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NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KIẾN THỨC CHUNG VỀ BẢO HIỂM 

D. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 

 

1  

Chọn 1 phương án sai về đaị lý bảo hiểm: 

A. Đaị lý là người đươc̣ doanh nghiêp̣ bảo hiểm ủy quyền để thưc̣ hiêṇ những công viêc̣ liên quan 

đến hợp đồng bảo hiểm. 

B. Đaị lý được hưởng hoa hồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm  trả. 

C. Đaị lý  là  người đaị diêṇ cho khách hàng tham gia bảo hiểm. 

D. Đaị lý có thể đươc̣ doanh nghiêp̣ bảo hiểm ủy quyền trả tiền bảo hiểm. 

2  

Chọn 1 phương án sai về môi giới bảo hiểm: 

A. Môi giới đươc̣ hưởng hoa hồng do doanh nghiêp̣ bảo hiểm trả. 

B. Môi giới là  người đaị diêṇ cho doanh nghiêp̣ bảo hiểm. 

C. Môi giới là người đaị diêṇ cho khách hàng tham gia bảo hiểm. 

D. Môi giới có thể đươc̣ doanh nghiêp̣ bảo hiểm ủy quyền thu phí bảo hiểm. 

3  

Chọn 1 phương án sai: 

A. Đaị lý bảo hiểm là người đươc̣ DNBH ủy quyền thưc̣ hiêṇ các công viêc̣ liên quan đến hoạt động 

bảo hiểm, đươc̣ hưởng hoa hồng đaị lý bảo hiểm do DNBH  trả. 

B. Môi giới bảo hiểm là người đaị diêṇ cho khách hàng tham gia bảo hiểm , đươc̣ hưởng hoa hồng 

môi giới bảo hiểm do DNBH trả. 

C. Đaị lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm là người đaị diêṇ cho DNBH, đươc̣ hưởng hoa hồng đaị lý 

và môi giới bảo hiểm do DNBH trả. 

D. A, B đúng. 

4  

Chọn phương án đúng về công việc mà đại lý bảo hiểm không được doanh nghiệp bảo 

hiểm ủy quyền thưc̣ hiện: 

A. Giới thiêụ, chào bán sản phẩm bảo hiểm. 

B. Thu xếp giao kết hơp̣ đồng bảo hiểm. 

C. Thu phí bảo hiểm. 

D. Thu xếp đồng bảo hiểm. 

5  

Đaị lý bảo hiểm có quyền: 

A. Lưạ chọn và ký kết hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm đối với doanh nghiêp̣ bảo hiểm theo 

đúng quy định của pháp luật. 

B. Thay mặt Doanh nghiêp̣ bảo hiểm ký kết hơp̣ đồng với khách hàng. 

C. Giảm phí bảo hiểm cho các khách hàng thân thiết. 

D. A, B, C đúng. 

6  Hoa hồng bảo hiểm đươc̣ trả cho đối tươṇg nào dưới đây: 

 A. Bên mua bảo hiểm. 

B. Cán bộ của Doanh nghiệp bảo hiểm. 

C.  Đaị lý bảo hiểm. 

D. A, B, C đúng. 
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7  

Chọn 1 phương án đúng: 

A. Nhân viên bảo hiểm trực tiếp khai thác dịch vụ bảo hiểm được phép hưởng hoa hồng bảo hiểm. 

B. Nhân viên bảo hiểm trưc̣ tiếp khai thác dịch vụ bảo hiểm không được phép hưởng hoa hồng bảo 

hiểm. 

C. Nhân viên bảo hiểm trưc̣ tiếp khai thác dịch vu ̣bảo hiểm không được phép hưởng hoa hồng bảo 

hiểm, khoản hoa hồng đó phải trả cho khách hàng tham gia bảo hiểm. 

D. Nhân viên bảo hiểm trưc̣ tiếp khai thác dịch vu ̣bảo hiểm và khách hàng cùng đươc̣ hưởng hoa 

hồng bảo hiểm. 

8  

Chọn 1 phương án sai về tỷ lệ hoa hồng đaị lý bảo hiểm: 

A. Tỷ lê ̣hoa hồng đaị lý bảo hiểm đươc̣ trả theo quy định của pháp luật. 

B. Tỷ lê ̣hoa hồng đaị lý bảo hiểm đươc̣ trả có thể thấp hơn tỷ lê ̣do pháp luật quy định. 

C. Ngoài tỷ lê ̣hoa hồng đaị lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật, doanh nghiêp̣ bảo hiểm có thể 

trả thêm theo thỏa thuận giữa doanh nghiêp̣ bảo hiểm và đaị lý bảo hiểm. 

D. A, B đúng. 

9  

Chọn 1 phương án đúng về tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với hơp̣ đồng bảo hiểm thuôc̣ nghiệp 

vụ bảo hiểm sức khỏe : 

A. 10% 

B. 15% 

C. 20% 

D. 25% 

10  

Chọn 1 phương án đúng về tỷ lệ hoa hồng đaị lý bảo hiểm tối đa mà DNBH đươc̣ phép 

trả đối với bảo hiểm tai nạn người ngồi trên mô tô, xe máy : 

A. 10% 

B. 20% 

C. 75% 

D. 25% 

11  

Chọn 1 phương án đúng về tỷ lệ hoa hồng đaị lý bảo hiểm tối đa mà DNBH đươc̣ phép 

trả: 

A. Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô là 10% 

B. Bảo hiểm TNDS bắt buôc̣ của chủ xe mô tô, xe máy là 75% (bao gồm cả chi phí hỗ trơ ̣đaị lý bảo 

hiểm) 

C.  Ba ̉o hiểm TNDS bắt buôc̣ của chủ xe mô tô, xe ma ́y là  20% 

D. Bảo hiểm TNDS bắt buôc̣ của chủ xe mô tô, xe máy là 25%. 

12  

Chọn 1 phương án sai về tỷ lệ hoa hồng đaị lý bảo hiểm tối đa mà DNBH đươc̣ phép trả: 

A. Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô là 5% 

B.  Bảo hiểm TNDS của chủ xe ô tô là 5% 

C. Bảo hiểm TNDS bắt buôc̣ của chủ xe mô tô, xe máy là 20%. 
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 D. A, C đúng. 

13  

Chọn 1 phương án đúng về khoản chi mà doanh nghiệp bảo hiểm đươc̣ phép chi cho đaị 

lý bảo hiểm: 

A. Chi khen thưởng, khuyến maị và hỗ trơ ̣đaị lý. 

B. Chi khen thưởng và hỗ trợ đại lý 

C. Chi khuyến maị và hỗ trơ ̣đaị lý. 

D. Chi khen thưởng và khuyến maị đaị lý. 

14  

Chọn 1 phương án đúng về chi khen thưởng và hỗ trơ ̣đaị lý của DNBH phi nhân tho:̣ 

A. Không đươc̣ phép chi hỗ trơ ̣đaị lý. 

B. Được phép chi khen thưởng đại lý nhưng không quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng 

bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính. 

C.  Được phép chi khen thưởng va ̀ chi hô ̃ trơ ̣ đaị ly ́ nhưng không qua ́ 50% hoa hồng bảo hiểm 

của các hợp đồng bảo hiểm đã  khai thác trong năm tài chính. 

D. Được phép chi hỗ trợ đại lý nhưng không quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hơp̣ đồng bảo 

hiểm đa ̃khai thác trong năm tài chính. 

15  

Chọn 1 phương án sai về khoản chi không phải là chi quản lý đaị lý: 

A. Chi đào taọ ban đầu và thi cấp chứng chỉ. 

B. Chi đào taọ nâng cao kiến thức. 

C. Chi công tác phí. 

D. Chi tuyển duṇg đaị lý. 

16  

Chọn 1 phương án sai về khoản chi mà doanh nghiệp bảo hiểm đươc̣ phép chi cho đaị lý 

bảo hiểm: 

A. Chi khen thưởng. 

B. Chi hỗ trơ ̣đaị lý. 

C. Chi khuyến mại. 

D. Chi tuyển duṇg đaị lý. 

17  

Nghĩa vu ̣của đaị lý bảo hiểm: 

A. Giải thích trung thực các thông tin về sản phẩm bảo hiểm để bên mua bảo hiểm hiểu rõ sản phẩm 

bảo hiểm dự định mua. 

B. Không đươc̣ tiết lô,̣ cung cấp thông tin làm thiêṭ haị đến quyền, lơị ích hơp̣ pháp của bên mua bảo 

hiểm. 

C.  A, B đúng. 

D. A, B sai. 

18  

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đaị lý bảo hiểm có các nghĩa vụ nào sau đây: 

A. Thưc̣ hiêṇ cam kết trong hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm đa ̃ký với doanh nghiêp̣ bảo hiểm. 

B. Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiêp̣ bảo hiểm nếu có thoả thuận trong hơp̣ đồng đaị lý 

bảo hiểm. 

C. Chịu sư ̣kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thưc̣ hiêṇ đầy đủ nghĩa vu ̣tài 

chính theo quy định của pháp luật. 

D. A, B, C đúng. 

19  Hoạt động nào bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm: 
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A. Thông tin, quảng cáo về nội dung, phạm vi hoaṭ đôṇg của doanh nghiệp bảo hiểm. 

B.  Khuyến mại khách hàng dưới hình thức như giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm 

 hoặc các quyền lơị khác mà  doanh nghiêp̣ bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng. 

C. Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hơp̣ đồng bảo hiểm. 

D. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sư ̣kiêṇ bảo hiểm. 

20  

Đaị lý bảo hiểm không có quyền và nghĩa vu ̣nào sau đây: 

A. Hưởng hoa hồng và các quyền, lơị ích hơp̣ pháp khác từ hoạt đôṇg đaị lý bảo hiểm. 

B.  Cam kết giảm, hoàn phí  bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm. 

C. Được cung cấp thông tin cần thiết cho các hoạt đôṇg của mình và các điều kiêṇ khác để thực hiện 

hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm. 

D. Thưc̣ hiêṇ cam kết trong hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm đa ̃ký với doanh nghiêp̣ bảo hiểm. 

21  

Đaị lý bảo hiểm không có quyền nào dưới đây: 

A. Thay mặt khách hàng ký hơp̣ đồng bảo hiểm với doanh nghiêp̣ bảo hiểm. 

B. Dùng tiền hoa hồng để giảm phí hoặc khuyến mãi cho khách hàng. 

C. Tiết lô ̣thông tin của khách hàng cho các bên không liên quan. 

D. A, B, C đúng. 

22  

Nghiêm cấm đaị lý bảo hiểm: 

A. Thông tin quảng cáo sai sư ̣thật gây tổn hại quyền lơị người mua bảo hiểm. 

B. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin liên quan đến hơp̣ đồng bảo hiểm. 

C. Tranh giành khách hàng dưới mọi hình thức, khuyến maị bất hơp̣ pháp hoặc xúi giuc̣ khách hàng 

hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. 

D. A, B, C đúng. 

23  

Trong trường hơp̣ đaị lý bảo hiểm vi phaṃ hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm, gây thiệt haị đến 

quyền, lơị ích hơp̣ pháp của người đươc̣ bảo hiểm thì: 

A. Doanh nghiêp̣ bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiêṃ về hơp̣ đồng bảo hiểm do đaị lý bảo hiểm thu  

xếp giao kết: 

B. Hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm tư ̣đôṇg chấm dứt. 

C. Đaị lý bảo hiểm có trách nhiêṃ bồi hoàn cho doanh nghiêp̣ bảo hiểm các khoản tiền mà doanh 

nghiêp̣ bảo hiểm đa ̃bồi thường cho người đươc̣ bảo hiểm. 

D. A, C đúng. 

24  

Chọn 1 phương án đúng nhất về các điều kiện mà môṭ cá nhân muốn hoaṭ đôṇg đaị lý 

bảo hiểm phải đáp ứng: 

A. Là công dân Viêṭ Nam, thường trú taị Viêṭ Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lưc̣ hành vi dân  

sư ̣đầy đủ. 

B. Là công dân Viêṭ Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lưc̣ hành vi dân sư ̣đầy đủ; Có chứng chỉ  

đaị lý bảo hiểm. 

C. Là công dân Viêṭ Nam, thường trú tại Viêṭ Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lưc̣ hành vi dân 

sự đầy đủ,; Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm 

D. Là công dân Viêṭ Nam, thường trú tại Viêṭ Nam; có năng lưc̣ hành vi dân sư ̣đầy đủ; Có chứng 

chỉ đại lý bảo hiểm. 
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25  

Chọn 1 phương án đúng về công việc mà đaị lý bảo hiểm có thể đươc̣ doanh nghiệp bảo 

hiểm ủy quyền thưc̣ hiện: 

A. Giới thiêụ, chào bán sản phẩm. 

B. Thu xếp viêc̣ giao kết hơp̣ đồng bảo hiểm. 

C. Thu phí bảo hiểm. 

D. A, B, C đúng 

26  

Đaị lý bảo hiểm không đươc̣ doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành hoaṭ đôṇg  nào 

sau đây: 

A. Giới thiêụ, chào bán bảo hiểm. 

B. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sư ̣kiêṇ bảo hiểm. 

C.  Đánh giá rủi ro. 

D. A, B đúng. 

27  

Đaị lý bảo hiểm không đươc̣ doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành hoaṭ đôṇg nào 

dưới đây: 

A. Thu xếp viêc̣ giao kết hơp̣ đồng bảo hiểm. 

B. Thu phí bảo hiểm. 

C. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sư ̣kiêṇ bảo hiểm. 

D. Trưc̣ tiếp ký kết hơp̣ đồng bảo hiểm. 

28  

Đaị lý bảo hiểm có thể: 

A. Sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho phù hơp̣ với tình hình thưc̣ tế của khách hàng. 

B. Giảm phí bảo hiểm để khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm. 

C. A, B sai. 

D. A, B đúng. 

29  

Đaị lý bảo hiểm có quyền nào sau đây: 

A. Lưạ chọn và ký kết hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm đối với doanh nghiêp̣ bảo hiểm theo đúng quy định 

của pháp luật 

B. Tham dư ̣các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đô ̣cho đaị lý bảo hiểm do doanh nghiêp̣ bảo 

hiểm tổ chức. 

C. Hưởng hoa hồng và các quyền, lơị ích hơp̣ pháp khác từ hoạt đôṇg đaị lý bảo hiểm. 

D. A, B, C đúng. 

30  

Quyền của đaị lý bảo hiểm: 

A.  Được hưởng hoa hồng đaị lý. 

B. Được tư vấn cho khách hàng huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để ký hợp đồng bảo hiểm  mới. 

C. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hơp̣ đồng bảo hiểm. 

D. Được dùng tiền hoa hồng đaị lý của mình để giảm phí hoặc khuyến mại cho khách 

31  
Theo qui định của pháp luật hiện hành, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về   quyền 

của đại lý bảo hiểm: 
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 A. Yêu cầu doanh nghiêp̣ bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài    sản thế chấp theo thỏa 

 thuận trong hơp̣ đồng đaị lý  bảo hiểm. 

B. Làm đaị lý cho doanh nghiêp̣ bảo hiểm khác mà không cần sư ̣đồng ý bằng văn bản  của doanh 

nghiêp̣ mình đang làm đaị lý. 

C. Khuyến maị khách hàng dưới hình thức như giảm phí bảo hiểm , hoàn phí bảo hiểm hoặc các 

quyền lơị khác mà doanh nghiêp̣ bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng. 

D. A, C đúng. 

32  

Đaị lý bảo hiểm có trách nhiệm: 

A. Tư vấn đầy đủ và chính xác cho khách hàng về phaṃ vi bảo hiểm , những loaị trừ bảo hiểm, 

quyền lơị bảo hiểm. 

B. Giải thích những điều khoản trong hơp̣ đồng cho khách hàng hiểu. 

C. Tư vấn đúng sản phẩm phù hơp̣ với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. 

D. A, B, C đúng. 

33  

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền: 

A.  Lưạ  chọn đaị lý bảo hiểm và ký kết hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm ; Quy định mức chi   trả 

 hoa hồng bảo hiểm trong hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm theo các quy định của pháp luật . 

B. Không phải chịu trách nhiêṃ về hơp̣ đồng bảo hiểm do đaị lý thu xếp , giao kết trong trường hơp̣ 

đaị lý bảo hiểm vi phaṃ hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm , gây thiêṭ haị đến quyền , lơị ích hơp̣ pháp của người 

đươc̣ bảo hiểm. 

C. A, B đúng. 

D. A, B sai. 
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Doanh nghiệp bảo hiểm không đươc̣ chi trả hoa hồng bảo hiểm cho nôị dung nào dưới 

đây: 

A. Chi phí khai thác ban đầu (tìm hiểu, thuyết phuc̣ và giới thiêụ khách hàng). 

B. Chi phí thu phí bảo hiểm. 

C.  Hỗ  trơ ̣  giảm phí  bảo hiểm và/hoặc khuyến mại khách hàng tham gia bảo hiểm. 

D. A, B, C đúng. 
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Doanh nghiệp bảo hiểm không đươc̣ chi trả hoa hồng bảo hiểm cho đối tươṇg nào   dưới 

đây: 

A. Cán bộ của chính doanh nghiệp bảo hiểm. 

B. Đaị lý bảo hiểm. 

C. Bên mua bảo hiểm. 

D. A, C đúng. 
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Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vu:̣ 

A. Thưc̣ hiêṇ các trách nhiêṃ theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết. 

B. Chịu sư ̣kiểm tra giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các hoaṭ đôṇg của đaị lý 

bảo hiểm thực hiêṇ. 

C. Thông báo cho Bô ̣Tài chính và Hiêp̣ hôị Bảo hiểm Viêṭ Nam danh sách các đaị lý vi 

phạm quy chế hành nghề đại lý hoặc vi phạm quy định pháp luật đã bị doanh nghiệp bảo hiểm chấm dứt 

hơp̣ đồng đaị lý. 
D. A, B, C đúng. 



 
 

Đại lý bảo hiểm: 7  
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Trong trường hơp̣ đaị lý bảo hiểm vi phaṃ hơp̣ đồng đaị lý bảo hiểm, gây thiệt haị đến 

quyền, lơị ích hơp̣ pháp của khách hàng thì: 

A. Đaị lý bảo hiểm phải có trách nhiêṃ bồi hoàn trưc̣ tiếp cho khách  hàng. 

B. Doanh nghiêp̣ bảo hiểm chịu trách nhiêṃ về hơp̣ đồng bảo hiểm do đaị lý bảo hiểm  thu 

 xếp giao kết, đaị lý bảo hiểm có trách nhiêṃ bồi hoàn cho doanh nghiêp̣ bảo hiểm các   khoản 

 tiền mà doanh nghiêp̣ bảo hiểm đa ̃ bồi thường cho khách hàng. 

C. Đaị lý bảo hiểm không chịu bất cứ trách nhiêṃ nào vì khách hàng tham gia bảo hiểm trưc̣ tiếp với 

doanh nghiêp̣ bảo hiểm. 

D. A hoặc B đúng. 
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Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vu:̣ 

A. Chi trả tất cả các chi phí khai thác hơp̣ đồng bảo hiểm cho đaị lý ngoài hoa hồng bảo hiểm . 

B. Yêu cầu đaị lý bảo hiểm phải có tài sản thế chấp. 

C.  Chịu trách nhiêṃ về những thiêṭ hại hay tổn thất do hoạt đôṇg đaị lý bảo hiểm của 

 mình gây ra theo thỏa thuận trong hơp̣ đồng đaị lý  bảo hiểm. 

D. A, C đúng. 
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Theo quy định của pháp luật bảo hiểm, cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm: 

A.  Không đươc̣ làm đaị lý  bảo hiểm cho chính doanh nghiệp đó. 

B. Được làm đaị lý bảo hiểm cho chính doanh nghiêp̣ đó. 

C. Được hưởng hoa hồng bảo hiểm. 

D. B, C đúng. 

 


