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MARINE CARGO CLAIM FORM
แบบเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนการประกันภัยการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล
IMPORTANT / ข้ อสาคัญ
 The Insured is requested to complete all information as fully and accurately as possible.

ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องที่สุด
 The acceptance of this form is not in itself an admission of liability on the part of the company.
แบบฟอร์มนี้ ไม่ถือว่าเป็ นการยอมรับผิดจากบริ ษทั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ของฝ่ าย
สิ นไหมทดแทน
INFORMATION OF INSURED / รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย
Policy Number:
(กรมธรรม์เลขที่) *must be filled in
Name of Insured:
ชื่อผูเ้ อาประก ันภัย
Address:
(ที่อยู่)
Telephone / Fax:
(โทรศัพท์ /โทรสาร) *must be filled in

Broker / Agent:
(นายหน้า /ตัวแทน)

Email:
(อีเมล) *must be filled in

PARTICULARS OF CARRIAGE / รายละเอียดการขนส่ งสินค้ า
1. Subject-Matter Insured / Description of Interest:
(รายละเอียดของสิ นค้าที่เอาประก ันภัย) *must be filled in
2. (a) Name of carrying vessel / air freight:
(ชื่อเรื อ / เครื่ องบิน หรื อยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ในการขนส่ ง)
(b) If goods transshipped, name of original vessel / air freight:
(ถ้ามีการขนถ่ายสิ นค้า โปรดระบุ ชื่อเรื อ / เครื่ องบิน หรื อยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายสิ นค้า)
(a) Shipment and destination:

3. Port or airport of:
(ชื่อเมืองท่า หรื อท่าอากาศยาน)

(ที่ๆมีการขนสิ นค้าขึ้นและจุดหมายปลายทาง)
(b) Transshipment, If any:

(ในกรณีที่มีการขนถ่ายสิ นค้า โปรดระบุ)
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4. Date of arrival to port / airport:
(วันที่สินค้าถึงท่าเรื อ/ท่าอากาศยาน) *must be filled in
5. Date of delivery to final destination or warehouse:
(วันที่สินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรื อโกดัง)

PARTICULARS OF LOSS OR DAMAGE / รายละเอียดความเสียหาย
1. Date, time and place of loss:
(วัน/ เวลา สถานที่ ที่เกิดความเสี ยหาย)
2. Date and time when the loss was discovered and by whom?
(วัน/เวลา ที่พบเห็นความเสี ยหาย และนามผูพ้ บเห็น)
3. The nature and extent of loss:
(design code ,quantities and price)
รายละเอียดความเสี ยหาย
(โปรดระบุรายการ จานวน และราคา)
*must be filled in
4. Estimated the amount of loss:
(จานวนเงินเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน (โดยประมาณ)) *must be filled in
5. What other steps have been taken for the recovery of loss?
(ท่านได้ดาเนินการเรี ยกร้องจากผูก้ ระทาความเสี ยหายหรื อไม่)
ATTACHMENT (S) / เอกสารแนบประกอบการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
Original Policy or Certificate of Insurance (ต้นฉบับ กรมธรรม์ประก ันภัย)
Original or copy invoices (plus packing list if any) (ต้นฉบับ หรื อสาเนาใบแจ้งราคาสิ นค้า และใบกาก ับหีบห่อ)
Original or copy Bill of Lading and/or other receipt/contract of carriage (ต้นฉบับ หรื อสาเนาใบตราส่ ง และ/หรื อ สัญญาการรับขนส่ งสิ นค้า)
Survey report / Wharf survey note / Short landed note / DMC (ใบรายงานการสารวจความเสี ยหาย หรื อเอกสารอื่นที่แสดงรายละเอียดความเสี ยหาย
Correspondence exchanged with the carriers and other parties regarding their liability for the loss or damage
(หนังสื อโต้ตอบก ับผูร้ ับขนส่ ง และบุคคลอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องก ับความรับผิดต่อการสู ญหายหรื อความเสี ยหาย)
Any other documentary evidence to show the extent of loss or damage in cases where no survey is required / Photographs
(เอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ ที่ระบุจานวนความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ในกรณี ที่ไม่มีการสารวจภัย และ/หรื อ รู ปถ่ายที่เกีย่ วข้อง)
Others (please specify):
(เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ))
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DECLARATION
I/We hereby declare that the above statements are fully and truly made to the best of my/our knowledge and belief
ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องเป็ นความจริ งตามที่ขา้ พเจ้า/เราได้ทราบมาและเชื่อว่าเป็ นดังนั้นทุกประการ
Insured’s Signature
(ลายมือชื่อผูเ้ อาประก ันภัย)

Date
(วันที่)

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED IN CASE OF LOSS OR DAMAGE
1. Take all reasonable measures to minimize loss or damage and to avert further loss or damage.
2. Inspect goods immediately. Even if loss or damage is only suspected do not give a clean receipt but mark documents (e.g. shipping documents) by stating
extent of damages suspected or noticed. When delivery is made by container ensure that the container and its seals or locks are examined immediately by
the responsible officials of the shipowners or the carrier. If the container is delivered damaged or with seals or locks broken or missing or with seals or locks
other than stated in the shipping documents, clause the delivery receipt accordingly stating the assumed loss or damage and retain all defective or irregular
seals and locks for subsequent identification.
3. Secure rights of recovery from third parties. Shipowners, other carriers, forwarding agents, warehouses, customs and port authorities must be requested
to attend a survey, asked to inspect/certify the loss or damage, and held liable in writing where loss or damage is apparent – before taking delivery of the
goods. Where loss or damage is subsequently not apparent at the time of delivery – immediately upon discovery of said loss or damage. Such notice should
include an invitation to the carrier to inspect the damage. The primary necessity is to preserve rights against any guilty party prior to making a claim on the
insurer.
4. Immediately contact the Claims Survey Agent named in the policy.
5. Immediate notice of claim must be given to the insurer. A full set of the above requested documents must be submitted in order to expedite prompt
settlement of claims.
Failure to comply with these instructions may prejudice any claim under the policy

ข้ อแนะนาในกรณีที่เกิดการสู ญหายหรือความเสียหาย
1. ผูเ้ อาประก ันภัยจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และเหมาะสม ในการพยายามหาทางบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
2. ตรวจสอบสิ นค้าทันที หากสิ นค้าถูกนาส่ งมอบแก่ตนในสภาพที่ควรสงสัยว่าอาจมีความเสี ยหายเกิดขึ้นได้ ผูเ้ อาประก ันภัยจะต้องไม่ล งนามรั บสิ นค้าว่ า
รับมาในสภาพเรี ยบร้อย แต่ตอ้ งลงนามรับโดยมีเขียนกาก ับว่า รับมาในสภาพที่ชารุ ดเสี ยหายโดยให้รายละเอียดประกอบที่เป็ นจริ งถ้าสิ นค้าบรรจุ ในตูค้ อน
เทนเนอร์ ต้องให้เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบตรวจสอบดูว่า สลักที่ ใช้ปิดผนึ กประตูคอนเทนเนอร์ (SEAL) ต้องอยู่ในสภาพดี ถ้า SEAL มีรอยช ารุ ดหรื อถู ก
ทาลาย หรื อไม่ตรงก ับเอกสารการขนส่ ง จะต้องระบุสภาพที่พบเห็นดังกล่าวในใบรับของและเก็บ SEAL ที่ผิดปกติดงั กล่าวไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง
3. เรี ยกร้องจากคู่กรณี อันได้แก่บริ ษทั เรื อ, ผูร้ ับขนสิ นค้า, ตัวแทนของผูร้ ับผิดชอบดูแลสิ นค้า, เจ้าของโกดังสิ นค้า, กรมศุลกากร และการท่าเรื อฯ ให้มีการ
สารวจความเสี ยหายทันที ในกรณี ที่ผเู ้ อาประก ันภัยพบว่าน่าจะมีความเสี ยหายเกิดขึ้นต่อสิ นค้า และทาหนังสื อเรี ยกร้ องทันทีเมื่อพบความเสี ยหายที่เ กิดขึ้น
หากทาการรับมอบสิ นค้าแล้วโดยที่สินค้าไม่ปรากฏร่ องรอยว่าจะมีความเสี ยหายเกิดขึ้นขณะรับมอบ แต่ภายหลังเกิดความเสี ยหาย ผูเ้ อาประกนั ภัยจะต้องรี บ
ทาหนังสื อแจ้งไปยังบริ ษทั เรื อ หรื อผูร้ ั บขนสิ นค้าให้เข้ามาสารวจความเสี ยหายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเรี ยกร้องจากคู่กรณี ให้รับผิดชอบเบื้ องต้น ก่อน
ดาเนินการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประก ันภัย
4. ผูเ้ อาประก ันภัย จะต้องแจ้งตัวแทนบริ ษทั สารวจภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประก ันภัยการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล เพื่อทาการสารวจความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
5. ผูเ้ อาประก ันภัย จะต้องติดต่อบริ ษทั ประก ันภัยโดยทันทีนบั จากวันที่เกิดความเสี ยหาย พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น เพื่อให้บริ ษทั ประก ันภัย
สามารถพิจารณาการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างรวดเร็ ว
*การไม่ ปฏิบตั ติ ามข้ อแนะนาข้ างต้น อาจเป็ นเหตุให้ บริษทั ประกันภัยสามารถปฎิเสธการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน*

3/3

