คําแนะนําการเอาประกันภัยทางทะเลและขนสง
ทําไมตองมีการประกันภัยทางทะเลและขนสง
การประกันภัยทางทะเลและขนสง เป็นการประกันภัยสินคา , ตัวเรือ หรือทรัพยสินในระหวางการขนสงจากผูขายในประเทศหนึ่ง
โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย หรือทางพัสดุไปรษณีย ไปยังผูซื้ออีกประเทศหนึ่ง ซึ่งในระหวางการขนสงอาจจะมีภยันตรายทําให
สินคาเสียหายหรือสูญหาย ทําใหผูซื้อ / ผูขาย ตองสูญเสียรายได จึงจําเป็นตองหาผูมารับประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ประโยชนของการทําประกันภัยทางทะเลและขนสง
เป็นการโอนความเสี่ยงภัยของสินคาหรือทรัพยสินที่อาจเกิดขึน้ ในระหวาง การขนสงจากผูซื้อ และผูขาย ไปใหผูรับ
ประกันภัย โดยไมตองกังวลวาเมื่อสินคาเสียหายจะมีผูรับผิดชอบหรือไม
เป็นการสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศใหเจริญกาวหนา เนื่องจากธุรกิจนี้มีการสงสินคาจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่ง
ระยะทางในการขนสงมักจะไกล ภยันตรายมีมาก ถาผูทําการคาไมมีผูมาชวยรับความเสี่ยงภัยในสินคาแลว อาจตัดสินใจไมทําการคากับ
บางประเทศก็ได ดังนั้น การที่บริษัทประกันภัยมาชวยรับภาระความเสี่ยงดังกลาว จึงทําใหกิจการการคาระหวางประเทศเจริญกาวหนาขึ้น
3. หลักพิจารณากอนตัดสินใจเลือกซื้อหรือทําประกันภัยทางทะเลและขนสง
ผูที่จะทําประกันภัยทางทะเลและขนสง ควรพิจารณารายละเอียดตางๆ ดังนี้
• เงื่อนไขความคุมครอง เงื่อนไขแตละขอกําหนดใหความคุมครองในขอบเขตมากนอยแตกตางกันไป
• ขอยกเวน มีการระบุขอยกเวนความคุมครอง ที่ผูรับประกันภัย ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
• ขอยกเวนบางกรณีสามารถทําสัญญาใหความคุมครองตกลงกันเป็นพิเศษได
• จํานวนเงินเอาประกันภัย
• อัตราเบี้ยประกันภัย
4. ซื้อประกันภัยทางทะเลและขนสง...อยางไรใหคม
ุ คา
ในการทําสัญญาประกันภัยทางทะเลและขนสง กอนทําประกันควรพิจารณาถึงสินคาที่ทําประกันวามีความเสี่ยงภัยชนิดใด เสนทางที่ทํา
การขนสงวาระหวางการขนสงจะมีการเสี่ยงภัยประเภทใด ตัวเรือทีท่ ําการขนสง โดยอาจจะดูจากอายุเรือ หรือประวัติเรือ แลวนํามา
พิจารณาวาควรจะเลือก เงื่อนไขความคุมครองแบบใดจึงจะเหมาะกับการเสี่ยงภัยของสินคาที่เอาประกันภัย และนอกจากนี้ผูที่จะทํา
ประกันภัยควรปฏิบัติตามระเบียบของการประกันภัย คือ ตองเปิดเผยความจริงที่เป็นเนื้อหาสาระสําคัญ ในการขอเอาประกันภัย ใหผูรับ
ประกันภัยทราบและผูที่จะทําประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในสินคาที่จะทําประกันภัยเมื่อตัดสินใจเลือกเงื่อนไขความคุมครองแลว แต
ขอมูลในการทําประกันภัยยังไมครบถวน สามารถใหบริษัทประกันภัยใหความคุมครองไดโดย
1. ออกหนังสือคุมครองชั่วคราว (Cover Note) สามารถคุมครองสินคาลวงหนาไดภายใน 30 วันหลังจา ที่มกี ารซื้อสินคา
หรือเปิด Letter of Credit บริษัทประกันภัย สัญญาประกันภัยจะออก(กรมธรรม)ใหผูเอาประกันภัยภายหลัง เมื่อมีขอมูล
ในการทําประกันครบถวน
2. กรมธรรมแบบเปิด (Open Policy) เหมาะสําหรับผูเอาประกันภัยที่มีการนําเขา / สงออก จํานวนมาก และ
เดือนละหลายครัง้ เพื่อใหมั่นใจวาทุก ๆ ครั้งที่มีการนําเขา / สงออกจะไดรับความคุมครองทันที
5. สิ่งที่ควรรูกอนตัดสินใจทําประกันภัยทางทะเลและขนสง
ในการทําสัญญาประกันภัยทางทะเลและขนสง จําเป็นตองทราบ หลักการเบื้องตนที่สําคัญ คือ
1.

• สวนไดเสียที่เอาประกันภัยได
ผูเอาประกันภัยหรือเจาของสินคา จะตองมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ผูเอาประกันภัย จะไดรับประโยชนจากการที่วัตถุนั้น
ยังคงอยูในสภาพดีหรือไมเสียหาย และจะเสียผลประโยชน และสิทธิอนั พึงมีไดเมื่อวัตถุนั้น ตองบุบสลาย หรือเสียหายไป
• เงื่อนไขความคุมครอง
กอนทําประกันภัยทางทะเล ผูที่จะทําประกันภัยควรรูวาในแตละเงื่อนไขความคุมครอง ใหความคุมครองอะไรบาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) Institute Cargo Clauses (A) หรือ ICC (A)
คุมครองความเสีย่ งภัยทุกชนิดที่จะกอใหเกิดความสูญหาย หรือเสียหายตอวัตถุที่เอาประกันภัย แตจะตองเกิดขึ้นโดยเหตุ
สุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน
(2) Institute Cargo Clauses (B) หรือ ICC (B)
1. ความสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตูมาจาก
1.1 เพลิงไหมหรือการระเบิด
1.2 เรือเกยตื้น จมหรือพลิกคว่ํา
1.3 ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ํา ตกสะพาน หรือตกราง หรือชนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น
1.4 เรือหรือยานลําเลียงชนหรือโดนกับวัตถุภายนอก นอกจากน้ํา
1.5 ขนถายสินคาที่ทาเรือหลบภัย
1.6 แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟาผา
2. ความสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตุมาจาก
2.1 การเสียสละในความเสียหายเพื่อสวนรวม
2.2 การโยนทิ้งทะเลหรือน้ําซัดตกทะเล
2.3 น้ําในทะเล ทะเลสาบหรือแมน้ํา เขาไปในเรือ ระวางเรือ ยานพาหนะ ตูคอนเทนเนอร รถยกหรือสถานที่เก็บสินคา
3. ความเสียหายโดยสิ้นเชิงทั้งหีบหอ ซึ่งตกจากเรือ หรือตกขณะขนขึ้นหรือขนลงจากเรือ (3) Institute Cargo Clauses (C)
หรือ ICC (C)คุมครองภัยเหมือนกับ ICC (B) ยกเวน
1. แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟาผา , น้ําซัดตกทะเล
2. น้ําทะเล น้ําทะเลสาบ หรือน้าํ ในแมน้ํา เขาไปในเรือ ระวางเรือ ยานพาหนะ ตูคอนเทนเนอร รถยกหรือสถานที่เก็บสินคา
3. ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงทั้งหีบหอ ซึ่งตกจากเรือหรือตกขณะขึน้ หรือขนลงจากเรือ
• ขอกําหนดยกเวน
ขอกําหนดยกเวนความคุมครองอันเป็นมาตรฐาน ยึดเป็นหลักการของการจํากัดความคุมครอง ตามขอกําหนด 4 ,5 , 6 และ 7
ขอกําหนดขอ 4 ขอกําหนดยกเวนทั่วไป ไดแก
ความสูญเสียหรือเสียหาย หรือคาใชจายจากการจงใจกระทําของผูเอาประกันภัย , การรั่วไหลหรือสูญเสียน้ําหนักตามปกติ , ความสูญเสีย
อันมีสาเหตุจากการจัดเตรียมหรือหีบหอไมเหมาะสม , ความเสียหายเกิดจากตัวสินคาเองหรือธรรมชาติของสินคา , ความเสียหายจาก
การลาชา , ความเสียหายจากการลมละลายของเจาของเรือ , ความเสียหายจากการใชอาวุธสงคราม ปรมาณูหรือนิวเคลียร
ขอกําหนดขอ 5 ขอกําหนดยกเวนสภาพไมพรอมออกทะเลและความไมเหมาะสมในการ ขนสงสินคา

ขอกําหนดขอ 6 ขอกําหนดการยกเวนภัยสงคราม
ขอกําหนดขอ 7 ขอกําหนดการยกเวนภัยการนัดหยุดงาน
• การเริ่มตนและสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยการขนสงสินคา
การเริ่มตนและสิน้ สุดของสัญญาจะเกี่ยวของกับขอกําหนดขอ 8 - 10 ของ ICC
1. การประกันภัยนี้เริ่มคุมครองเมื่อสินคาที่เอาประกันภัยเคลื่อนยายออกจากคลังสินคา หรือสถานที่เก็บสินคาที่ไดระบุชื่อไวในสัญญา
ประกันภัยเพื่อวัตถุประสงคของการบันทึกขึน้ ไปบนยานพาหนะทีใ่ ชสําหรับเริ่มตนการขนสงตอเนือ่ งตลอดเสนทางการขนสงตามปกติ และ
สิ้นสุดเมื่อ
1.1 เสร็จสิ้นการขนถายจากพาหนะขนสง ณ คลังสินคาของผูรับสินคา หรือสถานทีเ่ ก็บสุดทาย ณ ปลายทางที่ระบุในสัญญา
ประกันภัย
1.2 เสร็จสิ้นการขนถายจากพาหนะขนสง ณ คลังสินคา หรือสถานที่เก็บสินคาอื่นไมวาจะกอนถึง หรือ ณ ปลายทางที่ระบุใน
สัญญาประกันภัยซึ่งผูเอาประกันภัยเลือกใช เป็น
1.2.1 ที่เก็บสินคานอกเหนือเสนทางขนสงตามปกติ หรือ
1.2.2 ที่จัดสรรหรือแจกจายสินคา หรือ
1.2.3 เมื่อครบ 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถายขางลําเรือ จากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง แลวแตวาเหตุการณใดเกิด
กอน
2. ถาหลังจากการขนถายจากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง แตกอนระยะเวลาสิ้นสุดประกันภัย สินคาถูกสงตอไปปลายทางอื่นนอกจากที่
ระบุในสัญญาประกันภัยถือวาการประกันภัยนี้สนิ้ สุดตามที่กําหนดขางตนจะไมขยายความคุมครองการขนสงไปยังสถานที่อนื่ ทีไ่ มไดระบุไว
3. การประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับ ในระหวางที่มีความลาชา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของผูเอาประกันภัย การออกนอกเสนทางเปลี่ยน
ถายเรือใหมโดยถูกบังคับ จะตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบทันที และขอขยายเวลาความคุมครองออกไป (ในขณะที่การประกันภัยยังมี
ผลบังคับอยู โดยอาจจะตองจายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ถาผูรับประกันภัยเห็นชอบ)
6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...ที่ผซู อื้ ประกันภัยทางทะเลและขนสงควรทราบ
• ควรเลือกเงื่อนไขความคุมครองใหเหมาะสมกับประเภทสินคา
• ควรระบุใหสัญญาประกันภัยมีผลคุมครองตลอดเสนทางขนสง
• พิจารณาดูวาการซื้อขายสินคา เป็นเงื่อนไขแบบใด ในกรณีสงออกจะตองตรวจดู เงื่อนไข Letter of Credit
ที่ผูซื้อระบุมาวาใหใชเงื่อนไขความคุมครองแบบใด
• ควรทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศ โดยเฉพาะการนําเขา เป็นการสงวนเงินตราไวในประเทศ
และถากรณีสินคาเสียหาย ขั้นตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน จะสะดวกรวดเร็วกวา
• เตรียมขอมูลสําหรับการเอาประกันภัยใหครบถวน แจงบริษัทประกันภัยเพื่อออกกรมธรรม(สัญญาประกันภัย)
7. องคประกอบในการรับประกันภัย
• ประเภทของสินคา
• ความมั่นคงแข็งแรงในการบรรจุหีบหอ
• ยานพาหนะที่ใชขนสง เชน เรือที่ใชบรรทุก (ถาเรือมีอายุมากกวา 15 ปี ตองคิดราคาสูงขึ้นตามอายุปี)

• เสนทางการขนสงและสภาพของเมืองทา
• จุดหมายปลายทาง
• สภาพภูมิอากาศ
• ประวัติของผูเอาประกันภัย (ประวัติความเสียหาย)
• เงื่อนไขในการคุมครอง หรือภัยที่รับเสี่ยง
8. การทําประกันภัยทางทะเลและขนสงกับบริษัท ไชนาอินชัวรันส (ไทย) จํากัด
เอกสารสําคัญเพื่อขอติดตอทําประกันภัยทางทะเลกับบริษัท ไชนาอินชัวรันส (ไทย) จํากัด มีดังนี้
• ใบกํากับสินคา (Invoice)
ผูนําเขา (Import) เงื่อนไขการซื้อขายสินคาเป็น FOB, C&F
ผูสงออก (Export) เงื่อนไขการซื้อขายสินคาเป็น CIF
• ใบตราสงสินคา (Bill of Lading) สําหรับทางเรือและ (Air Way Bill) สําหรับทางอากาศ
• ใบตราสารที่ธนาคารออกให (Letter of Credit) L/C
• รายการบรรจุหีบหอ (Packing List)
• ใบคําขอเอาประกันภัย
ในการขอทําสัญญาประกันภัยขนสงในประเทศ ผูเอาประกันภัยตองเปิดเผยขอเท็จจริง ขอความสําคัญใน
ใบคําขอเอาประกันภัยการขนสงในประเทศมีดังนี้
1. ชื่อของผูเอาประกันภัยและประเภทธุรกิจ
2. รายละเอียดของทรัพยสินที่เอาประกันภัย เชน จํานวน การบรรจุหีบหอ
3. ชนิดของยานพาหนะที่ใชในการขนสง ไดแก ทะเบียนรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต
4. จํานวนเงินเอาประกันภัยตอเที่ยว
5. มูลคาของทรัพยสิน (กรณีทที่ รัพยสินมีมูลคามากหรือนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย)
6. ชื่อเจาของยานพาหนะหรือผูขนสง
7. ระยะเวลาคุมครองกี่วัน วันทีเ่ ริ่มตนและวันสิ้นสุดวันที่เทาไร
8. สถานที่เริ่มตนการคุมครองอยู ณ ที่ใด สิ้นสุดการคุมครอง ณ ทีใ่ ด
9. ประเภทของภัยที่ตองการใหคมุ ครองมีอะไรบาง
10. วันที่ขอทําสัญญาประกันภัย
11. ชองลงลายมือชื่อ ของผูเอาประกันภัยเป็นหลักฐานของการทําประกันภัย
9. ขอแนะนําในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย และ หรือความเสียหายที่อาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูที่รับผิดชอบเกี่ยวของได เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชนในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย และ/หรือตัวแทนของผูเอาประกันภัย พึงจะตองปฏิบัติดังนี้
1. สํารวจสภาพสินคาในทันทีทุกครั้งกอนรับมอบสินคา

2. ถาพบสินคาเสียหาย/สูญหาย ใหผขู นสง/ผูรับฝากสินคา ออกหลักฐานระบุความเสียหายหรือทําเป็นหมายเหตุลงในใบรับ
สินคา
3. กรณีขนสงดวยตูลําเลียง (Container) ตองตรวจวา ตูลําเลียง และ Seal มีสภาพเรียบรอยสมบูรณ ถาตูลําเลียงหรือ
Seal เสียหาย/สูญหาย หรือเป็น Seal อื่นตองแจงผูที่เกี่ยวของไวเป็นหลักฐาน
4. ยื่นหนังสือเรียกรองใหผขู นสง/ผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบชดใชคาเสียหายทันที
5. กรณีไมพบความเสียหายขณะรับมอบ แตพบในภายหลังตองทําหนังสือแจงผูที่เกี่ยวของภายใน 3 วันนับจากวันรับมอบ
สินคา
6. ในทุกกรณีเมือ่ พบสินคาเสียหาย/สูญหาย รีบแจงใหผูรับประกันภัยทราบในทันทีนอกจากนี้ การจัดเตรียม และสงมอบ
หลักฐาน และเอกสารประกอบในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนทีค่ รบถวนจะชวยให การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน
สามารถดําเนินการไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
10. หลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
1. หนังสือเรียกรองคาสินไหมทดแทน (Claim Bill)
2. ตนฉบับกรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสง (Original Marine Insurance Policy)
3. ใบกํากับสินคาและใบแสดงการบรรจุหีบหอ (Invoice & Packing List)
4. ใบตราสงสินคา (Bill of Lading)
5. หลักฐานแสดงความเสียหาย เชน Survey Report, Wharf Survey Note,Shortlanded Cargo List
6. หลักฐานหรือเอกสารประกอบอื่นๆ เชน Charter Party, Sale Contract, StowagePlan
7. สําเนาหนังสือเรียกรองคาเสียหายถึงผูขนสง/ผูที่เกี่ยวของพรอมหนังสือตอบจากผูขนสง/ผูที่เกี่ยวของในความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น

