(หน้า 1/2)

แผนผังวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ชุดข้อสอบสาหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ลาดับ

วิชา

1

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของนายหน้าประกันชีวติ ได้

2

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยประกันภัย

3

พระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวติ ได้
1) จรรยาบรรณ ข้อที่ 1 : มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพือ่ นร่วมอาชีพ
2) จรรยาบรรณ ข้อที่ 2 : ให้บริการที่ดีอย่างสม่า่ เสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ถึงสิทธิ และหน้าที่เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
3) จรรยาบรรณ ข้อที่ 3 : รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4) จรรยาบรรณ ข้อที่ 4 : เปิดเผยข้อความจริงของของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส่าคัญ
เพือ่ การพิจารณารับประกันภัย หรือเพือ่ ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
5) จรรยาบรรณ ข้อที่ 5 : ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยท่าประกันภัยเกินความสามารถ
ในการช่าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงือ่ นไขแห่งกรมธรรม์
6) จรรยาบรรณ ข้อที่ 6 : ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ่าเหน็จ เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
7) จรรยาบรรณ ข้อที่ 7 : ไม่แนะน่าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพือ่ ท่าสัญญาใหม่
หากท่าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
8) จรรยาบรรณ ข้อที่ 8 : ไม่กล่าวให้ร้ายทับถามนายหน้าประกันชีวติ หรือบริษัทอื่น
9) จรรยาบรรณ ข้อที่ 9 : หมั่นศึกษาความรู้ในวิชาชีพเพิม่ เติมอยู่เสมอ
10) จรรยาบรรณ ข้อที่ 10 : ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาน ทั้งธ่ารงไว้ซึ่งเกียรติ
ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
1) อธิบายความหมายของการประกันชีวติ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวติ ได้
2) อธิบายสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวติ ได้
3) อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวติ ได้
4) อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวติ ได้
5) อธิบายเงือ่ นไขทั่วไปของสัญญาประกันชีวติ ได้
6) อธิบายลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวติ ได้
7) อธิบายเงือ่ นไขส่าคัญของสัญญาประกันชีวติ ได้
8) อธิบายสัญญาเพิม่ เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้
9) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ ได้
10) วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ ได้
1) อธิบายค่านิยามของนายหน้าประกันชีวติ ได้
2) อธิบายคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวติ ได้
3) อธิบายหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ ได้
4) อธิบายวีธกี ารขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวติ ได้
5) อธิบายหลักเกณฑ์การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวติ ได้
6) อธิบายการก่ากับดูแลนายหน้าประกันชีวติ ได้
7) อธิบายหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวติ ได้
8) อธิบายหลักเกณฑ์การยกเลิกการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ ได้
9) อธิบายบทก่าหนดโทษนายหน้าประกันชีวติ ได้

(หน้า 2/2)

แผนผังวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ชุดข้อสอบสาหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
เริ่มใช้ตงั้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ลาดับ

4

วิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายหลักพืน้ ฐานของการประกันชีวติ และความแตกต่างระหว่างการประกันชีวติ กับการฝากเงิน
กับธนาคารได้
2) อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวติ ได้
3) อธิบาย ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวติ ได้
4) อธิบายเงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยได้
5) อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิม่ เติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
6) อธิบายช่องทางการจัดจาหน่ายต่อการเจริญเติบของอุตสาหกรรมประกันชีวติ ได้
7) อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวติ ได้
8) อธิบายการประกันชีวติ ประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่ เติมได้
9) อธิบายความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกันชีวติ ประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มได้
10) อธิบายเงื่อนไขสาคัญของสัญญาประกันชีวติ ประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มได้
11) อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้
12) อธิบายช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้
13) อธิบายแนวทางการทาความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
14) อธิบายแนวทางการให้คาแนะนาด้านการทาประกันชีวติ ได้
15) วิเคราะห์การเสนอขายและการให้คาแนะนาในการทาประกันชีวติ ได้
16) อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้
17) อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้
18) อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
แบบพืน้ ฐานได้
19) อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวติ ประเภทกลุ่ม และสัญญาแนบท้ายได้
20) อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ กลุ่มได้
21) อธิบายเงื่อนไขสาคัญของสัญญาประกันชีวติ ประเภทกลุ่มได้
22) อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวติ ในการนาเสอนผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ประเภทสามัญ
อุตสาหกรรม และกลุ่มได้
23) อธิบายปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพืน้ ฐานได้
24) อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวติ ในการพิจารณารับประกันภัยแบบพืน้ ฐานได้
25) อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้
26) อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้
27) อธิบายลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) ได้
28) อธิบายลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รนั ซ์ (Unit-Linked Life Insurance) ได้
29) อธิบายความจาเป็นและความสาคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance)
และ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit-Linked Life Insurance) ได้
30) วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษทั ประกันชีวติ ได้
31) อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐานการกากับดุแลธุรกิจประกันภัยได้

