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NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KIẾN THỨC CHUNG VỀ BẢO HIỂM 

 

B. BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 

 

1.  

Chọn 1 phương án đúng về đối tượng của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 

A. Tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. 

B. Tài sản phải tham gia cháy, nổ bắt buộc gồm: Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm 

theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư và các tài sản khác. 

C. Ô tô. 

D.  A,B đúng. 

2.  

Trong bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, "cháy" được định nghĩa là: 

A. Phản ứng hóa học có phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác 

B. Phản ứng hóa học có tỏa nhiệt do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác 

C. Phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác 

D. Phản ứng hóa học   

3.  

Trong bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, "nổ" được định nghĩa là: 

A. Phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn  

B. Phản ứng hoá học phát ra âm thanh  

C. Phản ứng hoá học ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh  

D. A, B, C đúng 

4.  

Chọn 1 phương án đúng về đối tượng của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh: 

A. Lợi nhuận ròng 

B. Lợi nhuận ròng và chi phí biến đổi. 

C.  Lợi nhuận ròng và chi phí cố định. 

D. A, B, C đúng. 

5.  

Khi cấp Đơn bảo hiểm xây dựng – lắp đặt, phần trách nhiệm của người được bảo hiểm đối với bên thứ 

ba về người và tài sản có thể: 

A. Nhận bảo hiểm riêng mà không kèm theo phần tổn thất vật chất. 

B. Giới hạn trách nhiệm có thể vượt quá 50% số tiền bảo hiểm của phần tổn thất vật chất. 

C. Giới hạn trách nhiệm không vượt quá 50% số tiền bảo hiểm của phần tổn thất vật  chất. 

D. A, B, C đúng. 

6.  

Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, trường hợp áp dụng mức miễn thường không khấu trừ, nếu xảy ra 
tổn thất (giá trị tổn thất lớn hơn mức miễn thường) thì: 

A.  Số tiền bồi thường bằng giá trị tổn thất. 

B. Số tiền bồi thường bằng giá trị tổn thất trừ đi mức khấu trừ. 

C. Số tiền bồi thường bằng 0. 

D. Không trường hợp nào đúng. 
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7.  

Chọn phương án đúng về đối tượng bảo hiểm tàu ven biển gồm: 

A. Thân vỏ, hệ thống máy móc tàu. 

B. Thân vỏ, trang thiết bị hàng hải của tàu. 

C. Hệ thống máy móc và các trang thiết bị hàng hải trên thân tàu. 

D.  Thân vỏ, hệ thống máy móc và các trang thiết bị hàng hải trên thân tàu. 

8.  

Chọn 1 phương án sai về bảo hiểm hàng hóa: 

A. Giá trị bảo hiểm là giá trị lô hàng tham gia bảo hiểm theo hợp đồng mua bán ngoại thương thể 

hiện trên hóa đơn của bộ chứng từ lô hàng. 

B. Số tiền bảo hiểm theo tập quán bằng 110% giá CIF. 

C.  Giá CIF bằng giá hàng và cước vận tải. 

D. Không trường hợp nào đúng. 

9.  

Chọn 1 phương án đúng về đối tượng bảo hiểm tàu cá gồm: 

A. Thân vỏ, máy móc tàu. 

B. Thân vỏ, hệ thống máy móc và các trang thiết bị hàng hải trên thân tàu. 

C. Thân vỏ, hệ thống máy móc, các trang thiết bị hàng hải và ngư lưới cụ phục vụ   đánh  bắt thủy hải sản. 

D. Thân vỏ, hệ thống máy móc và ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt thủy hải sản. 

10.  

Chọn 1 phương án sai về sản phẩm bảo hiểm tai nạn trong nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân 

thọ: 

A. Bảo hiểm du lịch. 

B. Bảo hiểm tín dụng cá nhân. 

C.  Bảo hiểm y tế. 

D. Không trường hợp nào đúng. 

11.  

Chọn 1 phương án đúng về đối tượng bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: 

A. Trách nhiệm pháp lý phải bồi thường của người được bảo hiểm đối với những thiệt hại bất ngờ về 

người và tài sản của bên thứ ba do hàng hóa của người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa, thay thế có liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do họ thực hiện. 

B. Trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự  kiện xảy ra 

trên địa bàn và từ hoạt động của người được bảo hiểm. 

C. Trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm phát sinh từ những lỗi, thiếu sót, bất cẩn của 

người được bảo hiểm hay nhân viên hay người làm công của người được  bảo hiểm trong khi thực hiện các 

công việc chuyên môn của mình. 

D. A, B, C đúng. 

12.  

Chọn 1 phương án đúng về các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ 

A. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm xây dựng lắp đặt; bảo hiểm mô tô – xe máy; bảo hiểm thiệt 

hại vật chất xe ôtô; bảo hiểm hàng hóa; bảo hiểm tàu thuyền; bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm trộm, cướp. 

B. Bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm du lịch; bảo hiểm tai nạn học sinh; bảo hiểm  chăm sóc sức 

khỏe toàn diện… 

C. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 

chủ xe đối với người thứ ba. 

D.  A, B, C đúng. 
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13.  

Chọn 1 phương án đúng về các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm môtô – xe máy: 

A. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với người thứ ba. 

B. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên môtô – xe máy. 

C. Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa chở trên môtô –xe máy. 

D.  A, B đúng. 

14.  

Chọn 1 phương án đúng về loại hình nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô: 

A. Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba về người và tài sản. 

B. Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe. 

C. Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với hàng hóa chở trên xe. 

D.  A, B, C đúng.  

15.  

Chọn 1 phương án đúng về loại hình nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô: 

A. Bảo hiểm TNDS tự nguyện của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba về người và tài sản. 

B. Bảo hiểm tai nạn hành khách trên xe. 

C. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe. 

D.  A, B, C đúng.  

16.  

Công ty X giao kết hai hợp đồng bảo hiểm độc lập với doanh nghiệp bảo hiểm A và doanh nghiệp bảo 

hiểm B cho nhà xưởng và tài sản của mình, số tiền bảo hiểm của mỗi hợp đồng là 100 tỷ VNĐ, hai 

Hợp đồng đều ký tại cùng một thời điểm, bảo hiểm cho cùng rủi ro giống nhau, có thời hạn đều là 1 

năm. Hợp đồng bảo hiểm của công ty X là: 

A. Bảo hiểm trên giá trị. 

B. Bảo hiểm dưới giá trị. 

C.  Bảo hiểm trùng. 

D. Đồng bảo hiểm. 

 


