Incoterms

ประกันภัยการขนสงสินคา
ในปจจุบัน ภัยธรรมชาติ ภัยจากความประมาท ภัยจากความผิดพลาดในระหวางการขนสงสินคา
เปนภัยที่ทานไมควรมองขามและควรพ�จารณาในการปกปองทรัพยสิน ดังนั้น
บร�ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จำกัด สาขาประเทศไทย มีความยินดี ที่จะเสนอความ
คุมครองเพ�่อปกปองทานจากความเสียหายดังกลาว

การถายโอนความเสี่ยง และ คาใชจาย / พันธะของผูซื้อ และ ผูขายภายใต Incoterms 2010

การประกันภัยสินคาคืออะไร

EXW

การประกันความเสียหายแกสินคาที่อยูระหวางการขนสงทางทะเล และยังขยายขอบเขตความ
คุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศและทางบก ซึ่งตอเนื่องกับการขนสงทางทะเลดวย
หร�ออีกนัยหนึ่งก็คือการโอนความเสี่ยงภัยของเจาของสินคาไปใหกับบร�ษัทประกันภัยเปนผูรับ
เสี่ยงแทน

FCA
CPT

ขอบเขตของการประกันภัยการขนสงสินคา
การประกันภัยสินคา ขนสงในประเทศ
จากโรงงานหร�อโกดังไปยังลูกคาของทานภายในประเทศ
จากโรงงานหร�อโกดังไปยังทาเร�อหร�อทาอากาศยานหร�อดานชายแดนติดกับประเทศเพ�่อนบาน

การประกันภัยสินคา ขนสงระหวางประเทศ

ทางอากาศ (Air Freight)

ทางบก (Inland Transit)

การขนถายลง ณ จุดหมายปลายทาง

หนาที่ของผูซื้อที่จะตองจัดการขนสง
สินคาเองตั้งแตออกจากคลังสินคา
ของผูขาย
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DAP

เมื่อสินคาไดเตร�ยมไวพรอมสำหรับ
การถายโอนจาก พาหนะขนสงมายัง
จุดปลายทางตามที่ไดระบุไว
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ผูซื้อ

ผูขายสงสินคาใหถึงขางลำเร�อที่ทา
หากเร�อทอดสมออยูกลางทะเลก็
ตองลำเลียงโดยเร�อเล็กไปจนถึง
ขางเร�อใหญ
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ผูขายสงสินคาใหถึงบนเร�อ –
สินคาถูกยกขามพนกราบเร�อ
ไปเหนือลำเร�อแลว
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DDP

CIF

ทางไปรษณีย (Parcel Post)

พ�ธ�การศุลกากรขาเขา

เมื่อสินคาไดถูกถายโอนจาก พาหนะ
ขนสงมายังจุดปลายทางตามที่ได
ระบุไว

CFR

ทางเร�อ (Sea Freight)

พ�ธ�การศุลกากรขาออก

DAT

FOB

ในปจจุบันสามารถรับประกันได โดย

สัญญาประกันภัย

CIP

การสงออก (Export)

การประกันภัยขนสงสินคา

สัญญารับขนสง

ผูขายสงสินคาใหถึงจุดหร�อสถานที่
รับสินคา

FAS

การนำเขา (Import)

การถายโอนความเสี่ยง และ การจัดสรร
ผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดข�้น

กฏขอบังคับเหลานี้ใหใชไดสำหรับสัญญาซื้อขายทั้งระหวางประเทศ และภายในประเทศ ไมรวมถึงพ�ธ�การศุลกากรซึ่งไมนำมาใชกับสินคาภายในประเทศนั้น

เมื่อใดที่ตองทำประกันภัยสินคา
เมื่อทานสงออกในเง�่อนไข CIF, CIP, DAP & DDP

ภาพแสดงการถายโอนความเสี่ยงภายใต Incoterms 2010

เมื่อทานนำเขาในเง�่อนไข FCA, FAS, FOB, CFR & CPT

ภาพที่แสดงนี้เปนเพ�ยงตัวอยางเพ�่อประกอบความเขาใจ อยางไรก็ตามความถายโอนความเสี่ยงนั้นข�้นอยูกับขอสัญญาและการตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย

เมื่อมีการขนสงสินคาในประเทศ
FAS

ไดอะไรจากการทำประกันภัยกับสินคา
ไดรับการชดใชเมื่อสินคาเสียหายจากภัยที่คุมครอง โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการ
เร�ยกรองจากผูรับขน ไมวาจะเปนสายเร�อ หร�อสายการบิน หร�อผูรับขนอื่นๆ
ทำใหการเสียภาษีขาเขา ต่ำกวา ว�ธ�การประเมิน 1%
ไดรับความคุมครองและคำแนะนำในการปองกันไมใหเกิดความเสียหายในอนาคต

ตองทำอยางไรบาง ถาตองการทำประกันภัยสินคา
เพ�ยงทานแจงขอมูลการขนสงสินคาใหกับบร�ษัทประกันภัยโดยเลือกแจงไดเปน
รายเที่ยว รายเดือน รายป
เอกสารที่เกี่ยวของในการซื้อขายสินคาระหวางประเทศและการทำประกันขนสงสินคา
ใบกำกับสินคา (Invoice)
ใบตราสง (Bill of Lading)/(Air waybill)
Letter of Credit (ถามี)

FOB
CFR
CIF

ข�้นของ
EXW

DAT

FCA
CPT
CIP

ลงของ

DAP
DDP

Since 1964

we’ve been a

ตารางแสดงการเปร�ยบเทียบความคุมครอง ตาม

บร�ษัท มิตซุย สุมิ โตโม อินชัวรันซ จำกัด
สาขาประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปการกอตั้งสาขา

Institute Cargo Clauses
ภัยที่คุมครอง

ICC (A)

ICC (B)

ICC (C)

marine insurer

in Thailand

จากจุดเร��มตนของความเชี่ยวชาญในการใหบร�การประกันว�นาศภัยแก
กลุมบร�ษัทญี่ปุน ปจจุบันบร�ษัทไดขยายศักยภาพการใหบร�การ
ประกันภัยสำหรับลูกคากลุมบร�ษัทสัญชาติตางๆ ครอบคลุมการประกัน
ว�นาศภัยหลากหลายประเภทรวมไปถึงการประกันภัยรถยนต

อัคคีภัย ภัยระเบิด
(ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไมใชว�นาศกรรม)
เร�อจม เกยตื้น เร�อลม เร�อชนกัน

ดวยความสนับสนุนจากสำนักงานใหญทำใหบร�ษัทมีความแข็งแกรงทาง
การเง�นในการรับประกันภัยในประเทศไทย และมีมาตรฐานการใหบร�การ
เปนที่ยอมรับ รวมถึงการไดรางวัลอยางตอเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการเปน
บร�ษัทประกันภัยตางชาติแหงแรกในประวัติศาสตรธุรกิจประกันว�นาศภัย
ไทย ที่ไดรับรางวัลบร�ษัทประกันว�นาศภัยที่มีการบร�หารงานดีเดน
อันดับ 1 ประจำปพ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2556 บร�ษัทได
รับประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย

รถพลิกคว่ำ ชนกัน รถไฟตกราง
การขนสงสินคาที่ทาระหวางทาง
ซึ่งเร�อใชหลบภัย

GA

ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557 สำนักงานใหญของบร�ษัทตั้งอยูที่ประเทศ
ญี่ปุน ภายใตกลุมบร�ษัทประกันภัย MS&AD Insurance Group

LEADING

รวมชดใชในภัยรวมกัน
การโยนสินคาลงทะเลในขณะที่เร�อ
ประสบอุบัติเหตุ
คาใชจายในการฟองรองและคาแรงงาน
X

สินคาที่ถูกคลื่นซัดตกทะเล

X

สินคาเสียหายอยางสิ�นเชิงทั้งหีบหอ
ที่เกิดข�้นในขณะที่ขนข�้นหร�อลงจากเร�อ
หร�อระหวางถายลำสับเปลี่ยนเร�อ

X

สินคาเปยกเนื่องจากน้ำทะเล หร�อน้ำในแมน้ำ
เขาสูระวางเร�อ หร�อเขาตูคอนเทนเนอร หร�อ
น้ำในแมน้ำทวมเขาสถานที่เก็บสินคา

X

Marine Cargo Insurance
ประกันภัยการขนสงสินคา
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch

เปยกน้ำฝน

X

X

การกระทำดวยความมุงรายของบุคคลอื่นๆ

X

X

การปลนโดยโจรสลัด

X

X

175 Sathorn City Tower, South Sathorn Road
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

ถูกลักขโมย

X

X

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไมเขาขายตามขอ 1-15
เชน แตก หัก ฉีกขาด เปอน ภาชนะบุบสลาย
ทำใหสินคารั่วไหลเกิดข�้นในระหวางการขนสง

X

X

Tel: +66 (0) 2679 6165-87 Ext. 3009, 3107, 3402, 3606, 5502
Fax: +66 (0) 2679 6213-14

บร�ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จำกัด สาขาประเทศไทย

www.ms-ins.co.th

Business Ethics Standard Test Award 2013 (BEST AWARD 2013)

หมายเหตุ: ขอยกเวนทั่วไปเปนไปตามมาตรฐานของเง�่อนใข Institute Cargo Clauses

ไดรับประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย ประจำป 2556

“

Beyond cargo,
there’s anticipation.

“

+

แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟาผา

