แบบเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนการประกันภัยการขนส่ งสินค้ าทางทะเล
ข้ อสํ าคัญ
1.
2.

ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องทีสุ ด
แบบฟอร์มนี' ไม่ถือว่าเป็ นการยอมรับผิดจากบริ ษทั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าจะมีการตรวจสอบตามขั'นตอนต่าง ๆ ของฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
กรมธรรม์เลขที …………………………………………………...
นายหน้า/ ตัวแทน ………………………………………………..

รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย
นามผูเ้ อาประกันภัย
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
นามผูต้ ิดต่อ

รายละเอียดการขนส่ งสิ นค้ า
1. รายละเอียดของสิ นค้าทีเอาประกันภัย

2. (ก) ชือเรื อ/เครื องบิน หรื อยานพาหนะอืน ๆ ทีใช้ในการขนส่ง
(ข) ถ้ามีการขนถ่ายสิ นค้า โปรดระบุ ชือเรื อ/เครื องบิน หรื อยาน
พาหนะอืน ๆ ทีใช้ในการขนถ่ายสิ นค้า
3. ชือเมืองท่า/ท่าอากาศยาน
(ก) ทีมีการขนสิ นค้าจากสถานทีต้นทางถึงปลายทาง
(ข) ทีมีการขนถ่ายสิ นค้า
4. วันทีสิ นค้าถึงเมืองท่า/ท่าอากาศยาน
5. วันทีขนสิ นค้าถึงจุดหมายปลายทาง/โกดังสิ นค้า

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ
1. วัน/เวลา/สถานที ทีเกิดความเสี ยหาย
2. วัน/เวลา ทีพบเห็นความเสี ยหาย และนามผูพ้ บเห็น
3. รายละเอียดความเสี ยหาย

4. วัน/เวลา/สถานที ทีเข้าไปสํารวจความเสี ยหายและนามผูส้ าํ รวจภัย
5. ถ้าไม่มีการเข้าไปสํารวจความเสี ยหาย โปรดระบุเหตุผล
6. ท่านได้ดาํ เนินการเรี ยกร้องความเสี ยหายจากคู่กรณี หรื อไม่
7. จํานวนเงินเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน (โดยประมาณ)

เอกสารแนบประกอบการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ

ต้นฉบับ หรื อสําเนาใบกํากับสิ นค้า

ต้นฉบับ หรื อสําเนาใบกํากับหี บห่อ

ต้นฉบับ หรื อสําเนาใบตราส่ง และ/หรื อสัญญาการรับขนส่งสิ นค้า

ใบรายงานการสํารวจความเสี ยหาย หรื อเอกสารอืนทีแสดง
รายละเอียดความเสี ยหาย

หนังสื อโต้ตอบกับผูร้ ับขนส่ง และบุคคลอืน ๆ ทีเกียวข้องกับความรับผิดต่อ
การสูญหายหรื อความเสี ยหาย

เอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ ทีระบุจาํ นวนความเสี ยหายที
เกิดขึ'น ในกรณี ทีไม่มีการสํารวจภัย และ/หรื อรู ปถ่ายที
เกียวข้อง

เอกสารอืน ๆ (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………

ข้ อรับรอง
ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องเป็ นความจริ งตามทีข้าพเจ้า/เราได้ทราบมาและเชือว่าเป็ นดังนั'นทุกประการ
ลายมือชือผูเ้ อาประกันภัย …………………………………………………………………วันที….……………….…

ข้ อแนะนําในกรณีที%เกิดการสู ญหายหรือความเสี ยหาย
1.

ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มทีและเหมาะสม ในการพยายามหาทางบรรเทาความเสี ยหายทีเกิดขึ'น

2.

ตรวจสอบสิ นค้าทันที หากสิ นค้าถูกนําส่งมอบแก่ตนในสภาพทีควรสงสัยว่าอาจมีความเสี ยหายเกิดขึ'นได้ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ลงนามรับสิ นค้าว่า
รับมา
ในสภาพเรี ยบร้อย แต่ตอ้ งลงนามรับโดยมีเขียนกํากับว่า รับมาในสภาพทีชํารุ ดเสี ยหายโดยให้รายละเอียดประกอบทีเป็ นจริ ง
ถ้าสิ นค้าบรรจุในตูค้ อนเทนเนอร์ ต้องให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบดูวา่ สลักทีใช้ปิดผนึกประตูคอนเทนเนอร์ (SEAL) ต้องอยูใ่ นสภาพดี ถ้า
SEAL มีรอยชํารุ ดหรื อถูกทําลาย หรื อไม่ตรงกับเอกสารการขนส่ง จะต้องระบุสภาพทีพบเห็นดังกล่าวในใบรับของและเก็บ SEAL ทีผิดปกติดงั กล่าว
ไว้เพือตรวจสอบภายหลัง

3.

เรี ยกร้องจากคู่กรณี อันได้แก่บริ ษทั เรื อ, ผูร้ ับขนสิ นค้า, ตัวแทนของผูร้ ับผิดชอบดูแลสิ นค้า, เจ้าของโกดังสิ นค้า, กรมศุลกากร และการท่าเรื อฯ ให้มีการ
สํารวจความเสี ยหายทันที ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยพบว่าน่าจะมีความเสี ยหายเกิดขึ'นต่อสิ นค้า และทําหนังสื อเรี ยกร้องทันทีเมือพบความเสี ยหายที
เกิดขึ'น
หากทําการรับมอบสิ นค้าแล้วโดยทีสิ นค้าไม่ปรากฏร่ องรอยว่าจะมีความเสี ยหายเกิดขึ'นขณะรับมอบ แต่ภายหลังเกิดความเสี ยหาย ผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องรี บทําหนังสื อแจ้งไปยังบริ ษทั เรื อ หรื อผูร้ ับขนสิ นค้าให้เข้ามาสํารวจความเสี ยหายดังกล่าว ทั'งนี'เพือเป็ นการเรี ยกร้องจากคู่กรณี ให้รับผิดชอบ
เบื'องต้น ก่อนดําเนินการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย

4.

ผูเ้ อาประกันภัย
เกิดขึ'น

5.

ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องติดต่อบริ ษทั ประกันภัยโดยทันทีนบั จากวันทีเกิดความเสี ยหาย พร้อมทั'งแนบเอกสารตามทีระบุไว้ขา้ งต้น เพือให้บริ ษทั
ประกันภัยสามารถพิจารณาการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างรวดเร็ ว

จะต้องแจ้งตัวแทนบริ ษทั สํารวจภัยทีมีชือระบุในกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสิ นค้าทางทะเล

เพือทําการสํารวจความเสี ยหายที

