วิชาประกันภัยเบ็ดเตล็ด ( เฉลย )
ื้ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุได ้จากทีใ่ ด
1) ผู ้เอาประกันภัยสามารถเลือกซอ
ก) บริษัทประกันชวี ต
ิ
ข) บริษัทประกันวินาศภัย
ค) บริษ ัทประก ันชวี ต
ิ หรือบริษ ัทประก ันวินาศภ ัย
ง) ไม่มข
ี ้อใดถูก
2) ข ้อใดเป็ นการประกันภัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความรับผิดตามกฏหมาย (Liability Insurance)
ก) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข) การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ค) การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ ้าง
ง) ถูกทุกข้อ
3) ภายใต ้กรมธรรม์ประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลแบบมาตรฐาน ผู ้เอาประกันภัยสามารถเรียกร ้องค่า
ทดแทนจากการแท ้งลูกได ้หรือไม่
ก) ไม่ได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประก ันภ ัย
ื้ ขยายความคุ ้มครองไว ้
ข) ไม่ได ้ เพราะไม่ได ้ซอ
ั เจนในกรมธรรม์ประกันภัย
ค) ได ้ เพราะระบุชด
ง) ได ้ เพราะเป็ นผลมาจากอุบัตเิ หตุ
4) นายสมบัตท
ิ าประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลไว ้กับบริษัท แสงทองประกันภัย จากัดในวงเงิน
ประกันภัย 300,000 บาท และกับบริษัท แสงเงินประกันภัย จากัดในวงเงินเอาประกันภัย
ี ชวี ต
200,000 บาท ต่อมานายสมบัตเิ สย
ิ จากการถูกรถชนและได ้รับเงินชดเชยจากผู ้ทีข
่ บ
ั รถมา
ชนจานวน 300,000 บาท ทายาทของนายสมบัตจิ ะเรียกร ้องจากบริษัทประกันภัยได ้อีกหรือไม่
ก) ได้จากบริษ ัท แสงทองประก ันภ ัย จาก ัด 300,000 บาท และจากบริษ ัท แสงเงิน
ประก ันภ ัย จาก ัด 200,000 บาท รวม 500,000 บาท
ข) ได ้เฉพาะจากบริษัท แสงเงินประกันภัย จากัด 200,000 บาทเพราะได ้จากผู ้ทีข
่ บ
ั รถมา
ชนแล ้ว 300,000 บาท
ค) ได ้เฉพาะจากบริษัท แสงทองประกันภัย จากัด 300,000 บาทเพราะได ้จากผู ้ทีข
่ บ
ั รถมา
ชนแล ้ว 300,000 บาทซงึ่ มากกว่าทีไ่ ด ้เอาประกันภัยไว ้
ง) ไม่ได ้ เพราะมีผู ้รับผิดชอบแทนบริษัทประกันภัยไปแล ้ว
ี แขนข ้างหนึง่ และ
5) ในการประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลแบบมาตรฐาน หากผู ้เอาประกันภัยเสย
สายตาหนึง่ ข ้างจะได ้รับค่าทดแทนอย่างไร
ก) ได ้รับค่าทดแทน 200% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ข) ได้ร ับค่าทดแทน 100% ของจานวนเงินเอาประก ันภ ัย
ค) ได ้รับค่าทดแทน 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัย

ง) ได ้รับค่าทดแทน 25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
6) นายดาทาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลไว ้กับบริษัทประกันภัย 3 แห่งๆละ 100,000 บาท
โดยมีข ้อตกลงคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลแห่งละ 10,000 บาท ต่อมานายดาประสบอุบัตเิ หตุ
ิ้ 22,000 บาท นายดาสามารถเรียกร ้องค่าทดแทนจาก
และได ้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปทัง้ สน
บริษัทประกันภัยได ้ทัง้ หมดเท่าใด
ก) 22,000 บาท
ข) 30,000 บาท
ค) 100,000 บาท
ง) 330,000 บาท
ี ชวี ต
7) การให ้ความคุ ้มครองการเสย
ิ ตามกรมธรรม์ประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลแบบมาตรฐานมี
ข ้อกาหนดอย่างไร
ี ชวี ต
ก) ความบาดเจ็บทีไ่ ด ้รับทาให ้ผู ้เอาประกันภัยเสย
ิ ทันทีจากอุบัตเิ หตุทไี่ ด ้รับความ
คุ ้มครอง
ี ชวี ต
ข) ความบาดเจ็บทีไ่ ด ้รับทาให ้ผู ้เอาประกันภัยเสย
ิ ภายใน180 วัน จากวันทีเ่ กิด
อุบัตเิ หตุ
ค) ความบาดเจ็บทีไ่ ด ้รับทาให ้ผู ้เอาประกันภัยต ้องเข ้ารับการรักษาตัวติดต่อกันใน
ี ชวี ต
โรงพยาบาลในฐานะคนไข ้ใน และเสย
ิ เพราะเหตุ บาดเจ็บนั น
้
ง) ถูกทุกข้อ
ื้ ความคุ ้มครองเพิม
8) ภัยใดทีผ
่ ู ้เอาประกันภัยสามารถซอ
่ ได ้จากเอกสารแนบท ้ายกรมธรรม์
่
ประกันภัยอุบัตเิ หตุสวนบุคคลแบบมาตรฐาน
ก) การฆ่าตัวตาย
ื้ โรค
ข) การได ้รับเชอ
ค) การทะเลาะวิวาท
ั ในป่า
ง) การล่าสตว์
9) นายเต ้ทาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลปี แรก โดยมีจานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท ต่อมานายเต ้ได ้พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สาเร็จ อย่างไรก็ตาม
นายเต ้ต ้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 12,300 บาท นายเต ้จะได ้รับค่าทดแทนหรือไม่ อย่างไร
ก) ได ้รับทดแทนค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท
ข) ได ้รับทดแทนค่ารักษาพยาบาล 12,300 บาท
ค) ไม่ได้ร ับค่าทดแทนเลย เพราะการพยายามฆ่าต ัวตายเป็นข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประก ันภ ัย
ง) ไม่ได ้รับค่าทดแทนเลย เพราะเป็ นกรมธรรม์ประกันภัยปี แรก
ี อวัยวะในข ้อใดทีส
10) การสูญเสย
่ ามารถเรียกร ้องค่าทดแทนได ้ตามประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ น
บุคคลแบบมาตรฐานตามเงือ
่ นไข อบ.1
ี นิว้ แขน ขา
ก) การสูญเสย

ี หู ลิน
ข) การสูญเสย
้ แขน ขา
ี มือ เท้า
ค) การสูญเสย
ี นิว้ มือ เท ้า
ง) การสูญเสย
11) นายเจทาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลแบบมาตรฐานตามเงือ
่ นไข อบ.2ไว ้ ต่อมาได ้รับ
อุบัตเิ หตุถก
ู ตัดนิว้ หัวแม่มอ
ื ทิง้ 2 ข ้อ และแผลลุกลามต ้องถูกตัดมือตัง้ แต่ข ้อมือ นายเจจะได ้รับ
ค่าทดแทนจากบริษัทประกันภัยเท่าใด
ก) 75% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ข) 60% ของจานวนเงินเอาประก ันภ ัย
ค) 50% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ง) 25% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
12) ปั จจัยใดทีม
่ ผ
ี ลต่อการกาหนดอัตราเบีย
้ ประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล
ี
ก) อาชพ
ข) รถยนต์ทใี่ ช ้
ค) ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
ง) ไม่มข
ี ้อใดถูก
้ กฐานใดบ ้าง
13) หากต ้องการทาประกันภัยอุบัตเิ หตุเอือ
้ อาทรจะต ้องใชหลั
ก) สาเนาบ ัตรประชาชน
ข) สาเนาทะเบียนบ ้าน
ค) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ ้าน
ง) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ ้าน และรูปถ่าย
14) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุเอือ
้ อาทรคุ ้มครองข ้อใดบ ้าง
ี ชวี ต
ก) เสย
ิ และทุพพลภาพถาวร
ี ชวี ต
ข) เสย
ิ ทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาล
ี ชวี ต
ี อวัยวะ
ค) เสย
ิ ทุพพลภาพถาวร และสูญเสย
ี ชวี ต
ี อวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล
ง) เสย
ิ ทุพพลภาพถาวร สูญเสย
15) อัตราค่าบาเหน็ จสูงสุดสาหรับการประกันภัยอุบัตเิ หตุและสุขภาพ เป็ นร ้อยละเท่าใดของเบีย
้
ประกันภัย
ก) ร้อยละ 18
ข) ร ้อยละ 15
ค) ร ้อยละ 13
ง) ร ้อยละ 23
16) อัตราเบีย
้ ประกันภัยของการประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุม
่ ทั่วไปแบบ

มาตรฐานขึน
้ อยูก
่ ับอะไร
ก) จานวนว ันทีเ่ ดินทาง
ี ของผู ้เอาประกันภัย
ข) อาชพ
้ นทาง
ค) พาหนะทีใ่ ชเดิ
ง) ระยะทางทีเ่ ดินทาง
17) นายอ่าเป็ นครูทโี่ รงเรียนอนุบาลได ้ทาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลไว ้กับบริษัทประกันภัย
ี เป็ นพนั กงานขับรถบรรทุกโดยมิได ้แจ ้งบริษัทประกันภัยและ
แห่งหนึง่ ต่อมานายอ่าเปลีย
่ นอาชพ
ี ชวี ต
ประสบอุบัตเิ หตุเสย
ิ นายอ่าจะได ้รับค่าทดแทนหรือไม่
ก) ได ้ เต็มตามจานวนเงินทีไ่ ด ้เอาประกันภัยไว ้
ี
ข) ได ้ 50% ของจานวนเงินทีไ่ ด ้เอาประกันภัยไว ้ เพราะไม่ได ้แจ ้งการเปลีย
่ นอาชพ
้ ประก ันภ ัยทีน
ค) ได้ แต่จะได้ร ับค่าทดแทนเป็นจานวนเงินลดลงเท่าทีเ่ บีย
่ ายอ่าได้
ี เดิม และสามารถขอซอ
ื้ ความ คุม
ี ใหม่
จ่ายไปสาหร ับภ ัยของอาชพ
้ ครองสาหร ับอาชพ
ได้
ง) ไม่ได ้ เพราะไม่ได ้แจ ้งให ้บริษัททราบ ถือเป็ นการปกปิ ดข ้อเท็จจริง
ิ และนั กศก
ึ ษาแบบมาตรฐานให ้ความ
18) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุสาหรับนั กเรียน นิสต
คุ ้มครองตามเงือ
่ นไขแบบใด
ก) อบ.1
ข) อบ.2
ค) อบ.3
ง) ถูกทุกข ้อ
19) นายต่อและนายตุน
่ ได ้ทาประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลแบบมาตรฐานไว ้กับบริษัท เจริญ
ประกันภัย จากัด และในขณะทีน
่ ายต่อขีม
่ อเตอร์ไซค์มาได ้ถูกนายตุน
่ ผู ้ขับรถบรรทุก 10 ล ้อชน
ี ชวี ต
เสย
ิ ทัง้ คู่ บริษัท เจริญประกันภัย จากัด จะจ่ายค่าทดแทนอย่างไร
ก) จ่ายให ้นายต่อ แต่ไม่จา่ ยให ้นายตุน
่ เพราะนายตุน
่ เป็ นฝ่ ายผิด
ข) จ่ายให ้นายต่อ แต่ไม่จา่ ยให ้นายตุน
่ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยยกเว ้นการขับรถบรรทุก
ค) จ่ายให ้ทัง้ คู่
ง) จ่ายให้นายตุน
่ แต่ไม่จา
่ ยให้นายต่อ เพราะกรมธรรม์ประก ันภ ัยยกเว้นการข ับขี่
มอเตอร์ไซค์
20) ใครเป็ น “ ผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ” สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุสาหรับนักเรียน
ิ และนักศก
ึ ษา
นิสต
ก) สมาคมครูและผู ้ปกครอง
ึ ษา
ข) สถาบ ันการศก
ิ นักศก
ึ ษา
ค) นั กเรียน นิสต
ง) บริษัทประกันภัย

