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ความคุม้ ครองการช่วยเหล อื และการป อ้ งกันตัวทางกฎหมายน ี ้ เป น็ การคุม้ ครองเพ ิม่ เต มิ ท ีอ่ อกแบบเพ ือ่ ประกอบกับ ขอบเขตของกรมธรรม์
ความรับผ ดิ ของเร อื ท ีเ่ ราจัดให ส้ �ำ าหรับเร อื ประมง, เร อื โดยสารขนาดเล็กและอ ืน่ ๆ. การคุม้ ครองน ี ข้ ึ น้ อย่ กู บั ว ธิ ปี ฏ บิ ตั ขิ องเคลม, ข อ้ จำ�ากัด,
คำ�าจำ�ากัดความและข อ้ ยกเว น้ ของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผ ดิ ซ งึ ่ จะกล่าวถัดไปน ี .้ เราเสนอความคุม้ ครองเก ีย่ วกับความช่วยเหล อื และ
ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายน ี ต้ า่ งหากสำ�าหรับสมาช กิ ผ ูถ้ อื กรมธรรม์ ซ งึ ่ ได รับความคุม้ ครองภายใต ก้ ฎของคลับแบบดั ง้ เด มิ ของเรา.
ความคุม้ ครองน ี จ้ ะคุม้ ครองค่าใช จ้ า่ ยในการป อ้ งกันตัวหร อื การต ดิ ตามการโต แ้ ย ง้ ท ีเ่ ก ดิ ข ึ น้ จากการปฏ บิ ตั กิ ารของ เร อื . ความคุม้ ครองโดย
เฉพาะน ี จ้ ะครอบคลุมถ งึ ค่าธรรมเน ยี มของทนาย, ท ีป่ ร กึ ษา, ผ ูต้ ดิ ต่อประสานงานและผ ู ้ เช ีย่ วชาญอ ืน่ ๆ การเร ยี กร อ้ งส ทิ ธ หิ ร อื การป อ้ งกัน
ตัวท ี ่ไม่ส�ำ าเร จ็ อาจเป น็ ผลให ศ้ าลสั ง่ ให ท้ า่ นจ่ายค่าใช จ้ า่ ยของฝ ั ง่ ตรงข า้ ม. ความคุม้ ครองเก ีย่ วกับความช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทาง
กฎหมายทางทะเลสามารถให ค้ วามคุม้ ครองค่า ใช จ้ า่ ยดังกล่าวได .้
ความคุม้ ครองเก ีย่ วกับการช่วยเหล อื และการป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย เป น็ รูปแบบท ีร่ อบคอบของการประกันภัย ซ หมายถ งึ เรามองถ งึ การคาด
การณ์ของความสำ�าเรจ็ และขนาดท ีเ่ ก ีย่ วข อ้ งของจำ�านวนเง นิ ของข อ้ โต แ้ ยง้ ก่อนท ีเ่ ราจะ ตกลงท ีจ่ ะสนับสนุนการดำ�าเน นิ การฟ อ้ งร อ้ งใดๆ.
ความคุม้ ครองของท่าน
ความคุม้ ครองและการจำ�ากัดความคุม้ ครองท ีเ่ ราจัดให จ้ ะกำ�าหนดในหนังส อื รับรองการประกันภัยของท่านและจะนำ�า มาใช ต้ อ่ เร ือ่ งเคลม, ข อ้
โต แ้ ย ง้ หร อื การดำ�าเน นิ การดังต่อไปน ี ;้
1. ภ ายใต ข้ อ้ ตกลงการเช่าใดๆ หร อื สัญญาใดๆ รวมถ ึงเร อื ่ งเคลม
และข อ้ โต แ้ ย ้งเก ยี ่ วกับค่าธรรมเน ยี มการ เช่า, ความเส ยี หายทาง
การชำ�าระบัญช ,ี การชักช า้ , การหักเง นิ ท ตี ่ อ้ งจ่ายให ท้ า่ น, การ
เส ยี หายหร อื ความ ไม่สามารถ, ความเร ว็ , การปฏ บิ ตั ใิ ห เ้ ก ดิ ผล
สำ�าเร จ็ หร อื รายละเอ ยี ดการปฏ บิ ตั ิงานของเร อื ของท่าน, ความ
ปลอดภัยของท่าเร อื และคำ�าสั ง่ อ ืน่ ๆต่อเร อื ของท่าน
2. เก ีย่ วกับการดำ�าเน นิ การหร อื ย นื ยันของส ทิ ธ ิใดๆเก ดิ ข ึ น้ ภา
ยใต ข้ อ้ ตกลงการเช่าใดๆหร อื สัญญาอ ืน่ รวมถ ส ทิ ธ ขิ องการ
ยกเล กิ หร อื ส ทิ ธ เิ พ ือ่ ท ีเ่ ก็บทรัพย์ส นิ ท ีเ่ ป น็ ของบุคคลอ ืน่
จนกว่าหน ี จ้ ะม กี ารชำ�าระและเคลม เก ดิ จากการกระทำ�าน ี ้
3. เก ีย่ วกับการยกเล กิ ของสัญญาเช่าเร อื หร อื สัญญาอ ื น่
4. เก ีย่ วกับการส ญ
ู หายของ, เส ยี หายต่อหร อื การย ดึ หน่วงต่อเร อื
ของท่าน
5. เก ีย่ วกับการจัดหาน ้ �ำ ามัน, วัสดุหร อื อุปกรณ์หร อื ส งิ ่ จำ�าเป
น็ อ ืน่ ๆท ีม่ คี ณ
ุ ภาพด อ้ ย, ไม่นา่ พ งึ พอใจหร อื ไม่ เหมาะสม
6. ส�ำ าหรับการซ่อมท ีป่ ระมาทเล นิ เล่อหร อื ไม่เหมาะสมหร อื การ
เปล ีย่ นแปลงต่อเร อื ของท่าน

7. เก ีย่ วกับและส่วนท ีเ่ ก ีย่ วข อ้ งกับค่าใช จ้ า่ ย, การชำ�าระเง นิ ,
การทำ�าบัญช ีได ร้ บั จากตัวแทนเร อื , กรรมกร, ผ ส่งอาหาร, นาย
หน า้ , ศุลกากร, ท่าเร อื หร อื หน่วยราชการอ ืน่ หร อื อ ืน่ ๆท ีเ่ ก
ีย่ วข อ้ งกับการดำ�าเน นิ การ, การ จัดการและการปฏ บิ ตั กิ ารของ
เร อื ท่าน
8. เก ีย่ วกับจำ�านวนเง นิ ท ีถ่ งึ กำ�าหนดชำ�าระจากหร อื ต่อผ ูร้ บั
ประกันภัยหร อื บุคคลอ ืน่ ใดๆ และ/บร ษิ ทั ท ีท่ �ำ าธุรก จิ ของการ
ประกันภัยทางทะเล, อ ืน่ ๆนอกจากจำ�านวนเง นิ ท คี ่ รบกำ�าหนด
ชำ�าระต่อหร อื จากเรา
9. เก ยี ่ วกับบร กิ ารการก ภัู ้ ย, การลากจ งู ซ งึ ่ ให บ้ ร กิ ารโดยเร อื ของท่าน
10. เพ ือ่ หร อื ต่อกัปตัน, ล กู เร อื หร อื บุคคลแอบหน ตี ดิ เร อื และ
บุคคลอ ืน่ บนเร อื เก ีย่ วกับเร อื ของท่าน
11. อนั เก ีย่ วกับการซ ื อ้ หร อื ขายของเร อื ของท่าน เว น้ แต่ทา่ นม ขี อ้
ตกลงอ ืน่ เป น็ ลายลักษณ์อกั ษร, การลงนาม การบันท กึ ข อ้
ตกลงของการซ ื อ้ หร อื ขายและวันท ีเ่ ร อื ถ กู ประกันครั ง้ แรกกับ
เราต อ้ งเหม อื นกันเพ ือ่ ท ีเ่ คลมจะ ไดร้ บั การพ จิ ารณา
12. อนั เก ีย่ วข อ้ งกับการจำ�านองของเร อื ของท่าน
13. อนั เก ีย่ วข อ้ งกับตัวแทนของท่านเก ีย่ วกับการส บื สวนอย่างเป ็
นทางการ, การสอบคด หี ร อื การสอบสวนอ ืน่ ๆ อะไรก็ตามท ีเ่ ก
ีย่ วข อ้ งกับเร อื ของท่าน
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ข ึ น้ อย กู่ บั เง ือ่ นไขข า้ งล่าง, ท่านจะได ค้ วามคุม้ ครองเก ีย่ วกับค่าใช ้
จ่ายท ีเ่ ก ดิ ข ึ น้ ในการได ร้ บั คำ�าแนะนำ�าท ีเ่ ก ีย่ วข อ้ ง กับเคลม, ข อ้
โต แ้ ย ง้ หร อื การดำ�าเน นิ การใดๆท ีก่ ล่าวข า้ งต น้ , รวมถ งึ ค่าใช จ้ า่ ยซ
งึ ่ ท่านอาจต อ้ งรับผ ดิ ชอบท ีจ่ ะจ่ายตอ บุคคลอ ืน่ ใดๆสำ�าหรับเคลม,
ข อ้ โต แ้ ย ง้ และการดำ�าเน นิ การนั น้ ๆ

จำ�านวนเง นิ ต่ �ำ าสุดในการโต้แ ย้ ง
ยกเว น้ เรา (โดยการพ จิ ารณาอย่างรอบคอบของเรา) ตัดส นิ ใจเป น็ อย่า
งอ ืน่ , ไม่ม สี ทิ ธ ขิ องการเร ยี กเง นิ ค นื ภายใต ความคุม้ ครองเพ ิม่ เต มิ น
ี ถ้ า้ จำ�านวนเง นิ หลักเก ยี ่ วกับเคลม, ข อ้ โต แ้ ย ้งหร อื การดำ�าเน นิ การต่
ำ�ากว่า 5,000 เหร ยี ญ สหรัฐหร อื จำ�านวนเง นิ เท่ากันในสกุลเง นิ อ ืน่

ความคุม้ ครองน ี เ้ ป น็ ความรอบคอบ
ความคุม้ ครองการช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมายเป น็ รูป
แบบความรอบคอบของการประกันภัย ซ งึ ่ หมายถ งึ เรามองถ งึ สถาน
การณ์ของข อ้ โต แ้ ย ง้ และเราม ที างเล อื กท ีจ่ ะตัดส นิ ใจท ีจ่ ะสนับสนุ
นท่านหร อื ไม่, หร อื สนับสนุนท่าน ต่อไปถ า้ การโต แ้ ย ง้ เคยม กี าร
ยอมรับ เราม พี ื น้ ฐานของการตัดส นิ ใจของเราบนป จั จัยต่างๆ เช่น
ความน่าจะเป น็ ของ ความสำ�าเร จ็ ของผลท ีจ่ ะเก ดิ หร อื มันน่าจะเป
น็ ผลประโยชน์ของคลับเม ือ่ ได ด้ �ำ าเน นิ การทั ง้ หมด หร อื โดยการกระ
ทำ�า ของท่านซ งึ ่ ท่านทำ�าให เ้ ป น็ ผลกระทบต่อโอกาสของผลสำ�าเร
จ็ ท ีจ่ ะเก ดิ ก่อนท ีจ่ ะต ดิ ต่อเรา

เง นิ หักส่วนแรกตามกรมธรรม์ตัวเร อื และเคร ือ่ งจักร
ส ทิ ธ กิ ารเร ยี กร อ้ งเง นิ ค นื ใดๆ ภายใต ค้ วามคุม้ ครองน ี อ้ นั เก ีย่ วข ้
องกับหัวข อ้ หมายเลข 8 ข า้ งต น้ (จำ�านวนเง นิ ถ งึ กำ�าหนดชำ�าระ
จากหร อื ต่อผ ูร้ บั ประกันภัยหร อื บุคคลอ ืน่ ใดๆ และ/หร อื บร ษิ ทั ประ
กอบก จิ การทางด า้ นประกันภัยทาง ทะเล นอกเหน อื จากจำ�านวนเง
นิ ถ งึ กำ�าหนดชำ�าระต่อหร อื จากเรา) จะถ กู กำ�าหนดบนพ ื น้ ฐานว่าเง
นิ หักส่วนแรกใดๆ หร อื เง นิ หักส่วนแรกในกรมธรรม์ตวั เร อื จะถ กู ถ อื
ว่าไม่เก นิ 25% ของม ลู ค่าเอาประกันภัยของตัวเร อื

การคุม้ ครองการช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมายไม่ได ้
คุม้ ครองต่อค่าใช จ้ า่ ยต่อกรมธรรม์ตวั เร อื และเคร ือ่ งจักร ของท่านหร ื
อประกันภัยอ ืน่ ๆ
ข้อโต้แย้งทางสัญญา
สำ�าหรับเคลม, ข อ้ โต แ้ ย ้งหร อื การดำ�าเน นิ การฟ อ้ งร อ้ งท เี ่ ก ดิ จากข อ้
ตกลงตามสัญญา ท่านต อ้ งสามารถท จี ่ ะอธ บิ าย ว่าสัญญาม กี าร
ตกลงในเวลาเด ยี วกันหร อื หลังจากเร อื ได ป้ ระกันครั ้งแรกกับคลับ เว น้
แต่ทา่ นได ต้ กลงเป น็ อย่างอ ืน่ เราไม่สามารถพ จิ ารณาเคลมท เี ่ ก ดิ ข ึ น้
จากสัญญาซ งึ ่ เก ดิ ข ึ น้ ก่อนวันท เี ่ ร อื ประกันกับคลับ
ข้อโต้แย้งระหว่างสมาช กิ ร่วมและผ เู้ อาประกันภัยร่วม
การประกันน ี อ้ าจจะไม่ใช เ้ พ ือ่ คุม้ ครองข อ้ โต แ้ ยง้ ระหว่างสมาช ิ
กร่วมและก็ไม่ค ุม้ ครองข อ้ โต แ้ ยง้ ระหว่างผ ู ป้ ระกันภัยร่วม
เก ีย่ วกับข อ้ โต แ้ ย ง้ ระหว่างสมาช กิ ร่วมและผ ูร้ บั ประกันภัยร่วม อาจ
จะเป น็ สถานการณ์ท ีเ่ ราอาจจะเห น็ ดว้ ยในการ ใช ข้ องความ
คุม้ ครองการช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมายเพ ือ่ ประโยชน์
ของสมาช กิ ในส่วนท ีเ่ ก ีย่ วข อ้ งกับข อ้ โต แ้ ย ง้ ของเขากับผ ูเ้ อา
ประกันภัยร่วม มันเป น็ ไปไม่ได ท้ ีผ่ ูเ้ อาประกันภัยร่วมท ีจ่ ะได ร้ บั
การสนับสนุนจากเราในการ เร ยี กร อ้ งจากสมาช กิ

เง นิ หักส่วนแรกของท่านภายใต้ความคุม้ ครองเพ ิม่ เต มิ น ี ้
ท่านต อ้ งรับผ ดิ ชอบสำ�าหรับหน งึ ่ ในส ี ่ (25%) ของค่าใช จ้ า่ ยเก ดิ ข ึ ้
นอันเก ีย่ วเน ือ่ งกับเคลม, ข อ้ โต แ้ ย ง้ หร อื การ ดำ�าเน นิ การทางกฎ
หมายใดๆโดยม เี ง นิ หักส่วนแรกจำ�านวนต่ �ำ าสุดท ี ่ 5,000 เหร ยี ญ
สหรัฐและจำ�านวนเง นิ หักส่วน แรกมากท สี ่ ดุ ท ี ่ 30,000 เหร ยี ญ
สหรัฐ (หร อื จำ�านวนท ีเ่ ท่ากันในสกุลเง นิ อ ืน่ ) เว น้ แต่หนังส อื รับรอง
การประกันภัย กำ�าหนดเป น็ อย่างอ ืน่
ค่าใช จ้ า่ ยและเง นิ หัก
ในการประเม นิ ส ทิ ธ ขิ องท่านในการเร ยี กเง นิ ค นื เราจะนำ�ามาพ จิ า
รณาทั ้งจำ�านวนใดๆท ีไ่ ด จ้ า่ ยไปหร อื เง นิ ท ถี ่ กู หัก โดยฝ่ายอ นื ่ ต่อการ
เคลม , ข อ้ โต แ้ ย ้งหร อื การดำ�าเน นิ การใดๆ ทางกฎหมายและส ทิ ธ ใิ นการ
เร ยี กเง นิ ค นื ของท่านจะ จำ�ากัดท จี ่ ำ�านวนสุทธ ทิ อี ่ าจจะจ่ายโดยท่าน
ในกรณ ขี องการชำ�าระหน ี ข้ องการเคลม, การโต แ้ ย ้งหร อื ดำ�าเน นิ การ
ใดๆ ทางกฎหมายซ งึ ่ ฝ่ายอ นื ่ ไม่ได ร้ ว่ มม สี ว่ นตอ ค่าใช จ้ า่ ยของท่าน เรา
จะพ จิ ารณาจำ�านวนท ซี ่ งึ ่ ส ทิ ธ ใิ นการเร ยี กเง นิ ค นื ของท่านถ กู จำ�ากัด
โดยการพ จิ ารณาอย่าง รอบคอบของเรา
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คำ�าจำ�ากัดความ
เม อื ่ ใช ้ในกรมธรรม์น ี ้ คำ�าเหล่าน ี ม้ ีความหมายท ถี ่ กู กำ�าหนดพ เิ ศษ ดัง
ต่อไปน ี ้;
ชักช า้ หมายถ งึ ค่าชดเชยท ีอ่ าจจะจ่ายต่อฝ่ายอ ืน่ สำ�าหรับเวลาท
สี ่ ญ
ู เส ยี ไป
การชำ�าระเง นิ ท ีเ่ ร ยี กค นื ได้ หมายถ งึ การจ่ายเง นิ กระทำ�าโดย
ตัวแทนเร อื หร อื บุคคลอ ืน่ แทนท่านสำ�าหรับก จิ การท ท่านได้รบั ใบแจ้ง
หน ีส้ ำ�าหรับการชดเชยเง นิ
ความเส ยี หายทางการเง นิ จำ�านวนท ีต่ กลงว่าเป น็ ค่าชดเชยภาย
ใต ส้ ญ
ั ญาถ า้ ฝ่ายใดฝ่ายหน งึ ่ ในสัญญาละเม ดิ ข ตกลงในสัญญา
เง นิ หัก หมายถ งึ จำ�านวนซ งึ ่ หักจากเง นิ ถ งึ กำ�าหนดชำ�าระต่อท่าน
กรุณาบันท กึ ว่าการใชต้ วั อักษรเป น็ ตัวเอ ยี งในกรมธรรม์น ี ้
แสดงถ งึ ว่า คำ�าหร อื วล ถี กู จำ�ากัดความในกล่มุ คำ�า คำ�าท ีเ่ ป น็
เอกพจน์จะรวมถ งึ การเป น็ พห พู จน์และกลับกัน.

การดำ�าเน นิ การเคลม
สำ�าหรับความช่วยเหล อื เก ยี ่ วกับเคลมโปรดต ดิ ต่อสำ�านักงานของเรา
ลอนดอน
Britt Pickering
ผ ูอ้ �ำ นวยการ การเร ยี กร อ้ ง
โดยตรง: +44 207 423 7118
อ เี มล: britt.pickering@shipownersclub.com
ม อื ถ อื : +44 7703 254282
Skype: britt.pickering
โทร: +44 207 488 0911
ส งิ คโปร์
Steve Randall
ผ ูอ้ �ำ นวยการฝ่าย การพาณ ชิ ย์
โดยตรง: +65 6593 0426
อ เี มล: steve.randall@shipownersclub.com
ม อื ถ อื : +65 9221 6826
Skype: sd.randall
โทร: +65 6593 0420
คำ�าแนะนำ�าและการช่วยเหล อื ในท อ้ งถ ิน่ อย่างทันท สี ามารถหาได ้
จากผ ูต้ ดิ ต่อประสานงานของเราซ งึ ่ ม รี ายนามท ี ่
www.shipownersclub.com/correspondents

3 | ความคุม้ ครองเก ีย่ วกับการช่วยเหล อื และการ ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายทางทะเล

