เลอกค ตอบทถกทสดเพยงค ตอบเดยว ระบ ยลงในกระด ษค ตอบ ขอสอบมจ นวน 140 ขอ
1. ค ว% Sum Insured หม ยถ'ง
1. จ นวนเงนทระบไวในกรมธรรม
2. จ นวนเงนสงสดทรบประกนภยจะตองรบผดชอบ
3. จ นวนเงนสงสดทผเอ ประกนภยจะส ม รถเรยกรองได
4. ถกท)งขอ ข. และขอ ค.
2. ค ว% Deductible หม ยถ'ง
1. จ นวนเงนค/ สนไหมทดแทนส/วนแรกทบรษทตองรบผดชอบ
1. จ นวนเงนค/ สนไหมทดแทนส/วนแรกทผเอ ประกนภยตองรบผดชอบเอง
2. ส/วนลดเบ)ยประกนภย
3. ส/วนลดอปกรณดบเพลง
3. หล*กก รร*บช%วงส,ทธ,ไดถกบ*ญญ*ต,ข'0นเพอใหมคว มส*มพ*นธ1ก*บหล*กก รชดใชค% ส,นไหมทดแทนต มทเป4นจร,งเพออะไร
1. เพ4อใหบคคลภ ยนอกผก/อวน ศภยน)นตองรบผดในคว มเสยห ยทตนไดกระท ข6)นต มกฏหม ย
และเพ4อใหผเอ ประกนภยหร4อผรบประโยชนไดรบค/ สนไหมทดแทนไปต มคว มเสยห ยทแทจรง
2. เพ4อใหผเอ ประกนภยส ม รถเรยกรองค/ สนไหมทดแทนจ นวนเดยวกน ท)งจ กผก/อวน ศภย และ
ผรบประโยชน
3. เพ4อใหผรบประโยชนส ม รถเข รบช/วงสทธไม/เกนกว/ จ นวนทตนไดจ/ ยค/ สนไหมทดแทนได
4. เพ4อใหผรบประโยชนหร4อบคคลภ ยนอกผก/อวน ศภยน)น ตองรบผดในคว มเสยห ยทตนไดกระท
ข6น) ต มกฎหม ย
4. ขอใดม,ใช%เหตก รณ1ทเป4นก รเสยงภ*ยทแทจร,ง ( pure risk )
ก. ก รเกดไฟไหม
ข. ก รเกดอบตเหตล4นลม
ค. รถยนตชนกน
ง. ก รข ดทนจ กก รซ4)อหน
5. ใบค ขอเอ ประก*นภ*ย หม ยถ'ง
1. เอกส รซ6งผเอ ประกนภยกรอกขอคว มย4นต/อบรษทประกนภยเพ4อแสดงคว มประสงคขอเอ ประกนภย
2. เอกส รซ6งผรบประกนภยออกใหผเอ ประกนภยเพ4อเป<นก รคมครองชวคร วก/อนออกกรมธรรมประกนภย
3. เอกส รแกไขเปลยนแปลงเง4อนไขของสญญ ในขณะทท หร4อระหว/ งทสญญ ประกนภยมผลบงคบอย/
4. ไม/มขอใดถก
6. ค ว% Indemnity หม ยถ'ง
1. หลกก รชดใชค/ สนไหมทดแทนต มทเสยห ยจรง
2. หลกก รมส/วนไดเสยในเหตประกนภย
3. หลกก รรบช/วงสทธ
ง. หลกส เหตใกลชด
7. ประโยชน1หล*กหรอโดยตรงของก รประก*นภ*ย
1. ท ใหเกดเสถยรภ พในก รประกอบธรกจ
2. ท ใหเกดประสทธภ พในก รประกอบธรกจ
3. ท ใหเกดก รออมทรพย
4. ท ใหเกดคว มคมครองคว มเสยห ยท งเศรษฐกจหร4อท งก รเงนแก/ผเอ ประกนภย
8. น ยอ น จถกฟD ผ% ในขณะทก ล*งเด,นอย%ท% มกล งท%งโล%งขณะฝนตก โดยทไดใส%สรอยคอทองค หน*ก 2 บ ท ออกไปดวย
ต*วภ*ย ( Peril ) ในกรณน0ไดแก%
ก. โอก สทจะเกดฟA ผ/
ข. ฟA ผ/
ค. น ยอ น จ
ง. ก รใส/สรอยคอทองค

9. ค ทกล% วว% “อ*ตร เบ0ยประก*นภ*ยทด จะตองมคว มยต,ธรรม” หม ยคว มว%
1. บรษทประกนภยควรคดอตร เบ)ยประกนภยส หรบคนอ ชพเดยวกนแต/อ ยต/ งกนในอตร เท/ กน
2. บรษทประกนภยควรคดอตร เบ)ยประกนภยส หรบคนทมอ ยเท/ กนแมอ ชพต/ งกนในอตร เท/ กน
3. ผทเสยงภยสงควรเสยเบ)ยประกนภยสง ผทเสยงภยต ควรเสยเบ)ยประกนภยต
4. ผทเสยงภยสงควรจะเฉลยภยกบผทเสยงภยต
10. คว มหม ยใดคอคว มหม ยทสมบรณ1ทสดของค ว% “ ก รเสยงภ*ย ( Risk ) ”
ก. โอก สทจะเกดเหตก รณอย/ งใดอย/ งหน6งเม4อไรกDไดและจะน ม ซ6งคว มเสยห ยท งเศรษฐกจ
2. โอก สทจะเกดเหตก รณคว มทไม/แน/นอนเม4อไรกDไดและจะน ม ซ6งคว มเสยห ยท งเศรษฐกจ
3. โอก สทจะเกดคว มไม/แน/นอนข6)นในอน คตและจะน ม ซ6งคว มเสยห ยท งเศรษฐกจ
4. โอก สทจะเกดเหตก รณอย/ งใดอย/ งหน6งทไม/แน/นอนข6)นในอน คตและจะน ม ซ6งคว มเสยห ยท งเศรษฐกจ
11. ประเภทของก รบร,ห รก รเสยงภ*ย ( Risk Management ) ไดแก%
ก. ก รลดก รเสยงภย
ข. ก รหลกเลยงก รเสยงภย
ค. ก รโอนก รเสยงภย
ง. ถกทกขอ
12. ก รทเจ ของรถยนต1ทมประก*นภ*ยไวข*บรถดวยคว มคะนองและท ใหเก,ดคว มเสยห ยต%อทร*พย1ส,นของ
บคคลภ ยนอก โดยทข ดคว มระม*ดระว*งในก รปDองก*นภ*ยต มสมควร ถอเป4นสภ วะภ*ย ( Hazard ) ประเภทใด
ก. สภ วะภยท งวตถ ( Physical Hazard )
ข. สภ วะภยท งศลธรรม ( Moral Hazard )
ค. สภ วะภยท งอปนสย ( Morale Hazard )
ง. ไม/มขอใดถก
13. หล*กคณ,ตศ สตร1และสถ,ต, ทใชในก รค นวณห ค% คว มเป4นไปไดทจะเก,ดภ*ย ไดแก%
ก. Law of Forecasting
ข. Law of Large Number
ค. Law of Large Risk
ง. ถกทกขอ
14. ขอใดเป4นก รประก*นภ*ยทเกยวของก*บคว มร*บผ,ดต มกฎหม ย ( Liability Insurance )
1. ก รประกนภยคว มรบผดชอบต มกฎหม ยต/อส ธ รณชน
2. ก รประกนภยเงนทดแทนแรงง น
3. ก รประกนภยคว มรบผดต มกฎหม ยของน ยจ ง
4. ถกทกขอ
15. ก รเอ ประก*นภ*ยสงกว% มลค% ( Over Insurance ) หม ยถ'ง
1. ก รทผเอ ประกนภยก หนดจ นวนเงนเอ ประกนภยสงกว/ มลค/ ทแทจรงของทรพยสน
2. ก รทผเอ ประกนภยก หนดจ นวนเงนเอ ประกนภยต กว/ มลค/ ทแทจรงของทรพยสน
3. ก รทผเอ ประกนภยไดรบชดใชค/ สนไหมทดแทนสงกว/ มลค/ ทแทจรงของทรพยสน
ง . ผดหมดทกขอ
16. ผใดไม%เกยวของในส*ญญ ประก*นภ*ย
ก. ผเอ ประกนภย
ข. บรษทประกนภย
ค. พนกง นพจ รณ สนไหมทดแทน
ง. ผรบประโยชน
17. ขอใดทม,ใช%หล*กฐ นส ค*ญพ0นฐ นของส*ญญ ประก*นภ*ย
ก. หลกสจรตอย/ งยง
ข. หลกส/วนไดเสยในเหตประกนภย
ค. หลกก รประกนภยช/วง
ง. หลกส เหตใกลชด
18. ก รเก,ดอ*คคภ*ยเป4นก รเสยงภ*ยประเภทใด
ก. ก รเสยงภยแท
ข. ก รเสยงภยเพ4อก ไร
ค. ก รเสยงภยเบ4)องตน
ง. ก รเสยงภยเฉพ ะ

19. น.ส.สมศร ปลกบ นทสร งดวยไมอย%ในชมชนซอยร ชว,ถ 6
และไดเก,ดเพล,งไหมข'น0 ในกรณเช%นน0โอก สทจะเก,ดเพล,งไหมถอเป4น
ก. ตวภย
ข. ก รเสยงภย
ค. สภ วะภย
ง. คว มเสยห ย
20. ปQจจบ*นกรมก รประก*นภ*ยใชกฎหม ยใดในก รควบคมดแลธรก,จประก*นว,น ศภ*ย
ก. พระร ชบญญตประกนวน ศภย พ.ศ. 2500 ข. พระร ชบญญตประกนวน ศภย พ.ศ. 2510
ค. พระร ชบญญตประกนวน ศภย พ.ศ. 2535 ง. พระร ชบญญตประกนวน ศภย พ.ศ. 2540
21. ภ*ยธรรมช ต,ทผเอ ประก*นภ*ยไม%ส ม รถซ0อคว มคมครองเพ,มเต,มไดจ กก รประก*นอ*คคภ*ย คอภ*ยในขอใด
ก. ภยแผ/นดนไหว
ข. ภยไฟปf
ค. ภยจ กลกเหDบ
ง. ภยจ กก รทรดตวของแผ/นดน
22. ขอใดทม,ใช%ประโยชน1ของใบสล*กหล*ง
1. เพ4อแกไขร ยละเอยดในกรมธรรมประกนอคคภยใหถกตอง
2. เพ4อเพมเตมเปลยนแปลงสทธประโยชนและหน ทของผเกยวของในกรมธรรม
3. เพ4อลดขอบเขตก รคมครองต มสญญ ประกนอคคภย
4. เพ4อใหคว มคมครองชวคร วแก/ผเอ ประกนภย
23. น ยแดงท ประก*นอ*คคภ*ยส น*กง นของตนไวในวงเง,นเอ ประก*นภ*ย 1,000,000 บ ท โดยท
ประก*นภ*ย ไวก*บ 2 บร,ษ*ท คอ บร,ษ*ท ก. ในวงเง,นเอ ประก*นภ*ย 600,000 บ ท และบร,ษ*ท ข. ในวงเง,นเอ
ประก*นภ*ย 400,000 บ ท ต%อม เก,ดไฟไหมส น*กง นด*งกล% วเพยงบ งส%วน ค,ดเป4นมลค% คว มเสยห ย
500,000 บ ท ด*งน*น0 บร,ษ*ทประก*นท*ง0 สองจะตองจ% ยค% ส,นไหมทดแทนอย% งไร
1. บรษท ก. จ/ ย 250,000 บ ท บรษท ข. จ/ ย 250,000 บ ท
2. บรษท ก. จ/ ย 300,000 บ ท บรษท ข. จ/ ย 200,000 บ ท
3. บรษท ก. จ/ ย 350,000 บ ท บรษท ข. จ/ ย 150,000 บ ท
4. บรษท ก. จ/ ย 400,000 บ ท บรษท ข. จ/ ย 100,000 บ ท
24. น ยสมช ย เปSดก,จก รร นข ยของช และไดท ประก*นอ*คคภ*ยไวก*บบร,ษ*ท โชคดประก*นภ*ย จ ก*ด
ต%อม ประสบก รข ดทนจนตองปSดก,จก รลง สถ นทด*งกล% วจ'งตองใชเป4นทอย%อ ศ*ยเท% น*0น กรณน0
น ยสมช ยจะส ม รถขอคนเบ0ยประก*นภ*ย เนองจ กสภ พคว มเสยงภ*ยเปลยนแปลงไปได หรอไม%
1. ไม/ได เพร ะถ4อเป<นร นค ต)งแต/เรมท ประกน
2. ไม/ได เพร ะผดหลกก รท ประกนภย
3. ได เพร ะสภ วะคว มเสยงภยลดลง
4. แลวแต/บรษทจะพจ รณ
25. โรงง นทอผ แห%งหน'งไดท ประก*นอ*คคภ*ยต*วอ ค ร เครองจ*กร และสตTอคส,นค ไวก*บบร,ษ*ท ชวนชน
ประก*นภ*ย จ ก*ด โดยซ0อคว มคมครองเฉพ ะภ*ยหล*กเท% น*น0 ต%อม เก,ดเพล,งไหมข'น0 บ งส%วนของโรงง น
เมอตรวจสอบส เหตของเพล,งไหมด*งกล% ว ปร กฏว% เก,ดจ กเครองจ*กรต*วหน'งเก,ดกระแสไฟฟD ล*ดวงจรข'น0
อย กทร บว% กรณน0 บร,ษ*ทจะจ% ยค% ส,นไหมทดแทนใหแก%ผเอ ประก*นภ*ยอย% งไร
1. จ/ ยต มคว มเสยห ยทเกดข6)นจรง แต/ไม/เกนจ นวนเงนเอ ประกนภย
2. จ/ ยเฉพ ะคว มเสยห ยทเกดจ กไฟไหมอนเป<นผลต/อเน4องจ กก รเกดกระแสไฟฟA ลดวงจร
แต/ไม/จ/ ยค/ เสยห ยส หรบมอเตอรเคร4องจกร
3. ไม/จ/ ย เน4องจ กตนเหตคว มเสยห ยไม/ไดเกดจ กไฟไหม
4. ไม/จ/ ย เน4องจ กไม/ไดรบคว มคมครองต มกรมธรรม

26. บร,ษ*ทประก*นภ*ยส ม รถแจงบอกเล,กกรมธรรม1ประก*นอ*คคภ*ยไดโดยว,ธใด
ก. เป<นหนงส4อส/งถ6งผเอ ประกนภยท งไปรษณยลงทะเบยนล/วงหน 15 วน
2. ใหพนกง นน ส/งหนงส4อบอกเลกถ6งทอย/ของผเอ ประกนภย
3. บอกเลกท งโทรศพท
ง . บรษทประกนภยไม/ส ม รถบอกเลกกรมธรรมประกนภยได
27. ว,ธใดต%อไปน0เป4นว,ธก รก หนดจ นวนเง,นเอ ประก*นภ*ย
ก. Actual Cast Value
ข. Agreed Value
ค. Replacement Value
ง. ถกท)ง 3 ขอ
28. บร,ษ*ทน เข ส%วนประกอบของผล,ตภ*ณฑ1เครองไฟฟD แห%งหน'ง ไดท ประก*นอ*คคภ*ยอ ค รและสตTอคส,นค
ไวก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ยแห%งหน'ง โดยซ0อภ*ยระเบ,ดและภ*ยน0 ท%วมเพ,มเต,ม ต%อม ไดเก,ดคว มเสยห ยก*บสตTอค
ส,นค เนองจ กไดมก รทดสอบเครองพรมน0 ด*บเพล,งอ*ตโนม*ต, และน0 ไดเก,ดก รร*วไหลข'น0 ท ใหส,นค ไดร*บ
คว มเสยห ย ซ'งบร,ษ*ทประก*นภ*ยไดพ,จ รณ จ% ยค% เสยห ยใหก*บบร,ษ*ทน เข แห%งน0 ท% นค,ดว% บร,ษ*ท
ประก*นภ*ยใชหล*กก ร ในขอใดในก รพ,จ รณ ชดใชค% ส,นไหมทดแทนด*งกล% ว
1. ชดใชต มหลกก รสนไหมกรณ ( Ex gratia payment )
2. ชดใชต มหลกก รชดใชค/ สนไหมทดแทน ชดใชต มคว มเสยห ยทแทจรง
3. ชดใชต มหลกก รเฉลย เน4องจ กสนค เสยห ยเป<นบ งส/วน
ง . ไม/มขอใดถก
29. เอกส รแนบท ยว% ดวยเงอนไขพ,เศษส%วนเฉลยจ กก รประก*นภ*ยต กว% มลค% ทแทจร,งของทร*พย1ส,นทเอ
ประก*นภ*ยใชในกรณใด
1. กรณทจ นวนเงนเอ ประกนภยต กว/ รอยละ 90 ของมลค/ แทจรงของทรพยสนทเอ ประกนภยในขณะเกดคว มเสยห ยอนเน4องม
จ กภยทไดรบคว มคมครองต มกรมธรรม
2. กรณทจ นวนเงนเอ ประกนภยต กว/ รอยละ 85 ของมลค/ แทจรงของทรพยสนทเอ ประกนภยในขณะเกดคว มเสยห ยอนเน4องม
จ กภยทไดรบคว มคมครองต มกรมธรรม
3. กรณทจ นวนเงนเอ ประกนภยต กว/ รอยละ 80 ของมลค/ แทจรงของทรพยสนทเอ ประกนภยในขณะเกดคว มเสยห ยอนเน4องม
จ กภยทไดรบคว มคมครองต มกรมธรรม
4. กรณทจ นวนเงนเอ ประกนภยต กว/ รอยละ 75 ของมลค/ แทจรงของทรพยสนทเอ ประกนภยในขณะเกดคว มเสยห ยอนเน4องม
จ กภยทไดรบคว มคมครองต มกรมธรรม
30. พ.ร.บ. ประก*นว,น ศภ*ย พ.ศ. 2535 ม ตร 31 ( 2 ) ( ก ) ห มม,ใหบร,ษ*ทกระท ก รด*งต%อไปน0
1. รบประกนอคคภยร ยเดยวหร4อหล ยร ยรวมกน เพ4อวน ศภยอนเดยวกนภ ยในเขตทน ยทะเบยนก หนด ท)งน)โดยมจ นวนเงนเอ
ประกนภยเกนกว/ รอยละสบของเงนกองทน
2. รบประกนอคคภยร ยเดยวหร4อหล ยร ยรวมกน เพ4อวน ศภยอนเดยวกนภ ยในเขตทน ยทะเบยนก หนด ท)งน)โดยมจ นวนเงนเอ
ประกนภยเกนกว/ รอยละยสบของเงนกองทน
3. รบประกนอคคภยร ยเดยวหร4อหล ยร ยรวมกน เพ4อวน ศภยอนเดยวกนภ ยในเขตทน ยทะเบยนก หนด ท)งน)โดยมจ นวนเงนเอ
ประกนภยเกนกว/ รอยละส มสบของเงนกองทน
4. รบประกนอคคภยร ยเดยวหร4อหล ยร ยรวมกน เพ4อวน ศภยอนเดยวกนภ ยในเขตทน ยทะเบยนก หนด ท)งน)โดยมจ นวนเงนเอ
ประกนภยเกนกว/ รอยละสสบของเงนกองทน
31. ขอใดม,ใช%คว มหม ยของไฟ ต มหล*กก รประก*นอ*คคภ*ย
1. จะตองมก รลกไหมข6)นจรง
2. จะตองเป<นไฟทเกดข6)นจ กก รกระท ของมนษยเท/ น)น
3. จะตองมบ งสงบ งอย/ งถกไฟไหม โดยทสงน)นไม/ควรถกเพลงไหม
4. จะตองเป<นไฟทเกดข6)นโดยอบตเหต หร4อโดยคว มบงเอญ
32. คว มคมครองต%อเนองอ*นเก,ดจ กเพล,งไหม ตรงก*บขอใด
1. ทรพยสนทถกระเบดเพ4อปAองกนก รลกไหมของไฟ

33.

34.

35.

36.

37.

38.

2. ค/ ใชจ/ ยต/ งๆ อนมเหตผลเพ4อรกษ ทรพยสน ทเอ ประกนภยไวมใหเสยห ย
3. คว มเสยห ยจ กควนและ / ก รไหมเกรยม ซ6งเป<นผลม จ กเพลงไหม
4. ถกทกขอ
ขอยกเวนขอใดในกรมธรรม1ประก*นอ*คคภ*ยทผเอ ประก*นภ*ยส ม รถซ0อคน (buy back) ได
1. ก รเผ ทรพยสนโดยค สงของเจ พนกง น
2. ก รถกลกทรพยระหว/ ง หร4อหลงจ กทเกดอคคภย
3. ก รแขDงขอ ก รกบฎ ก รย6ดอ น จ ก รก/อคว มว/นว ย
4. ก รระอต มธรรมช ต
กรมธรรม1ประก*นอ*คคภ*ย ส ม รถขย ยคว มคมครองถ'งภ*ยต% ง ๆ ได ยกเวนภ*ยในขอใด
1. ภยจ กก รกระท ของขบวนก รก/อก รร ย
2. ภยจ กก รกระท อย/ งปf เถ4อน
3. ภยจ กก รกระท อนมเจตน ร ย
4. ภยจ กก รจล จลและนดหยดง น
กรณทผเอ ประก*นภ*ยบอกเล,กส*ญญ ก%อนส,0นสดระยะเวล เอ ประก*นภ*ย บร,ษท* จะคนเบ0ยประก*นภ*ย
ใหแก%ผเอ ประก*นภ*ยอย% งไร
1. บรษทจะค4นเบ)ยประกนภยใหแก/ผเอ ประกนภยหลงจ กหกเบ)ยประกนภยส หรบระยะเวล กรมธรรม
ใชบงคบแลว ออกต มเบ)ยประกนภยระยะส)น
2. บรษทจะค4นเบ)ยประกนภยใหแก/ผเอ ประกนภยหลงจ กหกเบ)ยประกนภยส หรบระยะเวล กรมธรรม
ใชบงคบแลว ออกต มส/วน
3. บรษทจะค4นเบ)ยประกนภยใหแก/ผเอ ประกนภย ต มอตร ทบรษทก หนด
4. บรษทจะค4นเบ)ยประกนภยใหแก/ผเอ ประกนภย ต มอตร ทเหม ะสม
หล*กส ค*ญของก รท ประก*นภ*ยแบบก รชดใชต มมลค% ในก รจ*ดก รทดแทนทร*พย1ส,น
( Replacement Value ) ทผเอ ประก*นภ*ยควรทร บคอขอใด
1. ผเอ ประกนภยจะตองปรบปรงจ นวนเงนเอ ประกนภยใหม/ทกปp โดยหกค/ สนไหมทดแทนทเคย
เกดข6)น แลวออก
2. ผเอ ประกนภยจะตองปรบปรงจ นวนเงนเอ ประกนภยใหม/ทกปp ต มภ วะก รข6น) ลงของทรพยสน
3. ผเอ ประกนภยตองจดท ร ยละเอยดทรพยสนทกชนดใหแก/ผรบประกนภย
4. เม4อเกดคว มเสยห ยข6น) ผรบประกนภยจะชดใชโดยจดห ทรพยสนทเป<นชนดและประเภทเดยวกนม
ทดแทนให
ก รประก*นภ*ยธรก,จหยดชะง*ก หม ยถ'ง
1. ก รประกนภยทใหคว มคมครองเม4อเคร4องจกรเสยห ยและท ใหธรกจตองหยดชะงกลง
2. ก รประกนภยทใหคว มคมครองก รหยดชะงกของธรกจอนเป<นผลส4บเน4องม จ กคว ม
เสยห ยต/อทรพยสน
3. ก รประกนภยทใหคว มคมครองก รหยดชะงกของธรกจอนเน4องม จ กผเอ ประกนข ด
เงนหมนเวยน
ง . ก รประกนภยทใหคว มคมครองก รข ดทนของธรกจถ6งข)นเลกกจก ร
ขอใดม,ใช%ส%วนประกอบของ กรมธรรม1ประก*นอ*คคภ*ย
ก. ต ร งกรมธรรม
ข. ขอก หนดคว มคมครอง
ค. วธค นวณเบ)ยประกนภย
ง. เง4อนไขก รรบประกนภย

39. ขอใดคอคว มหม ยของหน*งสอร*บรองก รต%ออ ยกรมธรรม1ประก*นอ*คคภ*ย

40.

41.

42.

43.

44.

1. เป<นหลกฐ นเอกส รทผรบประกนภยออกใหแก/ผเอ ประกนภย เพ4อรบรองก รต/ออ ยกรมธรรม
ประกนอคคภย โดยไม/มก รออกกรมธรรมประกนอคคภยฉบบใหม/ให
2. เป<นหลกฐ นเอกส รทผรบประกนภยออกใหแก/ผเอ ประกนภย เพ4อรบรองก รต/ออ ยกรมธรรม
ประกนอคคภย ก/อนทจะมก รออกกรมธรรมประกนอคคภยฉบบใหม/ให
3. เป<นหลกฐ นเอกส รทผรบประกนภยแจงต/อผเอ ประกนภย เพ4อเต4อนใหผเอ ประกนภยต/ออ ยกรมธรรมประกนอคคภย ซ6งใกลจะ
ครบก หนดอ ยของสญญ แลว
4. เป<นเอกส รทผเอ ประกนภยแจงคว มประสงคในก รต/ออ ยก รประกนภยอคคภยแก/บรษทประกนภย
ขอใดต%อไปน0มผลใหคว มร*บผ,ดต%อคว มเสยห ยทผร*บประก*นภ*ยมต%อผเอ ประก*นภ*ยเป4นก รลบล งไป
1. คว มเสยห ยน)นเกดข6)นจ กก รกระท โดยเจตน หร4อก รรเหDนของผเอ ประกนภย
2. ผเอ ประกนภย หร4อผแทนของผเอ ประกนภยไดกระท ก รใด หร4อแสดงร ยก รใดอนเป<นเทDจ
เพ4อใหไดม ซ6งประโยชนต มกรมธรรม
3. ส/วนไดเสยในทรพยสนทเอ ประกนภยของผเอ ประกนภยส)นสดลง
4. ถกท)ง 3 ขอ
น ยทว น รถยนต1ทท ประก*นภ*ยไวไปแข%งแรลล ทม,ใช%เป4นก รแข%งข*นคว มเร^ว ปร กฏว% ระหว% งก ร
แข%งข*น รถค*นด*งกล% วไดประสบอบ*ต,เหตชนทร*พย1สน, ของ น งกรองแกว เสยห ยเป4นจ นวน 85,000 บ ท
น งกรองแกว จะเรยกค% เสยห ยจ กบร,ษ*ททร*บประก*นภ*ย รถค*นด*งกล% วไดหรอไม%
ก. ไม/ได เน4องจ กเข ขอยกเวนไม/คมครอง
2. ไดเตDม 85,000 บ ท แต/เม4อบรษทจ/ ยไปแลวกDจะเรยกค4นจ กผเอ ประกนภยในภ ยหลง
3. ไดเตDม 85,000 บ ท โดยไม/มก รเรยกค4นจ กผเอ ประกนภย
4. บรษทอ จจ/ ยเป<นค/ สนไหมก รนได
หมวดคว มคมครองคว มร*บผ,ดต%อบคคลภ ยนอก ในส%วนของขอยกเวนเรองปร,ม ณแอลกอฮอล1และขอ
ยกเวนอน ( ม,ใช%ขอยกเวนเกยวก*บปร,ม ณแอลกอฮอล1 ) ขอใดถกตอง
1. ขอยกเวนอ4น บรษทจะตองรบผดในส/วนคว มเสยห ยต/อชวต ร/ งก ร อน มย ของบคคลภ ยนอก
ไปก/อน แลวม เรยกค4นจ กผเอ ประกนภยในภ ยหลง
2. ขอยกเวนเร4องปรม ณแอลกอฮอล ข6)นปฏเสธคว มรบผดต/อทรพยสนได
3. ขอยกเวนเร4องปรม ณแอลกอฮอล บรษทตองรบผดท)งในส/วนของชวต ร/ งก ย อน มย และ
ทรพยสนของบคคลภ ยนอกไปก/อน แลวจ6งม เรยกค4นจ กผเอ ประกนภยภ ยหลง
ง . ถกทกขอ
กรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 1 ก*บกรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 2 แตกต% งก*นอย% งไร
1. ประเภท 1 คมครองคว มรบผดต/อบคคลภ ยนอก ประเภท 2 ไม/คมครอง
2. ประเภท 1 คมครองรถยนตสญห ย ไฟไหม ประเภท 2 ไม/คมครอง
3. ประเภท 1 คมครองคว มเสยห ยต/อรถยนต ประเภท 2 ไม/คมครอง
4. ประเภท 1 คมครองค/ รกษ พย บ ล ประเภท 2 ไม/คมครอง
กรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 2 ก*บกรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 3 แตกต% งก*นอย% งไร
ก. ประเภท 2 คมครองคว มรบผดต/อบคคลภ ยนอก ประเภท 3 ไม/คมครอง
2. ประเภท 2 คมครองรถยนตสญห ย ไฟไหม ประเภท 3 ไม/คมครอง
3. ประเภท 2 คมครองคว มเสยห ยต/อรถยนต ประเภท 3 ไม/คมครอง
4. ประเภท 2 คมครองค/ รกษ พย บ ล ประเภท 3 ไม/คมครอง

45. น ยเฉลย น รถยนต1ไปซ%อมระหว% งอย%ในคว มครอบครองของอ% ปร กฏว% มบคคลของอ% น รถไปใชโดยไม%
ไดร*บคว มย,นยอมจ กน ยเฉลย และเก,ดอบ*ต,เหตชนทร*พย1ส,นของผอนไดร*บคว มเสยห ย คว มเสยห ยทเก,ดข'0น บร,ษ*ทซ'งร*บ
ประก*นภ*ยรถค*นด*งกล% วตองร*บผ,ดชอบหรอไม%

46.

47.

48.

49.

1. บรษท ไม/ตองรบผดชอบ เน4องจ กเข ขอยกเวนเร4องก รใชโดยบคคลของอ/
2. บรษทตองรบผดชอบต/อบคคลภ ยนอก ไปก/อนแลว จ6งเรยกค4นจ กผเอ ประกนภยในภ ยหลงต มขอสญญ พเศษ
3. บรษทตองรบผดชอบต/อบคคลภ ยนอกเตDมจ นวน
4. บรษทไม/ตองรบผดชอบ เน4องจ กไม/ปร กฏคว มยนยอมเป<นล ยลกษณอกษร
รถยนต1ของน ยวรพล ซ'งไดท ประก*นภ*ยไวต มกรมธรรม1ประก*นภ*ยประเภท 1 ไวก*บบร,ษ*ท ร*กด ประก*นภ*ย
จ ก*ด โดยจ นวนเง,นอ ประก*นภ*ยส หร*บคว มคมครองรถยนต1 สญห ย ไฟไหมไว 550,000 บ ท แต%ใน
กรมธรรม1ทส%งมอบใหแก%น ยวรพล บร,ษ*ทไดพ,มพ1ขอคว มเพ,มเต,มว% “บร,ษท* ร*บผ,ดต%อคว มสญห ยบ งส%วน
ไม%เก,น 20,000 บ ท / คร*ง0 ” ถ ต%อม ภ ยในระยะเวล ประก*นภ*ย ว,ทยต,ดรถยนต1ถกล*กไป ขอใดถกตองทสด
ก. ผเอ ประกนภยมสทธเล4อกใหบรษทรบผดภ ยใตวงเงนเอ ประกนภย 550,000 บ ท หร4อ 20,000 บ ท กDได
2. บรษทจะตองรบผดต มคว มเสยห ยทแทจรงไม/เกน 20,000 บ ท
3. บรษทจะมคว มผดต มม ตร 30 แห/ง พ.ร.บ. ประกนวน ศภย พ.ศ. 2535
4. ถกท)งขอ ก. และขอ ค.
น ยสมควรค,ด ซ0อรถยนต1ม ค*นหน'ง ในร ค 550,000 บ ท และน เครองฟอกอ ก ศและอปกรณ1อน ๆ ม
ม ต,ดต*0งประจ อย%ในต*วรถเพ,มเต,มรวมร ค ไว 70,000 บ ท ในก รท ประก*นภ*ย น ยสมควรค,ด ไดแถลงไว
ในใบค ขอเอ ประก*นภ*ยดวยแลวว% มก รต,ดต*0งอปกรณ1ต% งๆ เพ,มเป4นเง,น 70,000 บ ท แต%บร,ษ*ทก หนดจ นวนเอ ประก*นภ*ย
เพยง 80 % ของ 550,000 บ ท = 440,000 บ ท เท% น*น0 ถ ห กเก,ดคว มเสยห ยต%ออปกรณ1ต% งๆ ทต,ดต*0งเพ,มเต,ม บร,ษท* ร*บ
ประก*นจะตองร*บผ,ดชอบหรอไม%
1. ไม/ตองรบผดชอบ เพร ะไม/มก รน ร ค อปกรณต/ งๆ น)นไปก หนดจ นวนเงนเอ ประกนภย
อปกรณต/ งๆ น)น จ6งมใช/วตถทเอ ประกนภย
2. เม4อผเอ ประกนภยแสดงเจตน เอ ประกนภยไวโดยแถลงในใบค ขอ ฯ แลว จ6งตองถ4อว/ อปกรณ
ต/ งๆ เป<นวตถทเอ ประกนภย แลว โดยไม/ตองค น6งว/ บรษทจะเอ ร ค ทรพยสนม ก หนดรวม
เป<นจ นวนเอ ประกนภยหร4อไม/ ดงน)นบรษทจ6งตองรบผดต/อคว มเสยห ยทเกดข6)น
3. บรษทจะตองรบผดชอบคว มเสยห ยทแทจรงแต/ไม/เกน 440,000 บ ท
4. ถกท)งขอ ข. และขอ ค.
รถยนต1ของน งม รย ทซ'งท ประก*นภ*ยต มกรมธรรม1ประเภท 1 ถกคนร ยร ดน ม*นเบรคท ใหรถยนต1ไดร*บ
คว มเสยห ย บร,ษท* ผร*บประก*นภ*ยจะตองร*บผ,ดชอบต%อคว มเสยห ยทเก,ดข'0นหรอไม% อย% งไร
1. ไม/ตองรบผด เพร ะคว มเสยห ยมไดเกดจ กก รชน
2. ไม/ตองรบผด เพร ะน งม รย ทไม/ส ม รถแจงค/กรณใหบรษททร บได
3. ตองรบผดภ ยใตเง4อนไขทน งม รย ทตองรบผดชอบค/ เสยห ยส/วนแรกเอง 2,000 บ ท เพร ะไม/ส ม รถแจงค/กรณใหบรษททร บ
ได
4. ตองรบผดชอบเตDมจ นวน เพร ะคว มเสยห ยทเกดข6)นมใช/คว มเสยห ยทเกดข6)นจ กก รชนของน งม รย ท จ6งไม/ตองรบผดชอบค/
เสยห ยส/วนแรกแต/ย/ งไร
รถยนต1ซ'งท ประก*นภ*ยต มกรมธรรม1ประเภท 1 ถกคนร ยใชกญแจขดรถรอบค*น ท ใหรถยนต1ไดร*บคว ม
เสยห ย บร,ษ*ทผร*บประก*นภ*ยจะตองร*บผ,ดชอบต%อคว มเสยห ยทเก,ดข'น0 หรอไม% อย% งไร
1. ไม/ตองรบผด เพร ะคว มเสยห ยมไดเกดจ กก รชน
2. ไม/ตองรบผด เพร ะผเอ ประกนภยไม/ส ม รถแจงค/กรณใหบรษททร บได
3. ตองรบผด ภ ยใตเง4อนไขทผเอ ประกนภยตองรบผดชอบค/ เสยห ยส/วนแรก 2,000 บ ท เพร ะไม/ส ม รถแจงค/กรณใหบรษททร บ
ได
4. ตองรบผดชอบเตDมจ นวน เพร ะคว มเสยห ยทเกดข6)นมใช/คว มเสยห ยทเกดจ กก รชน ผเอ ประกนภย จ6งไม/จ เป<นตองรบผด
ชอบค/ เสยห ยส/วนแรกแต/อย/ งใด

50. รถยนต1ซ'งท ประก*นภ*ยต มกรมธรรม1ประเภท 1 ถกห,นกระเด^นใส%กระจกท ใหกระจกแตก บร,ษ*ทผร*บประ

ก*นภ*ย
1.
2.
3.

51.

52.

53.

54.

55.

จะตองร*บผ,ดชอบต%อคว มเสยห ยทเก,ดข'น0 หรอไม%อย% งไร
ไม/ตองรบผด เพร ะคว มเสยห ยมไดเกดจ กก รชน
ไม/ตองรบผด เพร ะผเอ ประกนภยไม/ส ม รถแจงค/กรณใหบรษททร บได
ตองรบผดชอบภ ยใตเง4อนไขทผเอ ประกนภยตองรบผดชอบค/ เสยห ยส/วนแรกเอง 2,000 บ ท
เพร ะไม/ส ม รถแจงค/กรณใหบรษททร บได
ง . ตองรบผดชอบเตDมจ นวนเพร ะคว มเสยห ยทเกดข6)นมใช/คว มเสยห ยทเกดจ กก รชนผเอ
ประกนภย จ6งไม/จ ตองรบผดชอบค/ เสยห ยส/วนแรกแต/อย/ งใด
ผประสบภ*ยผใดยนค ขอร*บ หรอแสดงหล*กฐ นในก รขอร*บค% เสยห ยเบ0องตนอ*นเป4นเท^จจะมโทษ หรอไม%
1. ไม/มโทษเน4องจ กกฎหม ยไม/ไดระบไว
2. มโทษจ คกไม/เกนหน6งปpหร4อปรบไม/เกนสองหม4นบ ทหร4อท)งจ ท)งปรบ
3. มโทษจ คกไม/เกนหน6งเด4อนหร4อปรบไม/เกนสองพนบ ทหร4อท)งจ ท)งปรบ
4. มโทษปรบไม/เกน หน6งหม4นบ ท
น ย ก. ข*บขรถจ*กรย นยนต1ซ'งมประก*นภ*ยไวก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ย โดยมน ย ข. เป4นผซอนท ยและเก,ด
อบ*ต,เหต เฉยวชนรถยนต1ไม%ทร บหม ยเลขทะเบยนซ'งไดหลบหนไป เป4นเหตใหน ย ข. เสยชว,ต ซ'งพน*กง น
สอบสวนไดลงคว มเห^นว% รถจ*กรย นยนต1ทหลบหนไปเป4นฝc ยทตองร*บผ,ดต มกฏหม ย อย กทร บว% น ย ข. จะไดร*บคว ม
คมครองต ม พ.ร.บ. คมครองผประสบภ*ยจ กรถ พ.ศ. 2535 หรอไม%
1. ไม/ไดรบเน4องจ กค/กรณเป<นฝf ยผดและหลบหนไป
2. ไดรบเฉพ ะค/ เสยห ยเบ4)องตนเป<นค/ ปลงศพ 35,000 บ ท
3. ไดรบค/ ปลงศพเตDมต มกรมธรรม 100,000 บ ท
4. ไดรบค/ ปลงศพจ นวน 40,000 บ ท เน4องจ กค/กรณหลบหนไป
น ยร%งข*บขรถจ*กรย นยนต1 ซ'งไดจ*ดใหมก รท ประก*นภ*ยต ม พ.ร.บ. คมครองผประสบภ*ยจ กรถ พ.ศ.
2535 เก,ดอบ*ต,เหตเฉยวชนก*บรถยนต1ซ'งข*บขโดยน ยส ม รถ ซ'งรถยนต1ค*นด*งกล% วเป4นรถฝc ฝdนม,ไดจ*ดให
ม,ไดจ*ดใหมก รท ประก*นภ*ย เป4นเหตใหน ยร%งบ ดเจ^บส ห*ส กรณด*งกล% วน ยร%งส ม รถขอร*บค% เสยห ย
เบ0องตนไดหรอไม%อย% งไร
ก. ไดจ กบรษทประกนภยรถจกรย นยนต
ข. ไดจ กน ยส ม รถผขบขรถยนต
ค. ไดจ กกรมก รประกนภย
ง. ไดจ กกองทนทดแทนผประสบภย
น ยย,งยง ถบรถส มลอร*บซ0อของเก% ทกชน,ด ขณะทก ล*งถบรถด*งกล% วอย%บนทองถนน ไดมรถยนต1ข*บม
ดวยคว มเร^วสงเฉยวชนน ยย,งยง เป4นเหตใหน ยย,งยงไดร*บบ ดเจ^บ เข ร*บก รร*กษ เสยค% ร*กษ พย บ ลประม ณ 12,000 บ ท
กรณด*งกล% วน ยย,งยงส ม รถขอร*บค% ร*กษ พย บ ลไดจ กทใด ห กขอเท^จจร,ง
ปร กฏว% รถยนต1ค*นด*งกล% ว ไดจ*ดใหมก รประก*นภ*ยต มกฎหม ย
ก. บรษทประกนภยซ6งผรบประกนภยรถยนตคนน)น
ข. กองทนทดแทนผประสบภย
ค. กรมก รประกนภย กระทรวงพ ณชย
ง. รบผดชอบตนเอง เพร ะรถไม/มประกนภย
ต มทมข% วปร กฎต มหน หน*งสอพ,มพ1อย%บ%อยคร*0งเกยวก*บรถไฟตกร ง จ กอบ*ต,เหตด*งกล% วจะม
ประช ชนจ นวนม กไดร*บบ ดเจ^บหรอเสยชว,ต ซ'งบคคลด*งกล% วจะไดร*บคว มคมครองต ม พ.ร.บ.
คมครองผประสบภ*ยจ กรถ พ.ศ. 2535 หรอไม%อย% งไร
1. ไดรบคว มคมครองเฉพ ะค/ เสยห ยเบ4)องตนเท/ น)น
2. ไดรบคว มคมครองต มคว มเสยห ยทแทจรง
3. ไดรบคว มคมครองเตDมเง4อนไขกรมธรรม
4. ไม/ไดรบคว มคมครอง

56. น ย ก. โดยส รรถยนต1 โดยส รส%วนบคคลซ'งม,ไดจ*ดใหมก รประก*นภ*ยต มกฎหม ย ขณะทน ย ก.

ก ล*งจะก วลงจ กรถโดยส รค*นด*งกล% วน*น0 รถไดเบรคอย% งกระท*นห*นเป4นเหตใหน ย ก. ตกลงจ กรถ
โดยส รเสยชว,ตท*นท และรถค*นด*งกล% วไดหลบหนไป ท ย ทน ย ก. จะไดร*บค% ส,นไหมทดแทนหรอไม%
1. ไดรบจ กกองทนทดแทนผประสบภยจ กรถ จ นวน 35,000 บ ท
2. ไม/ไดรบเน4องจ กไม/ทร บรถคนทตนโดยส รม
3. ไม/ไดรบเน4องจ กเจ ของรถปฏเสธคว มรบผดชอบ
4. ไดรบจ กบรษทประกนภย
57. น ย ค. เด,นข มถนนถกรถยนต1ไม%ทร บหม ยเลขทะเบยนเฉยวชนและรถยนต1ค*นด*งกล% วไดหลบหนไป
เป4นเหตใหน ย ค. ไดร*บบ ดเจ^บส ห*สเสยค% ร*กษ พย บ ลเป4นจ นวนเง,น 10,000 บ ท และต%อม
น ย ค. ตองถกต*ดแขนเนองจ กอบ*ต,เหตด*งกล% ว น ย ค. จะไดร*บคว มคมครองจ กส น*กง นกองทน
ก. 10,000 บ ท
ข. 15,000 บ ท
ค. 35,000 บ ท
ง. 45,000 บ ท
58. ขอใดต%อไปน0ม,ใช%คว มเสยห ยทจะใหไดร*บค% เสยห ยเบ0องตน ในกรณคว มเสยห ยต%อร% งก ยต มกฎกระทรวง ฉบ*บท 12 (
พ.ศ. 2540 )
1. ค/ พ หนะน ผประสบภยไปโรงพย บ ล
2. ค/ หองและค/ อ ห รตลอดเวล ทเข รบก รรกษ พย บ ล
3. ค/ อวยวะเทยม และอปกรณในก รบ บดรกษ
4. ค/ จ งพย บ ลพเศษ
59. พ.ร.บ. คมครองผประสบภ*ยจ กรถ พ.ศ. 2535 ซ'งออกม ใชบ*งค*บใหเจ ของรถซ'งใชรถหรอมรถไวเพอใช
ตองจ*ดใหมก รประก*นคว มเสยห ยส หร*บผประสบภ*ย โดยประก*นภ*ยก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ยเป4นกฎหม ย
ประเภทใด
ก. ภ คสมครใจ
ข. ภ คบงคบ
ค. ภ คสมครใจและภ คบงคบรวมกน
ง. ผดทกขอ
60. น ย ก. ขรถจ*กรย น 2 ลอ ข มถนนถกรถยนต1ว,งต*ดหน อย% งกระช*0นช,ดท ใหน ย ก. ตกใจห*กรถจ*กรย น
2 ลอ หลบรถยนต1จนเสยหล*ดพล,กคว เป4นเหตให น ย ก. ไดร*บบ ดเจ^บส ห*ส น ย ก. จะไดร*บก รคมครอง
จ ก พ.ร.บ. คมครองผประสบภ*ยจ กรถ พ.ศ.2535 หรอไม% เพร ะเหตใด
1. ไม/ เพร ะ น ย ก. มไดประสบภยจ กรถต ม พ.ร.บ. ฯ ฉบบน)
2. ไม/ เพร ะ น ย ก. มใชผประสบภยจ กรถต ม พ.ร.บ. ฯ ฉบบน)
3. ได เพร ะ น ย ก. เป<นผประสบภยจ กรถต ม พ.ร.บ. ฯ ฉบบน)
4. ถกท)งขอ ก. และ ข.
61. ในกรณทผเอ ประก*นภ*ยไม%ทร บถ'งคว มไม%พรอมในก รออกทะเลของเรอทใชขนส,นค ผเอ
ประก*นภ*ย ย*งคงมส,ทธ,e ไดร*บก รชดใชค% ส,นไหมทดแทน ห กส,นค ไดร*บคว มเสยห ย
1. ผเอ ประกนภยไม/มสทธtไดรบชดใชสนไหมทดแทนเพร ะถ4อว/ เป<นสงทผเอ ประกนภยตองทร บ
2. ผเอ ประกนภยไม/มสทธtไดรบชดใชสนไหมทดแทนเพร ะถ4อว/ สญญ ประกนภยไม/เกดข6)นต)งแต/ตน
3. ผเอ ประกนภยไม/มสทธtไดรบค/ สนไหมทดแทนเพร ะมก รระบไวชดเจนในกรมธรรม
62 . ขอใดไม%ใช%ภ*ย ซ'งไดร*บคว มคมครองใน ICC ( B )
1. น) ซดสนค ตกทะเล
2. น) ในแม/น) เข ไปในระว งเร4อ
3. คว มสญเสยบ งส/วนของหบห/อซ6งตกจ กเร4อขณะขนลงจ กเร4อ
4. ย นพ หนะท งบกพลกคว หร4อตกร ง
63. คว มเสยห ยเฉพ ะ ( Particular Average ) ในก รประก*นภ*ยท งทะเล คออะไร
1. คว มเสยห ยซ6งมส เหตม จ กก รกระท อย/ งจงใจในสภ วะทเกดภย เพ4อคว มปลอดภยของ

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

ส/วนรวม โดยมผลเฉพ ะเจ ของทรพยสนทเสยห ย
2. คว มเสยห ยซ6งมส เหตม จ กอบตเหตโดยตรงและมผลเฉพ ะเจ ของทรพยสนทเสยห ย
3. คว มเสยห ยซ6งมส เหตม จ กก รกระท อย/ งจงใจในสภ วะทเกดภย เพ4อคว มปลอดภยของ
ส/วนรวม และเจ ของทรพยสนทเสยห ยท)งหมดตองร/วมกนรบผดชอบ
ง . คว มเสยห ยซ6งมส เหตม จ กอบตเหตโดยตรงและเจ ของทรพยสนทเสยห ยท)งหมดตองร/วมกน
รบผดชอบ
ขอใดม,ใช%เป4นคว มเสยห ยทถอว% เป4นคว มเสยห ยร%วม ( General Average )
1. ก รโยนสนค ท)งทะเลขณะเร4อเกยต4)น
2. ก รตดโซ/และสมอเร4อเพ4อหลกเลยงอนตร ย
3. ค/ แรงลกเร4อในระหว/ งคว มล/ ช ของก รเดนเร4อ
4. ค/ ธรรมเนยมท/ เร4อหลบภยเม4อเคร4องยนตเร4อเสย
ในก รเรยกรองคว มเสยห ยทเสมอนเสยห ยส,0นเช,ง ( Constructive Total Loss ) ส หร*บก รประก*นภ*ย
ต*วเรอ ผเอ ประก*นภ*ยตองด เน,นก รอย% งไร
1. ตองแจงใหผรบประกนภยทร บ โดยท ใบแจงก รสละท)ง ( Notice of abandonment )
2. ตองแจงใหผรบประกนภยทร บ โดยก รท ใบเรยกรองค/ เสยห ยและก รประมล ( Notice of claim and tenders )
3. ตองแจงใหผรบประกนภยทร บ และท บนท6กสละสทธtก รเรยกรองจ กผท ละเมด
4. แจงผรบประกนภยทร บว/ เร4อไดรบคว มเสยห ยโดยด เนนก รใดๆ ต มปกต
ขอใดอธ,บ ยล*กษณะของเรอแบบ Bulk Carrier ไดดทสด
1. ไม/มเสนท งและต ร งเวล ทแน/นอน
2. มเสนท งเดนเร4อประจ มต ร งก รเดนเร4อทแน/นนอน
3. ใชขนสนค แบบกอง ไม/มก รบรรจหบห/อ
4. เร4อแบบธรรมหร4อด)งเดม ไม/มก รใชตคอนเทรนเนอร
ห กกรมธรรม1ประก*นภ*ย ต*วเรอก หนดเวล ส,0นสดในช%วงทเรอเอ ประก*นภ*ยย*งอย%ในทะเล ผเอ ประก*นภ*ย
ตองด เน,นก รอย% งไร
1. ขอขย ยระยะเวล ออกไปโดยอตโนมต 1 เด4อน
2. ตองแจงใหผรบประกนภยทร บก/อนวนส)นสดกรมธรรม
3. ขอขย ยระยะเวล ออกไปโดยอตโนมต โดยตองจ/ ยเบ)ยประกนภยเพมเตมต มระยะเวล ทขย ย
ออกไปเม4อส)นสดก รเดนท ง
ง . ตองแจงใหผรบประกนภยทร บก/อนวนส)นสดกรมธรรม และจ/ ยเบ)ยประกนภยเพมในลกษณะร ยเด4อน
ล*กษณะของค% ส,นไหมทดแทนทส ม รถเรยกรองจ กบร,ษ*ทประก*นภ*ยในก รประก*นภ*ยท งทะเลได คออะไรบ ง
1. คว มเสยห ย คว มสญเสย ค/ ใชจ/ ยและค/ ใชจ/ ยทเพมข6)น
2. คว มเสยห ย คว มสญเสย ค/ ใชจ/ ยและก รสญเสยร ยได
3. คว มเสยห ย คว มสญเสย ค/ ใชจ/ ยและคว มรบผดต/อบคคลภ ยนอก
4. คว มเสยห ย คว มสญเสย ค/ ใชจ/ ยทเพมข6)นและก รสญเสยร ยได
ขอใดอธ,บ ยเรอแบบ Liner ไดดทสด
1. ไม/มเสนท งและต ร งเวล ทแน/นอน
2. มเสนท งเดนเร4อประจ มต ร งเดนเร4อทแน/นอน
3. ใชขนสนค แบบกอง ไม/มก รบรรจหบห/อ
4. เร4อแบบธรรมด หร4อด)งเดม
ขอใดถกตองทสดเกยวก*บคว มคมครอง Institute Strike Clauses ( Cargo )
1. คมครองคว มสญเสยหร4อคว มเสยห ยทเกดจ กก รนดหยดง น น ยจ งปuดง น และก รก/อ

71.

72.

73.

74.

75.

คว มว/นว ยโดยฝงชน
2. คมครองคว มสญเสยหร4อคว มเสยห ยทเกดจ กบคคลซ6งมเจตน ก/อก ร ยท งก รเม4อง
ค. คมครองคว มสญเสยหร4อคว มเสยห ยทเกดข6)นจ กก รนดหยดง น น ยจ งปuดง น และก รก/อ
ก รก/อคว มไม/สงบในก รท ง น ก รก/อก รจล จล คว มว/นว ยโดยฝงชนและบคคลซ6งมเจตน ร ยท งก รเม4อง
ง. คมครองคว มสญเสยหร4อคว มเสยห ยทเกดข6)นจ กก รนดหยดง น น ยจ งปuดง น และก รก/อ
ก รก/อคว มไม/สงบในก รท ง น ก รก/อก รจล จล คว มว/นว ยโดยฝงชนและบคคลซ6งมเจตน
ร ยท งก รเม4อง และก รถกจบกมหร4อถกย6ดอนมผลม จ กก รก/อก รร ย
ก รเปลยนแปลงของภ*ยแบบใด ทบร,ษท* ประก*นภ*ยจะใหคว มคมครองต%อไปเมอผเอ ประก*นภ*ยแจง
ใหผร*บประก*นภ*ยทร บโดยท*นท และจ% ยเบ0ยประก*นภ*ยเพ,มเต,ม
1. คว มจ เป<นตองขนส/งสนค ลงกล งทะเล และขนข6)นเร4อใหม/หร4อก รถ/ ยล เร4อในกรณทเกดคว ม
เสยห ยต/อเร4อ ทใชขนส/งจนตองเข รบรบก รซ/อมแซมกล งท ง หร4อจ เป<นตองเปลยนเร4อใหม/
2. เร4อแล/นออกนอกเสนท งไปช/วยเหล4อเร4อล อ4นทก ลงประสบภยพบต
3. สญญ ก รขนส/งจ ตองส)นสดลงกล งท งดวยเหตก รทอย/เหน4อก รควบคมของผเอ ประกนภย และสนค จ ตองถกข ย สถ นท
น)น หร4อน ส/งต/อไปยงจดหม ยปล ยท งทก หนดคร)งแรกโดยพ หนะอ4น
ง . สนค ซ6งเข ใจกนในท งปฏบตว/ ตองขนส/งโดยก รบรรทกไวใตระว งเร4อ แต/คว มเป<นจรงมก ร
ขนส/งโดยไวบนด ดฟA
คว มคมครองของ Institute War Clause ( Cargo ) ส,0นสดเมอใด
1. เม4อสนค ถกขนลงจ กเร4อเดนทะเล ทท/ เร4อปล ยท ง
2. เม4อสนค ม ถ6งยงท/ เร4อปล ยท ง
3. เม4อสนค ถกขนลงจ กเร4อเดนทะเล
4. เม4อสนค ถกขนลงจ กเร4อเดนทะเลทท/ เร4อปล ยท ง หร4อเม4อครบก หนด 15 วน นบจ กวนท
สนค ม ถ6งยงท/ เร4อปล ยท ง แลวแต/เหตก รณใดจะเกดข6)นก/อน
ค ว% “EXCESS” หรอ “ก รร*บผ,ดส%วนแรก” หม ยถ'งอะไร
1. จ นวนค/ สนไหมทดแทนส/วนแรกทผเอ ประกนภยตองรบภ ระเอง
2. จ นวนค/ สนไหมทดแทนส/วนแรกทผรบประกนภยจะตองจ/ ยใหผเอ ประกนภย ภ ยใน 7 วน
นบจ กทมก รเรยกรองค/ สนไหม
3. จ นวนค/ สนไหมทดแทนส/วนแรกทผรบประกนภยจะตองจ/ ยใหผเอ ประกนภย ภ ยใน 15 วน
นบจ กก รมก รเรยกรองค/ สนไหม
ง . จ นวนค/ สนไหมทดแทนส/วนแรกทผเอ ประกนภยไม/ส ม รถเรยกรองจ กผรบประกนภยได แต/
ตองเรยกรองจ กผรบขนสนค
ก รขนส%งส,นค โดยใชเรอทมอ ยเก,นกว% ก หนดไวเป4นม ตร ฐ น จะมผลต%อก รท ประก*นภ*ยหรอไม%อย% งไร
ก. ไม/ส ม รถท ประกนภยได ข. ไม/มผลใดๆ ต/อก รท ประกนภย
2. ตองจ/ ยเบ)ยประกนภยเพมข6)น
3. ตองมก หนด EXCESS ในสดส/วนทสงข6น)
ก รเปลยนแปลงไปของภ*ยแบบใดทบร,ษ*ทประก*นภ*ยจะใหคว มคมครองต%อไป โดยผเอ ประก*นภ*ยไม%ตองแจงใหผร*บประก*นภ*ย
ทร บ
1. เร4อแล/นออกนอกเสนท งเดนเร4อปกต
2. มก รเปลยนแปลงเสนท งเดนเร4อไปจ กเดมโดยจงใจ
3. สนค ซ6งเข กนในท งปฏบตว/ ตองขนส/งโดยบรรทกไวใตระว งเร4อแต/คว มเป<นจรงมก รขนส/งไวบนด ดฟA
ง . ถกทกขอ

76. Bill of Landing หม ยถ'งอะไร
1. เอกส รใบรบสนค ของผรบขนส/ง ซ6งประกอบดวยร ยละเอยดของสนค ทขนส/ง
2. เอกส รใบส/งมอบสนค ของผข ย ซ6งประกอบดวยร ยละเอยดของสนค ทส/งมอบ
3. เอกส รใบสงสนค ของผซ4)อ ซ6งประกอบดวยร ยละเอยดของสนค ทสงซ4)อ
4. เอกส รใบรบสนค ของเจ ของเร4อ ซ6งประกอบดวยร ยละเอยดของสนค ทจะบรรทกในเร4อ
77. ขอใดอธ,บ ยล*กษณะเรอแบบ Conventional Vessel ไดดทสด
1. เป<นเร4อแบบธรรมด หร4อด)งเดม ไม/มก รใชตคอนเทรนเนอร
2. เร4อบรรทกตสนค ส/วนใหญ/เป<นตเหลDก
3. มเสนท งเดนเร4อประจ มต ร งเดนเร4อทแน/นอน
4. ไม/มเสนท งและต ร งเวล ทแน/นอน
78. ผเอ ประก*นภ*ยในก รประก*นภ*ยก รขนส%งส,นค ท งทะเลตองมส%วนไดเสยในส,นค ทเอ ประก*นภ*ยตลอด
เวล ทมก รท ประก*นภ*ยหรอไม%
1. ตองมตลอดเวล เช/นเดยวกบก รประกนภยอ4น ๆ ข. ตองมเฉพ ะเวล ทเรมตนก รประกนภย
ค. ตองมเม4อสนค อย/ในเร4อเดนทะเล
ง. ตองม ณ เวล ทเกดคว มเสยห ย
79. ในกรณทเก,ดคว มเสยห ยต%อส,นค ข'0นระหว% งก รขนส%ง ท% นควรแนะน ใหผเอ ประก*นภ*ยเรยกรอง
ค% เสยห ยจ กใครบ ง
ก. ผรบประกนภย
ข. ผขนส/ง
ค. ผรบประกนภยและขนส/ง
ง. ผรบประกนภย ผขนส/ง และผข ย
80. อ ยคว มในก รเรยกรองค% ส,นไหมทดแทนจ กบร,ษ*ทเรอ หรอผร*บขน แตกต% งจ กก รเรยกรอง ค% ส,นไหม
ทดแทนจ กบร,ษท* ประก*นภ*ยอย% งไร
1. ก รเรยกรองจ กบรษทเร4อ ก หนดไวไม/เกน 2 ปp แต/ก รเรยกรองจ กบรษทประกนภยก หนดไวไม/เกน 1 ปp
2. ก รเรยกรองจ กบรษทเร4อ ก หนดไวไม/เกน 1 ปp แต/ก รเรยกรองจ กบรษทประกนภยก หนดไวไม/เกน 2 ปp
3. ก รเรยกรองจ กบรษทเร4อ ก หนดไวไม/เกน 2 ปp แต/ก รเรยกรองจ กบรษทประกนภยก หนดไวไม/เกน 3 ปp
4. ก รเรยกรองจ กบรษทเร4อ ก หนดไวไม/เกน 3 ปp แต/ก รเรยกรองจ กบรษทประกนภยก หนดไวไม/เกน 4 ปp
81. น ยสมบ*ต,ท ประก*นภ*ยอบ*ต,เหตส%วนบคคล ไวบร,ษ*ท ก. ในวงเง,นเอ ประก*นภ*ย 300,000 บ ทและก*บ
บร,ษ*ท ข. ในวงเง,นเอ ประก*นภ*ย 200,000 บ ท ต%อม น ยสมบ*ต, เสยชว,ตจ กก รถกรถชน และไดร*บ
เง,นชดเชยจ กผข*บรถม ชน 300,000 บ ท ท ย ทของน ยสมบ*ต,จะเรยกรองจ กบร,ษ*ทประก*นภ*ยไดอกหรอไม%
ก. ไดจ กบรษท ก. 300,000 บ ท และจ กบรษท ข. 200,000 บ ท รวม 500,000 บ ท
2. ไดเฉพ ะจ กบรษท ข. 200,000 บ ท เพร ะไดจ กผขบรถม ชนแลว 300,000 บ ท
3. ไดเฉพ ะจ กบรษท ก. 300,000 บ ท เพร ะไดจ กผทขบรถม ชนแลว 300,000 บ ท
ซ6งม กกว/ ทจะเอ ประกนภยไวแลว
ง . ไม/ไดเลย เพร ะมผรบผดชอบไปแทนบรษทประกนภยแลว
82. ก รทพพลภ พถ วรส,0นเช,ง หม ยถ'งอะไร
1. ทพพลภ พถ6งขน ดไม/ส ม รถประกอบหน ทก รง นในอ ชพประจ ต มปกตไดโดยส)นเชงในชว
ระยะเวล หน6ง
2. ทพพลภ พถ6งขน ดไม/ส ม รถประกอบหน ทก รง นในอ ชพประจ ต มปกตไดโดยตลอดไปแต/ท ง น
อ4นเพ4อสนจ งได
3. ทพพลภ พถ6งขน ดไม/ส ม รถประกอบหน ทก รง นใดๆ ในอ ชพประจ และอ ชพอ4นๆ โดยส)นเชงตลอดไป
ง . ไม/มขอใดถก
83. ในก รประก*นอบ*ต,เหตส%วนบคคล ห กผเอ ประก*นภ*ยเสยแขนหน'งข ง และส ยต หน'งข ง จะไดร*บก รชดเชยอย% งไร
1. ไดรบชดเชย 200 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย

2. ไดรบชดเชย 100 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย
3. ไดรบชดเชย 50 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย
4. ไดรบชดเชย 25 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย
84. น ยด ท ประก*นอบ*ต,เหตส%วนบคคล ไวก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ย 3 แห%ง แห%งละ 100,000 บ ท โดยมขอตกลงคว ม
คว มคมครอง ค% ร*กษ พย บ ลแห%งละ 10,000 บ ท ต%อม น ยด ประสบอบ*ต,เหต และไดจ% ยค% ร*กษ พย บ ล
ไปท*ง0 ส,0น 22,000 บ ท น ยด ส ม รถเรยกค% ส,นไหมทดแทนจ กบร,ษ*ทประก*นภ*ยไดท*0งหมดเท% ใด
ก. 22,000 บ ท
ข. 30,000 บ ท
ค. 100,000 บ ท
ง. 330,000 บ ท
85. คว มบ ดเจ^บท งร% งก ยทไดร*บคว มคมครองภ ยใตกรมธรรม1ประก*นอบ*ต,เหตส%วนบคคล คอขอใด
ก. ขณะทชกมวย
ข. ขณะเล/นบนจ)จyมพ
ค. ขณะเล/นสกน)
ง. ขณะเล/นเร4อใบ
86. น ยต%อและน ยต%น ซ0อกรมธรรม1ประก*นอบ*ต,เหตส%วนบคคลไวก*บบร,ษ*ทเต% น ยต%อขมอเตอร1ไซค1ม
และถกน ยต%นผข*บรถบรรทกส,บลอชน ท*ง0 ค%เสยชว,ต บร,ษ*ทเต% จะจ% ยค% ส,นไหมทดแทน อย% งไร
1. จ/ ยใหน ยต/อ ไม/จ/ ยใหน ยต/น เพร ะน ยต/นเป<นฝf ยผด
2. จ/ ยใหน ยต/อแต/ไม/จ/ ยใหน ยต/น เพร ะกรมธรรมยกเวนก รขบรถบรรทก
3. จ/ ยใหท)งค/
4. จ/ ยใหน ยต/น แต/ไม/จ/ ยใหน ยต/อ เพร ะกรมธรรมยกเวนก รขบขมอเตอรไซค
87. ปQจจ*ยใดทมผลต%อก รก หนดเบ0ยประก*นภ*ยอบ*ต,เหตส%วนบคคล
ก. อ ชพ
ข. รถยนตทใช
ค. ทอย/อ ศย
ง. ไม/มขอใดถก
88. ผเอ ประก*นภ*ยจะไดร*บค% ส,นไหมทดแทน ในกรณทเก,ดก รทพพลภ พช*วคร วส,0นเช,งอย% งไร
1. ไดรบเป<นกอนเตDมจ นวนเงนเอ ประกนภยต มทระบในต ร ง
2. ไดรบเงนเป<นระยะ ๆ ตลอดระยะเวล ททพพลภ พอย/ต มจ นวนทระบไวในต ร ง แต/
ไม/เกนระยะเวล ทระบไวในต ร งหร4อมก รจ/ ยค/ ทดแทนกรณเสยชวตสญเสยอวยวะและส ยต หร4อทพพลภ พถ วร
3. ไดรบเงนเป<นระยะ ๆ ตลอดระยะเวล ททพพลภ พอย/ต มจ นวนทระบไวในต ร ง จนกว/
ผเอ ประกนภยน)นจะเสยชวต สญเสยอวยวะและส ยต หร4อทพพลภ พ
ง . ไดรบเงนเป<นระยะๆ ตลอดไปจนกว/ ผเอ ประกนภยจะเสยชวต
89. ค ว% “อบ*ต,เหต” ในก รประก*นอบ*ต,เหตส%วนบคคล หม ยคว มว%
1. เหตก รณทเกดข6)นอย/ งฉบพลนจ กปzจจยภ ยนอกร/ งก ย และท ใหเกดผลทผเอ ประกนภยมไดเจตน หร4อม/งหวง
2. เหตก รณทมส เหตม จ กปzจจยภ ยนอก และเกดข6)นอย/ งฉบพลน
3. เหตก รณทมส เหตม จ กปzจจยภ ยนอกร/ งก ยอย/ งฉบพลน และท ใหเกดผลทผเอ ประกนภยมไดค ดหวง
ง . เหตก รณทเกดข6)นอย/ งฉบพลน และท ใหเกดผลทผเอ ประกนภยมไดเจตน หร4อม/งหวง และ
ผลของอบตเหตมกปร กฏเป<นร)วรอยทมองเหDนได
90. น ยข ว ท ประก*นอบ*ต,เหตส%วนบคคล แบบ อบ. 2 ไวก*บบร,ษ*ทสย ม ต%อม น ยข วประสบอบ*ต,เหต ถกรถ
จ*กรย นยนต1ชนบ ดเจ^บ ถกต*ดข หน'งข งต*ง0 แต%ตนข น ยข วจะไดร*บก รชดเชยจ กบร,ษ*ทสย มหรอไม%
ก. ไม/ได เน4องจ กกรมธรรม มไดคมครองถ6งอบตเหตจ กรถจกรย นยนต
2. ไดรบ 60 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย
ค. ไดรบ 75 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย
ง. ไดรบ 50 % ของจ นวนเงนเอ ประกนภย
เงอนไขด*งต%อไปน0ใหประกอบก รพ,จ รณ ขอ 91 – 95
น งโมเม ไดท ประก*นภ*ยอบ*ต,เหตและสขภ พหม% ไวก*บบร,ษ*ท 777 โดยมส*ญญ คมครองและผลประโยชน1ด*งน0
1. ก รร*กษ ต*วในโรงพย บ ล

91.

92.

93.

94.

95.

( ก ) ค% หองและค% อ ห ร 1,000 บ ท ต%อว*น สงสด 30 ว*น
( ข ) ค% บร,ก รท*วไป 50,000 บ ท
2. ก รร*กษ พย บ ลโดยก รผ% ต*ด 50,000 บ ท
3. ก รดแลโดยแพทย1 2,000 บ ท ต%อว*น สงสด 30 ว*น
4. ก รร*กษ พย บ ลทม,ไดอย%ในโรงพย บ ล 1, 000 บ ท ต%อคร*ง0 30 คร*0งต%อปj
5. ก รคลอดบตร 30 ,000 บ ท
6. ก รร*กษ ฟQน 1,000 บ ท ต%อคร*ง0 3,000 บ ทต%อปj
7. ก รดแลโดยพย บ ลพ,เศษ 1,000 บ ท ต%อว*น สงสด 30 ว*น
หล*งจ กก รท ประก*นภ*ยอบ*ต,เหตและสขภ พหม%ได 7 เดอน น งโมเม ไดไปคลอดบตร ดวยก รผ% ทองทร.พ.
แห%งหน'ง เสยค% ใชจ% ยท*ง0 ส,0น 28,000 บ ท น งโมเมจะไดร*บค% ชดเชยจ กบร,ษท* 777 เท% ใด
ก. ไม/ไดรบเลย
ข. 28,000 บ ท
ค. 30,000 บ ท
ง. 14,000 บ ท
น งโมเม เข ร*บก รผ% ต*ดเสร,มค งใหสวยง มข'0น มค% ใชจ% ยแยกเป4นหองว*นละ 800 บ ท รวม 4,000 บ ท
ค% บร,ก รท*วไป 28,000 บ ท และค% ผ% ต*ด 70,500 บ ท น งโมเมจะไดร*บค% ชดเชยจ กบร,ษ*ท 777 เท% ใด
ก. 102,500 บ ท
ข. 82,000 บ ท
ค. 70,500 บ ท
ง. ไม/ไดเลย
น งโมเม ท ประก*นภ*ยอบ*ต,เหตและสขภ พหม%ต,ดต%อก*นม 3 ปj น งโมเมต*0งครรภ1ได 2 เดอน ประสบอบ*ต,เหต
แทงลก ตองเข ร*บก รร*กษ ในโรงพย บ ลเสยค% ใชจ% ย 24,000 บ ท น งโมเมจะไดร*บค% ชดเชยจ ก บร,ษท* 777 เท% ใด
ก. 24,000 บ ท
ข. ไม/ไดเลย
ค. 15,000 บ ท
ง. 12,000 บ ท
น งโมเม เข ร*บก รร*กษ ต*วแบบผปcวยนอกดวยโรคเบ หว น โดยในรอบ 6 เดอนแรกเข ร*บก รร*กษ ท*ง0 ส,0น 16
คร*ง0 มค% ใชจ% ยคร*ง0 ละ 1,200 บ ท และในรอบ 6 เดอนหล*ง เข ร*บก รร*กษ ท*0งส,น0 18 คร*0ง มค% ร*กษ คร*0งละ
400 บ ท น งโมเม ไดร*บก รชดเชยจ กบร,ษ*ท 777 ภ ยใน 1 ปj เป4นจ นวนเง,นเท% ใด
ก. 21,600 บ ท
ข. 26,400 บ ท
ค. 23,200 บ ท
ง. 24,800 บ ท
น งโมเมประสบอบ*ต,เหตโดยขรถมอเตอร1ไซค1ไปชนรถบรรทก ไดร*บบ ดเจ^บส ห*สมค% ใชจ% ยด*งน0
( 1 ) ค% หองว*นละ 1,200 บ ท 38 ว*น = 45,600 บ ท
( 2 ) ค% บร,ก รท*วไป = 67,000 บ ท
( 3 ) ค% แพทย1ว*นละ 1,200 บ ท 38 ว*น = 45,600 บ ท
( 4 ) ค% พย บ ลพ,เศษ ว*นละ 1,000 บ ท 38 ว*น = 38,000 บ ท
น งโมเมจะไดร*บก รชดเชยจ กบร,ษ*ท 777 หรอไม% อย% งไร
ก. ไม/ไดรบเลย เน4องจ กก รขบขรถมอเตอรไซคเป<นขอยกเวนในกรมธรรม
1 ข. ไดรบ 179,200 บ ท
3. ไดรบ 146,000 บ ท
4. ไดรบ 163,000 บ ท

96. ห กผเอ ประก*นภ*ยประสงค1ทจะใหบร,ษ*ทประก*นภ*ยเพ,มจ นวนเง,นจ ก*ดคว มร*บผ,ดส หร*บก รใหคว ม
คมครองคว มร*บผ,ดต%อบคคลภ ยนอกจ กจ นวนเง,นพ0นฐ นทก หนดไวในกรมธรรม1ประก*นภ*ยผเล%นกอล1ฟ
บร,ษ*ทจะส ม รถจะกระท ไดหรอไม%อย% งไร
1. ไม/ได เน4องจ กเป<นกรมธรรมม ตร ฐ นทมก รระบจ นวนเงนจ กดคว มรบผดชอบไวแน/นอน
2. ได โดยคดอตร เบ)ยประกนภยเพม 0.250 % ต/อปp

3. ได โดยคดอตร เบ)ยประกนภยเพม 0.010 % ต/อปp
4. ได โดยคดอตร เบ)ยประกนภยเพม 0.065 % ต/อปp
97. ก รก หนดจ นวนเง,นเอ ประก*นภ*ยข*น0 ต กว% มลค% เต^ม ( First Loss Sum Insured ) ในก รประก*นภ*ย โจรกรรมหม ยถ'ง
1. ก รก หนดจ นวนเงนเอ ประกนภย โดยพจ รณ จ กโอก สทจะเป<นไปไดว/ คว มสญเสยต/อคร)งสงสดเป<นเท/ ใด โดยมเง4อนไข
Average Clause
2. ก รก หนดจ นวนเงนเอ ประกนภย โดยพจ รณ จ กโอก สทจะเป<นไปไดว/ คว มสญเสยต/อคร)งสงสด
เป<นเท/ ใด โดยไม/มเง4อนไข Average Clause
3. ก รก หนดจ นวนเงนเอ ประกนภยข)นต กว/ ร ค ทรพยสน เพ4อใหเบ)ยประกนภยนอยทสด และไดรบชด
ใชเตDมร ค ทรพยสน
ง . เป<นก รก หนดคว มรบผดชอบส/วนแรกไวเพ4อปAองกนคว มประม ทเลนเล/อของผเอ ประกนภย
98. ขอยกเวนทส ค*ญของง นประก*นภ*ยง นต,ดต*0งเครองจ*กร ( Erection All Risks Insurance Policy ) คอ
1. คว มสญเสยหร4อคว มเสยห ยอนเน4องม จ กคว มผดพล ดในก รออกแบบ และคว มไม/สมประกอบ
ของวสดหร4อเหลDกหล/อ
2. ก รโจรกรรม
ค. คว มเสยห ยจ กกรทดลองเดนเคร4อง
4. คว มสญเสยหร4อเสยห ยจ กไฟฟA ลดวงจร ก รใชไฟเกนก ลง
99. ก รประก*นภ*ยผโดยส รหรอโดยส รร*บจ ง คมครองด*งน0
1. คว มสญเสยหร4อเสยห ยอนเกดจ กก รบ ดเจDบท งร/ งก ยของผโดยส รโดยอบตเหตจ กก รใชเร4อ
2. คว มสญเสยหร4อเสยห ยอนเกดจ กก รบ ดเจDบท งร/ งก ยของผโดยส รโดยอบตเหตจ กก รใชเร4อ
และผทก ลงข6)นหร4อลงเร4อ
ค. คว มสญเสยหร4อเสยห ยอนเกดจ กก รบ ดเจDบท งร/ งก ยของผโดยส รโดยอบตเหตจ กก รใชเร4อ
รวมท)งผทไดรบอบตเหตขณะย4นรอทท/ น)
ง . ถกทกขอ
100. กรมธรรม1ประก*นภ*ย คว มร*บผ,ดต มกฎหม ยต%อว,ช ชพ จะชดใชค% ส,นไหมแทนกรณ
1. คว มสญเสยท งก รเงนใด ๆ ทเกดจ กขอผดพล ดในก รท ง นต มวช ชพ
2. คว มบ ดเจDบหร4อเจDบปfวยต/อร/ งก ยซ6งเกดจ กก รด เนนง นในวช ชพ
3. คว มบ ดเจDบหร4อเจDบปfวยต/อร/ งก ยและคว มเสยห ยต/อทรพยสน ซ6งเกดจ กก รด เนนง นในวช ชพ
ทมส เหตม จ กขอผดพล ดของผเอ ประกนภย ซ6งไดด เนนก รภ ยใตขอบเขตก รประกอบวช ชพของตน
4. ถกท)งขอ ก. และขอ ค.
101. ส*ญญ ประก*นภ*ยเก,ดข'0นเมอ
ก. ผเอ ประกนภยไดรบกรมธรรม
ข. บรษทออกกรมธรรมให
ค. ผเอ ประกนภย ช ระเบ)ยประกนภย
ง. บรษทตกลงรบประกนภย แมมไดมล ยลกษณอกษร
102. ก รประก*นภ*ย ค0 จน คออะไร
1. ก รประกนภยทใหคว มคมครองบคคลภ ยนอกทเสยห ย
2. ก รประกนภยทใหคว มคมครองทกประเภท
3. ก รประกนภยทใหคว มคมครองรถยนตของผเอ ประกนภยดวย
4. ก รประกนภยต ม พ.ร.บ. คมครองผประสบภยจ กรถ
103. ห กประสงค1จะซ0อรถยนต1ต%อจ กผอน ซ'งไดท ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 1 ไว ตองท อย% งไร
1. ยกเลกกรมธรรมเดม เพ4อขอประกนภยใหม/ เพร ะเปลยนเจ ของแลว
2. เปลยนช4อผรบผลประโยชนม เป<นผซ4)อคนใหม/ กDเพยงพอ
3. แจงบรษทขอเปลยนผเอ ประกนภย ใหท ก รบนท6กสลกหลง
ง . ไม/ตองท อย/ งไร เพร ะกรมธรรมตองคมครองรถยนตจนครบก หนดอย/แลว

104. ขอใดไม%ถกตอง ต มทบ*ญญ*ต,ไวในม ตร 870 ประมวลกฎหม ยแพ%งและพ ณ,ชย1 ในกรณเอ ประก*นว,น ศภ*ย
ทร*พย1ส,นส,งเดยวก*นหล ยบร,ษ*ท
1. ผเอ ประกนภย จะไดรบก รชดใชจ กแต/ละบรษทเท/ ๆ กน
2. ผเอ ประกนภย จะไดรบก รชดใชท)งหมดต มจ นวนทตนไดรบคว มเสยห ยจรง
3. ผรบประกนภย จะตองท ก รชดใชแบ/งต มสดส/วนทตนไดรบประกนไว
ง. ผรบประกนภย จะตองท ก รชดใชก/อนหลงต มล ดบวนเวล ก รรบประกนภย
105. น ยส ยเช% ต'ก 2 ช*0น ซ'งมมลค% 1,200,000 บ ท ของน ยส,งห1 ในร ค เดอนละ 10,000 บ ท
น ยส ยไดท ประก*นอ*คคภ*ยต'กทเช% ไวก*บ บร,ษ*ท A ในวงเง,นเอ ประก*นภ*ย 800,000 บ ท ต%อม อก
1 เดอน ไดท ประก*นอ*คคภ*ยต'กด*งกล% วก*บบร,ษ*ท B อก 400,000 บ ท รวมท*ง0 เฟอร1นเ, จอร1อกในวงเง,น
100,000 บ ท โดยท*0ง 2 กรมธรรม1 มน ยส ยเป4นผเอ ประก*น และผร*บประโยชน1ต%อม เก,ดไฟฟD ล*ดวงจร
ไฟไหมต'กเสยห ยช*น0 2 ร ค ทประเม,นคว มเสยห ยเป4นเง,น 200,000 บ ท โดยเฟอร1น,เจอร1เสยห ย 20,000
บ ท น ยส ยจะไดร*บค% ส,นไหมทดแทนเท% ใด
ก. ไดรบจ กบรษท A 200,000 บ ท ไดรบค/ เสยห ยเฟอรนเจอรจ กบรษท B อก 20,000 บ ท
ข. ไดรบจ กบรษท A 150,000 บ ท ไดรบค/ เสยห ยเฟอรนเจอรจ กบรษท B เป<นค/ ต6ก 50,000 บ ท
และเฟอรนเจอรอก 20,000 บ ท
ค. ไดรบค/ สนไหมเป<นค/ เสยห ยเฟอรนเจอร จ กบรษท B 20,000 บ ท
ง . ไม/ไดรบค/ สนไหมใด ๆ เลย
106. ในกรณรถของท% นถกรถของน ย A มประก*นภ*ย ช*น0 1 ก*บบร,ษท* B ชนเสยห ย โดยท% นเป4นฝc ยถก ท% นจะ
เรยกรองไดอย% งไร
1. เรยกรองค/ เสยห ยจ กน ย A หร4อ บรษท B อกท งหน6ง
2. เรยกรองค/ เสยห ยจ กบรษท B ห กไดไม/ครบเรยกส/วนทเหล4อจ กน ย A
3. เรยกรองค/ เสยห ยไดท)งจ กบรษท B และน ย A ตองร/วมกนรบผดชอบต/อท/ น
4. ถกทกขอ
107. กรมธรรม1ประก*นภ*ย กฎหม ยก หนดใหมร ยก รด*งต%อไปน0เสมอ
ก. ร ค แห/งมลประกนภย
ข. วตถทเอ ประกนภย
ค. ช4อผรบประโยชน
ง. ถกเฉพ ะขอ ข. และขอ ค.
108. ร ยก รในใบเสร^จร*บเง,นต มกฎหม ย อ จไม%มร ยก รขอใดต%อไปน0ก^ได
ก. ช4อบรษท
ข. ช4อผช ระเบ)ยประกนภย
ค. ช4อผเอ ประกนภย
ง. ไม/มขอถก
109. ส*ญญ ประก*นภ*ยมบคคลทเกยวของอย% 3 ฝc ยคอ
ก. ผเอ ประกนภย ผรบประกนภย และผช ระเบ)ยประกนภย
ข. ผเอ ประกนภย ผรบประกนภย และตวแทนประกนภย
ค. ผเอ ประกนภย ผรบประกนภย และผขอเอ ประกนภย
ง. ผเอ ประกนภย ผรบประกนภย และผรบประโยชน
110. บคคลภ ยนอกทเป4นว*ตถประสงค1 ของก รประก*นภ*ยค0 จน หม ยถ'ง
1. บคคลทกคนทมใช/ผเอ ประกนภย และผรบประกนภย
2. บคคลทมใช/บคคลในครอบครวของผเอ ประกนภย
3. บคคลทไดรบคว มเสยห ยจ กก รกระท ละเมดของผเอ ประกนภย
ง . ถกทกขอ
111. โมฆยะกรรม ต มประมวลกฎหม ยแพ%งและพ ณ,ชย1 หม ยถ'ง

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

1. ก รกระท ทใชบงคบไดต มกฎหม ยจนกว/ จะถกบอกล ง
2. ก รกระท ทเสยเปล/ ม แต/ตนไม/มผลบงคบไดเลย
3. ก รกระท ทถ4อไดว/ ขดต/อกฎหม ย ถ4อว/ ไม/มก รแสดงเจตน
4. ก รกระท ทสมบรณเฉพ ะบ งส/วนจนกว/ จะใหสตย บน
ผเอ ประก*นภ*ยต มประมวลกฎหม ยแพ%งและพ ณ,ชย1 หม ยถ'ง
1. ค/สญญ ฝf ยซ6งตกลงจะส/งเบ)ยประกนภย
2. ค/สญญ ฝf ยซ6งตกลงจะชดใชค/ สนไหมทดแทน
3. บคคลผพ6งจะไดรบค/ สนไหมทดแทน
4. บคคลผจะพ6งไดรบเบ)ยประกนภย
ผเอ ประก*นภ*ย ก*บผร*บประโยชน1 จะเป4นบคคลเดยวก*นไดหรอไม% เพร ะเหตใด
ก. ได เพร ะกฎหม ยระบไว
ข. ไม/ได เพร ะกฎหม ยห มไว
ค. ไม/ได เพร ะไม/ถกตองต มหลกประกนภย
ง. ไดหร4อไม/ แลวแต/บรษทจะอนมตเป<นร ยๆ
ต มส*ญญ ประก*นภ*ย เง,นทผเอ ประก*นภ*ยตองส%งต%อใหก*บผร*บประก*นภ*ย เรยกว%
ก. ค/ สนไหมทดแทน
ข. ดอกเบ)ย
ค. เบ)ยประกนภย
ง. ค/ ธรรมเนยม
ค ว% ผร*บประก*นภ*ยต มประมวลกฎหม ยแพ%งและพ ณ,ชย1 หม ยถ'ง
1. ค/สญญ ฝf ยซ6งตกลงจะใชค/ สนไหมทดแทนหร4อใชเงนจ นวนหน6งให
2. ตวแทนผไดรบมอบอ น จหร4อน ยหน
3. ค/สญญ ฝf ยซ6งตกลงจะส/งเบ)ยประกนภย
4. บคคลผจะพ6งไดรบค/ สนไหมทดแทน
ค%ส*ญญ ฝc ยซ'งตกลงจะส%งเบ0ยประก*นภ*ย ต มประมวลกฎหม ยแพ%งและพ ณ,ชย1 เรยกว%
ก. ผรบประโยชน
ข. ผเอ ประกนภย
ค. ผรบประกนภย
ง. ผซ4)อ
ค ว% “ผมส%วนไดเสย” ในคว มหม ยของก รประก*นภ*ยหม ยถ'ง
ก. บคคลทเป<นท ย ทของผเสยห ย
ข. บคคลทไดรบคว มเสยห ยจ กก รเอ ประกนภย
ค. บคคลทไดรบคว มเสยห ยจ กเหตก รณทเกดข6)น ง. ถกทกขอ
ส*ญญ ประก*นภ*ย จะมผลผกพ*นค%ส*ญญ ต%อเมอผเอ ประก*นภ*ย มส%วนไดเสยในเหตทเอ ประก*นภ*ยไวน*น0 ถกตอง
หรอไม%
ก. ถกตอง
ข. ไม/ถกตอง บ งเร4องกฎหม ยก หนดใหท ได
ค . ผเอ ประกนภยไม/จ เป<นตองมส/วนไดเสยในเหตทเอ ประกนภยไว
ง. ถกท)ง ขอ ก. ข. และ ค.
ค กล% วทว% ส*ญญ ประก*นภ*ยเป4นส*ญญ ต% งตอบแทน ถกหรอไม%
ก. ไม/ถก
ข. ถก
ค . ทถกเป<นสญญ ฝf ยเดยว
ง . ทถกเป<นสญญ ระหว/ งผรบประกนภย ผเอ ประกนภยและผรบประโยชน
ส*ญญ ประก*นภ*ยเป4นส*ญญ ทตองอ ศ*ยคว มซอส*ตย1สจร,ตต%อก*นอย% งย,ง กรณใดบ งทถอว% ข ดคว ม
สจร,ต ต%อก*นอย% งย,ง
1. ชดใชต มคว มเสยห ยทแทจรง
2. ตวแทนประกนชวตไม/แถลงขอคว มจรงใหผเอ ประกนชวตทร บ
3. ผรบประโยชนต มกรมธรรมประกนภยแถลงขอคว มเทDจ ซ6งเป<นส ระส คญของสญญ
ง . ผเอ ประกนภยแถลงขอเทDจซ6งเป<นส ระส คญของสญญ

121. น ย ก. เป4นต*วแทน ประก*นว,น ศภ*ยจะขอร*บใบอนญ ตเป4นน ยหน ประก*นว,น ศภ*ยจะกระท ไดหรอไม%
ก. ได
ข. ไม/ได
ค. ได แต/ตองขออนญ ตน ยทะเบยน
ง. ได แตตองขออนญ ตจ กกระทรวงพ ณชย
122. ต มพระร ชบ*ญญ*ต,คมครองผประสบภ*ยจ กรถ พ.ศ. 2535 ไดก หนดคณสมบ*ต,เกยวก*บเรองอ ยของผร*บ
ใบอนญ ตเป<นน ยหน ประกนวน ศภยอย/ งไร
ก. ตองมอ ย 15 ปp
ข. ตองมอ ย 18 ปp
ค. ตองมอ ย 19 ปp
ง. บรรลนตภ วะ
123. น ยหน ประก*นว,น ศภ*ย จะร*บเบ0ยประก*นภ*ยในน มบร,ษ*ท ไดหรอไม%
ก. ได โดยไม/ตองรบมอบอ น จจ กบรษท
ข. ได โดยไดรบมอบหม ยจ กน ยทะเบยน
ค. ได โดยไดรบมอบอ น จเป<นหนงส4อจ กบรษท ง. ไม/ได
124. ขอต%อไปน0 ขอใดเป4นคณสมบ*ต,ของผร*บใบอนญ ตเป4นน ยหน ประก*นว,น ศภ*ย
1. ไม/เป<นบคคลลมละล ย
2. ไม/เคยถกเพกถอนในอนญ ตเป<นตวแทนวน ศภยหร4อใบอนญ ตน ยหน ประกนภยวน ศภย
ในระยะเวล 3 ปp ก/อนวนขอรบใบอนญ ตเป<นน ยหน ประกนวน ศภย
3. สอบคว มรเกยวกบก รประกนวน ศภย ไดต มหลกสตร และวธก รทน ยทะเบยนก หนด
4. ถกทกขอ
125. ต มพระร ชบ*ญญ*ต,ประก*นว,น ศภ*ย พ.ศ. 2535 ใหน ยทะเบยนมอ น จเพ,กถอนใบอนญ ตเป4นน ยหน
ประก*นว,น ศภ*ย เมอ
1. กระท ก รอนเป<นก รฝf ฝ}นบทบญญตแห/งพระร ชบญญตประกนวน ศภย พ.ศ. 2535
2. ข ดคณสมบตในก รเป<นน ยหน ประกนวน ศภย
3. ด เนนง นท ใหเกด หร4ออ จก/อใหเกดคว มเสยห ยต/อผเอ ประกนภยผรบประโยชนต มกรมธรรม
ประกนภย หร4อประช ชน
ง . ถกทกขอ
126. น ยหน ประก*นว,น ศภ*ยทถกน ยทะเบยนส*งเพ,กถอนใบอนญ ตเป4นน ยหน ประก*นว,น ศภ*ย อ จยน
อทธรณ1 ค ส*งเพ,กถอนใบอนญ ตไดภ ยในก หนดเวล
ก. 15 วน นบแต/วนทไดรบทร บค สง
ข. 30 วน นบแต/วนทไดรบทร บค สง
ค. 60 วน นบแต/วนทไดรบทร บค สง
ง. 90 วน นบแต/วนทไดรบทร บค สง
127. บร,ษ*ททไดร*บใบอนญ ตใหประกอบธรก,จประก*นว,น ศภ*ยไดน*น0
1. ตองมหลกทรพยประกนว งไวกบน ยทะเบยนต มจ นวนทกฎหม ยก หนด
2. ตองด รงไวซ6งกองทนต มทกฎหม ยก หนด
3. ตองมหลกทรพย ประกนว งไวกบน ยทะเบยนต มจ นวนทก หนดไวในกฎกระทรวง แต/ตองด รงไว
ซ6งกองทนต มจ นวนทกฎหม ยก หนด
ง . ไม/ตองมหลกทรพยประกนว งไวกบน ยทะเบยน และไม/ตองด รงไวซ6งกองทนแต/อย/ งใด
128. เมอบร,ษ*ทประสงค1ตองก รเล,กก,จก ร ตองแจงคว มประสงค1ต%อผใดและตองแจงล%วงหน เป4นเวล เท% ใด
1. ตองแจงน ยทะเบยนใหทร บล/วงหน ไม/นอยกว/ 3 เด4อน ก/อนเลกกจก ร
2. ตองแจงน ยทะเบยนใหทร บล/วงหน ไม/นอยกว/ 6 เด4อน ก/อนเลกกจก ร
3. ตองแจงต/อรฐมนตรใหทร บล/วงหน ไม/นอยกว/ 3 เด4อน ก/อนเลกกจก ร
4. ตองแจงต/อน ยเบยนใหทร บล/วงหน ไม/นอยกว/ 6 เด4อน ก/อนเลกกจก ร
129. ค% ส,นไหมทดแทน ซ'งไม%มผใดเรยกรองจ กบร,ษ*ท จนพนอ ยคว มหล*งบร,ษ*ท ตองส%งเง,นด*งกล% วไปย*งทใด

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

และภ ยในเวล เท% ใด
1. ส/งเข กองทนภ ยใน 1 เด4อน นบแต/วนทครบก หนดอ ยคว ม
2. ส/งเข กองทนภ ยใน 3 เด4อน นบแต/วนทครบก หนดอ ยคว ม
3. ส/งเข กองทนภ ยใน 7 วน นบแต/วนทครบก หนดอ ยคว ม
4. ส/งเข กองทนภ ยใน 14 วน นบแต/วนทครบก หนดอ ยคว ม
บร,ษ*ทจ% ยบ เหน^จใหแก%บคคลทช%วยใหมก รท ส*ญญ ประก*นภ*ย ซ'งไม%ใช%ต*วแทน / น ยหน ของบร,ษ*ท
มระว งโทษอย% งไร
ก. ปรบไม/เกน 500,000 บ ท
ข. ปรบไม/เกน 100,000 บ ท
ค. ปรบไม/เกน 500,000 บ ท และจ คกไม/เกน 1 ปp ง. ปรบไม/เกน 100,000 บ ท และจ คกไม/เกน 1 ปp
น,ต,บคคล ขอร*บใบอนญ ตเป4นน ยหน ประก*นว,น ศภ*ยไดในกรณใด
1. นตบคคล น)นมส นกง นใหญ/ ในประเทศไทย
2. กจก รดงกล/ ว อย/ในวตถประสงคของนตบคคลน)น
3. นตบคคลน)น มพนกง นหร4อลกจ งทไดรบใบอนญ ตเป<นน ยหน ประกนวน ศภย ต มพระร ชบญญตน)
เป<นผท ก รนตบคคลดงกล/ ว
ง . ถกทกขอ
บคคลใดกระท ก รอ*นเป4นน ยหน ประก*นว,น ศภ*ย โดยไม%ไดร*บใบอนญ ตถกตอง ตองระว งโทษเท% ใด
1. จ คกไม/เกน 6 เด4อน หร4อปรบไม/เกนหน6งหม4นบ ท หร4อท)งจ ท)งปรบ
2. จ คกไม/เกน 1 เด4อน หร4อปรบไม/เกนหน6งหม4นบ ท หร4อท)งจ ท)งปรบ
3. จ คกไม/เกน 6 เด4อน หร4อปรบไม/เกนห หม4นบ ท หร4อท)งจ ท)งปรบ
4. จ คกไม/เกน 1 ปp หร4อปรบไม/เกน ห หม4นบ ท หร4อท)งจ ท)งปรบ
กรณน ยหน ประก*นว,น ศภ*ยประสงค1จะย ยส น*กง น ตองแจงภ ยในกว*น น*บจ กว*นทย ย
ก. 3 วน
ข. 5 วน
ค. 7 วน
ง. 15 วน
กรณทมเหตตองลงในสมดลงทะเบยน น ยหน ประก*นว,น ศภ*ยจะตองลงร ยก รในสมดทะเบยนภ ยใน
กวน นบแต/วนทมเหตจะตองลง
ก. 3 วน
ข. 5 วน
ค. 7 วน
ง. 15 วน
ห กน ยหน ประก*นผใดไดร*บก รแต%งต*0งในต แหน%งหน ทใด จ'งจะไม%ท ใหใบอนญ ตก รเป4นน ยหน ว,น ศภ*ย
ผน*น0 ส,0นสดลง
ก. พนกง นบรษท
ข. ผจดก รบรษท
ค. กรรมก รบรษท
ง. ทปร6กษ บรษท
กองทนเพอใชในก รพ*ฒน ธรก,จประก*นว,น ศภ*ยใหมคว มม*นคงและเสถยรภ พ มชอเรยกอย% งไร
ก. กองทนเพ4อก รพฒน ธรกจประกนภย
ข. กองทนเพ4อก รพฒน ธรกจประกนวน ศภย
ค . กองทนเพ4อคว มมนคงธรกจประกนวน ศภย
ง . กองทนเพ4อคว มมนคงและเสถยรภ พของธรกจประกนวน ศภย

137. บร,ษ*ทประว,งก รจ% ยค% ส,นไหมทดแทนหรอประว,งก รคนเบ0ยประก*นภ*ยทตองจ% ยคนแก%ผเอ ประก*นภ*ยหรอผ
ร*บ ประโยชน1 โดยไม%มเหตผลอ*นสมควรหรอจ% ยคนไปโดยไม%สจร,ตหรอระวงโทษอย% งไร
1. ปรบไม/เกน 500,000 บ ท และถ เป<นก รกระท คว มผดต/อเน4องใหปรบ อกไม/เกนวนละ 20,000 บ ท
ตลอดระยะเวล ทยงฝf ฝ}นอย/
2. ปรบไม/เกน 100,000 บ ท และถ เป<นก รกระท คว มผดต/อเน4องใหปรบ อกไม/เกนวนละ 20,000 บ ท
ตลอดระยะเวล ทยงฝf ฝ}นอย/
3. ปรบไม/เกน 500,000 บ ท และถ เป<นก รกระท คว มผดต/อเน4องใหปรบ อกไม/เกนวนละ 50,000 บ ทตลอดระยะเวล ทยงฝf ฝ}นอย/

4. ปรบไม/เกน 100,000 บ ท และถ เป<นก รกระท คว มผดต/อเน4องใหปรบ อกไม/เกนวนละ 50,000 บ ท
ตลอดระยะเวล ทยงฝf ฝ}นอย/
138. ส*ญญ ประก*นภ*ยประเภทใด ทบร,ษ*ทตองยนร ยก รเกยวก*บก รร*บประก*นต%อน ยทะเบยน
ก. ก รประกนอคคภย
ข. ก รประกนต/อ
ค. ก รประกนภยรถยนต
ง. ถกทกขอ
139. บร,ษ*ทตองกระท ก รยนร ยก รเกยวก*บก รร*บประก*นอ*คคภ*ย ต%อน ยทะเบยนภ ยในระยะเวล เท% ใด
1. ภ ยใน 7 วน นบแต/วนทไดท สญญ ประกนภยร ยน)น
2. ภ ยใน 14 วน นบแต/วนทไดท สญญ ประกนภยร ยน)น
3. ภ ยใน 1 เด4อน นบแต/วนทไดท สญญ ประกนภยร ยน)น
4. ภ ยใน 2 เด4อน นบแต/วนทไดท สญญ ประกนภยร ยน)น
140. กรณใดทบร,ษ*ทตองเพ,มทนหรอลดทนหรอหยดก รร*บประก*นว,น ศภ*ยเป4นก รช*วคร ว
1. บรษทมฐ นะหร4อก รด เนนก รอย/ในลกษณะอนอ จเป<นเหตใหเกดคว มเสยห ยแก/ผเอ ประกนภย
หร4อประช ชน
2. บรษทไม/ชดใชค/ สนไหมทดแทนแก/ผเอ ประกนภยหร4อประช ชน
3. บรษทเกDบเบ)ยประกนภยจ กธรกจประกนภยไม/ได
4. ถกทกขอ

