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เราค อืใคร

เราคอื สมาคมเพ ือ่ความค ุม้ครองและชดใชแ้บบสหการของ เจา้ของ
เร อื (ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual Protection and 

Indemnity Association) (Luxembourg) ผ ูร้บัประกนัภยัความรบัผดิ
ทางทะเล ปกปอ้งผลประโยชนข์องเจา้ของและผ ูด้ำาเน นิการเร อืผ ู ้
โดยสารในรปูแบบสหการ

ทั ง้น ี ห้มายถงึวา่เราดำาเน นิการเป น็รปูสมาคมท ี ่ไมแ่สวงหาผลกำาไร

เอกสารกรมธรรมข์องทา่น

เม ือ่เรารบัประกนัภยัแกท่า่นแลว้ ทา่นจะเป น็สมาช กิของสมาคม
เจา้ของเร อื (Member of the Shipowners’ Club) และทา่นจะไดร้บั
หนงัส อืรบัรองการประกนัภยัท ีก่ำาหนดขอบเขตความค ุม้ครองของ
การประกนัภยัและความเส ีย่ง การแก ้ไขความค ุม้ครองท ีท่ ำาข ึ น้ตอ่
มาจะบนัท ึก่ไว ้ในใบสลกัหลงัของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ความค ุม้ครองท ีเ่ราจดัให ้

ทา่นสามารถคาดหวงัใหเ้ราตอบสนองการเร ยีกรอ้งความรบัผดิทาง
ทะเลท ีท่ ำาข ึ น้ทกุอยา่ง นอกเหนอืจากขอ้ท ีเ่รากำาหนดไวภ้ายใต ้ “ส ิง่
อะไรบา้งท ี ่ไม่ไดร้บัการค ุม้ครอง ” (ขอ้ยกเวน้) และการเร ยีกรอ้งน ั น้
จะไมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเป น็เจา้ของเร อืและการดำาเน นิการ เรารบั
ประกนัภยัแกท่า่น ตามการระบขุอ้จำากดัภายในกรมธรรมข์องคา่ใช ้
จา่ยท ีเ่หมาะสมในการสอบสวนและปอ้งกนัการจา่ยคา่เส ยีหายท ี ่
มากเก นิไป

ความค ุม้ครองของทา่น

เรารบัประกนัความรบัผดิขอ้เร ยีกรอ้งแกท่า่นในฐานะเป น็เจา้ของ
เร อื หร อืผ ูด้ำาเน นิการท ีม่ ชี ือ่อย ู่ในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยั 
(Certificate of Insurance) ของทา่น การรบัประกนัความรบัผดิรวมถงึ

การชนกนัและทรพัยส์ นิของผ ูอ้ ืน่
การเร ยีกรอ้งคา่เส ยีหายจากการชนกนักบัเร อืของผ ูอ้ ืน่ หร อื 
ส ำาหรบัความสญูเส ยีท ีเ่ป น็ของ หรอืความเส ยีหายตอ่สะพานทา่
เทยีบเรอื ทา่เรอื ทา่เทยีบเรอื ท ุน่ หรอื ทรพัยส์ นิใดๆ ท ีเ่ป น็ของผ ูอ้ ืน่

การเร ยีกรอ้งจากค ุก่รณอี ืน่ส ำาหรบัการบาดเจบ็สว่นบคุคลหรอื 
มรณกรรมอนัเกดิข ึ น้จากการชนกนั

ความรบัผ ดิและการชดใชค้า่เส ยีหายตามสญัญา
เราค ุม้ครองความรบัผดิและการชดใชค้า่เส ยีหายตามสญัญาเร ือ่ง
การเจบ็ปว่ย การบาดเจบ็สว่นบคุคล มรณกรรมหรอืความเส ยีหาย
ตอ่ทรพัยส์ นิ เม ือ่ส ิง่เหลา่น ี เ้ก ีย่วขอ้งกบัเร อืของทา่น และปญัหา
ของการดำาเน นิการและการบร หิาร

ซ ึง่รวมทั ง้การค ุม้ครองท ี ่ใหแ้กเ่อเยน่ตก์ารเดนิทาง ผ ูด้ำาเน นิการ
ทอ่งเท ีย่ว เจา้หนา้ท ีท่า่เร อืหร อืทา่เร อืใหญ,่ อ ูต่อ่เร อืและผ ูจ้ดัสง่
ส นิคา้และบร กิารแกเ่ร อืของทา่น เรายงัตกลงท ีจ่ะยกเลกิส ทิธ ,ิ การ
รบัชว่งส ทิธ ขิองทา่น หากเป น็ไปตามท ีว่างไว ้ในสญัญา การประกนั
ในภาคน ีค้อืความรบัผดิแตเ่พ ยีงผ ูเ้ดยีวท ีเ่กดิข ึ น้ภายใตส้ญัญา 
และจำานวนความค ุม้ครองท ีจ่ำากดัคอื 5,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัของ
อบุตั เิหตหุร อืเหตกุารณ์ใดเพ ยีงหน ึง่คร ั ง้ หากเราตกลงตามขอ้
จำากดัท ีส่ งูกวา่ ซ ึง่จะแสดงไว ้ในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยั 
(Certificate of Insurance) ของทา่น

คา่ใชจ้า่ยท ีบ่า่ยเบ ีย่ง
คา่ท ีเ่พ ิม่ข ึ น้และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของการนำาล กูเร อืท ีป่ว่ยหรอืบาด
เจบ็ หรอืผ ูอ้ ืน่ใหข้ ึ น้ฝ ั ง่เพ ือ่รบัการรกัษาท ีเ่รง่ดว่น การจดัการสง่
ศพกลบัจากเร อืของทา่น หรอืความลา่ชา้ท ีเ่กดิข ึ น้จากการรอการ
สบัเปล ีย่นล กูเร อืดงักลา่วขา้งตน้

ค่าปรบั
คา่ปรบัสำาหรบัการทำาผดิกฏหมายมลพ ษิ การลกัพาคนเขา้เม อืง 
หากวา่ส ิง่เหลา่น ี เ้กดิข ึ น้โดยอบุตั เิหตหุร อืเป น็ผลจากการกระทำา
หรอืการละเลยของล กูเร อือสิระของทา่น

เรายงัค ุม้ครองคา่ปรบัตา่งๆ ท ีเ่กดิข ึ น้จากการละเมดิกฏระเบ ยีบ
ดา้นสขุภาพและความปลอดภยัโดยไมต่ ั ง้ใจท ีม่ ผีลใชบ้งัคบักบัเร อื
ของทา่น

คา่ใชจ้า่ยจากการบาดเจบ็และการดำาเน นิคด ทีางกฏหมาย

คา่ตา่งๆ 
และคา่ใชจ้า่ยท ีเ่หมาะสมของการปกปอ้งผลประโยชนข์องทา่น จาก
การสอบสวนอยา่งเป น็ทางการของผ ูบ้าดเจบ็และคา่ใชจ้า่ยท ีเ่หมาะ
สม ของการตอ่ส ูก้ารดำาเน นิคดทีางกฏหมายตอ่นายเร อื ล กูเร อืและ
เอเยน่ตข์องทา่น หากทา่นม หีนา้ท ีร่บัผดิชอบตอ่พวกเขา

SHIPOWNERS
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อนสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเลป ี 2006 (Maritime Labour 
Convention 2006 (MLC)) 
 เราใหก้ารค ุม้ครองแกท่า่นตามภาระผ กูพนัตอ่ล กูเร อืภายใต ้
อนสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเลป ี 2006 (Maritime Labour 
Convention 2006 (MLC)) ซ ึง่รวมถงึ

 �  การชดใชค่้าเส ยีหายแก่ซากเร อืและการตกงาน – เรารบั
ประกนัความรบัผดิของทา่นส ำาหรบัการชดใชแ้กล่ กูเร อืหลงัการ
สญูเส ยีเร อืของทา่น หรอื การอบัปาง

 �  สง่กลบับา้นเก ดิ – เรารบัประกนัความรบัผดิของทา่นในการให ้
ความชว่ยเหลอืแกล่ กูเร อื ในกรณ ที ีพ่วกเขาตอ้งสละเร อืท ิง้ 
รวมทั ง้การจา่ยคา่จา้งและส ทิธติา่งๆ ท ีค่า้งช ำาระไดส้ งูถงึ  
16 สปัดาห ์

 � �การเร ยีกรอ้งตามสญัญา – เรารบัประกนัความรบัผดิของ
ทา่นภายใตอ้นสุญัญาสำาหรบัการเร ยีกรอ้งตามสญัญา (ตามท ี ่
ระบไุว ้ใน MLC) จำานวนค ุม้ครองส ำาหรบัการเร ยีกรอ้งตาม
สญัญาจะเป น็จำานวนท ี ่ไดต้กลงกนัระหวา่งทา่นและล กูเร อื 
หร อื ตามท ีก่ำาหนดโดยศาลท ีม่ เีขตอำานาจบงัคบั

การช ำาระเง นิมรณกรรมและ/หรอืความพกิารแกท่า่นตามท ี ่ให ้ไว ้
ภายใตก้ารเจรจาตอ่รองและตกลงใน ขอ้ตกลงการวา่จา้งล กูเร อื 
(Seafarers’ Employment Agreements) (SEAs)) ท ีส่มเหตสุมผลและ
เหมาะสมสำาหรบัหนา้ท ีแ่ละตำาแหนง่ท ีล่ กูเร อืม อีย ูเ่ม ือ่พ จิารณาถงึ
ระบบควบคมุการจา่ยคา่ชดใช ้ 

ค่าบรรเทาทกุข ์ 
เม ือ่ม เีหตกุารณเ์กดิข ึ น้ซ ึง่อาจจะ หรอืม แีนวโนม้ท ีจ่ะนำาไปส ูก่าร
เร ยีกรอ้งภายใตก้รมธรรมน์ ี  ้ทา่นจะตอ้งทำาตามข ั น้ตอนท ีเ่หมาะ
สมเพ ือ่การแบง่เบา หรอืลดจำานวนเง นิท ีต่อ้งจา่ยใหน้อ้ยลงตามขอ้
เร ยีกรอ้งภายใตก้ารประกนัภยัน ี ้ เราจะช ำาระคนืเง นิคา่ตา่งๆ และ
คา่ใชจ้า่ยท ีเ่หมาะสมท ีเ่กดิข ึ น้ดว้ยจดุประสงคน์ ี แ้กท่า่น

ผ ู้ โดยสารขณะท ีอ่อกจากเร อื 
หากเร อืของทา่นม รีายการเดนิทางท ีร่วมถงึสถานท ีบ่นฝ ั ง่ หร อื 
สถานท ีอ่ ืน่ๆ ท ีผ่ ู ้โดยสารข ึ น้ฝ ั ง่ช ั ว่คราว และทา่นยงัม หีนา้ท ีร่บั
ผดิชอบตอ่พวกเขา ความรบัผดิของทา่นจะไดร้บัการค ุม้ครอง ทา่น
ยงัรบัการค ุม้ครองส ำาหรบัความรบัผดิท ีเ่กดิจากล กูเร อื ผ ู ้โดยสาร 
หรอื ผ ูอ้ ืน่ท ีข่า้มทางผา่น ท ุน่ หร อื ทางเดนิท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ
บร กิารท ีท่า่นจดัให ้

ส ิง่ของสว่นบคุคล 
การเร ยีกรอ้งส ำาหรบัการสญูเส ยีของ หรอื ความเส ยีหายตอ่ส ิง่ของ
สว่นบคุคล จำานวนจำากดัสงูสดุท ีจ่า่ยไดส้ ำาหรบัส ิง่ของสว่นบคุคล
ของล กูเร อืจะเป น็ 5,000 ดอลลา่รส์หรฐัตอ่บคุคลตอ่ขอ้เร ยีกรอ้ง

การปลน้สะดม 
ทา่นยงัคงไดร้บัการค ุม้ครองส ำาหรบัการเร ยีกรอ้งใดๆ ท ีร่ะบไุว ้ใน ท ี ่
น ีภ้ายใต ้ “ความค ุม้ครองของทา่น” ซ ึง่จะเกดิข ึ น้หลงัจากเกดิการ
ปลน้สะดมเร อืของทา่น โปรดทราบวา่เราม ขีอ้ยกเวน้ในเร ือ่งการ
ลกัพาตวัและเร ยีกคา่ไถท่ ี ่ไดบ้รรจไุว ้ใน “ส ิง่อะไรบา้งท ี ่ไม่ไดร้บัการ
ค ุม้ครอง (ขอ้ยกเวน้)” – ขอ้ยกเวน้ท ี ่ 12 ขา้งลา่ง

ความรบัผ ดิดา้นมลพ ษิและส ิง่แวดลอ้ม 
มลพ ษิจากเร อืของทา่นรวมถงึคา่ทำาความสะอาด และการใช ้
มาตรการท ีเ่หมาะสม เพ ือ่ปอ้งกนัความเส ีย่งจากภยัมลพ ษิท ี ่ใกล ้
ตวั ความเส ยีหายตอ่แนวปะการงัและส ิง่แวดลอ้มท ีอ่อ่นไหวทาง
ทะเลท ีเ่กดิข ึ น้ อนัเป น็ผลจากอบุตั เิหตหุร อืการเกดิข ึ น้ท ีส่ามารถ
ช ี ร้ะบไุด ้ เรายงัค ุม้ครองคา่ปรบัและการลงโทษจากรฐับาลดว้ย

คา่กกัตรวจโรค 
คา่พ เิศษและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท ีเ่กดิข ึ น้ตอ่ทา่นอนัเป น็ผลโดยตรง
จากการระบาดของโรคตดิเช ื อ้

สโคป คิ (Scopic) เรายงัใหก้ารค ุม้ครองความรบัผดิสโคป คิ 
(Scopic) ของทา่นเม ือ่การชว่ยเหลอืก ูภ้ยัเลอืกท ีจ่ะใชส้โคป คิ 
(Scopic) กบัแบบฟอรม์ Lloyd’s Open Form (LOF).

ล กูเร อื�ผ ู้ โดยสารและบคุคลอ ืน่ๆ 
การเร ยีกรอ้งจากล กูเร อื ผ ู ้โดยสาร หรอืบคุคลอ ืน่ๆ ตอ่ทา่นส ำาหรบั
การบาดเจบ็ เจบ็ปว่ยสว่นบคุคล หรอืมรณกรรม รวมทั ง้การเร ยีก
รอ้งส ำาหรบัคา่ชดเชยแกล่ กูเร อืท ีบ่าดเจบ็ เจบ็ปว่ยสว่นบคุคลหรอื
มรณกรรม และเง นิชว่ยเหลอืการเจบ็ปว่ย คา่รกัษาพยาบาลและคา่
ใชจ้า่ยอ ืน่ๆ จะไดร้บัการค ุม้ครองดว้ย 

เรายงัค ุม้ครองการเร ยีกรอ้งท ีท่ ำาข ึ น้ตอ่ล กูเร อืของทา่น อนัเป น็ผล
จากการปฏบิตังิานตามหนา้ท ีข่องพวกเขาดว้ย

ผ ูล้ ีภ้ยัท ีห่ลบข ึ น้เร อืและการก ูช้ พี
คา่ตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้จากการหลบข ึ น้เร อืของผ ูล้ ีภ้ยั
และการก ูช้ พีทางทะเล

เร อืลำาเล ยีง
ค ุม้ครองการเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จากการใชเ้ร อืลำาเลยีง หากวา่การ
เร ยีกรอ้งน ั น้เกดิจากกจิกรรมท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืของทา่น การขอรบั
การค ุม้ครองส ำาหรบัเร อืท ี ่ใชเ้ป น็เร อืลำาเลยีงท ีจ่ดทะเบ ยีนแยกตา่ง
หากจากเร อืของทา่น โดยทา่นตอ้งแจง้เร อืเหลา่น ี แ้กเ่ราและหากเรา
ตกลงท ีจ่ะรบัประกนัเร อืแลว้ เร อืกจ็ะไดร้บัการค ุม้ครองภายใต ้
กรมธรรมข์องเร อืลำาน ั น้เอง นอกเส ยีจากวา่ม กีารจดทะเบ ยีนแยก
ตามลำาพงั เพ ือ่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องผ ู ้ไดร้บัมอบอำานาจ
จดทะเบ ยีนอสิระในสหรฐัอเมร กิาหรอืท ีอ่ ืน่

การลากจงู 
การเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จากการลากจงู

นกัเลน่เร อืผ ู้ ไมม่ ปีระกนัภยัหร อืประกนัภยัต่ ำาไป
หากเร อืของบคุคลท ีส่ามไมม่ กีารประกนัภยั หรอืประกนัภยัต่ ำาไปจะ
เป น็หนา้ท ีร่บัผดิชอบของทา่น ล กูเร อืหรอืผ ู ้โดยสารของทา่น หรอื
บคุคลอ ืน่ท ีเ่กดิบาดเจบ็ข ึ น้ในระหวา่งท ีอ่ย ูบ่นเร อืของทา่นหรอืบน
เร อืลำาเลยีง เราตกลงท ีจ่า่ยคา่รกัษาพยาบาลหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ซ ึง่
ไมอ่าจเร ยีกคนืจากพวกเขาได ้

จำานวนจำานวนของความค ุม้ครองภายใตส้ว่นน ีค้อื 5,000,000 ดอล
ลา่รส์หรฐัตอ่ขอ้เร ยีกรอ้ง
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ความเส ีย่งภยัสงคราม (ระดบัเบ ือ้งตน้หร อืสว่นเก นิ)
กรมธรรมน์ ี จ้ะจา่ยความเส ีย่งภยัสงครามแกก่ารเร ยีกรอ้งท ีเ่ก นิกวา่
จำานวนการหกักลบลบหน ี ข้องกรมธรรม ์ ท ีแ่สดงไว ้ในหนงัส อืรบัรอง
การประกนัภยัของทา่น หากทา่นไมม่ กีรมธรรมป์ระกนัภยั ความ
เส ีย่งภยัสงครามอ ืน่ๆ ไว ้

หากทา่นไดซ้ ื อ้การประกนัภยัความเส ีย่งภยัสงครามจากผ ูร้บั
ประกนัภยัรายอ ืน่ จำานวนท ีเ่ร ยีกคนืภายใตก้รมธรรมน์ ี จ้ะเป น็
จำานวนของความสญูเส ยีท ีเ่ก นิกวา่จำานวนใดๆ ท ีท่า่นสามารถเร ยีก
คนืไดภ้ายใตก้รมธรรมภค์วามเส ีย่งภยัสงคราม หรอื ตามมลูคา่ของ
เร อืท ีท่า่นเอาประกนัไว ้ สดุแลว้แตว่า่จำานวนใดจะมคีา่มากกวา่

ก ฬีาทางน ้ ำา 
การเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จากการวา่ยน ้ ำาและการดำาน ้ ำาด ปูะการงั 
ทา่นจำาเป น็ตอ้งแจง้แกเ่ราหากทา่นประสงคท์ ีจ่ะไดร้บัการค ุม้ครอง
ประเภทกฬีาทางน ้ ำา หร อือปุกรณก์ฬีาทางน ้ ำาในรปูแบบอ ืน่ใด 
หากเราไดต้กลงท ีจ่ะค ุม้ครองอปุกรณน์ ั น้ เราจะแสดงไว ้ในหนงัส อื
รบัการเขา้มา (Certificate of Entry)

การกำาจดัซาก
คา่ใชจ้า่ยการกำาจดัซาก การทำาเคร ือ่งหมาย หรอืการใหแ้สงสวา่งซ ึง่
เป น็ขอ้บงัคบัตามกฏหมายหลงัจากการสญูเส ยีเร อืของทา่น รวมทั ง้
การเร ยีกรอ้งส ำาหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท ีเ่พ ิม่ข ึ น้พ เิศษของการกำาจดั
ซาก เราประกนัคา่ใชจ้า่ยท ีเ่หมาะสมของการทำาลายซาก ม ลูคา่คง
เหลอืของทรพัยส์ นิท ีก่ ูค้ นืได ้ใดๆ จะถ กูหกัจาก หรอื หกักบัขอ้
เร ยีกรอ้งของทา่น 

ส ิง่อะไรบา้งท ี ่ไม่ไดร้บัการค ุม้ครอง (ขอ้ยกเวน้) 

สำาหรบัการเร ยีกรอ้งใดๆ ท ีช่ ำาระไดจ้ะตอ้งเกดิจากเหตกุารณซ์ ึง่เกดิ
ข ึ น้ในระหวา่งชว่งเวลาของการประกนัภยัตามท ีร่ะบไุว ้ในหนงัส อื
รบัรองการประกนัภยั (Certificate of Insurance) ของทา่นตามความ
ประสงคข์องกรมธรรมน์ ี ้ ท ีจ่ะใหท้า่นใชเ้ร อืของทา่นส ำาหรบั
วตัถปุระสงคท์ ีถ่ กูกฏหมาย มฉิะน ั น้แลว้ความรบัผดิของทา่นอาจ
จะไม่ไดร้บัการค ุม้ครอง นอกเหนอืจากน ี เ้ราจะไมจ่า่ยกคา่เร ยีกรอ้ง
ส ำาหรบั หรอืท ีเ่กดิจากขอ้ตา่งๆ ดงัตอ่ไปน ี ้

1.  การเชา่เหมา หากทา่นทำาเร อืของทา่นไวเ้พ ือ่ใหเ้ชา่ หร อื ให ้
เป น็รางวลัแกค่ ูก่รณอี ืน่ๆ และนายเร อืและล กูเร อืของทา่นยงั
คงทำาหนา้ท ีบ่งัคบัอย ูบ่นเร อื ทา่นจะไดร้บัการค ุม้ครองความ
รบัผดิ แตอ่ยา่งไรกต็ามกรมธรรมน์ ี ม้ ิไดร้บัประกนัทา่นเม ือ่
ทา่นปฏบิตังิานแค่ในชว่งเวลา หรอื เดนิทางบนเร อืเชา่เหมาซ ึง่
ทา่นม ิไดเ้ป น็เจา้ของ และไมม่ ปีระกนัภยัความรบัผดิของผ ู ้
ใหก้ารเชา่เหมาแกท่า่น นอกเส ยีจากวา่เป น็ผ ูเ้ชา่เหมาเร อืเปลา่
ผ ูท้ ีเ่ราไดต้กลงใหม้ ชี ือ่อย ู่ในกรมธรรมข์องทา่น

2. อาวธุสารเคม ี ช วีภาพ ช วีเคม ี หร อื แมเ่หลก็ไฟฟา้ 

3.  ความเส ีย่งทางไซเบอร  ์การใชห้ร อืดำาเน นิการท ีก่อ่ใหเ้กดิ
อนัตรายแกค่อมพวิเตอร ์ใดๆ ระบบคอมพวิเตอร ์ โปรแกรม
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ รหสัท ีอ่นัตราย ไวรสัคอมพวิเตอร ์  
หรอืข ั น้ตอน หรอืระบบอเิลก็ทรอนคิอ ืน่ๆ

4.  ภาระผกูพนัและการชดใชค้า่เส ยีหายตามสญัญา นอกจาก
ขอ้ตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วกบัการเจบ็ปว่ย การบาดเจบ็สว่นบคุคล 
มรณกรรม หรอื ความเส ยีหายทางทรพัยส์ นิ

5.  การหกักลบลบหน ี  ้ซ ึง่ทา่นจะตอ้งคำานงึถงึภายใตก้รมธรรม ์
ฉบบัอ ืน่ๆ

6.  ความลา่ชา้ คา่ตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยท ีเ่กดิข ึ น้เพราะเร อืของ
ทา่นเกดิความลา่ชา้ นอกจากจำานวนท ีเ่ร ยีกคนืไดภ้ายใตส้ว่น
ของคา่ใชจ้า่ยท ีบ่า่ยเบ ีย่งของกรมธรรมข์องทา่น

7.  ขอ้พ พิาท ซ ึง่เก ีย่วกบัความรบัผดิหรอืภาระผ กูพนั หรอืขอ้
พ พิาท หรอืกระบวนการพจิารณาเก ีย่วกบัอปุสรรคหรอืขอ้
ขดัขอ้งกบัการดำาเน นิการบนเร อืของทา่น 

8.  ขอ้พ พิาท ระหวา่งค ูก่รณ ที ีม่ ชี ือ่อย ู่ เราไมส่นบัสนนุผ ูเ้อา
ประกนั หรอืผ ูเ้อาประกนัรว่มกนัม ขีอ้พ พิาทกบัอกีฝา่ยหน ึง่ 
หร อืผ ูร้ว่มเอาประกนัม ขีอ้พ พิาทกบัผ ูเ้อาประกนั หรอืผ ูเ้อา
ประกนัรว่มกนัภายใตก้รมธรรมฉ์บบัเดยีวกนั

9.  ความเส ยีหายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม ซ ึง่เกดิข ึ น้จากการใชข้อง หรอื
การปรากฏตวัท ีแ่นวปากะรงั หร อืส ิง่แวดลอ้มทางทะเล ท ีอ่อ่น
ไหวงา่ยอ ืน่ๆ

10.  คา่ปรบัหร อืบทลงโทษ ท ีเ่กดิข ึ น้จากเร อืของทา่นท ีม่ กีาร
บรรทกุของเก นิน ้ ำาหนกั การประมงทผีดิกฏหมาย การบรรทกุ
ส นิคา้เถ ิอ่นหรอืการป ดิกั น้การทำางาน

11.  แขกของโรงแรมหร อืภตัตาคาร หร อื ผ ูม้าเย ีย่มอ ืน่ๆ ท ีม่า
ยงัเร อืของทา่น หรอืพนกังานจดัเล ี ย้ง เม ือ่เร อืจอดอย ูแ่ละเป ดิ
ใหส้าธารณะชนใชเ้ป น็โรงแรม ภตัตาคาร บาร ์ หร อืสถานท ีบ่นั
เทงิอ ืน่ๆ นอกเส ยีจากวา่จะเป ดิเป น็การช ั ว่คราว ซ ึง่หมาย
ถงึวา่ไมเ่ก นิกวา่ 30 วนัในสถานท ีแ่หง่หน ึง่

12.  การช ำาระเง นิท ีผ่ ดิกฏหมายไมว่า่จะเป น็ในรปูแบบใด อาท ิ
เชน่ การกรรโชก การแบลก็เมล์ หร อืการใหส้ นิบน หรอืส ิง่อ ืน่
ใดท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเง นิคา่ตา่งๆ หรอืคา่ใชจ้า่ย 

13. การลกัพาตวัและการเร ยีกรอ้งคา่ไถ ่ หร อืการช ำาระเง นิ

14.  อนสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล (Maritime Labour 
Convention) เราจะไมจ่า่ยคา่สง่กลบับา้นเกดิเม ือ่ระยะการ
ทำางานของล กูเร อืบนเร อืของทา่นไดส้ ิ น้สดุลง หรอืเม ือ่การสง่
กลบับา้นเกดิมคีวามจำาเป น็เน ือ่งจากทา่นทำาผดิขอ้ตกลงการ
วา่จา้งล กูเร อื (Seafarer’s Employment Agreement) (SEA) 
หรอืจากการขายเร อื นอกเส ยีจากวา่ทา่นมคีวามรบัผดิท ีต่อ้ง
จา่ยคา่ตา่งๆ เหลา่น ีอ้นัเป น็ผลจากมกีารบญัญตั ิไว ้ในกฏ
หมาย หรอืขอ้กำาหนดไมว่า่จะม ผีลบงัคบั หรอืเทยีบเทา่กบั
อนสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเลป ี 2006 (2006 Maritime 

Labour Convention)

15.  พาหนะยานยนต์ การเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จากการใชย้าน
พาหนะขบัเคล ือ่นดว้ยเคร ือ่งกลเม ือ่อย ูบ่นฝ ั ง่
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16.  การไมป่ฏ บิตั ติาม หากทา่นทราบหรอืตามท ีท่ราบอยา่ง
พอควรวา่เร อืของทา่นไม่ไดป้ฏบิตัติามวตัถปุระสงคข์องผ ูม้ ี
อำานาจออกหนงัส อืรบัรองจากรฐัท ีอ่อกใบทะเบ ยีนเร อื (Flag 

State) หร อืการแยกประเภทของสมาคมสำาหรบัเหตผุลใดทั ง้ส ิ น้ 
ผลของการเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จะไม่ไดร้บัการจา่ย

17. ค วามเส ีย่งดา้นภยัน วิเคลยีร ์ หร อืการเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้
จากภยักมัมนัตภาพรงัส ี

18.  การประกนัภยัอ ืน่ๆ  หากทา่นเอาประกนัภยัไวภ้ายใต ้
กรมธรรมป์ระกนัภยัซ ึง่สามารถเร ยีกรอ้งกลบัคนืได ้ ส ำาหรบั
การค ุม้ครองในภาคใดภาคหน ึง่ของความค ุม้ครองทมี รีาย
ละเอยีดตามขา้งตน้ กรมธรรมน์ ี จ้ะไมจ่า่ยตามการเร ยีกรอ้ง
น ั น้โดยไมค่ำานงึวา่ กรมธรรมฉ์บบัอ ืน่จะรวมถงึบทบญัญตั ทิ ี ่
คลา้ยคลงึกนัน ี ้ ตวัอยา่งของการเร ยีกรอ้งการประกนัภยัอ ืน่ท ี ่
เราจะไมจ่า่ยรวมถงึขอ้ตา่งๆ ท ีต่กอย ูภ่ายใตก้รมธรรมส์ ำาหรบั
ความเส ีย่งภยัทางการบ นิ ความเส ีย่งภยัของชา่งกอ่สรา้ง 
ความรบัผดิท ั ว่ไป ลำาเร อืและเคร ือ่งจกัร พาหนะเคร ือ่งยนต ์ 
ความรบัผดิตอ่สาธารณะหรอืส นิคา้ การชดใชค้า่เส ยีหายแก่
นกัวชิาช พี และหรอืความเส ีย่งภยัสงคราม 

19.  ทรพัยส์ นิของตนเอง การสญูเส ยีหรอืเส ยีหายตอ่ทรพัยส์ นิท ี ่
ทา่นเป น็เจา้ของ หรอืเชา่รวมถงึเร อืของทา่น

20.  ส ิง่ของสว่นบคุคลของลกูเร อื ผ ู ้โดยสารหรอืผ ูอ้ ืน่ซ ึง่เป น็
เง นิสด โลหะหรอืห นิท ีล่ ้ ำาคา่ หร อืวตัถอุ ืน่ท ีห่ายากหรอืมคีา่
ตามธรรมชาต ิ

21.  ความเส ยีหายเช งิลงโทษ หร อืความเส ยีหายท ีน่บัเป น็แบบ
อยา่งไมว่า่จะถ กูบรรยายไวอ้ยา่งไร ตามท ีก่ำาหนดโดยศาลใน
สหรฐัอเมร กิา

22.  บร กิารก ูภ้ยัแกเ่ร อืของทา่น หรอื ความตอ้งการส ำาหรบัการ
ช ำาระเง นิคา่เฉล ีย่ท ั ว่ไปและขอ้พ พิาทท ีเ่ก ีย่วขอ้งใดๆ

23.  การลงโทษ เราไมจ่า่ยคา่เร ยีกรอ้งซ ึง่อาจจะเป ดิทางเราส ูก่าร
ลงโทษ ขอ้หา้มหรอืขอ้จำากดัใดๆ ภายใตม้ตสิหประชาชาต ิ 
หร อืการคว่ ำาบาตรทางการคา้หรอืเศรษฐกจิ กฏหมายหรอืกฏ
ระเบ ยีบของสหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัรองักฤษ หรอื
สหรฐัอเมร กิา นอกเหนอืจากน ี เ้ราจะไมร่บัผดิจา่ยคา่เร ยีกรอ้ง
ใดๆ แกท่า่นในจำานวนเตม็หรอืบางสว่น หากเราไมส่ามารถเร ยีก
คนืจากบร ษิทัประกนัภยัของเราท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเร ยีกรอ้ง
น ั น้ได ้ เน ือ่งจากขอ้จำากดัของบทลงโทษแกห่น ึง่ในบร ษิทัท ีร่บั
ประกนัภยัตอ่ หรอืท ั ง้หมดของเรา

24.  การดำาน ้ ำาดว้ยเคร ือ่งประดาน ้ ำา เรายกเวน้ความรบัผดิท ี ่
เกดิข ึ น้จากการดำาน ้ ำาดว้ยเคร ือ่งประดาน ้ ำา ไมว่า่จะดว้ยจดุ
ประสงคเ์พ ือ่การพกัผอ่นหรอืทางเชงิพาน ชิย ์

25.  ขอ้ยกเวน้การเร ยีกรอ้งจากลกูเร อื เราไมจ่า่ยเง นิไดร้ายป ี 
บญัช เีง นิเกษยีณหรอืจา่ยสมทบเง นิบำานาญแกล่ กูเร อื หากค ู่
กรณ ที ีบ่าดเจบ็มสี ทิธ ิ ท์ ีจ่ะไดร้บัคา่ทดแทนสำาหรบัการบาด
เจบ็สว่นบคุคล หรอืเง นิชว่ยเหลอืการเจบ็ปว่ยภายใตก้ฏหมาย
ของรฐั หร อืโครงการประกนัภยัแหง่ชาต ิ เราไมม่ภีาระผ กูพนัท ี ่

จะจา่ยตามการเร ยีกรอ้งน ั น้ ขอ้ยกเวน้น ี ม้ ผีลใช ้ได ้ ถงึแมว้า่
ทา่นหรอืค ูก่รณ ที ีบ่าดเจบ็ไม่ไดท้ำาตามข ั น้ตอนท ีจ่ำาเป น็เพ ือ่
ขอรบัส ทิธ ิ น์ ั น้ เราไมจ่า่ยเง นิคา่เร ยีกรอ้งส ำาหรบัขอ้พ พิาทกบั
หรอืท ีเ่กดิจากล กูเร อืเก ีย่วขอ้งกบัความรบัผดิหรอืภาระ
ผ กูพนั เราไมจ่า่ยเง นิคา่เร ยีกรอ้งของแนวปฏบิตั กิารวา่จา้ง 
(Employment Practices)

26.  เร อืดำาน ้ ำา เร อืดำาน ้ ำาขนาดเลก็ หรอืพาหนะการควบคมุจาก
ระยะไกล (remotely operated vehicles (ROVs))

27.  การส ำารวจและการจดัการตรวจสอบความบกพรอ่ง การ
เร ยีกรอ้งถงึการระบชุ ีค้วามบกพรอ่งท ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งการ
ส ำารวจและ/หรอืการจดัการตรวจสอบจะไม่ไดร้บัการจา่ย 

28.  ข ดีเสน้เวลา เราไมจ่า่ยเง นิแกก่ารเร ยีกรอ้งท ีเ่กดิข ึ น้จากการ
สญูหาย หรอืซากของเร อืเม ือ่เวลาผา่นไปแลว้สองป นีบัจากวนั
ท ีเ่กดิการสญูหายหรอืซาก

29.  จดุประสงคท์ ีผ่ ดิกฏหมาย รวมทั ง้การบรรทกุของเถ ือ่น การ
ป ดิกั น้การทำางาน การประมงท ีผ่ ดิกฏหมาย หรอืการวา่จา้งใน
กจิกรรมหรอืการคา้ท ีผ่ ดิกฏหมายหรอืถ กูหา้ม ซ ึง่จะรวมถงึ
กจิกรรมหรอืการคา้ใดๆ ท ี ่ใหก้ารค ุม้ครองแกท่า่น หรอื จา่ย
เง นิตามการเร ยีกรอ้งแกท่า่นซ ึง่อาจจะเส ีย่งตอ่การเป ดิทางเรา
ส ูก่ารลงโทษ ขอ้หา้มหรอืขอ้จำากดัใดภายใตม้ตสิหประชาชาต ิ 
หร อืการคว่ ำาบาตรทางการคา้หรอืเศรษฐกจิ กฏหมายหรอืกฏ
ระเบ ยีบของสหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัรองักฤษ หรอื
สหรฐัอเมร กิา

30.  การประพฤต ผิ ดิโดยเจตนา รวมถงึการท ีท่า่นละเมดิส ทิธ ิ
ใดๆ ทางกฏหมาย กฏหรอืระเบ ยีบ หรอืใหก้ารอนญุาตแก่
กจิกรรมใดบนเร อืท ีเ่ก ีย่วโยงถงึเร อืของทา่น ซ ึง่ไมม่คีวาม
ปลอดภยัหรอือนัตรายเก นิควร

หากเราตกลงท ีจ่ะรบัประกนัความเส ีย่งใดๆ ซ ึง่เราไดบ้อกวา่จะไม่
ค ุม้ครองแลว้ กจ็ะนำาแสดงไว ้ในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยั 
(Certificate of Insurance) ของทา่น

เง ือ่นไขทั ว่ไป 

การมอบหมาย 
ทา่นไมส่ามารถมอบกรมธรรมข์องทา่นแกบ่คุคลอ ิน่ นอกเส ยีจากวา่
จะไดร้บัการอนมุตั เิป น็ลายลกัษณอ์กัษรจากเราเป น็การลว่งหนา้

การยกเล กิและการส ิน้สดุ 
ทา่นอาจยกเลกิการค ุม้ครองเม ือ่เวลาเท ีย่งตามเวลามาตรฐานกร ี
น ชิ (GMT) ของวนัท ีต่อ่อายขุองป ีใดๆ โดยใหแ้จง้การยกเลกิเป น็
ลายลกัษณอ์กัษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัลว่งหนา้แกเ่รา เราอาจจะยกเลกิ
กรมธรรมน์ ี ้ไดท้กุเวลาโดยการแจง้เป น็ลายลกัษณอ์กัษรแกท่า่นไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั และเราอาจจะเลอืกการแจง้ยกเลกิในเจด็วนัแกท่า่น
ไดท้กุเวลา เพ ือ่ท ีจ่ะไมต่อ่เวลาการค ุม้ครองส ำาหรบัการเส ีย่งภยั
สงคราม 
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ในกรณ ที ี ่ไมม่ กีารแจง้ยกเลกิ การประกนัภยัซ ึง่เราได ้ใหแ้กท่า่นไม่
วา่จะส ิ น้สดุลงในวนัท ีแ่สดงไว ้ในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัของ
ทา่น หรอื โดยอตั ิโนมตั แิละจะไมม่ กีารแจง้ใหท้ราบอกีตอ่ไปคอื

 � การขายหรอืโอนเร อืของทา่นแกผ่ ูเ้ป น็เจา้ของรายใหม่

 �  การเปล ีย่นบร ษิทับร หิาร หากเร อืของทา่นอย ูภ่ายใตก้าร
บร หิารของมอือาช พี

 � เร อืกลายเป น็การสญูเส ยีหรอืทางโครงสรา้งอยา่งแทจ้รงิ

 � การลม้ละลายหรอืการลม้ละลายของทา่น 

 �  หร อืหากวา่เราถ กูส ั ง่หา้มไม่ใหร้บัประกนัแกท่า่นภายใตม้ต ิ
สหประชาชาต ิ หร อื การคว่ ำาบาตรทางการคา้หรอืเศรษฐกจิ 
กฏหมายหรอืกฏระเบ ยีบของสหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัร
องักฤษ หรอืสหรฐัอเมร กิา

การค ุม้ครองส ำาหรบัการเส ีย่งภยัสงครามของทา่นจะส ิ น้สดุลงโดย 
อตั ิโนมตั ิ หากเกดิสงครามข ึ น้ระหวา่งประเทศใดๆ ของประเทศดงั
ตอ่ไปน ี ้ สหราชอาณาจกัรองักฤษ สหรฐัอเมร กิา ฝร ั ง่เศส สหภาพ
รสัเซ ยี และสาธารณะประชาชนจนี 

เราอาจแจง้ใหท้า่นทราบเม ือ่ไรกต็ามท ีเ่ราเช ือ่วา่ ความค ุม้ครองท ี ่
ตอ่เน ือ่งกบัทา่นอาจเป ดิทางใหส้มาคม หรอืสมาช กิผ ู ้ใดของ
สมาคมท ีจ่ะลงโทษ ส ั ง่หา้มหรอืกระทำาการท ี ่ไมพ่งึประสงคจ์าก
สหประชาชาต ิ หร อืสหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัรองักฤษ หรอื
สหรฐัอเมร กิา หรอืทา่นใชเ้ร อืลำาใดๆ ของทา่นส ำาหรบักจิกรรมหรอื
การคา้ท ีถ่ กูส ั ง่หา้มหรอืผดิกฏหมาย 

การส ิ น้สดุความค ุม้ครองจะถอืเป น็ดลุยพ นิ จิของเรา และยงัใชก้บั
ผ ูร้ว่มเอาประกนั และผ ูเ้อาประกนัรว่มกนั

เม ือ่การค ุม้ครองไดส้ ิ น้สดุลง ทา่นมสี ทิธ ขิอรบัเง นิคา่เบ ี ย้ประกนั
คนืตามอตัราสว่นตอ่วนั นอกเหนอืจากท ีเ่ราไดจ้า่ยคา่เร ยีกรอ้งการ
กำาจดัซากหลงัจากการสญูเส ยีเร อืท ั ง้ลำา หากกรมธรรมข์องทา่นถ กู
ยกเลกิเพราะการไมช่ ำาระคา่เบ ี ย้ประกนั และสว่นหน ึง่ของเบ ี ย้
ประกนัท ีถ่งึกำาหนดไดม้ กีารผอ่นช ำาระเป น็งวดแลว้ กจ็ะไมม่ กีารจา่ย
คนืเง นิคา่เบ ี ย้ประกนัท ีต่อ้งช ำาระ

การเร ยีกรอ้ง
หากมกีารย ืน่คา่เร ยีกรอ้งตอ่ทา่นแลว้ ทา่นตอ้งทำาตามข ั น้ตอนการ
เร ยีกรอ้งท ีก่ำาหนดไวท้ ีต่อนทา้ยของเอกสารน ี ้ หากทา่นไม่ไดท้ำา
เชน่น ั น้ กอ็าจจะมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการเร ยีกรอ้งของ
ทา่นได ้

การแยกประเภท เจา้หนา้ท ีอ่อกหนงัส อืรบัรองหร อืรฐัท ีอ่อก
ใบทะเบ ยีน (Flag State)
เร อืของทา่นตอ้งเกบ็รกัษาเป น็ช ั น้ตามหนงัส อืรบัรองจากเจา้หนา้ท ี ่
หร อืรฐัท ีอ่อกใบทะเบ ยีน (Flag State) ท ี ่ให ้ไว ้ในเวลาท ีเ่ราตกลงรบั
ประกนัภยั ทา่นจะตอ้งทำาการแจง้แกเ่ราโดยทนัท เีม ือ่ม หีนงัส อื
รบัรองท ีห่มดอายหุร อืหายไป และอาจจะเกดิผลกระทบตอ่ความ
สามารถในการเร ยีกรอ้งภายใตก้ารประกนัภยัของทา่นได ้

ขอ้รอ้งเร ยีน 
เราใหค้วามส ำาคญัอยา่งย ิง่แกข่อ้รอ้งเร ยีนทั ง้หมด หากทา่นไมพ่อใจ
กบัการจดัการเร ือ่งการเร ยีกรอ้งของทา่น หรอืการประกนัภยัของ
ทา่นในดา้นอ ืน่ๆ หรอืบร กิารท ีเ่ราจดัให ้ กรณุาตดิตอ่เรา ราย
ละเอยีดของนโยบายการจดัการขอ้รอ้งเร ยีนมอีย ูท่ ีเ่วบ็ไซตข์องเราท ี ่ 
www.shipownersclub.com/other/complaints–handling–policy

การระงบัขอ้พ พิาท 
ในกรณ ที ีเ่ราไมส่ามารถแกป้ญัหาขอ้รอ้งเร ยีนของทา่นไดอ้ยา่งพงึ
พอใจ ขอ้พ พิาทจะถ กูสง่อา้งไปยงัอนญุาโตตลุาการในกรงุลอนดอน 
เราจะแตง่ต ั ง้อนญุาโตตลุาการหน ึง่คน และโดยทา่นหน ึง่คนและคน
ท ีส่ามใหแ้ตง่ต ั ง้โดยอนญุาโตตลุาการ การย ืน่ขอ้พ พิาทตอ่
อนญุาโตตลุาการและกระบวนการพจิารณาทั ง้หมดใหเ้ป น็ไปตาม
ขอ้กำาหนดในพระราชบญัญตักิารอนญุาโตตลุาการ ป ี 1996 และ
ฉบบัแก ้ไขปรบัปรงุกฏหมายหรอืการตรากฏหมายใหมข่องพระราช
บญัญตั นิ ั น้

กฏหมายท ี ่ใชบ้งัคบั 
ทา่นและเราตกลงกนัวา่กรมธรรมข์องทา่นจะถ กูตคีวามหมายตาม
ความสอดคลอ้งของกฏหมายองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ตอ้งข ึ น้อย ู่
กบัการรวมบทกำาหนดของพระราชบญัญตั ปิระกนัภยัทางทะเลป ี 
1906 และพระราชบญัญตั ปิระกนัภยัป ี 2015 และการปรบัปรงุ
แก ้ไขดงักลา่วท ั ง้หมดเขา้ดว้ยกนั ยกเวน้ในกรณ ที ีพ่ระราชบญัญตั ิ
หร อืการเปล ีย่นแปลงน ั น้อาจไดร้บัการยกเวน้โดยกรมธรรมน์ ี ้ หร อื
ตามสญัญาประกนัภยัระหวา่งเราและผ ูเ้อาประกนัอ ืน่ๆ โดยไมม่ ี
เจตนาใหบ้คุคลท ีส่ามคนใดไดร้บัส ทิธติามเหตผุลของพระราช
บญัญตั ขิอ้สญัญา (ส ทิธ ขิองบคุคลท ีส่าม) ป ี 1999 หร อืกฏหมาย
ท ีค่ลา้ยคลงึใดๆ ในเขตอำานาจศาลใด 

ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนัและผ ูร้ว่มเอาประกนัภยั
เราอาจตกลงรบัประกนัภยัเร อืของทา่นในนามของบคุคลมากกวา่
หน ึง่คนข ึ น้ไป หรอืในนามบร ษิทัและบนัทกึช ือ่น ั น้ในหนงัส อื
รบัรองการประกนัภยัของทา่นในฐานะผ ูร้ว่มเอาประกนัภยั ใน
สถานะการณน์ ี บ้คุคลหรอืบร ษิทัท ีถ่ กูบนัทกึไว ้ในฐานะ “สมาช กิ/
ผ ูเ้อาประกนัภยั” ในหนงัส อืท ีร่บัเขา้ ท ีอ่า้งถงึเป น็ผ ูเ้อาประกนัภยั
และบคุคลอ ืน่ๆ วา่เป น็ผ ูเ้อาประกนัภยัเพ ิม่เต มิซ ึง่เร ยีกรวมกนัวา่
ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนั ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของกรมธรรม ์ (รวมทั ง้
ขอ้ผ กูพนัของการจา่ยเบ ี ย้ประกนั) จะม ผีลตอ่ทกุฝา่ยเทา่กนั การก
ระทำา การละเลย คำาแถลง หรอื การเร ยีกรอ้งของผ ูเ้อาประกนัภยั
รว่มกนัผ ู ้ใดๆ จะม ผีลกระทบเชน่เดยีวกนัตอ่พวกเขาทกุคน เราจะสง่
จดหมายทั ง้หมดตรงถงึผ ูเ้อาประกนัภยัท ีเ่ป น็ผ ูร้บัในนามของผ ูเ้อา
ประกนัภยัรว่มกนั

เม ือ่ไรกต็ามท ีท่า่นมคีวามรบัผดิซ ึง่เร ยีกคนืไดจ้ากเรา แตก่ารเร ยีก
รอ้งส ำาหรบัการรบัผดิน ั น้ไดท้ำาข ึ น้ตอ่บคุคลอ ืน่ หร อืบร ษิทัผ ูม้ ชี ือ่
ปรากฏอย ู่ในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัของทา่นวา่ เป น็ผ ูร้ว่มเอา
ประกนัภยั แทนท ีจ่ะเป น็ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนั เราจะคนืเง นิคา่
เร ยีกรอ้งท ีท่ ำาโดยผ ูร้ว่มเอาประกนัภยัสงูเทา่กบัจำานวนจำากดัของ
ความรบัผดิของทา่น เราจะไมท่ำาการเร ยีกรอ้งแทนผ ูร้ว่มเอาประกนั
ภยั ส ำาหรบัคา่เรยีกรอ้งท ีเ่ราจะจา่ยเน ือ่งจากเปน็ความรบัผดิของทา่น
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เม ือ่เราจา่ยคา่เร ยีกรอ้งแก่ หร อืในนามของผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนั 
หรอืผ ูร้ว่มเอาประกนัภยัผ ู ้ใดผ ูห้น ึง่ เราไดถ้อดถอนความรบัผดิท ีม่ ี
ตอ่พวกเขาในเร ือ่งการเร ยีกรอ้งน ั น้ท ั ง้หมด

การจอด 
เราไมค่ นืคา่เบ ี ย้ประกนัในสว่นท ีค่า้งช ำาระส ำาหรบัระยะเวลาของการ
จอดท ีม่ กีารแจง้ไว ้

ขอ้เทจ็จร งิของสาระส ำาคญั
ทา่นม หีนา้ท ีย่ ิน่การแสดงความเส ีย่งอยา่งถ กูตอ้ง โดยการเป ดิเผย
สาระท ีส่ ำาคญัซ ึง่ทา่นทราบวา่ หรอืควรจะทราบ หรอื ไมท่ำา โดยให ้
ขอ้ม ลูท ีเ่พ ยีงพอแกเ่รา ท ีจ่ะทำาใหเ้ราอย ู่ในฐานะเป น็บร ษิทัรบั
ประกนัภยัอยา่งระมดัระวงั และแจง้ใหท้ราบวา่เราตอ้งสอบสวนเพ ิม่
เต มิเพ ือ่การเป ดิเผยสถานการณข์องสาระส ำาคญั หากทา่นไม่ไดท้ำา
เชน่น ั น้แลว้ กอ็าจจะมผีลเส ยีตอ่ความสามารถในการขอคา่เร ยีก
รอ้งของทา่นคนืได ้

เบ ีย้ประกนั 
เบ ี ย้ประกนัภยัรายป ขีองทา่นจะคงท ีป่ระจำา และไมต่อ้งช ำาระเบ ี ย้
ประกนัเพ ิม่ข ึ น้อกี นอกเส ยีจากวา่ทา่นขอใหเ้ราขยายการประกนั
ภยัค ุม้ครองของทา่น หรอืขอ้เทจ็จรงิของสาระส ำาคญัท ีเ่ราใชเ้พ ือ่
เปล ีย่นความค ุม้ครอง ทา่นตอ้งผอ่นช ำาระเบ ี ย้ประกนัของทา่นเป น็
งวดและตรงตามวนัท ีเ่ราไดร้ะบไุว ้ ม ฉิะน ั น้แลว้เราจะไมจ่า่ยคา่
เร ยีกรอ้ง และเราอาจจะยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัของทา่น เราม ี
ส ทิธ ทิ ีจ่ะเร ยีกจากผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนัใหท้ำาการจา่ยเบ ี ย้
ประกนัท ีค่า้งช ำาระใดๆ

ความม ั น่คง
เม ือ่เราพจิารณาวา่มคีวามเหมาะสมและความจำาเป น็ เราอาจให ้
หนงัส อืคำาม ั น่สญัญา พนัธบตัรหรอืการรบัรองจากธนาคารในนาม
ของทา่น เพ ือ่ความม ั น่คงส ำาหรบัการค ุม้ครองขอ้เร ยีกรอ้ง โดยม ี
ขอ้แมว้า่ ทา่นไดช้ ำาระเง นิท ีห่กักลบลบหน ีจ้ากขอ้เร ยีกรอ้งท ีเ่ป น็
ของเรา

ขอ้โมฆะ 
ในกรณ ที ีศ่าลหรอืศาลยตุธิรรมพบวา่สว่นใดสว่นหน ึง่ของกรมธรรม ์
น ี ้ไมม่ ผีลใชบ้งัคบัได ้ ไมถ่ กูตอ้ง หรอืมคีวามขดัแยง้กบัมาตรา
บทบญัญตั ทิ ีก่ำาหนดไวห้ร อืตามกฏหมาย หรอืกรมธรรมส์าธารณะ 
ในสว่นดงักลา่วอาจถ กูตดัออก และการคน้พบน ั น้จะไมม่ ผีลกระทบ
ตอ่การใชบ้งัคบั ความถ กูตอ้งหรอืม ผีลทางกฏหมายแกส่ว่นท ีเ่หลอื
ของกรมธรรม ์ ซ ึง่จะยงัคงม ผีลและใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งเตบ็รปูแบบ

การส ำารวจและบร หิารการตรวจสอบ

เราอาจแตง่ต ั ง้นกัส ำารวจไดท้กุเวลาและจะเป น็คา่ใชจ้า่ยของเราเอง 
เพ ือ่การตรวจด เูร อืของทา่น เราอาจมคีวามประสงค์ใหท้ำาการตรวจ
สอบการบร หิารดา้นการปฏบิตังิานบนฝ ั ง่ของทา่น หากการตรวจด ู
หร อืการตรวจสอบพบขอ้บกพรอ่งในเร อืของทา่นและ/หรอืระบบการ
บร หิารของทา่น เราอาจตอ้งการใหท้า่นแก ้ไขส ิง่ตา่งๆ น ีต้ามท ี ่
เสนอแนะไว ้ในขณะน ั น้

ข ั น้ตอนการจดัการขอ้เร ยีกรอ้ง 

หากทา่นมสีว่นรว่มในอบุตั เิหต ุ ซ ึง่อาจทำาใหม้ กีารเร ยีกรอ้งข ึ น้ 
กรณุาด รูายละเอยีดการตดิตอ่ทมีงานการเร ยีกรอ้งท ีอ่า้งองิใน
เวบ็ไซตข์องเรา หรอืในกรณฉีกุเฉนิใหต้ดิตอ่สายตอบรบัท ั ง้ตลอด 
24 ช ั ว่โมงของเรา 

การตอบรบัในกรณ ฉีกุเฉ นิ 24/7

บรกิารตอบรบัการเร ยีกรอ้งเป ดิทำาการตลอด 24 ช ั ว่โมงตอ่
วนั 7 วนัตอ่สปัดาห ์ และใหค้วามชว่ยเหลอืท ั ว่โลกอยา่งทนัท ี
แกส่มาช กิท ั ง้หมดของเรา

การโทรมาท ีห่มายเลขฉกุเฉนิจะใหว้ธิ กีารท ีร่วดเรว็และม ี
ประส ทิธภิาพ เพ ือ่พ ดูสายโดยตรงกบัเจา้หนา้ท ีผ่ ูท้ ีอ่ย ูเ่วร
รบัเร ือ่งการเร ยีกรอ้งของเจา้ของเร อื (Shipowners’ claims) 
ในกรณ ที ีม่ อีบุตั เิหต ุ หร อืผ ูบ้าดเจบ็รว่มเก ีย่วขอ้งกบัเร อืท ี ่
เขา้มา

 สาขาลอนดอน
+44 203 829 5858

สาขาส งิคโปร ์
+65 8683 3190

ในระหวา่งเวลาทำาการหมายเลขฉกุเฉนิจะถ กูโอนสายไปยงัส
วทิซบ์อรด์ของส ำานกังานท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

การใหค้ำาแนะนำาอยา่งทนัทว่งทแีละการชว่ยเหลอืในทอ้งถ ิน่ยงัม ีให ้
ไวจ้ากรายช ือ่ผ ูต้อบรบัของเราท ี ่

www.shipownersclub.com/correspondents

ถอืเป น็ส ิง่ส ำาคญัท ีท่า่นตอ้งตดิตอ่เราหรอืผ ูต้อบรบัจดหมายทอ้ง
ถ ิน่ของเราโดยทนัท ี เพ ือ่ใหเ้ราสามารถชว่ยทา่นได ้ การเขา้มาม ี
สว่นรว่มของเราท ีเ่รว็กวา่กย็อ่มทำาใหท้า่นไดร้บัผลท ีด่กีวา่ ขอใหท้า่น
ทำาอยา่งรอบคอบ และถงึแมว้า่ทา่นไมม่ ปีระกนัภยัไวก้ระท ั ง่ถงึเวลา
น ั น้ ในขณะท ีเ่ราไดเ้ขา้มาดำาเน นิการจดัการกบัอบุตั เิหตนุ ั น้

เม ือ่ทำารายงานการเร ยีกรอ้ง นบัเป น็ส ิง่ท ีจ่ะชว่ยเราได ้ หากวา่ทา่น
จะแจง้ช ือ่เร อืของทา่น รวมถงึวนัท ีเ่กดิอบุตั เิหตแุละลกัษณะของ
อบุตั เิหต ุ สถานท ีต่ ั ง้เร อืของทา่น และสถานท ีข่องอบุตั เิหต ุ (ถา้ตา่ง
กนั) หากมผี ูบ้าดเจบ็หรอืการชนกนัเขา้เก ีย่วขอ้ง ทา่นอาจตอ้งแจง้
แกเ่จา้พนกังานตามความเหมาะสม

เรามสี ทิธ ทิ ีจ่ะจดัการตกลงหรอืประน ปีระนอมขอ้เร ยีกรอ้ง หรอื 
กระบวนการตา่งๆ ตามท ีเ่ราเหน็วา่สมควร เราอาจแตง่ต ั ง้
ทนายความ นกัส ำารวจหรอืบคุคลอ ืน่เม ือ่เราพจิารณาวา่ส ิง่เหลา่น ี ้
มคีวามจำาเป น็ พวกเขาอาจรายงานและใหเ้อกสารหรอืขอ้ม ลูแกเ่รา
โดยปราศจากการสง่อา้งเร ือ่งเหลา่น ี แ้กท่า่นเป น็การลว่งหนา้ 

เม ือ่มคีวามเป น็ไปไดเ้พ ือ่ใหเ้จา้ของเร อืลดการจำากดัความรบัผดิตา
มกฏหมาย จำานวนน ั น้กก็ลายเป น็จำานวนเง นิสงูสดุท ีเ่ร ยีกคนืได ้
ภายใตก้รมธรรมน์ ี ้ และจะนำามาใช ้โดยไมค่ำานงึถงึวา่เรารบัประกนั
แกท่า่นในฐานะเจา้ของเร อื หร อืในฐานะอ ืน่ๆ

1016

http://www.shipownersclub.com/correspondents


 การประกนัภยัความรบัผดิ เร อืผ ู ้โดยสารส ำาหรบั เร อืลำาท ีเ่ลก็กวา่ – กรมธรรม ์ | 7

ทา่นตอ้งไมย่อมรบัความรบัผดิตอ่การเร ยีกรอ้งใดๆ และทา่นตอ้งไม่
ตกลงตามขอ้เร ยีกรอ้งโดยปราศจากการขออนมุตั จิากเรากอ่น ทา่น
ตอ้งรกัษาส ทิธ ิใดๆ ท ีท่า่นอาจจะมตีอ่บคุคลท ีส่าม หากทา่น
ยอมรบัความรบัผดิ ทำาการตกลงหรอืไม่ไดร้กัษาส ทิธ ขิอ้จำากดัของ
ทา่น การเร ยีกรอ้งของทา่นอาจถ กูปฏเิสธหรอืลดนอ้ยลง หากเรา
จา่ยแกผ่ ูเ้ร ยีกรอ้ง ทา่นหรอืตวัแทนท ีเ่สนอช ือ่ข ึ น้มา ผ ูจ้ดัการ 
หนว่ยงานหรอืบคุคลอ ืน่บางคนผ ูท้ ีท่า่นเสนอช ือ่ ความรบัผดิ
ท ั ง้หมดของเรากจ็ะถ กูถอดถอน

คำาจำากดัความ 

โปรดทราบวา่ การใชข้อ้ความตวัเอ ยีงในกรมธรรมน์ ี จ้ะระบถุงึคำา 
หร อืวลที ีจ่ำากดัความไว ้ในประโยค คำาพ ดูในรปูเอกพจนจ์ะรวมถงึรปู
พหพูจนแ์ละในทางกลบักนั

ความเส ยีหาย 
หมายถงึเหตกุารณท์ ีม่ ผีลกระทบทางกายภาพแกเ่ร อืของทา่น จน
ทำาใหเ้ร อืไมส่ามารถจะแลน่ตอ่ไปถงึปลายทางท ีต่ ั ง้ใจไว ้ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั หรอืสรา้งภยัคกุคามตอ่ช วีติ สขุภาพ หรอื ความปลอดภยั
ของล กูเร อืของทา่น หรอืบคุคลอ ืน่ เคร ือ่งยนตข์ดัขอ้งไม่ใช่
อบุตั เิหตสุ ำาหรบัจดุประสงคข์องกรมธรรมน์ ี ้

การเร ยีกรอ้ง 
หมายถงึการเร ยีกรอ้งความรบัผดิท ีท่ ำาข ึ น้ตอ่ทา่นอนัเป น็ผลจาก
การเป น็เจา้ของ หรอืดำาเน นิการเร อืตามท ีม่ ชี ือ่ไว ้ในหนงัส อืรบัรอง
การประกนัภยั (Certificate of Insurance) ของทา่น

ผ ูร้ว่มเอาประกนัภยั (Co–Assured) 
หมายถงึบคุคลหรอืบร ษิทันอกเหนอืจากทา่น ผ ูม้ สี ทิธ ริบัการ
ปกปอ้งจากกรมธรรมเ์ม ือ่ม หีนา้ท ีร่บัผดิชอบตอ่ความรบัผดิ ซ ึง่
เป น็ของทา่นอยา่งถ กูตอ้ง แตต่า่งจากผ ูเ้อาประกนัภยัและผ ูเ้อา
ประกนัภยัรว่มกนั ผ ูร้ว่มเอาประกนัภยัไม่ใชส่มาช กิของสมาคม
เจา้ของเร อื และไมม่ สี ทิธอิสิระส ำาหรบัการขอคนืความรบัผดิภายใต ้
กรมธรรมข์องตน พวกเขาไมม่ภีาระผ กูพนัตอ้งช ำาระเบ ี ย้ประกนัท ี ่
คา้งจา่ยใดๆ ท ีค่รบกำาหนดภายใตก้รมธรรมน์ ั น้ 

การเร ยีกรอ้งตามสญัญา 
ซ ึง่เราอา้งถงึภายใตม้าตรา MLC ของกรมธรรมน์ ี ้ ซ ึง่มคีวามหมาย
ท ี ่ให ้ไวภ้ายใตก้ฏหมายน ั น้ และเร ยีกวา่ การเร ยีกรอ้งเร ือ่ง
มรณกรรม หรอืความพกิารในระยะยาวของล กูเร อืเน ือ่งจากเกดิบาด
เจบ็จากงานท ีท่ ำา การเจบ็ปว่ย หรอืพ ษิภยัตามท ีร่ะบไุว ้ในกฏหมาย
ของชาต ิ ขอ้ตกลงการจา้งงานล กูเร อื (Seafarers’ Employment 

Agreement (SEA)) หร อื ขอ้ตกลงรว่มกนั ซ ึง่ไม่ไดห้มายความวา่ขอ้
เร ยีกรอ้งท ีเ่รารบัประกนัภายใต ้ “ความรบัผดิและการชดใชค้า่เส ยี
หายตามสญัญา” (‘Contractual Liabilities and Indemnities’) ในสว่น
ของกรมธรรมน์ ี ้

หกักลบลบหน ี ้ 
หมายถงึจำานวนเง นิแรกท ีท่า่นตอ้งจา่ยเองกอ่น การสนองตอบจาก
กรมธรรมป์ระกนัภยัภายใตก้รมธรรมก์ารสญูเส ยี บางกรมธรรมจ์ะ
อา้งองิสว่นน ี ว้า่เป น็สว่นเก นิ ส ำาหรบัจดุประสงคข์องกรมธรรมน์ ี ้ 
คำาวา่หกักลบลบหน ี แ้ละสว่นเก นิในบร บิทน ี ก้ม็ คีวามหมายเชน่
เดยีวกนั

การเร ยีกรอ้งขอ้ปฏ บิตั คิวามรบัผ ดิการวา่จา้ง (Employment 
Practices liability) 
หมายถงึการเร ยีกรอ้งส ำาหรบัการเลกิจา้งอยา่งไมถ่ กูตอ้งหรอืไมเ่ป น็
ธรรม การลว่งละเมดิทางเพศ การเลอืกปฏบิตั หิร อืการกระทำาอ ืน่ๆ 
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการวา่จา้ง

คา่ตา่งๆ  และคา่ใชจ้า่ยท ีเ่พ ิม่ข ึ น้พ เิศษ หมายถงึคา่ตา่งๆ และคา่
ใชจ้า่ยท ีเ่ก นิและสงูกวา่คา่ใชจ้า่ยท ีอ่าจเกดิข ึ น้ตามปกต ิ หากวา่
ไมม่ เีหตกุารณน์ ั น้เกดิข ึ น้

คา่ปรบั รวมถงึบทลงโทษทางแพง่ ความเส ยีหายทางอาญาและ
ลกัษณะการกำาหนดโทษอ ืน่ๆ ท ีค่ลา้ยกบัการปรบัแต่ไม่ไดล้งโทษตอ่
ความเส ยีหาย 

เหตกุารณ์ (Incident) 
หมายถงึอบุตั เิหตทุ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการปฏบิตั กิารหรอืการใชเ้ร อืของ
ทา่น ลำาดบัของเหตกุารณท์ ีถ่อืวา่เป น็สาเหตแุละนบัวา่เป น็
เหตกุารณเ์ดยีวกนั และเพ ือ่จดุประสงคข์องการตกลงขอ้เร ยีกรอ้ง
โดยใชก้ารหกักลบลบหน ี ข้องขอ้เร ยีกรอ้งหน ึง่ขอ้

ผ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนั (Joint Assured) 
หมายถงึบคุคลหรอืบร ษิทัหน ึง่ท ีม่ สี ทิธ ขิอเป น็สมาช กิของสมาคม
เจา้ของเร อื (Member of the Shipowners’ Club) และเป น็ผ ูเ้อา
ประกนัภยัภายใตก้รมธรรมเ์ดยีวกนักบับคุคลผ ูม้ สี ทิธ ิอ์ ืน่ๆ ท ี ่
กรมธรรมจ์ะใหก้ารค ุม้ครองแกผ่ ูเ้อาประกนัภยัรว่มกนัตามขอ้แม ้
และเง ือ่นไขเดยีวกนัท ีน่ ำามาใชก้บัทา่น พวกเขามคีวามรบัผดิหลาย
อยา่งรว่มกนัตอ่เบ ี ย้ประกนัท ีต่อ้งช ำาระ

ความเส ีย่งดา้นภยัน วิเคลยีร ์ หมายถงึความสญูเส ยี ความเส ยี
หาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ีเ่กดิข ึ น้เน ือ่งมาจากการออกปฏกิร ยิา
น วิเคลยีรท์ ั ง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืการปนเป ือ้นของ
กมัมนัตภาพรงัส ีโดยไมค่ำานงึถงึสาเหตขุองการเกดิ 

ผ ู้ โดยสาร หมายถงึบคุคลใดๆ ท ีบ่รรทกุอย ูห่ร อืต ั ง้ใจท ีจ่ะบรรทกุ
บนเร อืของทา่นภายใตส้ญัญาการบรรทกุเพ ือ่ส นิจา้งรางวลั

ส ิง่ของสว่นบคุคล หมายถงึบรรดาส ิง่ของซ ึง่ล กูเร อื ผ ู ้โดยสาร
ของทา่น หรอืบคุคลอ ืน่ๆ น ำาข ึ น้เร อืของทา่นส ำาหรบัการพกัผอ่น
หยอ่นใจ ซ ึง่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดำาเน นิการเร อืของทา่น

มลพ ษิ 
หมายถงึอบุตั เิหตขุองการปลอ่ยหรอืการไหลออกของน ้ ำามนัหรอืสา
รอ ืน่ๆ จากเร อืของทา่น

สโคป คิ (SCOPIC) 
หมายถงึคา่ชดใชพ้ เิศษในขอ้กำาหนดสมาคมพ แีอนด์ไอ (Special 

Compensation P&I Club Clause)

ลกูเร อื หมายถงึบคุคลใดๆ ท ีม่ สีว่นรว่มหรอืถกวา่จา้งในสถานภาพ
ใดๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเร อืของทา่น ไมว่า่จะอย ูบ่นเร อืหรอืในข ั น้ตอน
ท ีจ่ะไป หรอืจากเร อืของทา่น หรอืธรุกจิของเร อืท ีก่ำาหนดใหพ้วกเขา
เป น็ล กูเร อืภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล ป ี 2006 

(Maritime Labour Convention 2006 (MLC)) ล กูเร อืไม่ไดห้มายถงึ
นายหนา้ซ ื อ้ขายเร อื หร อืตวัแทนเร อื หร อืผ ูท้ ีจ่ดัหาบร กิารตา่งๆ ให ้
แกเ่ร อืของทา่น
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การชดเชยแกล่ กูเร อืและเง นิชว่ยเหลอืการเจบ็ปว่ย เป น็เง นิ
ชดเชยท ีจ่า่ยภายใตข้อ้ตกลงการวา่จา้งล กูเร อื (Seafarers’ 

Employment Agreements (SEAs)) หร อืสญัญาการวา่จา้งล กูเร อื
อ ืน่ๆ ขอ้ตกลงเจรจาตอ่รอง หรอืตามท ีร่ฐัตอ้งการใหน้ายจา้งจา่ยคา่
ชดเชยหรอืเง นิชว่ยการเจบ็ปว่ยส ำาหรบับคุคลากรท ีบ่าดเจบ็ในกรณ ี
ท ี ่ไมม่ ีโครงการของรฐัท ี ่ใชบ้งัคบัได ้

การรบัชว่งส ทิธ ิ (Subrogation) 
หมายถงึส ทิธ ซิ ึง่เราอาจไดร้บัในฐานะผ ูร้บัประกนัภยัเพ ือ่การทวง
เง นิคา่ส นิไหมท ีเ่ราไดจ้า่ยไปกลบัคนืจากบคุคลอ ืน่

เร อืลำาเล ยีง หมายถงึเร อืหน ึง่ลำา หร อืหลายลำาท ี ่ไดจ้ดทะเบ ยีนกบั
เร อืของทา่น

เร อืของบคุคลท ีส่ามม ปีระกนัภยัต่ ำาไป 
หมายถงึเร อืของบคุคลท ีส่ามซ ึง่เจา้ของหรอืผ ูป้ฏ บิตั กิารม กีาร
ประกนัภยัท ี ่ไมเ่พ ยีงพอท ีจ่ะค ุม้ครองคา่ใชจ้า่ยรกัษาพยาบาลตา่งๆ 
ของล กูเร อืและผ ู ้โดยสารของทา่น

เร อืของบคุคลท ีส่ามไมม่ ปีระกนัภยั 
หมายถงึเร อืของบคุคลท ีส่ามซ ึง่ชนกบัเร อืของทา่นและไม่ไดห้ยดุ 
หลงัจากน ั น้กแ็สดงตวั หรอื เร อืซ ึง่เจา้ของหรอืผ ูป้ฏ บิตั กิารเร อื
ไมม่ ปีระกนัภยัความค ุม้ครอง หรอืบร ษิทัรบัประกนัภยัความ
ค ุม้ครองปฏเิสธท ีจ่ะค ุม้ครองหรอืเกดิการลม้ละลาย

ความเส ีย่งภยัสงคราม 
หมายถงึความรบัผดิท ีเ่กดิข ึ น้อนัเป น็ผลจากสงคราม 
สงครามกลางเมอืง การปฏวิตั ิ การกบฏ การจราจลหรอืความขดั
แยง้ หรอืผลของการตอ่ส ูข้องพลเร อืน หรอืโดยการกระทำาท ีม่ ุง่รา้ย
หรอืตอ่ตา้นกำาลงัสงคราม หรอืโดยการกอ่การรา้ยใดๆ การจบั การ
ยดึ การจบักมุ การยบัย ั ง้ หร อืการกกัขงั กบัระเบดิ ตอรป์ ิโด ระเบดิ 
จรวด กระสนุ วตัถรุะเบดิหรอือาวธุสงครามท ีค่ลา้ยคลงึกนั

ท ั ง้น ี ้ไม่ไดห้มายถงึอาวธุเคม ี ช วีภาพ ช วีเคม ี หร อืแมเ่หลก็ไฟฟา้ 
การใชห้ร อืปฏบิตั กิารท ีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายแกค่อมพวิเตอร ์ใดๆ 
ระบบคอมพวิเตอร  ์โปรแกรมซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ รหสัท ีอ่นัตราย 
ไวรสัคอมพวิเตอร ์ หร อืกระบวนการ หรอืระบบอเิลก็ทรอนคิอ ืน่ๆ 

อปุกรณก์ ฬีาทางน ้ ำา
หมายถงึส ิง่ของท ี ่ไดร้บัการออกแบบและสรา้งข ึ น้เพ ือ่การพกัผอ่น
หยอ่นใจในน ้ ำา

เรา หร อื ของเรา หร อื เรา
 หมายถงึผ ูร้บัการประกนัภยัคอืสมาคมเพ ือ่ความค ุม้ครองและชดใช ้
แบบสหการของเจา้ของเร อื (ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual 

Protection and Indemnity Association (Luxembourg))

การประพฤต ผิ ดิโดยเจตนา 
หมายถงึการกระทำาท ีท่า่นทำาอยา่งเจตนาหรอืต ั ง้ใจละเลย ท ั ง้ท ี ่
ทราบวา่การกระทำา หรอืการละเลยน ั น้อาจสง่ผลใหเ้กดิความสญู
เส ยี หรอืในลกัษณะเดยีวกนักอ็าจจะสรปุไดว้า่เป น็ความประมาท
โดยไมค่ำานงึถงึผลกระทบท ีอ่าจจะเกดิข ึ น้ 

ทา่น หร อืของทา่น 
หมายถงึบคุคลหรอืบร ษิทัท ีม่ ชี ือ่เป น็ผ ูเ้อาประกนัภยัในหนงัส อื
รบัรองการประกนัภยั (Certificate of Insurance)

ขอ้เล อืกความค ุม้ครองท ีเ่พ ิม่เต มิ 

โปรดตดิตอ่เรา 

หากทา่นประสงคจ์ะไดค้วามค ุม้ครองเพ ิม่เต มิขอ้ใดดงัตอ่ไปน ี ้ 

 � ประกนัภยัความค ุม้ครองการเชา่เหมา

 � ประกนัภยัคา่ใชจ้า่ยทางกฏหมาย

 � ความค ุม้ครองอบุตั เิหตสุว่นบคุคล 

 � ความค ุม้ครองกอ่นการสง่มอบและหลงัการสง่มอบสำาหรบั 

 � ล กูเร อื (ระหวา่งสรา้ง ระยะการซ ือ้และขาย)

 �  เร อืดำาน ้ ำา เร อืดำาน ้ ำาเลก็ หร อืพาหนะการควบคมุจากระยะไกล
(remotely operated vehicles (ROVs))

ลอนดอน
St Clare House
30–33 Minories
London EC3N 1BP

โทรศพัท ์ +44 207 488 0911

แฟกซ  ์ +44 207 480 5806

อ เีมล์ info@shipownersclub.com

สมาคมเพ ือ่ความค ุม้ครองและชดใชแ้บบสหการของเจา้ของเร อื  
(ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity 
Association (Luxembourg)) 16, Rue Notre–Dame | L–2240 
Luxembourg | Incorporated in Luxembourg | RC Luxembourg 
B14288

ส งิคโปร ์
6 Temasek Boulevard
#36–05 Suntec Tower 4
Singapore 038986

โทรศพัท  +65 6593 0420

แฟกซ  +65 6593 0449

อ เีมล์  info@shipowners.com.sg

สมาคมเพ ือ่ความค ุม้ครองและชดใชแ้บบสหการของเจา้ของเร อื  
(ลกัเซมเบ ริก์) (The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity 
Association (Luxembourg))|สาขาสงิคโปร|์ เลขท ีบ่ร ษิทั 
T08FC7268A
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