ
+ อกใหม่
ื+ ในใบคําขอเอาประกันภัย เมือ
(Packaged Policy) นายหนุ่มตกลงทําและกรอกรายละเอียดลงชอ
+
สวยนํ าใบคําขอฯ และเบีย
 ประกันภัยมาส่งบริษัท ปรากฏว่าบริษัทได ้ออกแบบการประกันอัคคีภย
ั
แบบใหม่ซงึ+ คุ ้มครองตรงความต ้องการแต่มากกว่าและดีกว่าสวย จึงกลับไปหานายหนุ่มว่าสามารถ
เปลีย
+ นแบบกรมธรรม์เป็ นแบบใหม่ได ้การกระทําของสวยผิดจรรยาบรรณหรือไม่

ื ใหม่
ก) ผิด เพราะเป็ นการยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพือ
+ ซอ
 กรมธรรม์แบบเดิม
ข) ผิด เพราะจุดประสงค์ของนายหนุ่มต ้องการซือ
ื ใหม่ โดยทีผ
ี
ค) ไม่ผด
ิ เพราะนายหน ้าสามารถยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพือ
+ ซอ
+ ู ้เอาประกันภัยไม่เสย
ผลประโยชน์
ง) ไม่ผด
ิ เพราะกรมธรรม์ของนายหนุม
่ ย ังไม่ออก ไม่ถอ
ื ว่าเป็นการยกเลิกกรมธรรมเก่า
ื0 ใหม่
เพือ
 มาซอ
16) นายอิฐเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีข
+ ยัน สามารถชักชวนคนทําประกันภัยได ้จํานวนมาก นาย
อิฐ ยังขยันหาความรู ้และเข ้าอบรมเกีย
+ วกับการประกันวินาศภัยอยูเ่ สมอ และนํ าความรู ้นีม
 าเล่าให ้ผู ้
เอา ประกันภัยและบุคคลอืน
+ ทราบด ้วย นายอิฐเป็ นนายหน ้าฯ ทีด
+ ห
ี รือไม่
้
ก) ไม่ดค
ี วรใชเวลาในการบริ
การผู ้เอาประกันภัยดีกว่า
ี สมควรทีจ
ข) ดี ทีส
+ ง่ เสริมจรรยาบรรณวิชาชพ
+ ะยึดถือเป็ นแบบอย่าง
ค) ดี รู ้จักหาความรู ้เพิม
+ เติมให ้แก่ตนเอง
ง) ถูกทงข้
ั0 อ ข และ ค
17) ปั จจุบันข ้อมูลข่าวสารของธุรกิจประกันภัยมีปริมาณมากและทันต่อสถานการณ์ ทุกคนสามารถ
ื+ สงิ+ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และ อินเตอร์เน็ ต
รับรู ้ได ้ถึงสภาพธุรกิจของบริษัทประกันภัยได ้จากสอ
นายหน ้าประกันวินาศภัยจึงได ้ข ้อมูลในการหาประกันภัยด ้วยการเปรียบเทียบฐานะการเงิน รายได ้
ของบริษัททีต
+ นสง่ งานกับบริษัทอืน
+ โดยให ้ลูกค ้าสาํ คัญผิดในฐานะการเงินของบริษัทอืน
+ ทีแ
+ ย่กว่า
้
ท่านเห็ นว่าการใชข ้อมูลข่าวสารของนายหน ้าฯ ดังกล่าวถูกต ้องหรือไม่อย่างไร
ก) ถูกต ้อง เพราะเป็ นความสามารถของนายหน ้าฯ ทีร+ ู ้จักใชข้ ้อมูลให ้เห็นประโยชน์
ข) ถูกต ้อง เพราะในการแข่งขันจําเป็ นต ้องให ้ข ้อมูลข่าวสารแก่ลก
ู ค ้าเพือ
+ การตัดสินใจ
้ ้
ค) ถูกต ้อง เพราะข ้อมูลข่าวสารเหล่านีเป็ นข ้อมูลเปิ ดเผย ใครๆ ก็สามารถนําไปใชได
ง) ผิดทุกข้อ
18) นางบุญ และ น.ส.มีเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ปรากฏว่านายกรรม ได ้ทําประกันภัยรถยนต์ไว ้
กับนางบุญ แต่นางบุญไม่ได ้ให ้บริการ ไม่วา่ การรับชําระเบีย
 ประกันภัยหรือกํารบริการด ้านการ
เรียกร ้องค่าสินไหม จนกระทั+ง น.ส.มีได ้พบกับ นายกรรม และได ้บริการนายกรรมแทนนางบุญ เป็ น
อย่างดี นายกรรมเห็นว่า น.ส.มี เป็ นนายหน ้าฯ ทีด
+ ี จึงทําประกันอัคคีภย
ั กับ น.ส.มี อีกกรมธรรม์หนึง+
+
ึ
ี หรือไม่
ซง น.ส.มีก็รับทําประกันภัยให ้น.ส.มี ทําผิดจรรยาบรรณต่อเพือ
+ นร่วมอาชพ
ก) ผิด เพราะ น.ส.มี ได ้ประโยชน์จากลูกค ้าของนายหน ้าคนอืน
+
ข) ผิด เพราะ น.ส.มี แย่งลูกค ้าของนางบุญ ซงึ+ ทํางานอยู่บริษัทเดียวกัน
ค) ไม่ผด
ิ เพราะนายกรรม ขอทําประกันภัยกับ น.ส. มีเอง
ง) ไม่ผด
ิ เพราะการกระทําทงหมดของ
ั0
น.ส.มี มิได้เป็นการแย่งลูกค้า
19) นายจอห์นนีเ+ ป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีช
+ อบดืม
+ เหล ้าครัง ละมากๆ เป็ นประจํา แต่นายจอห์นนี+
ี หายใดๆ แก่ผู ้เอาประกันภัย รวมทัง ยังคงให ้บริการทีด
ก็ไม่เคยก่อความเสย
+ แ
ี ก่ผู ้เอาประกันอย่าง
สมํ+าเสมอ การกระทําของนายจอห์นนี+ผด
ิ จรรยาบรรณหรือไม่

ก) ไม่ผด
ิ เพราะว่าเป็ นเรือ
+ งสว่ นตัวของนายจอห์นนี+และสามารถควบคุมการบริการทีด
+ ี
ข) ไม่ผด
ิ เพราะนายจอห์นนีไ+ ม่ได ้ก่อความเสียหายใดๆ แก่ผู ้เอาประกันภัย
ี ธรรมประเพณี
ค) ผิด เพราะว่านายจอห์นนีไ ม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด
 ี อยูใ่ นศล
อ ันดีงาม
ง) ผิด เพราะว่านายจอห์นนีม
+ ค
ี า่ ใชจ่้ ายสูง อาจสร ้างปั ญหาการเงินได ้
่ รรยาบรรณและศล
ี ธรรมของนายหน ้าประกันวินาศภัย
20) ข ้อใดไม่ใชจ
ื+ สต
ั ย์ตอ
ี
ก) มีความซอ
่ ผู ้เอาประกันภัย บริษัทและเพือ
+ นร่วมอาชพ
ข) ไม่กล่าวให ้ร ้ายทับถมนายหน ้าประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันภัย
ั
ค) แนะนําให้ผเู ้ อาประก ันภ ัยสละกรมธรรม์เดิม เพือ
 ทําสญญาใหม่
ึ ษาหาความรู ้ในวิชาชพ
ี อยู่เสมอ
ง) หมั+นศก
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