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NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI 

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ 

Thực hiện theo quy tắc 567/BHBV/QĐ-TGĐ/2015 ngày 19/03/2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 

1. Trường hợp nào sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm theo sản phẩm bảo hiểm vật chất xe 

ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt: 

A. Đua xe hợp pháp 

B. Đua xe trái phép 

C. Chiến tranh 

D. Cả A,B,C đúng 

2. Trường hợp nào sau đây thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo sản phẩm bảo 

hiểm vật chất xe ôtô của Bảo hiểm Bảo Việt: 

A. Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe, Lái xe, hoặc người được thụ hưởng quyền lợi bảo 

hiểm 

B. Hao mòn, hỏng hóc do sử dụng, lão hóa, mất giá, hỏng hóc do khuyết tật 

C. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe 

D. Hư hỏng về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước 

3. Theo sản phẩm bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm Bảo Việt, số tiền bảo hiểm được 

xác định: 

A. Do Bảo hiểm Bảo Việt quyết định 

B. Do chủ xe quyết định 

C. Do Bảo hiểm Bảo Việt và chủ xe thoả thuận theo giá trị thực tế của xe trên thị trường tại 

thời điểm tham gia bảo hiểm 

D. Cả 3 phương án đều sai 

4. Anh Nguyễn Văn A mua một chiếc ô tô theo giá thị trường là 850 triệu đồng. Tại thời 

điểm đó, anh A có thể mua bảo hiểm cho chiếc ô tô này với số tiền bảo hiểm nào dưới 

đây: 

A. 850 triệu 

B. 900 triệu 

C. 750 triệu 

D. A hoặc C 

5. Theo quy tắc bảo hiểm vật chất xe ôtô của Bảo hiểm Bảo Việt, khi Bảo Việt yêu cầu 

chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn thì Bảo Việt sẽ hoàn lại cho chủ xe: 

A. 60% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

B. 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

C. 80% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

D. 100% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

6. Theo quy tắc bảo hiểm xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, khi Người được bảo hiểm yêu 

cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn mà trong thời gian Hợp đồng bảo 
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hiểm có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn lại cho 

chủ xe: 

A. 60% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

B. 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

C. 80% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

D. 100% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH 

7. Theo quy tắc bảo hiểm xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, trong thời gian hiệu lực bảo 

hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe thì quyền lợi bảo hiểm sẽ: 

A. Vẫn có hiệu lực đối với chủ xe mới 

B. Không còn hiệu lực đối với chủ xe mới và Bảo Việt phải hoàn lại cho chủ xe cũ 80% phí 

bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại trong HĐBH 

C. Không còn hiệu lực đối với chủ xe mới và Bảo Việt phải hoàn lại cho chủ xe cũ 100% phí 

bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại trong HĐBH 

D. Không còn hiệu lực đối với chủ xe mới và Bảo Việt phải hoàn lại cho chủ xe cũ 50% phí 

bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại trong HĐBH 

8. Theo điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, mức khấu trừ được 

quy định là: 

A. Là số tiền mà Chủ xe phải tự gánh chịu trong mỗi vụ tổn thất 

B. Mức khấu trừ được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Đơn bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm 

cấp cho Chủ xe. 

C. Tối thiểu là 500.000 VND 

D.  Cả A, B, C đúng 

9. Theo quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, áp dụng mức miễn 

thường có khấu trừ, nguyên tắc nào sau đây được áp dụng khi xảy ra thiệt hại thuộc 

phạm vi bảo hiểm: 

A. Thiệt hại xe dưới mức miễn thường, Chủ xe tự chịu 

B. Thiệt hại xe trên mức miễn thường, Chủ xe tự chịu 

C. Thiệt hại trên mức miễn thường thì số tiền bồi thường bảo hiểm bằng (=) thiệt hại trừ (-) 

mức khấu trừ 

D. A và C 

10. Theo quy tắc bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm Bảo Việt, xe được coi là tổn thất toàn 

bộ trong trường hợp nào sau đây: 

A. Chi phí phục hồi lớn hơn giá trị thực tế của xe 

B. Chi phí phục hồi bằng giá trị thực tế của xe 

C. Chi phí phục hồi nhỏ giá trị thực tế của xe 

D. Cả A và B đúng 

11. Trong sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, trường hợp nào sau 

đây được coi là tổn thất toàn bộ: 

A. Xe bị thiệt hại trên 90% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành 

an toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe 
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B. Xe bị thiệt hại 95% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an 

toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe 

C. Xe bị thiệt hại 80% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an 

toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe 

D. Xe bị thiệt hại 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an 

toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe 

12. Trường hợp nào được coi là tổn thất toàn bộ theo bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo 

hiểm Bảo Việt 

A. Xe bị mất cắp, bị cướp (có kết luận của cơ quan chức năng) 

B. Xe bị hư hại trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để bảo đảm lưu hành 

C. Chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe 

D. Cả A, B, C 

13. Theo quy tắc bảo hiểm xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, thời hạn yêu cầu bồi thường là: 

A. 03 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn 

B. 06 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn 

C. 12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn 

D. 15 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn 

14. Chị Lê Thị B tham gia sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt với 

số tiền bảo hiểm là 600 triệu đồng. Mức miễn thường có khấu trừ là 5% số tiền bảo 

hiểm. Trong thời hạn bảo hiểm, ô tô của chị B bị tổn thất bộ phận 80 triệu đồng thuộc 

phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường: 

A. 50 triệu đồng 

B. 60 triệu đồng 

C. 70 triệu đồng 

D. 80 triệu đồng 

15. Ngày 23/09/2014 Ông A tham gia bảo hiểm vật chất toàn bộ xe ô tô của mình với số 

tiền 800 triệu đồng, mức miễn thường khấu trừ 2.000.000 đồng tại Bảo hiểm Bảo Việt. 

Ngày 04/01/2015 xe của ông A đâm vào cột điện. Xe bị hỏng hóc, sửa chữa hết 100 

triệu đồng. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ phải bồi thường cho ông A là: 

A. 98.000.000 đồng 

B. 100.000.000 đồng 

C. 102.000.000 đồng 

D. Cả A, B, C đều sai 

16. Anh Bình tham gia sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt với thời 

hạn 1 năm và tham gia thêm điều khoản bổ sung mất cắp bộ phận. Tỷ lệ phí tính cho 

điều khoản bổ sung này là: 

A. 0.1% 

B. 0.15% 

C. 0.2% 

D. 0.25% 
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17. Trong bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, nếu chủ xe tham gia điều 

khoản bảo hiểm ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phí bảo hiểm được tính như thế nào? 

A. Phí bảo hiểm không thay đổi 

B. Tăng 10% phí bảo hiểm 

C. Tăng 25% phí bảo hiểm 

D. Tăng 50% phí bảo hiểm 

18. Theo đơn bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, phát biểu nào sau đây là 

đúng với điều khoản bổ sung loại hình bảo hiểm mất cắp bộ phận: 

A. Không nhận bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn dưới 12 tháng 

B. Giới hạn số lần mất cắp, mất cướp không vượt quá 02 lần đối với các hợp đồng bảo hiểm có 

thời hạn từ 12 tháng đến 18 tháng 

C. Giới hạn số lần mất cắp, mất cướp không vượt quá 03 lần với các hợp đồng bảo hiểm có 

thời hạn trên 18 tháng 

D. Cả A, B, C 

19. Ông A mua bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, có tham gia thêm điều 

khoản bảo hiểm xe bị ngập nước, điều khiển xe đi vào vùng ngập nước dẫn tới việc xe 

bị chết máy, dừng hoạt động, lúc này ông A cố gắng nổ máy trở lại nhưng không được 

khiến động cơ ô tô bị thiệt hại. Ông A yêu cầu được bồi thường tổn thất, trong trường 

hợp này, Bảo Việt sẽ: 

A. Bồi thường cho ông A theo hợp đồng bảo hiểm vật chất xe ô tô (không áp dụng đối với 

bảo hiểm thân vỏ xe – bảo hiểm bộ phận) 

B. Áp dụng mức khấu trừ/vụ riêng đối với tổn thất động cơ là 20% số tiền bồi thường . Mức 

khấu trừ không thấp hơn 3,000,000đ, không áp dụng thêm mức khấu trừ nào khác đã quy 

định trong hợp đồng bảo hiểm (nếu có). 

C. Không bồi thường cho ông A 

D. A và B đúng 

20. Trong bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt, nếu chủ xe tham gia bảo 

hiểm với thời hạn ngắn dưới 01 năm thì các mức tỷ lệ phí áp dụng như thế nào (mức 

phí tính theo số ngày tham gia bảo hiểm): 

A. Tăng 100% phí với thời hạn bảo hiểm từ 01 tháng (30 ngày) trở xuống 

B. Tăng 50% phí với thời hạn bảo hiểm từ trên 01 tháng đến dưới 03 tháng 

C. Tăng 20% phí với thời hạn bảo hiểm từ 03 tháng đến 09 tháng 

D. Cả A, B, C đúng 

 


