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NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI 

BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 

1  

Giới hạn độ tuổi của người được Bảo hiểm theo sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo 

hiểm Bảo Việt là: 

A. Từ đủ 16 tuổi đến 65 tuổi và từ 65 tuổi – 70 tuổi với người tham gia tái tục liên tục theo Đơn 

bảo hiểm này Bảo hiểm từ năm 65 tuổi. 

B. Từ đủ 1 tuổi đến 70 tuổi 

C. Từ đủ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi 

D. Từ đủ 1 tuổi đến 80 tuổi 

2  

Sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt không Bảo hiểm cho đối 

tượng: 

A. Bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong 

B. Bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên 

C. Đang điều trị bệnh tật, thương tật 

D. Cả A, B, C 

3  

Người được Bảo hiểm theo Điều kiện A của sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo 

hiểm Bảo Việt sẽ được trả tiền Bảo hiểm trong trường hợp: 

A. Chết do ốm đau, bệnh tật 

B. Chết, thương tật thân thể do tai nạn 

C. Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật 

D. Cả A, B, C 

4  

Người được Bảo hiểm theo Điều kiện B của sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo 

hiểm Bảo Việt sẽ được trả tiền Bảo hiểm trong trường hợp: 

A. Chết do ốm đau, bệnh tật 

B. Chết, thương tật thân thể do tai nạn 

C. Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật 

D. Cả A, B, C 

5  

Trong Bảo hiểm kết hợp con người, trường hợp người được Bảo hiểm bị tai nạn dẫn tới thương 

tật thân thể, Bảo hiểm Bảo Việt giải quyết bồi thường theo điều kiện Bảo hiểm nào 

A. Điều kiện Bảo hiểm A 

B. Điều kiện Bảo hiểm B 

C. Điều kiện Bảo hiểm C1 

D. Điều kiện Bảo hiểm C2 

6  

Trong Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt, điều kiện Bảo hiểm B sẽ có hiệu 

lực 

A. Ngay sau khi đóng phí Bảo hiểm 

B. Sau 30 ngày từ lúc nộp phí Bảo hiểm 

C. Sau 90 ngày từ lúc nộp phí 
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D. Cả A, B, C đều sai 

7  

Người được Bảo hiểm trong điều kiện C của sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo 

hiểm Bảo Việt sẽ được trả tiền Bảo hiểm trong trường hợp: 

A. Chết do ốm đau, bệnh tật 

B. Chết, thương tật thân thể do tai nạn 

C. Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật 

D. A, B, C đúng 

8  

Hợp đồng Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt có hiệu lực sau thời gian chờ cho 

những trường hợp nào: 

A. Bệnh tật: 30 ngày 

B. Thai sản: 90 ngày đối với sảy thai cần thiết phải nạo thai và 270 ngày với sinh đẻ 

C. Bệnh đặc biệt có sẵn: sau 1 năm 

D. Cả A, B, C đúng 

9  

Trong Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt, bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn bị loại 

trừ khi nào 

A. Trong năm đầu tiên tham gia Bảo hiểm 

B. Trong năm thứ hai tham gia Bảo hiểm 

C. Bị loại trừ trong mọi trường hợp 

D. Cả A, B, C đều sai 

10  

Số tiền Bảo hiểm theo sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt là: 

A. từ 1 – 30  triệu đồng 

B. từ 1 - 50  triệu đồng 

C. từ 1 - 70  triệu đồng 

D. từ 1 - 80  triệu đồng 

11  

Phí Bảo hiểm trong hợp đồng Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt được tính 

dựa trên cơ sở nào 

A.Số tiền Bảo hiểm 

B.Độ tuổi người tham gia Bảo hiểm 

C.Điều kiện Bảo hiểm được chọn 

D.Cả A, B, C đúng 

12  

Theo sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt, thời hạn trả tiền Bảo hiểm 

kể từ khi Công ty nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ là: 

A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 25 ngày 

D. 30 ngày 

13  

Theo sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt, thời hạn khiếu nại về việc 

giải quyết trả tiền bảo hiểm kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận 

tiền bảo hiểm hoặc nhận được thông báo kết quả giải quyết của BHBV là bao lâu? 
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A. 1 tháng 

B. 3 tháng 

C. 6 tháng 

D. 9 tháng 

14  

Anh Tuấn tham gia bảo hiểm kết hợp con người theo điều kiện A tại Bảo hiểm Bảo Việt trong 

thời hạn 1 năm. Được biết năm nay anh Tuấn 35 tuổi, như vậy tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho 

anh Tuấn trong trường hợp này là? 

A. 0.2% 

B. 0.29% 

C. 0.3% 

D. 0.5% 

15  

Phát biểu nào sau đây là đúng theo sản phẩm bảo hiểm theo sản phẩm bảo hiểm kết hợp con 

người của Bảo hiểm Bảo Việt? 

A. Chỉ bảo hiểm cho đối tượng là công dân Việt Nam 

B. Người được bảo hiểm chỉ có thể tham gia 1 trong 3 điều kiện bảo hiểm A hoặc B hoặc C 

C. Theo điều kiện bảo hiểm C, thời gian chờ đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường là 30 

ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định 

D. Bảo hiểm cho trường hợp chiến tranh, đình công, nội chiến 

16  

Theo sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo hiểm Bảo Việt, trường hợp nào sau đây 

không thuộc phạm vi bảo hiểm: 

A. Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp 

B. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của ma túy, hoặc các chất kích thích tương tự khác, sử dụng 

rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép theo quy định 

C. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công 

D. Cả A, B, C 

17  

Phát biểu nào sau đây là đúng về phạm vi bảo hiểm theo sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người 

của Bảo hiểm Bảo Việt? 

A. Phạm vi bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam 

B. Phạm vi bảo hiểm có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam và toàn thế giới 

C. Phạm vi bảo hiểm có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan 

D. Phạm vi bảo hiểm có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam và các nước Đông Nam Á 

18  

Theo điều kiện bảo hiểm C của sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người, những trường hợp nào sau 

đây bị loại trừ bảo hiểm? 

A. Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm giả các bộ phận của cơ thể 

B. Thực hiện các biện pháp kế hoạch sinh đẻ, điều trị vô sinh, thụ tinh nhân tạo và những biến chứng từ 

điều trị trên 

C. Những bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm đầu tiên được bảo hiểm 

D. Cả A, B, C 

19  

Theo sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người, ngày bắt đầu bảo hiểm được xác định là: 

A. Là ngày cấp giấy chứng nhận bảo hiểm  

B. Là ngày ký kết hợp đồng bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm ký lần đầu tiên hoặc tái tục không liên 

tục 

C. 03 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ phí bảo hiểm theo quy định 

D. A và B đúng 

20  Phát biểu nào sau đây là đúng về phí bảo hiểm theo sản phẩm bảo hiểm kết hợp con người của 
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Bảo hiểm Bảo Việt 

A. Phí bảo hiểm áp dụng cho điều kiện bảo hiểm B là 0.28% với mọi độ tuổi 

B. Phí bảo hiểm phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính của người được bảo hiểm 

C. Phí bảo hiểm áp dụng cho các điệu kiện bảo hiểm A, B, C thay đổi dựa theo độ tuổi tham gia của 

người được bảo hiểm 

D. Phí bảo hiểm áp dụng cho các điệu kiện bảo hiểm A, B, C không thay đổi dựa theo độ tuổi tham gia 

của người được bảo hiểm 

 


