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ความค ุม้ครองการชว่ยเหลอืและการปอ้งกนัตวัทางกฎหมายน ี ้ เป น็การค ุม้ครองเพ ิม่เต มิท ีอ่อกแบบเพ ือ่ประกอบกบั ขอบเขตของกรมธรรม ์
ความรบัผ ดิของเร อืท ีเ่ราจดัใหส้ ำาาหรบัเร อืประมง, เร อืโดยสารขนาดเลก็และอ ืน่ๆ. การค ุม้ครองน ี ข้ ึ น้ อย่กูบัวธิ ปีฏ บิตั ขิองเคลม, ขอ้จำาากดั, 
คำาาจำาากดัความและขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผ ดิซ ึง่จะกลา่วถดัไปน ี .้ เราเสนอความค ุม้ครองเก ีย่วกบัความชว่ยเหลอืและ
ปอ้งกนัตวัทางกฎหมายน ี ต้า่งหากส ำาาหรบัสมาช กิผ ูถ้อืกรมธรรม ์ ซ ึง่ได รบัความค ุม้ครองภายใตก้ฎของคลบัแบบดั ง้เดมิของเรา. 

ความค ุม้ครองน ี จ้ะค ุม้ครองคา่ใช จ้า่ยในการป อ้งกนัตวัหร อืการต ดิตามการโต แ้ย ง้ท ีเ่ก ดิข ึ น้จากการปฏ บิตั กิารของ เร อื. ความค ุม้ครองโดย
เฉพาะน ี จ้ะครอบคลมุถ งึคา่ธรรมเน ยีมของทนาย, ท ีป่ร กึษา, ผ ูต้ ดิตอ่ประสานงานและผ ู ้ เช ีย่วชาญอ ืน่ๆ การเร ยีกร อ้งส ทิธ หิร อืการป อ้งกนั
ตวัท ี ่ไมส่ ำาาเร จ็อาจเป น็ผลให ศ้าลส ั ง่ให ท้า่นจา่ยคา่ใช จ้า่ยของฝ ั ง่ ตรงข า้ม. ความค ุม้ครองเก ีย่วกบัความชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทาง
กฎหมายทางทะเลสามารถให ค้วามค ุม้ครองคา่ ใชจ้า่ยดงักลา่วได.้ 

ความค ุม้ครองเก ีย่วกบัการชว่ยเหลอืและการป อ้งกนัตวัทางกฎหมาย เป น็รปูแบบท ีร่อบคอบของการประกนัภยั ซ หมายถ งึเรามองถ งึการคาด
การณข์องความส ำาาเรจ็และขนาดท ีเ่ก ีย่วขอ้งของจำาานวนเง นิของขอ้โตแ้ยง้ กอ่นท ีเ่ราจะ ตกลงท ีจ่ะสนบัสนนุการดำาาเน นิการฟ อ้งร อ้งใดๆ.

ความค ุม้ครองของทา่น

ความค ุม้ครองและการจำาากดัความค ุม้ครองท ีเ่ราจดัให จ้ะกำาาหนดในหนงัส อืรบัรองการประกนัภยัของทา่นและจะนำาา มาใช ต้อ่เร ือ่งเคลม, ข อ้
โต แ้ย ง้หร อืการดำาาเน นิการดงัตอ่ไปน ี ;้ 

1.  ภายใต ้ข ้อตกลงการเชา่ใดๆ หร ือสญัญาใดๆ รวมถ ึงเร ือ่งเคลม
และข ้อโต ้แย ้งเก ีย่วกบัคา่ธรรมเน ียมการ เชา่, ความเส ียหายทาง
การช ำาาระบญัช ี, การชกัช ้า, การหกัเง ินท ีต่ ้องจา่ยให ้ทา่น, การ
เส ียหายหร ือความ ไมส่ามารถ, ความเร ็ว, การปฏ ิบตั ิให ้เก ิดผล
สำาาเร ็จหร ือรายละเอ ียดการปฏ ิบตั ิงานของเร ือของทา่น, ความ 
ปลอดภยัของทา่เร ือและคำาาส  ่ังอ ืน่ๆตอ่เร ือของทา่น

2.  เก ีย่วกบัการดำาาเน นิการหร อืย นืยนัของส ทิธ ิใดๆเก ดิข ึ น้ภา
ยใต ข้ อ้ตกลงการเชา่ใดๆหร อืสญัญาอ ืน่ รวมถ ส ทิธ ขิองการ
ยกเล กิหร อืส ทิธ เิพ ือ่ท ีเ่กบ็ทรพัยส์ นิท ีเ่ป น็ของบคุคลอ ืน่
จนกวา่หน ี จ้ะม กีารช ำาาระและเคลม เก ดิจากการกระทำาาน ี ้

3. เก ีย่วกบัการยกเล กิของสญัญาเชา่เร อืหร อืสญัญาอ ื น่

4.  เก ีย่วกบัการส ญูหายของ, เส ยีหายตอ่หร อืการย ดึหนว่งตอ่เร อื
ของทา่น

5.  เก ีย่วกบัการจดัหาน ้ ำาามนั, วสัดหุร อือปุกรณห์ร อืส ิง่จำาาเป 
น็อ ืน่ๆท ีม่ คีณุภาพด อ้ย, ไมน่า่พ งึพอใจหร อืไม่ เหมาะสม

6.  ส ำาาหรบัการซอ่มท ีป่ระมาทเล นิเลอ่หร อืไมเ่หมาะสมหร อืการ
เปล ีย่นแปลงตอ่เร อืของทา่น

7.   เก ีย่วกบัและสว่นท ีเ่ก ีย่วข อ้งกบัคา่ใช จ้า่ย, การช ำาาระเง นิ, 
การทำาาบญัช ีได ร้บัจากตวัแทนเร อื, กรรมกร, ผ สง่อาหาร, นาย
หน า้, ศลุกากร, ทา่เร อืหร อืหนว่ยราชการอ ืน่หร อือ ืน่ๆท ีเ่ก 
ีย่วข อ้งกบัการดำาาเน นิการ, การ จดัการและการปฏ บิตั กิารของ
เร อืทา่น

8.  เก ีย่วกบัจำาานวนเง นิท ีถ่ งึกำาาหนดช ำาาระจากหรอืตอ่ผ ูร้บั
ประกนัภยัหรอืบคุคลอ ืน่ใดๆ และ/บร ษิทัท ีท่ ำาาธรุกจิ ของการ
ประกนัภยัทางทะเล, อ ืน่ๆนอกจากจำาานวนเง นิท ีค่รบกำาาหนด
ช ำาาระตอ่หร อืจากเรา

9.  เก ีย่วกบับร ิการการก ูภ้ยั, การลากจ ูงซ ึง่ให ้บร ิการโดยเร ือของทา่น

10.  เพ ือ่หร อืตอ่กปัตนั, ล กูเร อืหร อืบคุคลแอบหนตีดิเร อืและ
บคุคลอ ืน่บนเร อืเก ีย่วกบัเร อืของทา่น

11.  อนัเก ีย่วกบัการซ ื อ้หร อืขายของเร อืของทา่น เว น้แตท่า่นม ขี อ้
ตกลงอ ืน่เป น็ลายลกัษณอ์กัษร, การลงนาม การบนัท กึข อ้
ตกลงของการซ ื อ้หร อืขายและวนัท ีเ่ร อืถ กูประกนัคร ั ง้แรกกบั
เราต อ้งเหม อืนกนัเพ ือ่ท ีเ่คลมจะ ไดร้บัการพ จิารณา

12.  อนัเก ีย่วข อ้งกบัการจำาานองของเร อืของทา่น

13.  อนัเก ีย่วข อ้งกบัตวัแทนของทา่นเก ีย่วกบัการส บืสวนอยา่งเป ็
นทางการ, การสอบคด หีร อืการสอบสวนอ ืน่ๆ อะไรกต็ามท ีเ่ก 
ีย่วข อ้งกบัเร อืของทา่น
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ข ึ น้อย ูก่บัเง ือ่นไขข า้งลา่ง, ทา่นจะได ค้วามค ุม้ครองเก ีย่วกบัคา่ใช ้
จา่ยท ีเ่ก ดิข ึ น้ในการได ร้บัคำาาแนะนำาาท ีเ่ก ีย่วข อ้ง กบัเคลม, ข อ้
โต แ้ย ง้หร อืการดำาาเน นิการใดๆท ีก่ลา่วข า้งต น้, รวมถ งึคา่ใช จ้า่ยซ 
ึง่ทา่นอาจต อ้งรบัผ ดิชอบท ีจ่ะจา่ยตอ บคุคลอ ืน่ใดๆส ำาาหรบัเคลม, 
ข อ้โต แ้ย ง้และการดำาาเน นิการน ั น้ๆ

ความค ุม้ครองน ี เ้ป น็ความรอบคอบ

ความค ุม้ครองการชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมายเป น็รปู
แบบความรอบคอบของการประกนัภยั ซ ึง่หมายถ งึ เรามองถ งึสถาน
การณข์องข อ้โต แ้ย ง้และเราม ทีางเล อืกท ีจ่ะตดัส นิใจท ีจ่ะสนบัสน ุ
นทา่นหร อืไม,่ หร อืสนบัสนนุทา่น ตอ่ไปถ า้การโต แ้ย ง้เคยม กีาร
ยอมรบั เราม พี ื น้ฐานของการตดัส นิใจของเราบนป จัจยัตา่งๆ เชน่ 
ความนา่จะเป น็ของ ความส ำาาเร จ็ของผลท ีจ่ะเก ดิหร อืมนันา่จะเป 
น็ผลประโยชนข์องคลบัเม ือ่ได ด้ำาาเน นิการท ั ง้หมด หร อืโดยการกระ
ทำาา ของทา่นซ ึง่ทา่นทำาาให เ้ป น็ผลกระทบตอ่โอกาสของผลส ำาาเร 
จ็ท ีจ่ะเก ดิกอ่นท ีจ่ะต ดิตอ่เรา

การค ุม้ครองการชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมายไม่ได ้
ค ุม้ครองตอ่คา่ใช ้จา่ยตอ่กรมธรรมต์วัเร ือและเคร ือ่งจกัร ของทา่นหร ื
อประกนัภยัอ ืน่ๆ

ขอ้โตแ้ยง้ทางสญัญา

สำาาหรบัเคลม, ข ้อโต ้แย ้งหร ือการดำาาเน ินการฟ ้องร ้องท ีเ่ก ิดจากข ้อ
ตกลงตามสญัญา ทา่นต ้องสามารถท ีจ่ะอธ ิบาย วา่สญัญาม ีการ
ตกลงในเวลาเด ียวกนัหร ือหลงัจากเร ือได ้ประกนัคร ้ังแรกกบัคลบั เว ้น
แตท่า่นได ้ตกลงเป ็นอยา่งอ ืน่ เราไมส่ามารถพ ิจารณาเคลมท ีเ่ก ิดข ึ ้น
จากสญัญาซ ึง่เก ิดข ึ ้นกอ่นวนัท ีเ่ร ือประกนักบัคลบั

ขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งสมาช กิรว่มและผ ูเ้อาประกนัภยัรว่ม

การประกนัน ี อ้าจจะไม่ใชเ้พ ือ่ค ุม้ครองขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งสมาช ิ
กรว่มและก ็ไมค่ ุม้ครองขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งผ ูป้ระกนัภยัรว่ม

เก ีย่วกบัข อ้โต แ้ย ง้ระหวา่งสมาช กิรว่มและผ ูร้บัประกนัภยัรว่ม อาจ
จะเป น็สถานการณท์ ีเ่ราอาจจะเห น็ดว้ยในการ ใช ข้องความ
ค ุม้ครองการชว่ยเหล อืและป อ้งกนัตวัทางกฎหมายเพ ือ่ประโยชน ์
ของสมาช กิในสว่นท ีเ่ก ีย่วข อ้งกบัข อ้ โต แ้ย ง้ของเขากบัผ ูเ้อา
ประกนัภยัรว่ม มนัเป น็ไปไม่ได ท้ ีผ่ ูเ้อาประกนัภยัรว่มท ีจ่ะได ร้บั
การสนบัสนนุจากเราในการ เร ยีกร อ้งจากสมาช กิ

จำาานวนเง นิต่ ำาาสดุในการโตแ้ ย้ง

ยกเว ้นเรา (โดยการพ ิจารณาอยา่งรอบคอบของเรา) ตดัส ินใจเป ็นอยา่
งอ ืน่, ไมม่ ีส ิทธ ิของการเร ียกเง ินค ืนภายใต ความค ุม้ครองเพ ิม่เต ิมน 
 ้ีถ ้าจำาานวนเง ินหลกัเก ีย่วกบัเคลม, ข ้อโต ้แย ้งหร ือการดำาาเน ินการต ่
ำาากวา่ 5,000 เหร ียญ สหรฐัหร ือจำาานวนเง ินเทา่กนัในสกลุเง ินอ ืน่

เง นิหกัสว่นแรกตามกรมธรรมต์วัเร อืและเคร ือ่งจกัร

ส ทิธ กิารเร ยีกร อ้งเง นิค นืใดๆ ภายใต ค้วามค ุม้ครองน ี อ้นัเก ีย่วข ้
องกบัหวัข อ้หมายเลข 8 ข า้งต น้ (จำาานวนเง นิถ งึ กำาาหนดช ำาาระ
จากหร อืตอ่ผ ูร้บัประกนัภยัหร อืบคุคลอ ืน่ใดๆ และ/หร อืบร ษิทัประ
กอบก จิการทางด า้นประกนัภยัทาง ทะเล นอกเหน อืจากจำาานวนเง 
นิถ งึกำาาหนดช ำาาระตอ่หร อืจากเรา) จะถ กูกำาาหนดบนพ ื น้ฐานวา่เง 
นิหกัสว่นแรกใดๆ หร อืเง นิหกัสว่นแรกในกรมธรรมต์วัเร อืจะถ กูถ อื
วา่ไมเ่ก นิ 25% ของม ลูคา่เอาประกนัภยัของตวัเร อื

เง นิหกัสว่นแรกของทา่นภายใตค้วามค ุม้ครองเพ ิม่เต มิน ี ้

ทา่นต อ้งรบัผ ดิชอบสำาาหรบัหน ึง่ในส ี ่ (25%) ของคา่ใช จ้า่ยเก ดิข ึ ้
นอนัเก ีย่วเน ือ่งกบัเคลม, ข อ้โต แ้ย ง้หร อืการ ดำาาเน นิการทางกฎ
หมายใดๆโดยม เีง นิหกัสว่นแรกจำาานวนต่ ำาาสดุท ี ่ 5,000 เหร ยีญ
สหรฐัและจำาานวนเง นิหกัสว่น แรกมากท ีส่ดุท ี ่ 30,000 เหร ยีญ
สหรฐั (หร อืจำาานวนท ีเ่ทา่กนัในสกลุเง นิอ ืน่) เว น้แตห่นงัส อืรบัรอง
การประกนัภยั กำาาหนดเป น็อยา่งอ ืน่

คา่ใชจ้า่ยและเง นิหกั

ในการประเม ินส ิทธ ิของทา่นในการเร ียกเง ินค ืน เราจะนำาามาพ ิจา
รณาท ้ังจำาานวนใดๆท ีไ่ด ้จ่ายไปหร ือเง ินท ีถ่ ูกหกั โดยฝา่ยอ ืน่ตอ่การ
เคลม , ข ้อโต ้แย ้งหร ือการดำาาเน ินการใดๆ ทางกฎหมายและส ิทธ ิในการ
เร ียกเง ินค ืนของทา่นจะ จำาากดัท ีจ่ำาานวนสทุธ ิท ีอ่าจจะจ่ายโดยทา่น

ในกรณ ีของการชำาาระหน ี ้ของการเคลม, การโต ้แย ้งหร ือดำาาเน ินการ
ใดๆ ทางกฎหมายซ ึง่ฝา่ยอ ืน่ไมไ่ด ้รว่มม ีสว่นตอ ค่าใช ้จ่ายของทา่น เรา
จะพ ิจารณาจำาานวนท ีซ่ ึง่ส ิทธ ิในการเร ียกเง ินค ืนของทา่นถ ูกจำาากดั
โดยการพ ิจารณาอยา่ง รอบคอบของเรา



 3 | ความค ุม้ครองเก ีย่วกบัการชว่ยเหลอืและการ ปอ้งกนัตวัทางกฎหมายทางทะเล

คำาาจำาากดัความ

เม ือ่ใช ้ในกรมธรรมน์ ี ้ คำาาเหล่าน ี ้ม ีความหมายท ีถ่ ูกกำาาหนดพ ิเศษ ดงั
ตอ่ไปน ี ้;

ชกัช า้ หมายถ งึ คา่ชดเชยท ีอ่าจจะจา่ยตอ่ฝา่ยอ ืน่ส ำาาหรบัเวลาท 
ีส่ ญูเส ยีไป

การช ำาาระเง นิท ีเ่ร ยีกค นืได  ้หมายถ งึ การจา่ยเง นิกระทำาาโดย
ตวัแทนเร อืหร อืบคุคลอ ืน่แทนทา่นสำาาหรบัก ิจการท ทา่นไดร้บัใบแจง้
หน ีส้ ำาาหรบัการชดเชยเง ิน

ความเส ยีหายทางการเง นิ จำาานวนท ีต่กลงวา่เป น็คา่ชดเชยภาย
ใต ส้ญัญาถ า้ฝา่ยใดฝา่ยหน ึง่ในสญัญาละเม ดิข ตกลงในสญัญา

เง นิหกั หมายถ งึจำาานวนซ ึง่หกัจากเง นิถ งึกำาาหนดช ำาาระตอ่ทา่น

กรณุาบนัท กึวา่การใชต้วัอกัษรเป น็ตวัเอ ยีงในกรมธรรมน์ ี ้ 
แสดงถงึวา่ คำาาหร อืวล ถี กูจำาากดัความในกล่มุคำาา คำาาท ีเ่ป น็
เอกพจนจ์ะรวมถงึการเป น็พห พูจนแ์ละกลบักนั.

การดำาาเน นิการเคลม

สำาาหรบัความชว่ยเหล ือเก ีย่วกบัเคลมโปรดต ิดตอ่สำาานกังานของเรา

ลอนดอน

Britt Pickering
ผ ูอ้ำานวยการ การเร ยีกรอ้ง

โดยตรง: +44 207 423 7118
อ เีมล: britt.pickering@shipownersclub.com
ม อืถ อื: +44 7703 254282 
Skype: britt.pickering
โทร: +44 207 488 0911

ส งิคโปร ์

Steve Randall
ผ ูอ้ำานวยการฝา่ย การพาณ ชิย ์

โดยตรง: +65 6593 0426 
อ เีมล: steve.randall@shipownersclub.com 
ม อืถ อื: +65 9221 6826
Skype: sd.randall
โทร: +65 6593 0420

คำาาแนะนำาาและการชว่ยเหลอืในทอ้งถ ิน่อยา่งทนัทสีามารถหาได ้
จากผ ูต้ดิตอ่ประสานงานของเราซ ึง่ม รีายนามท ี ่  
www.shipownersclub.com/correspondents

http://www.shipownersclub.com/correspondents

