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ເງ  ື່ອນໄຂສນັຍາປະກນັໄພທ ື່ຢ ື່ອາໃສ 
 

ສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນ ີ້ ໄດີ້ຮຽບຮຽງຂ ີ້ນບນົພ ີ້ນຖານຂອງກົດໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກນັໄພ (ສະບັບປບັປຸງ) ເລກທ  78/ສພຊ ລົງວັນທ  29 ພະຈິກ 2019  ຊ ື່ງຕ ື່ໄປເອ ີ້ນວື່າ “ກົດໝາຍ” ແລະ  ລັດຖະດ າລດັ

ປະທານປະເທດເລກທ  30/ປປທ ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2020 ກື່ຽວກບັການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ.  
 

ເງ ື່ອນໄຂທົື່ວໄປ: 
 

1. ຄ ານ ິຍາມທົື່ວໄປ 
 

ບ  ລ ິສດັ         ໝາຍເຖິງ ບ ລິສັດ ອາລິອັນສ   ປະກັນໄພລາວ. 
ຜ  ີ້ໄດ ີ້ຮບັການປະກນັໄພ   ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທ ື່ຖ ກລະບຸຊ ື່ເປັນຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໃນໃບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ. 

ໃບ ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ   ໝາຍເຖິງ ເອກະສານລະບຸຂ ີ້ມ ນສະເພາະຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ , ກ ານົດໄລຍະເວລາຄຸີ້ມກນັ ແລະ ກ ານົດບັນດາໄພທ ື່ຖ ກຄຸີ້ມກັນ ຈາກສັນຍາ.                

ໄລຍະເວລາຄ ຸີ້ມກນັ    ໝາຍເຖິງ ໄລຍະເວລາຊ ື່ງເລ ີ້ມຕົີ້ນນັບຈາກວັນເລ ີ້ມຕົີ້ນຄຸີ້ມກັນ ແລະ ສິີ້ນສຸດຕາມວັນໝົດອາຍຸສນັຍາ, ດັື່ງລະບຸໃນໃບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ. 

ຄວາມເສຍຫາຍ     ໝາຍເຖິງ ການເສຍຫາຍທັງໝົດ ຫລ  ບາງສື່ວນຕ ື່ຊັບສິນທ ື່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມກັນຈາກການປະກັນໄພໄວີ້ອັນເກ ດຈາກເຫດການ ທ ື່ໄດີ້ຮັບການຄີ້ ຸມກັນ. 
      

2. ຄວາມຖ  ກຕີ້ອງ ແລະ ການປ ື່ຽນແປງຂ  ີ້ຄວາມໃນສນັຍາ 
 

ສັນຍາຈະມ ຜົນສັກສິດກ ື່ຕ ື່ເມ ື່ອທັງສອງຝື່າຍໄດີ້ຕົກລົງເຫັນດ ນ າກັນ, ການຄຸີ້ມກັນຈະມ ຜົນບັງຄັບໃຊີ້ໄດີ້ຢື່າງໄວທ ື່ສຸດແມື່ນຕາມວັນເວລາທ ື່ໄດີ້ລະບຸໄວີ້ໃນໃບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ທຸກການປື່ຽນແປງແກີ້ໄຂຂ ີ້ 

ຄວາມໃນສັນຍາຈະຕີ້ອງໄດີ້ຮັບການເຫັນດ ຈາກບ ລິສັດ ແລະ ອອກສັນຍາເພ ີ້ມແນບທີ້າຍສັນຍາຕົີ້ນ. 
  

3. ເງ  ື່ອນໄຂບງັຄບັກ ື່ອນ 
 

ບ ລິສັດຈະບ ື່ຮັບຜິດຊອບທົດແທນຄື່າເສຍຫາຍຕາມສັນຍາ, ເວັີ້ນແຕື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ປະຕິບັດຖ ກຕີ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພ ຢື່າງຄົບຖີ້ວນ. 
 

4. ໜີ້າທ ື່ຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮບັການປະກນັໄພໃນການຮຽກຮ ີ້ອງຄື່າທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍ  
 

ໃນກ ລະນ ມ ເຫດການທ ື່ອາດກ ື່ໃຫີ້ເກ ດການຮຽກຮີ້ອງຄື່າສິນທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ, ຕາມສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງປະຕິບັດ, ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້: 
4.1. ແຈີ້ງໃຫີ້ບ ລິສັດຮ ີ້ໂດຍໄວ ແລະ ຕີ້ອງສົື່ງມອບຫລັກຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມທ ື່ລະບຸໄວີ້ຂີ້າງລຸື່ມນ ີ້ພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບຈາກວັນທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ຮ ີ້ກື່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

ຖີ້າຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພມ ເຫດຈ າເປັນອັນສົມຄວນທ ື່ບ ື່ສາມາດຈັດສົື່ງເອກະສານໄດີ້ພາຍໃນເວລາທ ື່ກ ານດົ ຫ    ພາຍໃນກ ານົດເວລາທ ື່ບ ລິສັດຂະຫຍາຍໃຫີ້ໂດຍເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ  

ໂດຍຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພເອງ, ເອກະສານທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງໄດີ້ກະກຽມມ ຄ : 

4.1.1 ສົື່ງຄ າຮຽກຮີ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ  ເຊິື່ງລວມທັງລາຍລະອຽດຂອງຊັບສນິທ ື່ສ ນເສຍ, ລວມທັງມ ນຄື່າເສຍຫາຍໃນ  

ເວລາທ ື່ເກ ດອຸບັດຕິເຫດໂດຍລະອຽດເທົື່າທ ື່ບ ລິສັດຕີ້ອງການ ແລະ ຈ າເປັນ.  

4.1.2 ແຈີ້ງໃຫີ້ບ ລິສັດຮ ີ້ກື່ຽວກັບການປະກັນໄພອ ື່ນໆ ລວມທັງສັນຍາປະກັນໄພທ ື່ມ ນ າບ ລິສັດອ ື່ນ, ໃນສື່ວນທ ື່ກື່ຽວຂີ້ອງກັບຊັບສິນທ ື່ເອົາປະກັນໄພໄວີ້. 

4.2 ຕີ້ອງສະແດງ ຫ    ຈັດຫາ ຫ   ແຈີ້ງ ຫ   ມອບໃຫີ້ບ ລິສັດເຊິື່ງໄດີ້ແກື່ພະຍານ, ຫ ັກຖານ ແລະ ລາຍລະອຽດເພ ີ້ມເຕ ມເຊັື່ນ : ແຜນຜງັ, ລາຍລະອຽດ ຕົີ້ນສະບັບ, ຄ ື່ສະບັບ ຫ   ສ າເນົາຂອງເອກະສານນັີ້ນໆ  
ພີ້ອມທັງຂ ີ້ພິສ ດກື່ຽວກັບຕົີ້ນເພ ງ ຫ   ສາເຫດທ ື່ເຮັດໃຫີ້ເກ ດອັກຄ ໄພ ຫ   ທຸກໆເອກະສານກື່ຽວກັບການຮຽກຮີ້ອງຄື່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງບ ລິສັດ, ໂດຍແມື່ນຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ 

ການປະກັນໄພເອງ. 

4.3 ຕີ້ອງໄດີ້ດ າເນ ນການ ແລະ ຍິນຍອມໃຫີ້ບ ລິສັດ ຫ   ຕົວແທນເຮັດທຸກວິທ ທາງເພ ື່ອປີ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍບ ື່ໃຫີ້ຂະຫຍາຍເພ ີ້ມ. ບ ລິສັດມ ສິດທ ື່ຈະບ ື່ພຈິາລະນາໃນການຊົດໃຊີ້ສິນທົດແທນໃນກ ລະນ  

ທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຫາກຈົງໃຈ ຫ   ມ ເຫດທ ື່ເຮັດໃຫີ້ບ ລິສັດສາມາດພິສ ດໄດີ້ວື່າເຫດການດັື່ງກື່າວແມື່ນເຈດຕະນາທ ື່ບ ື່ຢາກປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂ ີ້ໃດຂ ີ້ໜ ື່ງ, ດັື່ງທ ື່ໄດີ້ລະບຸໄວີ້ໃນຂ ີ້ 4 

ຂີ້າງເທິງໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ການຮຽກຮີ້ອງຄື່າສິນທົດແທນຕ ື່ບ ລິສັດ ແລະ ຖີ້າບ ລິສັດປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບບ ື່ວື່າດີ້ວຍເຫດຜົນໃດກ ື່ຕາມ, ຈົນເປັນເຫດໃຫີ້ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ   ຜ ີ້ເສຍຫາຍ,  

ນ າຄະດ ຄວາມຂ ີ້ນສ  ື່ການພິຈາລະນາຄະດ ຂອງສານ ແລະ ຖີ້າສານຕັດສິນຊ ີ້ຂາດໃຫີ້ບ ລິສັດ ບ ື່ຊະນະຄະດ ຄວາມ, ບ ລິສັດຕີ້ອງໄດີ້ຮັບຜິດຊອບຕ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ   ຜ ີ້ເສຍຫາຍ 
ໂດຍຊົດໃຊີ້ຄື່າເສຍຫາຍຕາມຄ າຕັດສິນຂອງສານ, ພີ້ອມດີ້ວຍດອກເບັີ້ຍໃນຖານະລ ກໜ ີ້ຜິດນັດໃນອັດຕາ15% ຕ ື່ປ ນັບຈາກວັນທ ື່ຜິດນັດເປັນຕົີ້ນໄປ. 

4.4 ຜູູ້ໄດູ້ຮັບການປະກັນໄພຕູ້ອງແຈູ້ງຕໍໍ່ເຈ ູ້າໜູ້າທີໍ່ຕໍາຫຼວດທັນທີໍ່ໃນກໍລະນີມີຄວາມສູນເສຍ ຫຼຼື ເສຍຫາຍຈາກການລັກຊັບສິນ ແລະ ສ ໍ່ງສໍາເນ າໃບລາຍງານທີໍ່ມີລາຍເຊັນ ແລະ ກາປະທັບ 

ຂອງເຈ ູ້າໜູ້າທີໍ່ຕໍາຫຼວດໃຫູ້ບໍລິສັດ. 
 

5. ການຍກົເລ  ກສນັຍາປະກນັໄພ 
 

5.1. ບ ລິສັດຈະຍົກເລ ກສັນຍາປະກັນໄພສະບບັນ ີ້ໄດີ້ດີ້ວຍການສົື່ງໜັງສ ແຈີ້ງບອກລື່ວງໜີ້າ 15 ວັນ, ໂດຍທາງຈົດໝາຍລງົທະບຽນສົື່ງເຖິງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກນັໄພຕາມທ ື່ຢ ື່ສຸດທີ້າຍທ ື່ແ ຈີ້ງໃຫີ້ບ ລິ  

ສັດຮີ້  ,  ໃນກ ລະນ ນ ີ້ບ ລິສັດຈະສົື່ງຄ ນຄື່າປະກນັໄພໃຫີ້ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ,ໂດຍຫັກຄື່າປະກັນໄພຂອງໄລຍະເວລາທ ື່ສັນຍາປະກນັໄພໄດີ້ຄຸີ້ມກັນມາແລີ້ວອອກຕາມສັດສື່ວນ.  
5.2 ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຈະຍົກເລ ກສັນຍາປະກນັໄພໄດີ້ໂດຍແຈີ້ງໃຫີ້ບ ລິສັດຮ ີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມ ສິດໄດີ້ຮັບຄື່າປະກັນໄພຄ ນ, ຫ ັງຈາກຫັກຄື່າປະກັນໄພສ າລບັໄລຍະເວລາທ ື່ສັນຍ າ  

ບັງຄັບໃຊີ້ມາແລີ້ວອອກຕາມອັດຕາຄິດໄລື່ຄື່າປະກັນໄພໄລຍະສັີ້ນດັື່ງຕາຕະລາງລຸື່ມນ ີ້: 

ຕາຕະລາງຄິດໄລື່ຄ ື່າປະກນັໄພໄລຍະສັີ້ນ 
 

ໄລຍະເວລາປະກນັໄພ 

(ບ  ື່ເກ  ນ/ເດ  ອນ) 

% ຂອງຄ ື່າປະກນັໄພ 1 ປ   ໄລຍະເວລາປະກນັໄພ 

(ບ  ື່ເກ  ນ/ເດ  ອນ) 

% ຂອງຄ ື່າປະກນັໄພ 1 ປ   

1 ເດ  ອນ 

2 ເດ  ອນ 

3 ເດ  ອນ 

4 ເດ  ອນ 

5 ເດ  ອນ 

6 ເດ  ອນ 

15 % 

25 % 

35 % 

45 % 

55 % 

65 % 

7 ເດ  ອນ 

8 ເດ  ອນ 

9 ເດ  ອນ 

10 ເດ  ອນ 

11 ເດ  ອນ 

12 ເດ  ອນ 

75 % 

80 % 

85 % 

90 % 

95 % 

100 % 
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6.  ການຕດັສນິ 
ຖີ້າຫາກມ ຂ ີ້ຂັດແຍີ້ງເກ ດຂ ີ້ນກື່ຽວກັບຈ ານວນເງິນຂອງການສ ນເສຍ ຫ   ການເສຍຫາຍທັງສອງຝື່າຍຈະຕີ້ອງໄດີ້ພີ້ອມກັນແຕື່ງຕັີ້ງຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍຂ ີ້ນເພ ື່ອເປັນຜ ີ້ຕັດສິນ, ຖີ້າທັງສອງຝື່າຍຫາກຍັງບ ື່ສາມາດ 
ຕົກລົງກັນໄດີ້,  ແຕື່ລະຝື່າຍກ ື່ຈະເປັນຜ ີ້ແຕື່ງຕັີ້ງຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍຂອງຕົນຂ ີ້ນມາພາຍໃນກ ານົດ 02 ເດ ອນ, ຖີ້າຝື່າຍໃດຝື່າຍໜ ື່ງຫາກ ຍັງບ ື່ແຕື່ງຕັີ້ງຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍຂອງຕົນພາຍໃນກ ານົດດັື່ງກື່າວ, ຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍຂອງຝື່າຍທ ື່

ຖ ກແຕື່ງຕັີ້ງຂ ີ້ນນັີ້ນຈະເປັນຜ ີ້ມ ສິດໃນການຕັດສິນເລ ຍ. 
 

7. ການກ  ານດົມ  ນຄື່າຄ ີ້າປະກນັ ແລະ ສນິທດົແທນ 
ການປະກັນໄພບ ື່ສາມາດໃຊີ້ເປັນເຫດຜົນເພ ື່ອຫາກ າໄລໃຫີ້ແກື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ,ການປະກັນໄພຄ ີ້າປະກັນໃຫີ້ແກື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພສະເພາະແຕື່ເພ ື່ອການປວົແປງສິື່ງຂອງທ ື່ຖ ກເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຫ   

ສິື່ງຂອງທ ື່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພເອງເທົື່ານັີ້ນ. ໃນເມ ື່ອມ ເຫດການເສຍຫາຍເກ ດຂ ີ້ນ, ບ ື່ໃຫີ້ຖ ເອົາວົງເງິນທ ື່ຄ ີ້າປະກັນໄວີ້ນັີ້ນເປັນຫ ັກຖານສະແດງຊັບສິນ ແລະ ເປັນມ ນຄື່າ 

ຂອງຊັບສິນທ ື່ຖ ກເສຍຫາຍ,  ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງໄດີ້ຫາຫ ັກຖານມາຢັີ້ງຢ ນ ດີ້ວຍວິທ ການຕື່າງໆ  ຫ    ດີ້ວຍເອກະສານຕາມທ ື່ບ ລິສັດຕີ້ອງການ, ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸື່ມນ ີ້: 

7.1 ມ ນຄື່າອາຄານແມື່ນປະເມ ນລວມທັງຫີ້ອງໃຕີ້ດິນ ແລະ ຮາກຖານຂອງອາຄານແຕື່ແຍກເອົາລາຄາຂອງເນ ີ້ອທ ື່ດິນອອກ ,  ຈະຖ ກປະເມ ນເປັນລາຄາຕົວຈິງຂອງສິື່ງປຸກສີ້າງ ແລະ ຖ ເອົາເປັນ 

ລາຄາທັງໝົດຂອງການກ ື່ສີ້າງຄ ນໃໝື່ໃນມ ີ້ທ ື່ມ ເຫດການເສຍຫາຍໂດຍຫັກຄື່າຊ າລຸດຊຸດໂຊມອອກ. 

7.2 ມ ນຄື່າເຄ ື່ອງໃຊີ້ໃນອາຄານແມື່ນປະເມ ນລາຄາຕາມມ ນຄື່າເຄ ື່ອງທ ື່ໄດີ້ເອົາມາປື່ຽນແທນຄ ນໃໝື່, ໃນມ ີ້ທ ື່ມ ຄວາມເສຍຫາຍເກ ດຂ ີ້ນໂດຍຫັກຄື່າຊ າລຸດຊຸດໂຊມອອກ. 
 

8. ການປະກນັໄພຕ ື່າກວ ື່າມ  ນຄື່າຕວົຈງິ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຄວາມເສຍຫາຍເກ ດຂ ີ້ນ ແລະ ພົບວື່າມ ນຄື່າຄ ີ້າປະກັນທ ື່ໄດີ້ເຮັດປະກນັໄພໄວີ້ຫາກຕ ື່າກວື່າມ ນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສນິ, ດັື່ງກ ລະນ ລຸື່ມນ ີ້: 

8.1 ກ ລະນ ທ ື່ຈ ານວນເງິນຂອງມ ນຄື່າທ ື່ໄດີ້ເຮັດປະກັນໄພເທົື່າກັບ ຫ    ຫ າຍກວື່າ 70% ຂອງມ ນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນທ ື່ໄດີ້ເອົາປະກັນໄພ, ໃນເວລາເກ ດການເສຍຫາຍບ ລິສັດຈະທົດແທນ 

ຄວາມເສຍຫາຍຕາມມ ນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນ, ແຕື່ບ ື່ເກ ນຈ ານວນເງິນທ ື່ລະບໃຸນສັນຍາ. 

8.2 ກ ລະນ ທ ື່ຈ ານວນເງິນຂອງມ ນຄື່າທ ື່ໄດີ້ເຮັດປະກັນໄພຫາກໜີ້ອຍກວື່າ 70% ຂອງມ ນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນທ ື່ເອົາປະກັນໄພ, ໃນເວລາເກ ດການເສຍຫາຍ ໃຫີ້ຖ ວື່າຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ 
ເປັນຜ ີ້ຮັບຜິດຊອບເອງໃນສື່ວນທ ື່ແຕກຕື່າງ ແລະ ໃນເວລາຄິດໄລື່ສິນທົດແທນ, ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງຮັບພາລະສື່ວນສະເລື່ຍຄວາມເສຍຫາຍໄປຕາມສື່ວນທຸກໆລາຍການ ແລະ  

ຫາກມ ຫ າຍກວື່າໜ ື່ງລາຍການ, ໃຫີ້ແຍກພິຈາລະນາເປນັແຕື່ລະລາຍການ, ໂດຍບ ລສິັດ ຈະທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍແຕື່ລະລາຍການ, ຕາມຫລັກການຄິດໄລື່ຕ ື່ໄປນ ີ້: 

 

ຫ ັກການຄດິໄລ ື່ຄ ື່າເສຍຫາຍ 

 

ຄື່າເສຍຫາຍທ ື່ບ ລິສັດທົດແທນໃນແຕື່ລະລາຍການ =    ມ ນຄື່າຄ ີ້າປະກັນ  X  ຄື່າເສຍຫາຍທັງໝົດທ ື່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມກັນ      - ມ ນຄື່າຄວາມຮັບຜິດຊອບເອງ 

      ມ ນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນ 

 

9. ການປະກນັໄພຊີ້ອນ 
ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງແຈີ້ງໃຫີ້ບ ລິສັດຮ ີ້ໃນກ ລະນ ຊັບສິນທ ື່ເອົາມາປະກັນຫາກມ ປະກັນໄພກັບບ ລິສັດອ ື່ນ ຫ   ຈະມ ຂ ີ້ນພາຍຫ ັງທ ື່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມກັນຊັບສິນດຽວກັນ ກັບສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນ ີ້, 

ບ ື່ວື່າຈະແມື່ນທັງໝົດ ຫ   ບາງສື່ວນກ ື່ຕາມ. ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຄວາມເສຍຫາຍເກ ດຂ ີ້ນ ແລະ ພົບວື່າຊັບສິນທ ື່ເອົາມາປະກັນຫາກມ ປະກັນ ໄພນ າບ ລິສັດອ ື່ນ, ບ ື່ວື່າຈະໂດຍຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພເອງ ຫ   
ໂດຍບຸກຄົນອ ື່ນທ ື່ເຮັດໃນນາມຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ, ບ ລິສັດຈະຮື່ວມສະເລື່ຍຊົດໃຊີ້ຄື່າເສຍຫາຍ , ຕາມສື່ວນສະເລື່ຍທ ື່ບ ລິສັດໄດີ້ຮັບຄ ີ້າປະກັນທຽບກັບມ ນຄື່າຄ ີ້າປະກັນທັງຫມົດ, ໂດຍຜື່ານການ 

ຕົກລົງເຫັນດ ລະຫວື່າງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການ ປະກັນໄພ ແລະ ບ ລິສັດ, ບ ລິສັຈະບ ື່ຖ ລ າດັບການປະກັນໄພກື່ອນ ຫ   ຫ ັງໃນການເຂົີ້າຮື່ວມຄິດໄລື່ສື່ວນສະເລື່ຍຊົດໃຊີ້ຄື່າເສຍຫາຍດັື່ງກື່າວ. 
 

10. ສ ິດ ແລະ ໜ ີ້າທ  ື່ຂອງບ ລສິດັໃນການຮກັສາສ ິີ້ນສ ື່ວນຊບັສນິທ  ື່ໄດີ້ຮບັຄວາມເສຍຫາຍ 
ໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຄວາມເສຍຫາຍເກ ດຂ ີ້ນແກື່ຊບັສິນທ ື່ເອົາປະກັນໄພ , ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງເກັບຮັກສາສິີ້ນສື່ວນຊັບສນິທ ື່ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ບ ລິສັດ ຕີ້ອງໄດີ້ປະຕິບັດດັື່ງລຸື່ມນ ີ້ : 

10.1  ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ສົື່ງມອບສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທ ື່ເສຍຫາຍໃຫີ້ແກື່ບ ລິສັດ, 

10.2  ເຂົີ້າຍ ດຖ , ຄອບຄອງ, ສ າຫ ວດ, ຈັດ, ຄັດເລ ອກ, ເຄ ື່ອນຍີ້າຍ ຫ   ຈັດການຢື່າງໃດຢື່າງໜ ື່ງຕ ື່ສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທ ື່ເສຍຫາຍ, 

10.3  ຂາຍ ຫ   ຈ າໜື່າຍສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທ ື່ເສຍຫາຍ.  
 

ບ ລິສັດສາມາດຖ ສິດທ ື່ມ ຕາມສັນຍາໄດີ້ນັບຕັີ້ງແຕື່ເກ ດມ ຄວາມເສຍຫາຍ,ຈົນກວື່າສິດໃນການຮຽກຮີ້ອງຄື່າເສຍຫາຍຈະຕົກລົງກັນໄດີ້ ຫ   ຕີ້ອງການແຈີ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການ 

ປະກັນໄພວື່າ: ສະຫ ະສິດທ ື່ຈະຮຽກຮີ້ອງຄື່າສິນທົດແທນຕາມສັນຍາປະກັນໄພ .   

 

ໃນການໃຊີ້ສິດຂອງບ ລິສັດດັື່ງທ ື່ກື່າວມາຂີ້າງເທິງນັີ້ນ, ຈະບ ື່ມ ຜົນເຮັດໃຫີ້ບ ລິສັດມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພ ື່ມແຕື່ຢື່າງໃດ ແລະ ບ ື່ເຮັດໃຫີ້ສິດຂອງບ ລິສັດທ ື່ມ ຕາມສັນຍາປະກັນໄພໃນການຕ ື່ສ ີ້ຮຽກຮີ້ອງ 

ສິດໃດໆຫ ຸດລົງ. 
 

11. ການແທນເອາົສດິຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮບັການປະກນັໄພ 
ໂດຍຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງບ ລິສັດ, ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງປະຕິບັດທຸກມາດຕະການທ ື່ຈ າເປັນ ຫ   ເທົື່າທ ື່ບ ລິສັດຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ປະຕິບັດໃນການທ ື່ ບ ລິສັດຈະແທນເອົາສິດຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ 

ເພ ື່ອຮຽກຮີ້ອງຄື່າຊົດເຊ ຍ ຫ   ເງິນທົດແທນຄ ນຈາກບຸກຄົນທ ື່ກ ື່ຄວາມເສຍຫາຍ ຊ ື່ງບ ລິສັດມ ສິດຕາມມາດຕາ 82 ຂອງ ກົດໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ ໂດຍບ ື່ຖ ວື່າການກະທ ານັີ້ນຈະກື່ອນ ຫ   

ຫ ັງຈາກທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພໄດີ້ຮັບຄື່າສິນທົດແທນຈາກບ ລິສດັແລີ້ວກ ື່ຕາມ. 
 

12. ການປະຕເິສດໃນການຊດົໃຊີ້ສນິທດົແທນ. 
ບ ລິສັດມ ສິດປະຕິເສດໃນການຊົດໃຊີ້ຄື່າສິນທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບ ື່ສົື່ງຄ ນຄື່າປະກັນໄພດັື່ງກ ລະນ ລຸື່ມນ ີ້:  

11.1 ຄວາມເສຍຫາຍນັີ້ນເກ ດຂ ີ້ນຍີ້ອນ ການເຈດຕະນາທ ື່ບ ື່ດ  ຫ   ຍີ້ອນຄວາມປະໝາດເລື່ ນເລ ີ້ ຢື່າງຮີ້າຍແຮງຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ   ຜ ີ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດ. 
11.2 ການສ ີ້ສົນ, ດັື່ງເຫດການລຸື່ມນ ີ້ : 

11.2.1 ຄວາມເສຍຫາຍນັີ້ນເກ ດຂ ີ້ນຈາກການກະທ າໂດຍເຈດຕະນາ ຫ   ການສົມຮ ີ້ຮື່ວມຄິດຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ   ຜ ີ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ   ບຸກຄົນໃດທ ື່ກະທ າໃນນາມຂອງ 

ຜ ີ້ເອົາປະກັນໄພ ຫ   ຜ ີ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາປະກນັໄພສະບັບນ ີ້, 

11.2.2 ທຸກການກະທ າທ ື່ສະແດງຂ ີ້ຄວາມ ແລະ ເອກະສານທ ື່ບ ື່ຖ ກຕີ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ໂດຍຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ   ຕົວແທນຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການ ປະກັນໄພ, ເພ ື່ອໃຫີ້ໄດີ້ມາເຊິື່ງ 

ຜົນປະໂຫຍດຕາມສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນ ີ້. 
 

13. ການໂມຄະຂອງສນັຍາປະກນັໄພ 
ທຸກໆການແຈີ້ງການເທັດ ຫ   ການແຈີ້ງການທ ື່ບ ື່ຖ ກຕີ້ອງຕາມຄວາມຈິງກື່ຽວກັບຊັບສິນທ ື່ປະກນັໄພໄວີ້ ຫ   ສະພາບການຕື່າງໆທ ື່ເຮັດໃຫີ້ຄວາມສື່ຽງໄພເພ ື່ມຂ ີ້ນ, ເຊິື່ງເປັນຜົນໃນການປະເມ ນຄວາມສື່ຽງ ຫ   

ໃນການຄິດໄລື່ຄື່າປະກັນໄພ ຫ   ມ ການປິດບັງຂ ີ້ມ ນຄວາມຈິງ, ເຖິງວື່າຈະບ ື່ມ ຜົນສະທີ້ອນຕ ື່ຄວາມເສຍຫາຍກ ື່ຕາມ, ໃຫີ້ຖ ວື່າສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນັີ້ນຕົກເປັນໂມຄະທັນທ ,  ບ ລິສັດສາມາດປະຕິບັດ 

ຕາມມາດຕະການທ ື່ໄດີ້ກ ານົດໄວີ້ໃນມາດຕາ 27 ແລະ 28  ຂອງກົດ ໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ. 
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14. ຂ  ີ້ກ  ານດົວ ື່າດີ້ວຍຂ  ີ້ມ  ນສ ື່ວນຕວົ 
ຜ ີ້ປະກັນໄພໄດີ້ເກັບກ າ ແລະ ດ າເນ ນງານຕ ື່ຂ ີ້ມ ນສື່ວນບຸກຄົນໂດຍມ ຈຸດປະສົງໃນການກະກຽມການສະເໜ ລາຄາ , ເງ ື່ອນໄຂການປະກັນໄພ, ການເກັບຄື່າປະກັນໄພ, ການຈື່າຍສິນທົດແທນປະກັນໄພ  ແລະ  

ສ າລັບຈຸດປະສົງອ ື່ນໆທ ື່ກື່ຽວຂີ້ອງໂດຍກົງກັບການປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. ຜ ີ້ປະກັນໄພແມື່ນຈະຮັກສາຂ ີ້ມ ນຄວາມລັບຂອງຜ ີ້ ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຢື່າງດ ທ ສຸດ. ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ 

ມ ສິດທ ື່ຈະເຂົີ້າເຖິງຂ ີ້ມ ນສື່ວນບຸກຄົນທ ື່ກື່ຽວຂີ້ອງກັບຕົນພີ້ອມດຽວກັນນັີ້ນຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຍັງມ ສິດຮີ້ອງຂ ໃຫີ້ຜ ີ້ປະກັນໄພປັບປຸງ ຫ   ລົບຂ ີ້ມ ນໃດໜ ື່ງທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ  ເຊ ື່ອວື່າບ ື່ແນື່ນອນ ຫ   

ຫມົດກ ານົດ. ຜ ີ້ປະກັນໄພຈະບ ື່ເກັບຂ ີ້ມ ນຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພດົນກວື່າຄວາມຈ າເປັນສ າລບັການສະເໜ ໃຫີ້ເກັບຮັກສາ. 
 

ບ ລິສັດອາດຈະເປ ດເຜ ຍຂ ີ້ມ ນສື່ວນບກຸຄົນຂອງທື່ານໃຫີ້ກັບຜ ີ້ອ ື່ນທ ື່ບ ລິສັດມ ການຮື່ວມມ ທາງທຸລະກິດໂດຍມ ຈຸດປະສົງດຽວກນັກັບທ ື່ລະບໄຸວີ້ໃນວັກຂີ້າງເທິງ ຫ   ເພ ື່ອໃຫີ້ບ ລິສັດສາມາດສະເຫນ ຜະລິດຕະພັນ 

ແລະ ການບ ລິການຂອງບ ລິສັດໃຫີ້ແກື່ທື່ານ. ພາກສື່ວນເຫລົື່ານ ີ້ອາດປະກອບມ ບັນດາຜ ີ້ປະກັນໄພ , ຄົນກາງ, ຜ ີ້ປະກັນໄພຕ ື່, ຖານຂ ີ້ມ ນການປະກັນໄພ, ບ ລິສັດທ ື່ກື່ຽວຂີ້ອງ, ທ ື່ປ ກສາຂອງບ ລິສັດ, 

ຜ ີ້ທ ື່ມ ສື່ວນກື່ຽວຂີ້ອງກັບສິນທົດແທນປະກັນໄພ , ຜ ີ້ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນສິນທົດແທນປະກັນໄພ ແລະ ຜ ີ້ກວດສອບພາຍນອກ. ຜ ີ້ທ ື່ມ ຮ ບແບບການປະກັນໄພໃນສະຖານທ ື່ ທ ທື່ານໄດີ້ຊ ີ້ປະກັນໄພ (ເຊັື່ນ: ນັກການເງິ ນ  

ຫ   ຜ ີ້ຜະລິດຍານພາຫະນະ ແລະ/ຫ   ຜ ີ້ຈ າໜື່າຍ) ອາດມ ການເປ ດເຜ ຍຂ ີ້ມ ນຕ ື່ລັດຖະບານ, ກົດໝາຍຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານ, ການແກີ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍື່ງ, ກົດລະບຽບ ຫ   ຂ ີ້ບັງຄັບຕື່າງໆຕາມກົດໝາຍ. 

 
ບ ລິສັດອາດຈະບັນທ ກການໂທເຂົີ້າ ແລະ/ຫ   ໂທອອກເພ ື່ອຈຸດປະສງົໃນການທົດສອບຫ  ການກວດສອບ. ບື່ອນທ ື່ບ ລິສັດໄດີ້ບນັທ ກການໂທ, ບ ລິສັດສາມາດໃຫີ້ທື່ານອັດສ າເນົາໄດີ້ຕາມຄ າຮີ້ອງຂ ຂອງທື່ານ 

ແລະ ບື່ອນທ ື່ເຫມາະສົມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

 

ການທ ື່ສະໜອງຂ ີ້ມ ນສື່ວນຕົວຂອງທື່ານໃຫີ້ກັບບ ລິສັດ ແລະ ການທ ື່ທື່ານສະໜອງຂ ີ້ມ ນຂອງຄົນອ ື່ນໃຫີ້ບ ລິສັດ, ຂ ີ້ຕົກລົງດັື່ງກື່າວແມື່ນຈະຖ ກນ າໃຊີ້ ແລະ ເປ ດເຜ ຍໄດີ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອທື່ານໄດີ້ບອກບ ລິສັດ. 

ຖີ້າທື່ານຕີ້ອງການຍົກເລ ກການຕົກລົງຂອງທື່ານເຊິື່ງລວມມ ສິື່ງຂອງທ ຮັບຂ ີ້ມ ນດີ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂ ີ້ສະເໜ ໂດຍບ ລສິັດ ຫ   ບຸກຄົນທ ື່ມ ຄວາມກື່ຽວຂີ້ອງບ ລິສັດ, ກະລຸນາຕິດຕ  ື່ຫາບ ລິສັດພວກເຮົາ. 
 

15. ເງ  ື່ອນໄຂເພ ື່ມເຕ ມ 
ເງ ື່ອນໄຂທົື່ວໄປ ແລະ ໃບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະປະກອບກັນເປັນສັນຍາປະກັນໄພ, ຂ ີ້ຄວາມໃດໆທ ື່ມ ຄວາມໝາຍສະເພາະໃນສື່ວນໃດສື່ວນໜ ື່ງຂອງສັນຍາ ຈະມ ຄວາມໝາຍສະເພາະຕາມທ ື່ກ ານົດໄວີ້. 

 

ພາກທ 1 : ການປະກນັໄພຊບັສນິ 
 

ໂດຍອິງຕາມໃບສະເໜ ເຮັດປະກັນໄພເຊິື່ງເປັນສື່ວນໜ ື່ງຂອງສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ເພ ື່ອເປັນການຕອບແທນຄື່າປະກັນໄພທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮບັການປະກັນໄພໄດີ້ຈື່າຍຄື່າປະກັນໄພພາຍໃຕີ້ເງ ື່ອນໄຂທົື່ວໄປ, ຂ ີ້ຄຸີ້ມກັນ ,  

ຂ ີ້ຍົກເວັີ້ນ ແລະ ເອກະສານທ ື່ຄັດຕິດກັບສັນຍາ. ບ ລິສັດມ ສັນຍາກັບຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພວື່າ: ຫາກຊັບສິນທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄວີ້ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເນ ື່ອງຈາກເຫດການທ ື່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມກັນ, 
ບ ລິສັດຈະຈື່າຍຄື່າທົດແທນຕາມມ ນຄື່າຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຫ   ສີ້ອມແປງໃຫີ້ຄ ນສ ື່ສະພາບເດ ມ ຫ   ຈັດຫາຊັບສິນມາທົດແທນຊັບສິນທ ື່ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ຫ   ບາງສື່ວນ, 

ແຕື່ການຈື່າຍຄື່າສິນທົດແທນຕີ້ອງບ ື່ເກ ນວົງເງິນຕາມທ ື່ລະບຸໃນໃບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ. 

 
ຄ ານ ິຍາມ: 
ອາຄານ :     ໝາຍເຖິງ ສິື່ງປຸກສີ້າງເຊັື່ນ : ເຮ ອນ, ບື່ອນຈອດລົດ, ເຮ ອນຄົວ, ເຮ ອນພັກຄົນຮັບໃຊີ້ໃນເຮ ອນ(ຍກົເວັີ້ນກ າແພງຮົີ້ວ ແລະ ປະຕ ຮົີ້ວ)                                               

ເຄ  ື່ອງໃຊ ີ້ໃນເຮ  ອນ :  ໝາຍເຖິງ ເຟ ນິ ເຈ ີ້, ເຄ ື່ອງຕົບແຕື່ງເຮ ອນ, ສິື່ງຕິດຕັີ້ງໃນເຮ ອນ, ເຄ ື່ອງມ , ເຄ ື່ອງໃຊີ້, ເຄ ື່ອງໄຟຟີ້າ, ເຄ ື່ອງຄົວກິນ, ເຄ ື່ອງນຸື່ງຮົື່ມຂອງຜ ີ້ໄດີ້ ຮັບການປະກັນໄພ ຫ   

ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.  

 

ການຄຸີ້ມກນັສ າລບັພາກທ   1 ການປະກນັໄພຊບັສນິ 
 

1. ການຄ ຸີ້ມກນັຄວາມເສຍຫາຍຈາກອກັຄ  ໄພ   ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝີ້ ຫ   ຟີ້າຜື່າ ຫ   ການລະເບ ດຂອງອາຍແກັສທ ື່ໃຊີ້ເພ ື່ອແສງສະຫວື່າງສ າລັບທ ື່ຢ ື່ອາໃສ ຫ   ເພ ື່ອຄົວກິນ .  

 

2. ການຄ ີ້ ຸມກນັຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ  ີ້າ ໝາຍເຖງິ ການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ຊັບສນິທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພເຊິື່ງຖ ກຜນົກະທົບໂດຍກົງຍີ້ອນອຸບັດ ຕິເຫດຈາກການແຕກຂອງຖັງໃສື່ນ ີ້ າ  ຫ   ນ ີ້ າລົນ  

ຈາກຖັງໃສື່ນ ີ້າ, ການແຕກຂອງອປຸະກອນໃຊີ້ນ ີ້າ ຫ   ຈາກທ ື່ນ ີ້າຢ ື່ພາຍໃນອາຄານທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.  ປະກັນໄພນ ີ້ຍັງ ໄດີ້ຂະຫຍາຍການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍເຊິື່ງມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກແຜື່ນ

ດິນໄຫວ, ພາຍຸໃຫຍື່, ລົມຫົວກຸດ ແລະ ພາຍຸລົມແດງ ລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ ີ້າຝົນທ ື່ຖ ກພັດໄຫ ເຂົີ້າໃນອາຄານໂດຍຜີ້ານທາງຫ ັງຄາ ຫ   ຝາຂອງອາຄານທ ື່ຖ ກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກເຫດການທ ື່

ກື່າວມານ ີ້.  ທັນທ  ທ  ື່ອຸບັດຕິເຫດເກ ດຂ ີ້ນ ການຄຸີ້ມກັນຈະຖ ກໂຈະຈົນກວື່າການສີ້ອມແປງຈະສ າເລັດ ແລີ້ວການຄຸີ້ມກັນຈິງຈະກັບມາມ ຜົນຄ ນໃໝື່.   ປະກັນໄພນ ີ້ບ ື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ອາຄານ ຫ   
ຊັບສິນອ ື່ນໆ ຈາກໄພນ ີ້າຖີ້ວມ ຫ   ຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະເວລາທ ື່ອາຄານບ ື່ມ ຄນົອາໃສຢ ື່ເປັນເວລາຫ າຍກື່ວາ 90 ວັນຕິດຕ ື່ກັນ.   

 

3. ການຄ ຸີ້ມກ ັນແກ ີ້ວແວ ື່ນແຕກ  ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນການແຕກຈາກອຸບັດຕິເຫດຂອງແກີ້ວທ ື່ເປັນພາກສື່ວນໜ ື່ງຂອງອາຄານ,  ການປະກັນໄພນ ີ້ຈະບ ື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ສ ທາ, ຕ ື່ຕົວໜັງສ  ຫ   

ລາຍຄວັດໃສື່ໃນແກີ້ວ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາປະກອບໃສື່ ຫ   ມີ້າງອອກຈາກຕົວອາຄານ. 

 

4. ການຄ ຸີ້ມກນັການລກັ ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ດັື່ງລຸື່ມນ ີ້ : 

4.1 ຄຸີ້ມກັນຄວາມສ ນເສຍ ຫ   ເສຍຫາຍຕ ື່ຊັບສິນທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພອັນເນ ື່ອງມາຈາກການລັກ ຫ   ພະຍາຍາມລັກໂດຍບຸກຄົນອ ື່ນເຊິື່ງໄດີ້ເຂົີ້າ ຫ   ອອກຈາກສະຖານທ ື່ທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໂດຍ

ການງັດແງະ, ມີ້າງເພດີ້ວຍເຄ ື່ອງມ , ດີ້ວຍການລະເບ ດ, ດີ້ວຍເຄ ື່ອງອຸປະກອນໄຟຟີ້າ, ດີ້ວຍສານເຄມ  ຫລ  ດີ້ວຍການປຸີ້ນຈ ີ້, ທ າຮີ້າຍຮື່າງກາຍ ຈົນມ ຮື່ອງຮອຍທ ື່ເຫັນໄດີ້ຢື່າງຊັດເຈນໃນອາຄານທ ື່ ໄດີ້
ຮັບການປະກັນໄພ. 

4.2 ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ອາຄານອັນເນ ື່ອງມາຈາກການກະທ າທ ື່ຄຸີ້ມກັນຕາມຂ   ີ້ 4.1 ຂີ້າງເທິງນ ີ້,  ຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ປະຕ , ຕ ື່ປື່ອງຢີ້ຽມ, ໄລປະຕ , ແກີ້ວແວື່ນ ຫ   ສື່ວນໃດໆຂອງອາຄານ, 

ບ ລິສັດຈະທົດແທນຄື່າສີ້ອມແປງຕາມຕົວຈິງແຕື່ບ ື່ເກ ນ 10 ລີ້ານກ ບ ຕ ື່ຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕື່ລະຄັີ້ງ.  

 

5 ການຄ ຸີ້ມກນັຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ເຄ  ື່ອງໃຊ ີ້ໄຟຟ ີ້າ ໝາຍເຖິງ ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ເຄ ື່ອງໃຊີ້ໄຟຟີ້າເນ ື່ອງຈາກການລັດວົງຈອນຂອງໄຟຟີ້າ, ການເຜົາໄໝີ້ຂອງສາຍໄຟໃນຕົວມັນເອງ ຫ   ການລັດວົງຈອນ  

ຍີ້ອນຟີ້າຜື່າ  ແຕື່ບ ື່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມກັນອຸປະກອນທ ື່ມ ອາຍໃຸຊີ້ງານເກ ນ 08 ປ  ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຫ ຸີ້ຍຫີ້ຽນຂອງອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊີ້ໄຟຟີ້າ. 
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ຂ ີ້ຍ ົກເວັີ້ນຂອງພາກທ   1: 
 

ການປະກັນໄພນ ີ້ຈະບ ື່ຄຸີ້ມກັນເຫດການ, ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ : 

 

1. ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນເຊິື່ງມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ   ທາງອີ້ອມຈາກສົງຄາມ, ການຮຸກຮານ, ການກະທ າທ ື່ເປັນສັດຕ  ຫ   ສົງຄາມ ( ປະກາດ ຫ   ບ ື່ປະກາດ ກ ື່ຕາມ), ສົງຄາມກາງເມ ອງ, ການກ ື່
ການຈະລາຈົນ, ການກ ື່ຄວາມວຸີ້ນວາຍ, ການນັດຢດຸງານ, ການລຸກຮ ີ້ຂ ີ້ນຈາກຝື່າຍພນົລະເຮ ອນ ຫ   ທະຫານ, ການກະບົດ, ການເຄ ື່ອນໄຫວແບບກ   ື່ການຮີ້າຍ, ການປະຕິວັດ, ການປະກາດກົດໄອຍະ

ການເສິກ. 

 

2. ຄວາມເສຍຫາຍທ ື່ເປນັຜນົໂດຍກງົ ຫ    ທາງອ ີ້ອມຈາກສາເຫດດ ັື່ງລ ຸື່ມນ  ີ້ : 

2.1 ນ ີ້າຖີ້ວມ ຫ   ນ ີ້າທ ື່ຊ ມຜື່ານຝາ, ພ ີ້ນ ຫ  ຫີ້ອງໄຕີ້ດິນ 

2.2 ຄວາມເສຍຫາຍເກ ດຈາກການບົື່ມໝກັ, ເກ  ດຈາກຄວາມຮີ້ອນຕາມທ າມະຊາດ, ການເຜົາໄໝີ້ີ້ດີ້ວຍຕົວມັນເອງຂອງຊັບສິນທ ື່ປະກັນໄພໄວີ້ ຫ  ໃນລະຫື່ວາງການໃຊີ້ຄວາມຮີ້ອນ ຫ  ການຜະລິດ. 

2.3 ແຜື່ນດິນຢຸບ ຫ   ດິນເຈ ື່ອນ 
2.4 ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເຜົາຊັບສົມບັດໂດຍຄ າສັື່ງຂອງເຈົີ້າໜີ້າທ ື່ລັດຖະການ. 

2.5 ໄຟ ີ້ໄຫມີ້ປື່າ, ການຈ ດປື່າ ຫ   ການເຜົາປື່າເພ ື່ອຖາງພ ີ້ນທ ື່. 

2.6 ການແຜື່ລັງສ  ຫ   ການປ  ົນເປ ີ້ອນກ າມັນຕະພາບລັງສ ຈາກພະລັງນິວເຄ ຍ ຫ   ຈາກການຕົກຕະກອນຂອງນິວເຄ ຍ, ການເຜົາໄຫມີ້ຂອງພະລັງນິວເຄ ຍ ຫ   ຈາກການແຕກຂອງພະລັງນິວເຄ ຍ. 

2.7 ອາວຸດນິວເຄ ຍ, 

2.8 ລະເບ ດທ ື່ເປັນສານພິດກ າມັນຕະພາບລງັສ  ຫ  ວັດຖຸອັນຕະລາຍປະກອບເປັນລະເບ ດນິວເຄ ຍ ຫ  ສື່ວນປະກອບຕື່າງໆຂອງນິວເຄ ຍ. 

2.9 ຊັບສົມບັດທ ື່ຖ ກລັກໃນລະຫວື່າງ ແລະ ພາຍຫ ັງການເກ ດອັກຄ ໄພ. 
 

3. ຊ ັບສນິທ  ື່ບ  ື່ໄດ ີ້ຮບັການຄ ຸີ້ມກນັໃນສນັຍາປະກນັໄພນ  ີ້, ເວ ັີ້ນແຕື່ໄດ ີ້ມ  ການຕົກລງົແລະຖ  ກລະບໄຸວ ີ້ໃນສນັຍາ: 

3.1 ວັດຖຸມ ຄື່າເຊັື່ນ: ເງິນ, ຄ າ, ແກີ້ວປະເສ ດ, ເພັດ, ພອຍ ຫ   ໂລຫະມ ຄື່າຕື່າງໆ. 

3.2 ວັດຖຸບ ຮານ ຫ   ສິນລະປະວັດຖ,ຸ ທ ື່ມ ມ ນຄື່າເປັນເງິນລວມກັນເກ ນກວື່າ 30% ຂອງມ ນຄື່າຄ ີ້າປະກັນັກື່ຽວກບັອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊີ້ໃນອາຄານ ຫ   ມ ມ ນຄື່າຫ າຍກວື່າ 10 ລີ້ານ ກ ບ. 

3.3 ສິນຄີ້າ ຫ   ຊັບສິນທ ື່ຖ ກຝາກໄວີ້ ຫ   ເກັບຮັກສາໄວີ້ ຫ  ໃນການດ ແລຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ. 

3.4 ເອກະສານຕົີ້ນສະບັບ, ແຜນຜັງ, ແບບແຕີ້ມ, ແມື່ພ ມ, 
3.5 ໃບຮຸີ້ນ, ໃບໜ ີ້ສິນ, ເອກະສານສ າຄັນຕື່າງໆ, ສະແຕມ, ເງິນຫລຽນ, ທະນາບັດ, ເງິນສົດ, ແຊັກ, ປ ີ້ມບັນຊ ເງິນຝາກ ແລະ ເອກະສານຕື່າງໆກື່ຽວກັບການບນັຊ  

3.6 ວັດຖຸລະເບ ດ ຫ   ອາວຸດ. 

3.7 ຍານພາຫານະ(ລົດທຸກຊະນິດ, ພາຫານະທາງນ ີ້າ, ທາງອາກາດ). 

3.8 ສັດ, ສັດລີ້ຽງ, ພ ດສວນ, ຕົີ້ນໄມີ້, ສິງຂອງຈັດແຕື່ງສວນສະໜາມຫຍີ້າ. 

3.9 ກ າແພງຮົີ້ວ, ປະຕ ຮົີ້ວ, ປີ້າຍ, ຊັບສິນໃນລະຫວື່າງການເຄ ື່ອນຍີ້າຍຫ  ຂົນສົື່ງ. 

3.10  ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາທຸກຊະນິດລວມມ  ແຕື່ບ ື່ຈ າກັດສະເພາະ ຄອມພິວເຕ ກະເປົາຫິີ້ວ, ໂທລະສັບມ ຖ , ແທັບເລັດ, ກີ້ອງຖື່າຍຮ ບ, ກີ້ອງວິດິໂອ ແລະອ ື່ນໆ 

3.11  ຊັບສິນຕິດຕັີ້ງຢ ື່ນອກອາຄານ, ຊັບສິນຫ  ສິນຄີ້າທ ື່ເກັບ ຫ   ປະໄວີ້ໃນສະຖານທ ື່ກາງແຈີ້ງ ຫ   ໃນອາຄານຝາເປ ດ(ຍົກເວັີ້ນຊັບສິນທ ື່ຕິດກັບອາຄານທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ 
ມ ນຄື່າຂອງຊັບສິນດັື່ງກື່າວໄດີ້ຖ ກລວມເຂົີ້າໃນມ ນຄື່າຄ ີ້າປະກັນ ແລະ ການຄຸີ້ມກັນແມື່ນຈ າກັດສະເພາະຄວາມສ ນເສຍ ຫ   ເສຍຫາຍຈາກອັກຄ ໄພເທົື່ານັີ້ນ).   

3.12 ຊັບສົມບັດທ ື່ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ   ຖ ກທ າລາຍຈາກແຮງດັນ ຫ    ການສັື່ນສະເທ ອນຂອງແຮງລະເບ ດ. 

3.13 ສະລອຍນ ີ້າ. 

3.14 ຄວາມເສຍຫາຍສ ບເນ ື່ອງທຸກຢື່າງ. 

 

ພາກທ  2: ການປະກນັໄພຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຫວົໜີ້າຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ື່ເຮ  ອນຂ ີ້າງຄຽງ 
 

ບ ລິສັດຈະຈື່າຍຄື່າທົດແທນຕາມຈ ານວນຄື່າເສຍຫາຍຕົວຈິງແຕື່ບ ື່ເກ ນຈ ານວນເງິນທ ື່ລະບຸໃນໃບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຊ ື່ງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຈະຕີ້ອງຮັບຜິດຕາມກົດໝາຍສ າລັບ: 

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜີ້າຄອບຄວົສ າລັບການເສຍຊ ວິດ, ຄວາມບາດເຈັບຕ ື່ຮື່າງກາຍໂດຍອຸບດັຕິເຫດລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ຊັບສິນຂອງ ບຸກຄົນພາຍນອກ. 
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ເຮ ອນຂີ້າງຄຽງສ າລັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອັກຄ ໄພ ທ ື່ມ ສາເຫດມາຈາກ  ຫ   ໄຟລາມມາຈາກອາຄານທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ໃນສັນຍານ ີ້. 

ທັງນ ີ້ບ ື່ລວມເຖິງການຂາດຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊີ້ຊບັສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະ ບ ລິສັດຈະເປນັຜ ີ້ດ າເນ ນການໃນນາມຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.   ບ ລິສັດຈະຮບັຜິດຊອບສະເພາະແຕື່ອຸບັດຕິເຫດ  

ທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນໃນໄລຍະເວລາປະກັນໄພ ແລະ ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ຖ ກຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ຮັບຜິດຊອບສ າລັບການເສຍຊ ວິດ, ຄວາມບາດເຈັບຕ ື່ຮື່າງກາຍໂດຍອຸບັດຕິເຫດລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍ 

ຕ ື່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກເທົື່ານັີ້ນ. ໂດຍຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງບ ລສິັດ, ບ ລິສັດ ຈະເປັນຜ ີ້ສ ບສວນ ແລະ ຕົກລົງຮັບໃຊີ້ຄື່າທົດແທນຕາມຄວາມເປັນຈິງ.   
 

ຄ ານຍິາມ: 
 
1. ຜ  ີ້ໄດ ີ້ຮບັການປະກນັໄພ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທ ື່ໄດີ້ຖ ກລະບຸຊ ື່ເປັນຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຢ ື່ໃນສັນຍາເຊິື່ງລວມມ : 

1.1  ບຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວດຽວກັນກັບຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ແກື່: ຜົວ ຫ   ເມຍ, ພ ື່, ແມື່ ແລະ ລ ກ (ອາຍຸບ ື່ເກ ນ 18 ປ ) ທ ື່ອາໄສຢ ື່ໃນຄອບຄົວດຽວ ກັນກັບຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ,  
1.2  ຄົນຮັບໃຊີ້ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທ ື່ເປັນລ ກຈີ້າງຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຊ ື່ງມ ໜີ້າທ ື່ກື່ຽວກບັການຮັບໃຊີ້ໃນເຮ ອນທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ  

 

2 .  ເຮ  ອນຂ ີ້າງຄຽງ   ໝາຍເຖິງ ສິື່ງປຸກສີ້າງ ແລະ ຊັບສົມບັດທ ື່ຢ ື່ອີ້ອມຮອບອາຄານທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ , ເຊິື່ງບ ື່ແມື່ນຊບັສົມບັດຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກນັໄພ 

 
ຂ ີ້ຍ ົກເວັີ້ນຂອງພາກທ   2: 
 

ການປະກັນໄພນ ີ້ບ ື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມຮັບຜດິຊອບອັນເກ ດຈາກເຫດການ ດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້ : 

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ ື່ກື່ຽວຂີ້ອງໂດຍກົງ ຫ   ທາງອີ້ອມຈາກການປະກອບກິດຈະກ າການຄີ້າ ຫ   ທຸລະກິດ ຫ   ວຽກງານທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ເຮັດເປັນອາຊ ບ , 

2. ຊັບສິນທ ື່ເຊົື່າ ຫ   ຢ ື່ພາຍໃຕີ້ການດ ແລຮັກສາ ຫ   ເປັນຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ. 

3. ການກະທ າໂດຍເຈດຕະນາຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ . 

4. ການເສຍຊ ວິດ, ການບາດເຈັບ, ການເຈັບປື່ວຍ, ການຕິດພະຍາດຂອງລ ກຈີ້າງຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ  ຫ   ການຮຽກຮີ້ອງຄື່າເສຍຫາຍໃດໆ ທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນໃນເວລາປະຕິບັດງານ.  
5. ການເສຍຊ ວິດ, ການບາດເຈັບ, ການເຈັບປື່ວຍຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮບັການປະກັນໄພ ຫ   ບຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄວົ. 

6. ການຮັບຜິດຊອບໃດໆທ ື່ເກ ດຈາກການຕັດສິນຄະດ ຂອງສານ ຫ   ຂອງຂະບວນການຍຸດຕິທ າທ ື່ຢ ື່ຕື່າງປະເທດ. 

7. ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິື່ງເກ ດຈາກການເປັນເຈົີ້າຂອງ, ການຄອບຄອງ, ການດ ແລ, ການຄວບຄຸມການໃຊີ້ຍານພາຫານະທຸກຊະນິດທ ື່ໃຊີ້ດີ້ວຍ  
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ເຄ ື່ອງຈັກລວມທັງເຄ ື່ອງຈັກຕື່າງໆທ ື່ໃຊີ້ຊຸກ ຫ   ລາກ. 

8. ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິື່ງເກ ດຈາກ ຫ   ກື່ຽວເນ ື່ອງຈາກ ຫ   ມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ   ທາງອີ້ອມຈາກນ ີ້າຖີ້ວມ, ນ ີ້າເປ ີ້ອນ, ສານເຄມ , ຝຸື່ນ, ຄວັນ, ອາຍພິດຂອງແຫ ວ ຫ   ຂອງແຂງທ ື່ເປັນພິດ. 

9. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ ື່ເກ ດຈາກສັນຍາທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ເຮັດຂ ີ້ນຕ ື່ມກັບບຸກຄນົທ ື່ສາມ . 

10. ການປັບໄຫມທາງແພື່ງ, ທາງອາຍາ ຫ   ໂດຍສັນຍາ. 
11. ຄວາມຮັບຜິດຊອບບ ື່ວື່າໃນລັກສະນະໃດໆອນັເກ ດຈາກ ຫ   ກື່ຽວເນ ື່ອງຈາກ ຫ   ມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ   ທາງອີ້ອມຈາກ : 

11.1   ການຮຸກຮານ, ການກະທ າຂອງສັດຕ ຕື່າງຊາດ ຫ   ສົງຄາມ( ປະກາດ ຫ   ບ ື່ປະກາດ ) ກ ື່ຕາມ, ສົງຄາມກາງເມ ອງ. 

11.2   ການກ ື່ການຈະລາຈົນ, ການກ ື່ຄວາມວຸີ້ນວາຍ, ການນັດຢດຸງານ, ການລຸກຮ ີ້ຂ ີ້ນຈາກຝື່າຍພນົລະເຮ ອນ ຫ   ທະຫານ, ການກະບົດ, ການເຄ ື່ອນໄຫວແບບກ   ື່ການຮີ້າຍ, ການປະ ຕິວັດ ,  

ການປະກາດກົດໄອຍະການເສິກ. 

11.3   ການຢ ດ, ການເກນ, ການທ າຮີ້າຍ ຫ   ການທ າຄວາມເສຍຫາຍແກື່ຊັບສົມບັດໂດຍຄ າສັື່ງຂອງເຈົີ້າໜີ້າທ ື່ລັດຖະການ. 

11.4   ອາວຸດນິວເຄ ຍ, ການແຜື່ລັງສ  ຫ   ແຜື່ກ າມັນຕະພາບລັງສ  ຫ   ການຕົກຕະກອນ ຫ   ການເຜົາໄຫມີ້ ຫ   ການແຕກຂອງພະລັງນິວເຄ ຍ.  

 

 

ຂ ີ້ຍົກເວ ັີ້ນພເິສດສ  າລບັພາກທ  1 ແລະ ພາກທ ື່ 2 ຂອງສນັຍາປະກນັໄພນ ີ້ 
 

ຂ  ີ້ຍ ົກເວ ັີ້ນໄພທາງຄວມພວິເຕ ີ້ (NMA 2915 – 25/01/2001) 
1. ຂ ີ້ຍົກເວັີ້ນຂ ີ້ມ ນທາງລະບົບອິເລັກໂທຣນິກ 

ເຖິງວື່າມ ຂ ີ້ກ ານົດໃດໆທ ື່ຂັດກັນໃນສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ ຫ   ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍຂອງສັນຍາ ແມື່ນໄດີ້ຕົກລົງ ແລະເຂົີ້າໃຈນ າກັນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້:  

ກ) ສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ບ ື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມສ ນເສຍຫ  ເສຍຫາຍ, ຖ ກທ າລາຍ, ບິດເບ ອນ, ຂ ີ້ມ ນຖ ກລົບ, ການສ ີ້ໂກງ ຫ   ປື່ຽນແປງ ຂ ີ້ມ ນທາງອິ ເລັກໂທຣນິກຈາກສາເຫດໃດກ ື່ຕາມ (ລວມທັງແຕື່ 

ບ ື່ຈ າກັດສະເພາະໄວລັດທາງຄວມພິວເຕ ີ້) ຫ   ຄວາມສ ນເສຍ  ການໃຊີ້ງານ, ລະບົບການເຮັດວຽກຫ ຸດລົງ, ມ ນຄື່າ, ຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍໃດໆທ ື່ກື່ຽວຂີ້ອງໂດຍບ ື່ຄ ານ ງວື່າສາເຫດ ຫ   ເຫດການ 
ອ ື່ນໃດທ ື່ເກ ດພີ້ອມກັນ ຫ   ໃນລ າດັບໃດໆຕ ື່ຄວາມສ ນເສຍນັີ້ນ. 

 

ຂ ີ້ມ ນທາງລະບົບອິເລັກໂທຣນິກ ໝາຍເຖິງ ຂ ີ້ເທັດຈິງ, ແນວຄິດ ແລະ ຂ ີ້ມ ນ ປື່ຽນເປັນຮ ບແບບ ທ ື່ສາມາດໃຊີ້ໄດີ້ສ າລັບການຊ ື່ສານ, ການແປຄວາມໝ າຍ ຫ   ການປະມວນຜົນ 

ໂດຍການປະເມ ນຜົນຂ ີ້ມ ນອ ເລັກໂທຣນິກແລະໄຟຟີ້າ ຫ   ອຸປະກອນຄອບຄຸມ ອ ເລັກໂທຣນິກ ແລະ ລວມທັງໂປຣແກຣມຊອຟແວ ແລະ ການແນະນ າລະຫັດອ ື່ນໆ ສ າລັບການປະເມ ນຜົນ  ແລະ  

ການຈັດການຂອງຂ ີ້ມ ນ ຫ   ທິດທາງແລະການຈັດການຂອງອຸປະກອນດັື່ງກື່າວ. 

 

ໄວລັດຄອມພິວເຕ ີ້ໝາຍເຖິງ ຊຸດຄ າສັື່ງຫ  ລະຫັດທ ື່ສີ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍ ຫ   ຢື່າງອ ື່ນທ ື່ບ ື່ໄດີ້ຮັບອະນຸຍາດ ລວມທັງຊຸດຄ າສັື່ງ ຫ   ລະຫັດທ ື່ບ ື່ໄດີ້ຮັບອະນຸຍາດທ ື່ມ ເຈດຕະນາ 
ຮີ້າຍນ າໂປຣແກຣມ ຫ   ຢື່າງອ ື່ນທ ື່ເຜ ຍແພື່ໂດຍມັນເອງຜື່ານລະບົບຄອມພິວເຕ ີ້ຫ  ເຄ ອຂື່າຍໃດໆກ ື່ຕາມ.  ໄວລັດຄອມພວິເຕ ີ້ລວມເຖິງແຕື່ບ ື່ຈ າກັດສະເພາະ “Trojan Horses“ ,“wor ms“  

and “time or logic bombs“. 

 

ຂ) ຢື່າງໃດກ ື່ຕາມ ໃນກ ລະນ ໄພທ ື່ລະບຸລຸື່ມນ ີ້ທ ື່ມ ຜົນມາຈາກເຫດການທ ື່ໄດີ້ລະບຸໃນ ຂ ີ້ ກ) ເທິງນ ີ້, ໂດຍອິງຕາມເງ ື່ອນໄຂ, ຂ ີ້ກ ານົດ ແລະ ຂ ີ້ຍົກເວັີ້ນສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ຈະໃຫີ້ການຄຸມກັນ 

ຄວາມເສຍຫາຍດີ້ານວັດຖຸທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນໃນໄລຍະເວລາປະກນັໄພຂອງຊັບສນິທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໃນ ສັນຍານ ີ້ ໂດຍສາເຫດຈາກ: 

- ອັກຄ ໄພ 
     - ການລະເບ ດ 

 

2. ການປະເມ ນແລະປະມວນຜົນຂ ີ້ມ ນສ ື່ອ ເລັກໂທຣນິກ 

ເຖິງວື່າມ ຂ ີ້ກ ານົດໃດໆທ ື່ຂັດກັນໃນສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ ຫ   ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍຂອງສັນຍາ ແມື່ນໄດີ້ຕົກລົງ ແລະເຂົີ້າໃຈນ າກັນດັື່ງຕ ື່ໄປນ ີ້:  

 ຖີ້າການປະເມ ນຜົນຂ ີ້ມ ນສ ື່ອ ເລັກໂທຣນິກທ ື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໃນສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ໄດີ້ຮັບຄວາມສ ນເສຍ ຫ   ເສຍຫາຍທ ື່ຖ ຄຸີ້ມກັນໃນສັນຍານ ີ້ ຫ ັກການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍຈະແມື່ນມ ນຄື່າການ  

ສີ້ອມແປງ, ປື່ຽນແທນສ ື່ຂ ີ້ມ ນນັນໃຫີ້ກັບຄ ນສ ື່ສະພາບເດ ມກື່ອນເກ ດຄວາມສ ນເສຍຫ  ເສຍຫາຍ ລວມທັງຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍໃນ ການຜະລ ດຂ ີ້ມ ນອ ເລັກໂທຣນິກນັີ້ນຄ ນ, ແຕື່ສ ື່ດັງກື່າວຕີ້ອງໄດີ້ຖ ກສີ້ອມແປງ,  
ປື່ຽນແທນ ຫ   ປື່ຽນຄ ນ.  ຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍໃນການຜະລິດຂ ີ້ມ ນຄ ນນັີ້ນຕີ້ອງແມື່ນມ ນຄື່າທ ື່ຈ າເປັນແລະສົມເຫດສົມຜົນໂດຍບ ື່ເກ ນມ ນຄື່າເສຍຫາຍຈິງໃນແຕື່ ລະຄັີ້ງທ ື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕື່ອງຈື່າຍ 

ສ າລັບການສີ້າງຄ ນ, ຮຽກຂ ີ້ມ ນຄ ນ ແລະ ການປະກອບຂ ີ້ມ ນອ ເລັກໂທຣນິກນັີ້ນຄ ນ. ຖີ້າສ ື່ຂ ີ້ມ ນນັີ້ນບ ື່ໄດີ້ຮັບການສີ້ອມແປງ, ປື່ຽນແທນ ຫ   ປື່ຽນຄ ນຕື່າມຫ ັກການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍນ ີ້ແມື່ນຈະຖ  

ເອົາມ ນຄື່າຂອງສ ື່ຂ ີ້ມ ນເປົື່າ.  ຢື່າງໃດກ ື່ຕາມສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ຈະບ ື່ຄຸີ້ມກັນມ ນຄື່າທ ື່ເປັນມ ນຄື່າຂີ້ອງຂ ີ້ມ ນອ ເລັກໂທຣນິກນັີ້ນໃຫີ້ແກື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນ ໄພ ຫ   ພາກສື່ວນອ ື່ນໃດ, ເຖ ງແມື່ນວື່າຂ ີ້ມ ນ 

ອ ເລັກໂທຣນິກ ບ ື່ສາມາດສີ້າງຄ ນໄດີ້, ຮຽກຄ ນໄດີ້ ຫ   ປະກອບຄ ນໄດີ້ ກ ື່ຕາມ.  

 

ເງ  ື່ອນໄຂພເິສດກ ື່ຽວກບັຂ  ີ້ຍກົເວ ັີ້ນແລະຂ  ີ້ຈ າກດັເລ  ື່ອງມາດຕະການລງົໂທດດີ້ານເສດຖະກດິ (LMA 3100)  
ຜ ີ້ປະກັນໄພ/ຜ ີ້ປະກັນໄພຕ ື່ຈະບ ື່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມກັນ ແລະ ບ ື່ຮັບຜິດຊອບຊ າລະຄື່າເສຍຫາຍ ຫ   ໃຫີ້ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ພາຍໄຕີ້ສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້ ຖີ້າຫາກວື່າການຄຸີ້ມກັນນັີ້ ນ, ການຊ າລະຄື່າເສຍຫາຍນັີ້ນ ຫ   

ການໃຫີ້ຜົນປະໂຫຍດນັີ້ນ ຈະເຮັດໃຫີ້ຜ ີ້ປະກັນໄພ/ຜ ີ້ປະກັນໄພຕ ື່ ມ ຄວາມສື່ຽງກື່ຽວກັບການລົງໂທດ, ຂ ີ້ຫີ້າມ ຫ   ຂ ີ້ຈ າກັດໃດໆ ພາຍໄຕີ້ການລົງມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫ   ມາດຕະການລົງໂທດ ຫ   

ກົດໝາຍ ຫ   ລະບຽບການຕື່າງໆທາງເສດຖະກິດ ຫ   ການຄີ້າຂອງສະຫະພາບຢ ໂລບ, ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ/ຫ   ກົດໝາຍ ຫ   

ລະບຽບກື່ຽວກັບການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຄີ້າຂອງຊາດອ ື່ນໆທ ື່ມ ຜນົບັງຄັບໃຊີ້. 
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ການຕກົລງົເຫັນດ  ຂອງຜ ີ້ໄດ ີ້ຮບັການປະກນັໄພກື່ຽວກບັຂ  ີ້ມ  ນສ ື່ວນຕວົ 
 

ການອະນຍຸາດໃຫີ້ສ  ື່ສານ ແລະ ໃຫີ້ຄວາມຮ ື່ວມມ   ຜື່ານຊື່ອງທາງດ ຈຕິອນ 
ໂດຍການຕົກລົງຊ ີ້ປະກັນໄພນ ີ້, ທື່ານຕົກລົງທ ື່ຈະຮັບຂ ີ້ມ ນກື່ຽວກັບການແຈີ້ງຕ ື່ສັນຍາ, ການແຈີ້ງສະຖານະການຊ າລະຄື່າທ ານຽມປະກັນໄພ  ແລະ/ຫ   ການຈື່າຍ ສິນທົດແທນປະກັນໄພ ແລະ 
ຂ ີ້ມ ນອ ື່ນໆທ ື່ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບທື່ານກື່ຽວກັບປະກັນໄພນ ີ້ ຜື່ານທາງຂ ີ້ຄວາມສັີ້ນ (SMS) ຫາເບ ມ ຖ  ແລະ/ຫ   ອ ເມວ ຕາມທ ື່ທື່ານ ສະໜອງໃຫີ້ໃນໃບສະເໜ ເອົາປະກັນໄພນ ີ້.  

ພີ້ອມດຽວກັນນັີ້ນທື່ານຍັງເຫັນດ ໃຫີ້ພວກເຮົາເຂົີ້າເຖິງ, ເກັບກ າ, ນ າໃຊີ້, ຮັກສາ, ເປ ດເຜ ຍ, ໂອນຂ ີ້ມ ນຫາກຸື່ມອາລ ອັນສ , ຄ ື່ຮື່ວມສັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດ. 

ທື່ານສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງລາຍລະອຽດແຈີ້ງການກື່ຽວກັບຂ ີ້ມ ນຄວາມເປັນສື່ວນຕົວໄດີ້ທ ື່ https://www.azlaos.com 

 
ການອະນຍຸາດໃຫີ້ສ  ື່ສານຂ  ີ້ມ  ນການຕະຫ າດ 
ໂດຍການຕົກລົງຊ ີ້ປະກັນໄພນ ີ້, ທື່ານອະນຸຍາດໃຫີ້ ບ ລິສັດ ອາລ ອັນສ  ປະກັນໄພລາວ ຈ າກັດ , ນ າໃຊີ້ຂ ີ້ມ ນສື່ວນຕົວຂອງທື່ານເພ ື່ອຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕ ື່ ແລະ ສົື່ງຂ ີ້ມ ນທາງການຕະຫ າດຂອງບ ລິສັດເຊັື່ນ:  

ການບ ລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ , ກິດຈະກ າສົື່ງເສ ມການຂາຍ, ການຈັບສະຫ າກຊິງໂຊກ, ການສ າຫ ວດຕະຫ າດໂດຍ ອາລິອັນສ  ແລະ/ຫ   ຜ ີ້ໃຫີ້ບ ລິການທາງນອກ, ແລະ 

ຂ ີ້ມ ນອ ື່ນໆທ ື່ທື່ານອາດມ ຄວາມສົນໃຈ. ຖີ້າທື່ານບ ື່ອະນຸຍາດໃຫີ້ໃຊີ້ຂ ີ້ມ ນສື່ວນຕົວເພ ື່ອຈຸດປະສົງດັື່ງກື່າວ ທື່ານສາມາດແຈີ້ງປະຕິເສດຮັບຂ ີ້ມ ນ ໂດຍການສົື່ງຂ ີ້ຄວາມສັີ້ນ(SMS) ພິມຄ າວື່າ "123" 

ສົື່ງໄປທ ື່ເບ  +8 56 20 56689805 ຫ   ເລ ອກປະຕິເສດຮັບຂ ີ້ມ ນ ຜື່ານ My Insurance Web ແລະ My Insurance App. 
 

************************************ 

https://www.azlaos.com/

