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ความคุม้ ครองความช่วยเหล อื และ
ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายทางทะเล
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“รูจ้ กั ความคุม้ ครองของท่าน”เล่มน ี ม้ จี ดุ ม่งุ หมายท ีจ่ ะให ค้ �ำ าแนะนำ�าทั ว่ ไปสำ�าหรับความคุม้ ครองความช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทาง
กฎหมาย. มันข ึ น้ อย กู่ บั เง ือ่ นไขและข อ้ กำ�าหนดของถ อ้ ยคำ�าของกรมธรรม์ ,หนังส อื รับรองการประกันภัยและการรับรองอย่างเป น็ ทางการ.
เราแนะนำ�าให ท่านอ่านกรมธรรม์อย่างละเอ ยี ดและปร กึ ษากับนายหน า้ ประกันภัยของท่าน. ท่านจะพบสำ�าเนาของถ อ้ ยคำ�าของความช่วยเหล
อื และป อ้ งกัน ตัวทางกฎหมายบน www.shipownersclub.com/shipowners-publications
สารบัญ
1.0 ทำ�าไมคุณอาจจะต้องการประกันภัยน ี ?้
1.1	ฉันม กี รมธรรม์ประกันภัยแบบความรับผ ดิ ต่อบุคคลอ ื ่
นกับท่าน ทำ�าไมฉันต อ้ งซ ื อ้ ความคุม้ ครองแบบความ
ช่วยเหล อื และ ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายด ว้ ย ?

2.0 มันคุม้ ครองอะไรบ้าง?
2.1 มันคุม้ ครองข อ้ โต แ้ ย ง้ ทุกชน ดิ หร อื ไม่?
2.2	ค่าธรรมเน ยี มทางกฎหมายรวมอย ู่ในความคุม้ ครองแบบ
ความช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมายหร อื ไม่

1.2	ความคุม้ ครองน ี เ้ หม อื นกับความคุม้ ครองแบบค่า
ขนส่ง,ค่าปรับการทำ�างานล่าช า้ และป อ้ งกันตัว (FD&D)
ท ีเ่ สนอโดยคลับอ ืน่ หร อื ไม่

2.3	ถ า้ ฉันแพค้ ด แี ละต อ้ งจ่ายค่าใช จ้ า่ ยของค่ กู รณ ี ความ
คุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันทางกฎหมายช่วยได ้
หร อื ไม่?

1.3	ฉันสามารถใช ค้ วามคุม้ ครองแบบความช่วยเหล อื และป ้
องกันตัวทางกฎหมายร่วมกับกรมธรรม์แบบกฎของคลับ
ของฉันได ห้ ร อื ไม่?

2.4	ถ า้ ฉันแพค้ ด แี ละม คี า่ ปรับกำ�าหนดโทษต่อฉัน ความ
คุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันทางกฎหมายจ่ายให ้
ดว้ ยหร อื ไม่

1.4	ฉันไม่ม กี รมธรรม์แบบความรับผ ดิ ต่อบุคคลอ ืน่ กับท่าน
ฉันสามารถซ ื อ้ ความคุม้ ครองแบบความช่วยเหล อื และป ้
องกันตัวทาง กฎหมายจากท่านได ห้ ร อื ไม่?

2.5	ฉันสามารถต ดิ ต่อคลับเพ ือ่ ขอคำ�าแนะนำ�าว่าฉันม เี คลม
ท ีห่ นักแน่นต่อบุคคลอ ืน่ หร อื ไม่ หร อื เม ือ่ ฉันต อ้ งการแก ้
ปญ
ั หาข อ้ โต แ้ ยง้ ล่วงหน า้ ?
2.6	ความคุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย
ถ กู อธ บิ ายว่าเป น็ ความคุม้ ครองแบบรอบคอบแต่วา่ มัน
หมายถ งึ อะไร?
3.0 เราด แู ลในเร ือ่ งการโต้แย้งอย่างไร?
3.1 ใครจะด แู ลในกรณ ขี องฉัน ?
3.2 เคลมของฉันจะได ร้ บั การด แู ลอย่างไร?
4.0 ตัวอย่าง
5.0 ใครท ีจ่ ะต้องต ดิ ต่อ
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1.0 ทำ�าไมคุณอาจจะต้องการการประกันภัยน ี ?้
1.1	ฉันม กี รมธรรม์ประกันภัยแบบความรับผ ดิ ต่อบุคคล
อ ืน่ กับท่าน ทำ�าไมฉันต้องซ ื อ้ ความคุม้ ครองแบบ
ความช่วยเหล และป อ้ งกันตัวเองทางกฎหมายด้วย?
		กรมธรรม์ (ทั ง้ สอง) ตอบสนองต่อความเส ีย่ งท ีต่ า่ งกัน
กรมธรรม์ความรับผ ดิ ต่อบุคคลอ ืน่ ของเรา เช่น กรมธรรม์
สำ�าหรับเร อื ประมง, เร อื โดยสารหร อื เร อื เพ ือ่ การดำ�าน ้
�ำ า ป อ้ งกันท่านจากความเส ีย่ งของการเป น็ เจ า้ ของเร อื
ของท่านหร อื การประกอบ การเร อื . กรมธรรม์ข า้ งต น้ ก็
จ่ายค่าใช จ้ า่ ยในการป อ้ งกันตนเองทางกฎหมายท ีเ่ ก ีย่ วข
อ้ งบางส่วน.
		การประกันภัยแบบความช่วยเหล อื และป อ้ งกันตนเอง
ทางกฎหมายถ กู ค ดิ ว่าเป น็ ประกันภัยคุม้ ครองการโต แ้ ย ้
งบ่อยๆ เพราะ มันคุม้ ครองค่าใช จ้ า่ ยค่าธรรมเน ยี มทาง
กฎหมายและค่าใช จ้ า่ ยอ ืน่ ๆ ซ งึ ่ เก ดิ จากการปฎ บิ ตั งิ านข
องเร อื ของท่าน (เราให ต้ วั อย่าง บางอันในหัวข อ้ ท ี ่ 4).
		โดยปราศจากความคุม้ ครองแบบการช่วยเหล อื และป อ้ ง
กันตัวทางกฎหมายท่านอาจจะต อ้ งจ่ายค่าใช จ้ า่ ยเหล่าน ี
ด้ ว้ ยตัวท่านเอง. ไม่เหม อื นกับกรมธรรม์ประกันภัยแบ
บรับผ ดิ ต่อบุคคลอ ืน่ ของเรา ประกันภัยความช่วยเหล อื
และการป อ้ งกันทางกฎหมายอาจ จะคุม้ ครองค่าใช จ้ า่ ย
ในการต ดิ ตามเร ือ่ งเคลมท ีม่ ตี อ่ บุคคลท ีท่ า่ นเช ือ่ ว่าไม่
ได ท้ �ำ าหน า้ ท ีท่ ีพ่ งึ ม ตี อ่ ท่าน. บ่อยๆท ีบ่ คุ คลเหล่าน ี ้
อาจจะเป น็ ค คู่ า้ ทางสัญญาแต่กค็ ล า้ ยๆกับกรมธรรม์
ประกันภัยแบบความรับผ ดิ ชอบต่อบุคคลอ ืน่ ของเรา
เคลมท ดี ่ แู ลในส่วนท ี เก ีย่ วข อ้ งกับความคุม้ ครองและป ้
องกันตัวทางกฎหมายต อ้ งเก ีย่ วกับเร อื ท ีเ่ อาประกันกับ
คลับและเก ดิ ข ึ น้ จากปฏ บิ ตั กิ ารเร อื .
		เราอยากจะเน น้ ว่าการประกันภัยแบบการช่วยเหล อื และป
อ้ งกันตัวทางกฎหมายไม่ได ค้ ุม้ ครองจำ�านวนเง นิ ท ีเ่ ป น็
หัวใจในข อ้ โต แย ง้ แต่ค ุม้ ครองค่าใช จ้ า่ ยทางกฎหมายท ี ่
เก ีย่ วเน ือ่ งกับความพยายามในการทำ�าให ม้ นั ลุลว่ งไป.

1.2	ความคุม้ ครองน ี เ้ หม อื นกับความคุม้ ครองแบบค่า
ขนส่ง,ค่าปรับทำ�างานล่าช า้ และการป อ้ งกันตัว
(FD&D) ท ีเ่ สนอโดย คลับอ ืน่ หร อื ไม่?
		 ใช่ เราพ จิ ารณาว่าการจั ว่ หัวเร ือ่ งน ี ล้ า้ สมัยและถ กู
ทำ�าให เ้ ข า้ ใจผ ดิ เพราะความคุม้ ครองท ีเ่ ราให น้ ั น้ ครอบ
คลุมกว า้ งขวางกวา ท ีแ่ นะนำ�าโดยการจั ว่ หัวเร ือ่ ง
ตัวอย่างเช่น ความคุม้ ครองน ี ต้ อบสนองกับค่าใช จ้ า่ ยท ี ่
เก ีย่ วเน ือ่ งการต ดิ ตามเร ือ่ งเคลมรวมทั การป อ้ งกันตัว.
1.3	ฉันสามารถใชค้ วามค้มุ ครองแบบความช่วยเหล อื และ
ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายร่วมกับกรมธรรม์แบบกฎของ
คลับของฉันได้หร อื ไม่?
		ไม่ เราให ค้ วามคุม้ ครองแยกต่างหากสำ�าหรับสมาช กิ
แบบกฎของคลับของเรา.
1.4	ฉนั ไม่ม กี รมธรรม์แบบความรับผ ดิ ต่อบุคคลอ ืน่ กับ
ท่าน ฉันสามารถซ ื อ้ ความคุม้ ครองแบบความช่วย
เหล อื และ ป อ้ งกันทางกฎหมายจากท่านได้หร อื ไม่?
		ไม่ได ้ ความคุม้ ครองการช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎ
หมายน ี จ้ ะจัดให ส้ �ำ าหรับสมาช กิ (ผ ูถ้ อื กรมธรรม์) ผ ูซ้ งึ ่
ประกันภัยก เราภายใต ห้ น งึ ่ ในกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ความรับผ ดิ ต่อบุคคลอ ืน่ ของเรา.
2.0 มันคุม้ ครองอะไร?
2.1 มันคุม้ ครองข้อโต้แย้งทุกชน ดิ หร อื ไม่?
		ไม่ แต่มนั สนองต่อบางข อ้ โต แ้ ย ้งซ งึ ่ ม สี าเหตุท ั ว่ ๆไปส่วน
มาก. รายการเต็มของเหตุข อ้ โต แ้ ย ้งถ กู บรรจุไว ้ในกรมธร
รม์และ สามารถพบได บ้ นเว็ปไซค์ของเราท ี ่

www.shipownersclub.com/shipowners-publications.

รายการเหล่าน ี ก้ จ็ ะเป น็ ข อ้ โตแ้ ย ้งเก ยี ่ วข อ้ ง กับค่าเช่าเร อื ,
ส ทิ ธ ใิ นการถอนหร อื ยกเล กิ เช่า, ประเด็นเร อื ่ งของผลการ
ปฎ บิ ตั ิงานท เี ่ ก ยี ่ วกับเร อื ของท่าน, การส่งน ้ ำ�ามัน คุณ
ภาพต่ ำ�า, การซ่อมเร อื โดยประมาทเล นิ เล่อหร อื ไม่เหมาะ
ต่อเร อื ของท่าน, ค่าใช จ้ า่ ยของตัวแทนเร อื , การส ญ
ู เส ยี
ภายใน วงเง นิ หักจำ�านวนแรกตามกรมธรรม์ประกันภัยตัวเร อื
และเคร อื ่ งจักร, ประเด็นเก ยี ่ วกับการก ภัู ้ ยเร อื บางเร อื ่ ง,
ข อ้ โต แ้ ย ้งกับผ ู ้ โดยสารหร อื ล กู เร อื และข อ้ ย่งุ ยากตาม
สัญญาท เี ่ ก ดิ จากสัญญาซ ื อ้ ขายเร อื . กรุณาบันท กึ ว่า
ความคุม้ ครองน ี ้ไม่ได ้คุม้ ครองข โต แ้ ย ้งเก ดิ ข ึ น้ จาก
สัญญาในการต่อเร อื .
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2.2	ค่าธรรมเน ยี มทางกฎหมายรวมอย่ในความคุ
ู
ม้ ครองแบบ
ความช่วยเหล อื และป้องกันตัวทางกฎหมายหร อื ไม่?
		ใช่ ค่าธรรมเน ยี มทางกฎหมายรวมทั ง้ ค่าธรรมเน ยี มของอ
นุญาโตตุลาการหร อื การไกล่เกล ีย่ ได ร้ บั ความคุม้ ครอง
รวมทั ง้ คา ธรรมเน ยี มของผ ูเ้ ช ีย่ วชาญ, ท ีป่ ร กึ ษาและผ ู ้
ประสานงานต ดิ ต่อเม ือ่ ค่าธรรมเน ยี มเหล่าน ี เ้ ก ดิ ข ึ น้
จากข อ้ โต แ้ ย ง้ ซ งึ ่ เรารับ ประกันภัย.
2.3	ถ้าฉันแพ้คด แี ละต้องจ่ายค่าใช จ้ า่ ยของค่ กู รณ ,ี ความ
คุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย
ช่วยได้หร อื ไม่?
		ใช่ ถ า้ การต่อส ู ท้ างกฎหมายไม่เป น็ ผลสำ�าเรจ็ และศาลสั ง่
ให ท้ า่ นจ่ายค่าใช จ้ า่ ยของฝ่ายตรงข า้ ม ความคุม้ ครอง
แบบช่วยเหล อื และ ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายจะสนองต่อค่า
ใช จ้ า่ ยเหล่านั น้ .
2.4	ถ้าฉันแพ้คด แี ละม คี า่ ปรับกำ�าหนดโทษต่อฉัน ความ
คุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย
จ่ายให้ดว้ ยหร อื ไม่?
		 ไม่ กรมธรรม์ ไม่ได ้ถ กู ออกแบบมาเพ อื่ ค่าใช ้จ่ายเหล่านั น้ .
2.5	ฉันสามารถต ดิ ต่อคลับเพ ือ่ ขอคำ�าแนะนำ�าว่าฉันม ี
เคลมท ีห่ นักแน่นต่อบุคคลอ ืน่ หร อื ไม่หร อื เม ือ่ ฉัน
ต้องการแก้ป ญ
ั หา ข้อโต้แย้งล่วงหน้า?
		ใช่ นอกเหน อื จากการจัดการเร ือ่ งเคลม , ความคุม้ ครอง
แบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวของกฎหมายของเรารวม
การบร กิ ารทางดา้ น คำ�าแนะนำ�า ความคุม้ ครองน ี ม้ จี ุ
ดม่งุ หมายท ีจ่ ะใหค้ �ำ าปร กึ ษาและคำ�าแนะนำ�าต่อสมาช กิ
ในโอกาสต น้ ๆเพ ือ่ จะลดประเด็นการเคลม, สนับสนุนการ
ชำ�าระหน ี ห้ ร อื ไดร้ บั การชำ�าระหน ี อ้ ย่างรวดเรว็ ซ งึ ่ จะ
ช่วยในการหล กี เล ีย่ งข อ้ โต แ้ ยง้ ท ีจ่ ะเก ดิ ข ึ น้ .
2.6	ความคุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎ
หมายถ กู อธ บิ ายว่าเป น้ ความคุม้ ครองแบบรอบคอบ
แต่วา่ มันหมาย ถ งึ อะไร?
		หมายความว่าเม ือ่ เราได ร้ บั การร อ้ งขอเพ ือ่ สนับสนุน ,
เราจะตรวจสอบข อ้ เท็จจร งิ ของกรณ นี ั น้ ๆเพ ือ่ ประเม นิ
โอกาสของความ สำ�าเร จ็ ก่อนท ีจ่ ะตกลงอย่างเป น็ ทา
งการท ีจ่ ะสนับสนุนการฟ อ้ งร อ้ งคด คี วาม. ค่าใช จ้ า่ ยทั ง้
หมดในขั น้ ตอนน ี จ้ ะแบกรับโดยเรา. การประเม นิ เบ ื อ้ งต
น้ น ี เ้ ป น็ จุดเด่นทั ว่ ไปของความคุม้ ครองแบบช่วยเหล อื
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และป อ้ งกันตัวตามกฎหมายและเหตุผลเบ ื อ้ งหลัง การ
ประเม นิ น ี ก้ เ็ พ ือ่ ท ีจ่ ะแน่ใจว่าสมาช กิ ไม่ได ้ ใช เ้ วลาและ
ทรัพยากรท ีม่ ีในการไล่ตามทุกรณ ที ี ่ไม่ม คี วามหวังหร อื
ไม่ค ุม้ ค่าทาง เศรษฐก จิ .
		ผ ูเ้ ช ีย่ วชาญประจำ�าสำ�านักงานของเราสามารถตัดส นิ ได ้
อย่างรวดเรว็ ว่า กรณ มี คี วามน่าจะเป น็ ในการสำ�าเรจ็ บ
นพ ื น้ ฐานของ ความรูแ้ ละประสบการณ์ท สี ่ ะสมมาหลายป .ี
2.7 ท่านจ่ายค่าใช จ้ า่ ยทั ง้ หมดหร อื ไม่?
		ไม่ ในส่วนทั ว่ ๆไปตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบความรับผ ดิ
ต่อบุคคลอ ืน่ ซ งึ ่ ท่านม กี บั เรา ม เี ร อื ่ งของเง นิ หักส่วนแรก
ของความ รับผ ดิ หร อื ท รี ่ จู ้ กั กันว่า “ส่วนเก นิ ” จากความ
คุม้ ครอง (excess). ท่านต อ้ งรับผ ดิ ชอบจำ�านวนหน งึ ่ ในส ี ่
(25%) ของค่าใช จ้ า่ ยท ี ่ เก ดิ ข ึ น้ ในส่วนท เี ่ ก ยี ่ วกับเคลมใดๆ
ในกรณ ขี องการโต แ้ ย ้งหร อื การฟ อ้ งร อ้ งจะม เี ง นิ ส่วนแรกอ
ย่างต่ ำ�าท ี ่ 5,000 เหร ยี ญสหรัฐ และส งู สุดท ี ่ 30,000 เหร
ยี ญสหรัฐ (หร อื สกุลเง นิ อ ืน่ ท เี ่ ท่าเท ยี มกัน) , เว้นแต่หนังส ื
อรับรองการประกันภัยกล่าวไว้เป น็ อย่างอ ืน่ .
3.0 เราด แู ลในเร ือ่ งการโต้แย้งอย่างไร?
3.1 ใครจะด แู ลกรณ ขี องฉัน?
		เราม ที นายในสำ�านักงานจำ�านวนหน งึ ่ ซ งึ ่ ประจำ�าในสำ�า
นักงานลอนดอน, ส งิ ค์ โปร์และแวนค เู วอร์ของเราและเรา
จ งึ อย ู่ในสถานะ ท ีจ่ ะตอบสนองต่อความต อ้ งการของ
ท่านในทุกช่วงเวลา. นอกเหน อื จากทนายในท มี ความช่วย
เหล อื และการป อ้ งกันตัวทาง กฎหมายของเรา สมาช กิ ก็
สามารถเข า้ ถ งึ ผ ดู ้ แู ลเร ือ่ งเคลมผ ูม้ ปี ระสบการณ์ท ี ่
สะสมมาหลายป .ี คลับได ร้ บั การสนับสนุนโดย เคร อื ข่าย
ทั ว่ โลกของผ ู ป้ ระสานงานของคลับ รวมทั ง้ ขอบข่ายท ีก่ ว
า้ งขวางของทนาย, อนุญาโตตุลาการ, ผ ู ้ ไกล่เกล ีย่ และผ ู ้
เช ีย่ วชาญ ภายนอกท ีม่ ปี ระสบประการณ์ท ั ว่ โลก.
3.2 เคลมของฉันจะได้ร บั การด แู ลอย่างไร?
		เร ิม่ ต น้ ทนายท ีช่ ว่ ยเหล อื หร อื ป อ้ งกันตัวทางกฎหมายหน
งึ ่ คนหร อื มากกว่าจะถ กู กำ�าหนดเพ อื ่ ด แู ลเร อื ่ งเคลมและ
ตรวจเอกสาร ท ยี ่ ืน่ เพ อื ่ ท จี ่ ะให ้ความเห็นในเร อื ่ งความผ
ดิ ถ กู ของเคลม, ย นื ยันการคุม้ ครองและปร กึ ษาเร อื ่ งหลัก
ฐานอ ืน่ ๆและการวาง ยุทธศาสตร์ จะม กี ารต ดิ ต่อกับฝ่าย
ตรงข า้ มเพ อื ่ จะต่อรองการตกลงใจซ งึ ่ ท่านพ ึงพอใจ.
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		ท มี ให ค้ วามช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมายของ
เราม คี ณ
ุ วุฒ ทิ างกฎหมายและด ว้ ยเหตุน ั น้ ข อ้ โต แ้ ย ง้
หลายกรณ สี ามารถ ดำ�าเน นิ การภายในสำ�านักงาน
ตัวอย่างเช่น ข อ้ โต แ้ ย ง้ ถ กู กำ�าหนดตามกฎหมายอังกฤษ
และข ึ น้ อย กู่ บั London Arbitration ภายใต ้ กฎของ
LMAA (London Maritime Arbitration Association) สา
มารถดำ�าเน นิ ได บ้ นพ ื น้ ฐานของเอกสารเท่านั น้ ,เม ือ่
เหมาะสม , เพ ือ่ หล กี เล ีย่ งความต อ้ งการในการซักพยาน
และเป น็ ผลในการลดค่าใช จ้ า่ ยอย่างมากสำ�าหรับสมาช กิ
และคลับ.
		ถ า้ จำ�าเป น็ ผ ดู ้ �ำ าเน นิ การเร ยี กร อ้ งเคลมจะเล อื กและม ี
คำ�าสั ง่ ต่อทนายหร อื ผ ูเ้ ช ีย่ วชาญภายนอก. เราจะแจง้
สมาช กิ ให ท้ ราบการ ดำ�าเน นิ การในเร ือ่ งท ี ่โต แ้ ย ง้ ตลอด
การดำ�าเน นิ การและทำ�างานร่วมกับสมาช กิ เพ ือ่ รวบรวม
หลักฐานในการสนับสนุนสมาช กิ ใน กรณ ที ีเ่ ก ดิ ข ึ น้ .
4.0 ตัวอย่าง
	ข า้ งล่างน ี ท้ า่ นจะพบกับตัวอย่างของกรณ ตี า่ งๆซ งึ ่ เก ดิ ข ึ น้
หลายร ปู แบบของเร อื ชน ดิ ต่างๆ กรณ ขี า้ งล่างไม่ได ม้ จี ดุ ประ
สงค์ท ีจ่ ะ แสดงรายการอย่างละเอ ยี ดของเคลมท คี ่ ุม้ ครองทุก
ประเภท แต่เพ ยี งให แ้ นวความค ดิ ของความช่วยเหล อื อะไรท ี ่
ท่านคาดว่าจะได จ้ าก เราเม ือ่ ท่านซ ื อ้ ความคุม้ ครองแบบความ
ช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย.
a. ข้อโต้แย้งตามสัญญาเช่าเร
		ล กู คา้ ของสมาช กิ เราท ีเ่ ป น็ ผ ูเ้ ช่าเร อื ระยะยาวม ปี ญ
ั หา
เร ือ่ งการเง นิ และม หี น ี ค้ า้ งค่าเช่าเร อื เป น็ จำ�านวนหลาย
ล้านเหร ยี ญสหรัฐ. นอกจากนั น้ สมาช กิ ยังไดร้ บั เคลมจาก
ผ ู ้ ให บ้ ร กิ ารต่อเร อื จากผ ูเ้ ช่าเร อื สำ�าหรับค่าใช จ้ า่ ยคา้ ง
ชำ�าระจำ�านวนมากกว่า 2 ล้านเหร ยี ญสหรัฐ. ความ
คุม้ ครองแบบความช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย
ของสมาช กิ ไดจ้ า่ ยค่าธรรมเน ยี มของทนายในแปดเขตอำ�า
นาจศาลท ีต่ า่ ง กัน. ผลของความสำ�าเรจ็ แสดงให เ้ ห น็ ว่า
ทรัพย์ของล กู คา้ (ของสมาช กิ ) ถ กู ย ดึ หน่วงเพ ือ่ เป น็ หลัก
ประกันสำ�าหรับเคลมของสมาช กิ ต่อ ล กู คา้ , รวมถ งึ กา
รก ูเ้ ง นิ ต่อผ ูเ้ ช่าสำ�าหรับค่าเช่าท คี ่ งคา้ ง.

b. การยกเล กิ สัญญา
		สมาช กิ ของเราตกลงปล่อยเร อื ให เ้ ช่าเป น็ ระยะเวลา 12
เด อื นให ผ้ ูเ้ ช่าผ ูซ้ งึ ่ ยกเล กิ การเช่าก่อนวันส่งมอบ. สมาช กิ
ไดจ้ า่ ยค่าใช จ้ า่ ยเป น็ จำ�านวนพอสมควรสำ�าหรับการ
ทดลองทางทะเล, ใหค้ �ำ าแนะนำ�าในเร ือ่ งของงานท ีจ่ ะ
ต อ้ งทำ�าและว ซี า่ ของล กู เร อื . คลับไดด้ �ำ าเน นิ การเร ือ่ ง
เคลมสำ�าหรับค่าใช จ้ า่ ยทั ง้ หมดท ีเ่ ก ดิ ข ึ น้ ภายใตค้ วาม
คุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวเองทางกฎหมาย
และเม ือ่ การเจรจาฉันท์ม ติ ร ไม่ประสบผลสำ�าเรจ็ , เราก็
กดดันผ ูเ้ ช่าให จ้ า่ ยค่าใช จ้ า่ ยจนสำ�าเรจ็ โดยเร ิม่ อนุญาโต
ตุลาการต่อผ ูเ้ ช่าเร อื .
c. ข้อโต้แย้งกับผ้ ูให้บร กิ ารกับเร
		น ้ �ำ ามันหล่อล ืน่ จากผ ู ้ ให บ้ ร กิ ารกลายเป น็ ไม่เหมาะสม
กับการใชง้ านอย่างสมบ รู ณ์และเป น็ เหตุให เ้ ก ดิ ความเส ยี
หายอย่างใหญ่หลวงต่อ เร อื ของสมาช กิ . คลับร่วมทำ�า
งานกับผ ู ้ ให ป้ ระกันภัยตัวเร อื และเคร ือ่ งจักรและทนายใน
การย ืน่ เคลมต่อผ ู ้ ให บ้ ร กิ ารต่อเร อื . ค่าใช จ้ า่ ย สำ�าหรับ
เจรจาไกล่เกล ีย่ และต่อส ู ท้ างกฎหมายถ กู คุม้ ครองภายใต ้
ความคุม้ ครองแบบช่วยเหลอื และป อ้ งกันตัวตามกฎหมาย.
d. ข้อโต้แย้งท เี ่ ก ดิ จากงานบำ�ารุงรักษาท ปี ่ ระมาทเล นิ เล่อ
		งานซ งึ ่ ทำ�าโดยอ่ เู ร อื นำ�ามาส ู ป้ ญ
ั หาหนักกับน ้ �ำ ามัน
ระบบของเร อื ยอชท์และทำ�าให เ้ ร อื ยนต์เด นิ ทางไม่ได .้
อ่ เู ร อื ปฏ เิ สธความรับผ ดิ ชอบ. คลับแต่งตั ง้ พนักงาน
สำ�ารวจและทนายท อ้ งถ ิน่ เพ ือ่ ประเม นิ ความเส ยี หาย
และไล่ตามเร ือ่ งเคลมสำ�าหรับความเส ยี หายและค่าใช ้
จ่ายท ี ่ เส ยี ไปผ่านหลักส ตู รการฝ กึ หัดการสละเร อื . ความ
เส ยี หายถ กู พบว่าม สี ว่ นมาจากงานท ีท่ �ำ าโดยอ่ เู ร อื และเร
ือ่ งถ กู นำ�ามาส ูผ้ ลสรุปท ีน่ า่ พ พอใจผ่านการปร กึ ษาหาร ื
อกับประกันภัยของอ่ เู ร อื และทนายซ งึ ่ แต่งตั ง้ โดย
คลับ,โดยปราศจากการฟ อ้ งร อ้ งในศาล.
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e.	ข้อโต้แย้งเก ีย่ วกับค่าธรรมเน ยี มเก บ็ โดยผ้ ูให้บร กิ าร
หร อื ผ้ สู ง่ ของต่อเร อื
		เร อื นอกฝ ั ง่ แบบพ เิ ศษของสมาช กิ ถ กู เช่าสำ�าหรับโครง
การท ีอ่ ย่นู อกเหน อื ขอบข่ายของงานท ีท่ �ำ าประจำ�าและ
ภายใตส้ ญ
ั ญาเช่า, ค่าใช ้ จ่ายหร อื ภาษ เี ก ดิ ข ึ น้ ในการ
ย า้ ยเร อื ไปยังประเทศท ีย่ งั สงสัยสามารถเร ยี กค นื ไดจ้ าก
การเช่า. อย่างไรก็ตามเน ือ่ งจากหน่วยงานรัฐได ้ ใช ร้ หัสผ
ดิ พลาดและค่าใชจ้ า่ ยในการยา้ ยตำ�าบลท จี ่ ำ�านวน 100,000
เหร ยี ญสหรัฐท ีถ่ กู จ่ายโดยสมาช กิ กลายเป น็ ข อ้ โต แ้ ยง้
โดยผ ูเ้ ช่าเร อื ผ ูอ้ า้ งว่าเขาควรจะจ่ายเพ ยี งส่วนเด ยี ว.
และเม ือ่ หน่วยงานรัฐนั น้ ย นื ยันความผ ดิ พลาด ทนาย
ท อ้ งถ ิน่ ท ี ่ไดร้ บั การแต่งตั ง้ จากคลับ สามารถช ี แ้ จง
สถานการณ์และประสบผลสำ�าเรจ็ ในการเร ยี กเง นิ ค นื จาก
หน่วยงานรัฐผ่านศาลท อ้ งถ ิน่ . ค่าใช จ้ า่ ยถ กู คุม้ ครองภาย
ใต้ความ คุม้ ครองแบบช่วยเหลือและปอ้ งกันตัวทางกฎหมาย.
f.	ข้อโต้แย้งการจ้างงานหร อื ข้อโต้แย้งอ ืน่ ๆกับล กู เร
อื หร อื ผ้ โู ดยสาร
		เจ า้ ของเร อื ข า้ มฝากสัญชาต อิ งั กฤษเผช ญ
ิ กับเคลมจากล
กู จ า้ งเก่าผ ูซ้ งึ ่ อ้างว่าไม่ได ร้ บั การเล ือ่ นตำ�าแหน่งเน ือ่ ง
จากการแบ่งแยก เช ื อ้ ชาต แิ ละทำ�าให เ้ ก ดิ การละเม ดิ
สัญญาการจ า้ งงาน. เคลมลักษณะน ี ้ ในอังกฤษสามารถ
ก่อให เ้ ก ดิ ความเส ยี หายเป น็ อย่าง มาก เน ือ่ งจากศาล
แรงงานม อี �ำ านาจอย่างไม่จ�ำ ากัดท ีจ่ ะสั ง่ ค่าชดเชยจาก
ความเส ยี หาย. คลับช่วยด ว้ ยหลักฐานท ีร่ วบรวมและ
แต่งตั ง้ ทนายม คี วามรู ้ โดยเฉพาะผ ูซ้ งึ ่ กำ�าหนดข อ้ ต่อส ู .้
ขณะท ีเ่ ราสามารถพ สิ จู น์วา่ ข อ้ อ า้ งไม่เป น็ ความจร งิ และ
ม่งุ มั น่ ต่อการ ต่อส ู ้ ในเร ือ่ งเคลมน ี ้ เราท า้ ยท สี ่ ดุ ได ้
เจรจาการชำ�าระหน ี บ้ นพ ื น้ ฐานการเสนอเล็กน อ้ ยเพ ือ่ ป ้
องกันการซักพยานซ งึ ่ ใช เ้ วลานาน และความเส ยี หายอัน
อาจจะเก ดิ จากการซักพยาน.
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g.	ข้อโต้แย้งกับผ้ ปู ระกันภัยทางทะเล (ยกเว้นคลับ
อ ืน่ ๆ) เก ีย่ วกับจำ�านวนเง นิ ถ งึ กำ�าหนดชำ�าระ
		ระหว่างการสำ�ารวจโดยผ สู ้ �ำ ารวจของสมาคมชั น้ เร
อื ,ระบบขับเคล ือ่ นถ กู พบว่าสกปรก. ความเส ยี หายต่อใบ
จักรเร อื และพ ื น้ ท ี ่ รอบๆถ กู พบ. สมาช กิ เพ งิ ่ เปล ีย่ นผ ู ้
รับประกันภัยตัวเร อื , แต่การสำ�ารวจความเส ยี หายพลาด
ท ีจ่ ะประเม นิ เม ือ่ ความเส ยี หายเก ดิ ข ึ น้ . และเป น็ ผลให
ผ้ ูร้ บั ประกันตัวเร อื ทั ง้ สองไม่ร บั เคลมตามความคุม้ ครอง.
คลับแต่งตั ง้ ตัวแทนทางกฎหมายเพ ือ่ ป อ้ งกันผล ประโย
ชน์สมาช กิ และด ว้ ยว ธิ การใช ค้ วามกดดันต่อประกันภัยทั
ง้ สองเป น็ ผลสำ�าเรจ็ รับเจรจาการชำ�าระหน ี ้ ค่าใช จ้ า่ ยถ
กู คุม้ ครอง โดยความคุม้ ครองแบบช่วยเหล อื และป อ้ ง
กันตัวทางกฎหมาย.
h.	ข้อโต้แย้งเก ีย่ วกับความเส ยี หายต่อเร อื (ซ งึ ่ ความเส
ยี หายต่ �ำ ากว่าค่าเส ยี หายส่วนแรกตามประกันภัยตัว
เร อื และเคร ือ่ งจักร)
		ระหว่างการเด นิ ทางเส น้ ทางปกต ิ เร อื น ้ �ำ ามันขนาดเล็ก
ของสมาช กิ ของเราถ กู ชนโดยเร อื ส นิ ค า้ เทกองซ งึ ่ เด นิ เร
อื ผ ดิ กฎหมาย ป อ้ งกันเร อื โดนกัน. ถ งึ แม ว้ า่ ความเส ยี
หายต่อเร อื ทั ง้ สองม เี พ ยี งเล็กน อ้ ยและไม่ม คี วามเส ยี
หายต่อโครงสร า้ งเร อื , สมาช กิ ได้ จ่ายเง นิ 50,000 ปอนด์เพ
ือ่ ซ่อมและทาส กี ราบเร อื . ค่าใช จ้ า่ ยน ี ต้ กอย ภู่ ายในเง นิ
ส่วนแรกตามกรมธรรม์ตวั เร อื และเคร ือ่ งจักร. คลับช่วยใน
การรวบรวมหลักฐานและค่าทดแทนได ร้ บั ค นื จากพ ี
แอนด์ ไอคลับของเร อื ฝ ั ง่ ตรงข า้ ม.
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i.	ข้อโต้แย้งเก ีย่ วกับการซ ื อ้ หร อื ขายเร อื (บนเง ือ่ นไข
ว่าเร อื ประกันกับคลับในวันท ีท่ �ำ าสัญญา)
		สมาช กิ เข า้ ทำ�าสัญญาท จี ่ ะซ ื อ้ เร อื ปฎ บิ ตั กิ ารสมอจากบร
ษิ ทั อ ืน่ . หน งึ ่ ในเง อื ่ นไขพ เิ ศษเพ อื ่ จะได ร้ บั ความคุม้ ครอง
สำ�าหรับข อ้ โต แ้ ย ้งเก ดิ ข ึ น้ ภายใต ส้ ญ
ั ญาซ ื อ้ ขายนั น่ ค ื
อการประกันภัยแบบความช่วยเหล อื และป อ้ งกันตนเองทาง
กฎหมายต อ้ งเร ิม่ จาก วันเด ยี วกันกับวันทำ�าสัญญา. เม
อื ่ เป น็ ดังนั น้ สมาช กิ ให ส้ ำ�าเนาบันท กึ ข อ้ ตกลงแก่เราก่อน
จะลงนามในบันท กึ ข อ้ ตกลงและท มี ความช่วยเหล อื และป ้
องกันตัวทางกฎหมายจะตรวจสอบมันเพ อื ่ แน่ใจว่าผล
ประโยชน์ของสมาช กิ ได ร้ บั การปกป อ้ ง. เม อื ่ ส งิ ่ น ี ้ได ก้ ระ
ทำ�าลง , สมาช กิ ได ถ้ กู คุม้ ครองสำ�าหรับข อ้ โต แ้ ย ้งใดๆอัน
เก ดิ จากบันท กึ ข อ้ ตกลง. มันพ สิ จู น์วา่ ช่วยเหล อื อย่างมาก
เม อื ่ สมาช กิ พบว่าเคร อื ่ งจักรท ี ไ่ ด ร้ บั การซ่อมโดยเจ า้ ของ
เด มิ ไม่ได ท้ ำ�าอย่างเร ยี บร อ้ ย. ประกันภัยความคุม้ ครอง
การช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมายคุม้ ครองค่าใช ้
จ่ายในการนำ�าเคลมข ึ น้ ส อู่ นุญาโตตุลาการต่อเจ า้ ของเด มิ
สำ�าหรับการผ ดิ ข อ้ ตกลง ในบันท กึ ข อ้ ตกลง. ค่าใช จ้ า่ ยใน
การซ่อมเพ อื ่ บรรเทาความเส ยี หายและความเส ยี หายสำ�าห
รับการไม่ได ้ใช เ้ ร อื ถ กู ได ร้ บั ค นื อย่าง สำ�าเร็จ.
j.	ข้อโต้แย้งเก ีย่ วกับการเฉล ีย่ ภัยทั ว่ ไปและ/หร อื การ
เฉล ีย่ หร อื ค่าธรรมเน ยี มของเฉล ีย่ ภัยโดยเฉพาะ
		ระหว่างการเด นิ ทางในอากาศเลวร า้ ย เร อื ของสมาช กิ ท
ีเ่ ป น็ เร อื ขนส นิ คา้ เทกองขนาดเล็กเก ดิ เคร ือ่ งเส ยี . การ
เฉล ีย่ ภัยได ป้ ระกาศ แต่เจา้ ของส นิ คา้ รายหน งึ ่ พลาดท ี ่
จะจ่ายส่วนของเขาในการเฉล ีย่ ภัยร่วมกัน เง นิ ท คี ่ า้ งม ี
จำ�านวนมากและไม่ม เี หตุผลท ดี ่ ีในการ ปฏ เิ สธการจ่าย.
คลับต ดิ ต่อเจา้ ของส นิ คา้ และเม ือ่ มันปรากฎชัดเจนว่าฝ
ั ง่ ตรงข า้ มจะไม่จา่ ยเง นิ อย่างทันท ,ี ทนายถ กู สั ง่ ให เ้ ร ิม่
กระบวนการทางกฎหมาย. การชำ�าระหน ี ท้ ีน่ า่ พ งึ พอใจถ
กู เจรจาโดยการสนับสนุนของท มี ช่วยเหล อื และป อ้ งกันตัว
เองทางกฎหมาย.
		 กรุ ณาบันท กึ ว่าความคุม้ ครองการช่วยเหล อื และ
ป อ้ งกันตนเองทางกฎหมายค อื การประกันภัยในเร ื ่
องข้อโต้แย้งและไม่ คุม้ ครองค่าใช จ้ า่ ย ซ งึ ่ ตกลงภาย
ใต้กรมธรรม์ตัวเร อื หร อื เคร ือ่ งจักรของสมาช กิ หร ื
อประกันภัยอ ืน่ ๆ

5.0 ใครท ีจ่ ะต ดิ ต่อ
	สำ�าหรับการช่วยและความช่วยเหล อื เก ีย่ วกับเร ือ่ งความช่วยเห
ล อื และป อ้ งกันตัวทางกฎหมาย โปรดต ดิ ต่อหน งึ ่ ในสำ�านักงาน
ของเรา.
กรุงลอนดอน
Mark Harrington
ผ ูจ้ ดั การซ นิ ด เิ คท / ผ ูร้ บั ประกันภัย
โดยตรง: +44 207 423 7107
อ เี มล: mark.harrington@shipownersclub.com
ม อื ถ อื : +44 7876 252359
Skype: mark.harrington83
โทร: +44 207 488 0911
Adam Howe
ผ ูจ้ ดั การ ซ นิ ด เิ ค
โดยตรง: +44 207 423 7184
อ เี มล: adam.howe@shipowners.com
ม อื ถ อื : +44 7917 133671
Skype: adam.howe18
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 ของท อ้ งถ ิน่ อย่างทันท่วงท ี
สามารถหาได จ้ ากผ ู ป้ ระสานงานของเราผ ูม้ รี ายนามท
www.shipownersclub.com/correspondents
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+44 207 480 5806
info@shipownersclub.com
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info@shipowners.com.sg
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