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NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI 

BẢO HIỂM TNDS BẮT BUỘC CHỦ XE CƠ GIỚI 

Thực hiện theo thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính ban hành 

 

1 Người thứ ba trong nghiệp vụ bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là: 

A. Nạn nhân trong vụ tai nạn có phát sinh trách nhiệm dân sự 

B. Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó 

C. Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó 

D. Chủ sử hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu sử dụng 

2 Điều kiện phát sinh TNDS trong bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới là: 

A. Phải có thiệt hại thực tế 

B. Phải có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái 

pháp luật đó với thiệt hại 

C. Phải có lỗi của người gây thiệt hại 

D.   Cả A,B,C 

3 Mức trách nhiệm là số tiền tối đa mà người bảo hiểm có thể phải trả cho người thứ ba quy 

định trong nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới 

A. Đối với thiệt hại về người: 100 triệu đồng/người/1 vụ tai nạn 

B. Đối với tài sản do xe môtô hai bánh, moto ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương 

tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn 

C. Đối với thiệt hại về tài sản do xe oto, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm 

nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-mooc 

và sơ mi rơ mooc được kéo bởi xe oto hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn 

D. A,B,C đúng. 

4 Theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC: Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại 

về tài sản do xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự 

(kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) là: 

A. 30.000.000 đồng/1 vụ tai nạn 

B. 40.000.000 đồng/1 vụ tai nạn 

C. 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn 

D. 60.000.000 đồng/1 vụ tai nạn 

5 Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC: Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt 

hại về người do xe cơ giới gây ra là: 

A. 50.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn 

B. 60.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn 

C. 100.000.000 đồng/ 1 người/1 vụ tai nạn 

D. 120.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn 

6 Thông thường, thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là: 

A. 12 tháng 

B. 24 tháng 

C. 36 tháng 
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D. Theo thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm 

 

7 Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều 

khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới: Trong thời hạn còn hiệu lực bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc 

trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, khi có sự chuyển quyền sở hữu đối với chiếc xe cơ 

giới đã tham gia bảo hiểm thì: 

A. Chủ mới của xe cơ giới phải mua một hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mới 

B. Mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ không còn 

hiệu lực đối với chủ mới của xe cơ giới đó 

C. Mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn 

hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới 

D. Mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn 

lực đối với chủ xe cơ giới mới, chủ xe cơ giới mới có quyền mua thêm bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự đối với xe cơ giới này 

8 Phí bảo hiểm áp dụng trong bảo hiểm TNDS chủ xe môtô - xe máy là 

A. 50,000đ/năm với xe dưới 50cm
3 

và 55,000đ/năm với xe trên 50cm
3

 

B. 50,000đ/năm với xe dưới 50cm3 và 60,000đ/năm với xe trên 50cm3 

C. 55,000đ/năm với xe dưới 50cm3 và 60,000đ/năm với xe trên 50cm3 

D. 55,000đ/năm với xe dưới 50cm3 và 65,000đ/năm với xe trên 50cm3 

9 Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều 

khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới, khi chủ xe cơ giới có xe thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng theo qui định của 

pháp luật và muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm sau khi đã thông báo bằng văn bản cho 

doanh nghiệp bảo hiểm thì: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh 

nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho chủ xe cơ giới 

……phần phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ: 

A. 100% 

B. 75% 

C. 70% 

D. 50% 

10 Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều 

khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do: 

A. Bộ Giao thông vận tải phát hành 

B. Cơ quan công an có thẩm quyền phát hành 

C. Các doanh nghiệp bảo hiểm tự in theo mẫu riêng của doanh nghiệp mình 

D. Các doanh nghiệp bảo hiểm tự in theo mẫu Bộ tài chính quy định 

 

11 Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều 

khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới, chủ xe cơ giới có được quyền đồng thời tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm sự trở lên cho cùng dân 1 xe cơ giới không? 
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A. Được tham gia 

B. Được tham gia sau khi đã thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm 

C. Không được tham gia 

D. Cả A, B, C đều sai 

12 Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều 

khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới: Hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trong trường hợp nào sau đây: 

A. Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo qui định của pháp luật 

B. Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật 

C. Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận 

D. Cả A, B và C đều đúng 

13 Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe 

cơ giới dưới hình thức nào sau đây: 

A. Trực tiếp 

B. Thông qua đại lý bảo hiểm 

C. Thông qua môi giới bảo hiểm 

D. A,B,C đều đúng 

14 Ngoài mức trách nhiệm (mức tối thiểu bắt buộc phải tham gia) được quy định trong bảo 

hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới, người được bảo hiểm có được tham gia bảo hiểm tự 

nguyện theo mức trách nhiệm bảo hiểm tự nguyện do người được bảo hiểm và người bảo 

hiểm tự thoả thuận không? 

A. Có thể 

B. Không 

C. Phải tham gia bằng mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc 

D. B, C đúng 

15 Chọn 1 phương án đúng về thời gian doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho 

chủ xe cơ giới về việc hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm: 

 A. 7 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm 

 B. 14 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm 

 C. 15 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm 

 D. 30 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm 

16 Chọn 1 phương án sai về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm đối với bảo hiểm 

bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: 

 A. Bán bảo hiểm theo đúng Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm theo quy định 

 B. Chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm ngoài mức hoa hồng đại lý bảo hiểm được hưởng 

 C. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới 

 D. A, B, C đúng 

17 Trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trường hợp chủ xe cơ giới 

không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định 

thì sẽ được giải quyết như sau: 

A. Chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn giám định độc lập 
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B. Trong trường hợp chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm không thỏa thuận lựa chọn được 

giám định độc lập thì một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú 

của chủ xe cơ giới chỉ định giám định độc lập 

C. Theo kết luận của Cơ quan Công an nơi xảy ra tổn thất 

D. A hoặc B 

18 Trong trường hợp chủ xe cơ giới tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự cho cùng một xe cơ giới thì khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì số tiền bồi thường sẽ 

được tính: 

A. Theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trước 

B. Theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau cùng 

C. Được hưởng số tiền bồi thường trên tổng các hợp đồng bảo hiểm cộng lại 

D. Không được bồi thường vì đã tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm cho cùng một xe cơ giới 

19 Khi xảy ra tai nạn giao thông, chủ xe cơ giới phải có trách nhiệm: 

A. Thông báo ngay cho DNBH để phối hợp giải quyết 

B. Thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất 

C. Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của 

doanh nghiệp bảo hiểm 

D. A, B, C đúng 

20 
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bao 

gồm những tài liệu nào sau đây: 

 A. Bản sao Giấy đăng ký xe 

 
B. Bản sao biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn của cơ quan có thẩm 

quyền về vụ tai nạn 

 
C. Bản sao Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông của cơ 

quan có thẩm quyền về vụ tai nạn 

 D. A, B, C đúng 

 


