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ເງ ື່ອນໄຂສັນຍາປະກັນໄພທຢ
ື່ ອ
ື່ າໃສ
ສັນຍາປະກັນໄພສະບັບ ນີ້ ໄດີ້ຮຽບຮຽງຂີ້ນບົນພ ີ້ນຖານຂອງກົດ ໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ 78/ສພຊ ລົງວັນທ 29 ພະຈິກ 2019 ຊ ື່ງຕື່ໄປເອີ້ນວື່າ “ ກົດໝາຍ” ແລະ ລັດ ຖະດ າລັດ
ປະທານປະເທດເລກທ 30/ ປປທ ລົງວັນທ 10 ມັງກອນ 2020 ກື່ຽ ວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດ ໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ.

ເງ ື່ອນໄຂທົວ
ື່ ໄປ:
1. ຄ ານ ິຍາມທົວື່ ໄປ
ບ ລ ິສດັ
ຜ ີ້ໄ ດ ີ້ຮບັ ການປະກ ັນໄພ

ໝາຍເຖິງ ບລິສັດ ອາລິອັນສ ປະກັນໄພລາວ.
ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທື່ຖກລະບຸຊ ື່ເປັນຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໃນໃບເງື່ອນໄຂສະເພາະ.

ໃບ ເງອື່ ນໄຂສະເພາະ
ໄລ ຍ ະເວລາຄ ມ
ຸີ້ ກນັ
ຄວາມເສຍຫາຍ

ໝາຍເຖິງ ເອກະສານລະບຸຂີ້ມນສະເພາະຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ, ການົດ ໄລຍະເວລາຄຸີ້ມກັນ ແລະ ການົດ ບັນດາໄພທື່ຖກຄຸີ້ມກັນ ຈາກສັນຍາ.
ໝາຍເຖິງ ໄລຍະເວລາຊ ື່ງເລີ້ມຕົີ້ນນັບຈາກວັນເລີ້ມຕົີ້ນຄຸີ້ມກັນ ແລະ ສິີ້ນສຸດ ຕາມວັນໝົດອາຍຸສັນຍາ, ດັື່ງລະບຸໃນໃບເງື່ອນໄຂສະເພາະ.
ໝາຍເຖິງ ການເສຍຫາຍທັງໝົດ ຫລ ບາງສື່ວນຕື່ຊ ັບສິນທື່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມກັນຈາກການປະກັນໄພໄວີ້ອັນເກດຈາກເຫດການ ທື່ໄດີ້ຮັບການຄີຸ້ມກັນ.

2. ຄວ າມຖກຕີ້ອງ ແລະ ການປ ຽື່ ນແປງຂ ີ້ຄວາມໃນສ ັນຍາ
ສັນຍາຈະມຜົນສັກສິດ ກື່ຕື່ເມື່ອທັງສອງຝື່າຍໄດີ້ຕົກລົງເຫັນດ ນາກັນ, ການຄຸີ້ມກັນຈະມຜົນບັງຄັບ ໃຊີ້ໄດີ້ຢື່າງໄວທື່ສຸດ ແມື່ນຕາມວັນເວລາທື່ໄດີ້ລະບຸໄວີ້ໃນໃບເງື່ອນໄຂສະເພາະ ທຸກການປື່ຽ ນແປງແກີ້ໄຂຂີ້
ຄວາມໃນສັນຍາຈະຕີ້ອງໄດີ້ຮັບການເຫັນດ ຈາກບລິສັດ ແລະ ອອກສັນຍາເພມີ້ ແນບທີ້າຍສັນຍາຕົີ້ນ.

3. ເງ ື່ອ ນໄຂບັງຄັບກ ອື່ ນ
ບລິສັດ ຈະບື່ຮັບຜິດ ຊອບທົດ ແທນຄື່າເສຍຫາຍຕາມສັນຍາ, ເວັີ້ນແຕື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ປະຕິບັດຖກຕີ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພ ຢື່າງຄົບຖີ້ວນ.

4. ໜີ້າ ທຂື່ ອງຜ ີ້ໄດີ້ຮ ັບການປະກ ັນໄພໃນການຮຽກຮ ອີ້ ງຄື່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ
ໃນກລະນມເຫດການທື່ອາດກື່ໃຫີ້ເກດການຮຽກຮີ້ອງຄື່າສິນທົດ ແທນຄວາມເສຍຫາຍ, ຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີ້ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງປະຕິບັດ , ດັື່ງຕື່ໄປນີ້:
4.1. ແຈີ້ງໃຫີ້ບລິສັດ ຮີ້ໂດຍໄວ ແລະ ຕີ້ອງສົື່ງມອບຫລັກຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມທື່ລະບຸໄວີ້ຂີ້າງລຸື່ມນີ້ພ າຍໃນ 15 ວັນ ນັບຈາກວັນທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ຮີ້ກື່ຽ ວກັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ຖີ້າຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນ ໄພມເຫດຈາເປັນອັນສົມຄວນທື່ບື່ສາມາດຈັດສົື່ງເອກະສານໄດີ້ພາຍໃນເວລາທື່ການົດ ຫ ພາຍໃນການົດ ເວລາທື່ບລິສັດຂະຫຍາຍໃຫີ້ໂດຍເຮັດ ເປັນລາຍ ລັ ກ ອັກ ສ ອ ນ ແ ລ ະ
ໂດຍຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພເອງ, ເອກະສານທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພຕີ້ອງໄດີ້ກະກຽມມຄ :
4.1.1 ສົື່ງຄາຮຽກຮີ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິື່ງລວມທັງລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນທື່ສນເສຍ, ລວມທັງມນຄື່າເສຍຫາຍໃນ

4.2

4.3

4.4

ເວລາທື່ເກດອຸບັດ ຕິເຫດໂດຍລະອຽດເທົື່າທື່ບລິສັດ ຕີ້ອງການ ແລະ ຈາເປັນ .
4.1.2 ແຈີ້ງໃຫີ້ບລິສັດ ຮີ້ກື່ຽ ວກັບການປະກັນໄພອື່ນໆ ລວມທັງສັນຍາປະກັນໄພທື່ມນາບລິສັດອື່ນ , ໃນສື່ວນທື່ກື່ຽ ວຂີ້ອງກັບຊັບສິນທື່ເອົາປະກັນໄພໄວີ້.
ຕີ້ອງສະແດງ ຫ ຈັດ ຫາ ຫ ແຈີ້ງ ຫ ມອບໃຫີ້ບລິສັດ ເຊິື່ງໄດີ້ແ ກື່ພ ະຍານ, ຫັກຖານ ແລະ ລາຍລະອຽດເພ ີ້ມເຕມເຊັື່ນ : ແຜນຜັງ, ລາຍລະອຽດ ຕົີ້ນສະບັບ , ຄື່ສະບັບ ຫ ສາເນົາຂອງເອ ກ ະ ສ າ ນ ນັີ້ ນ ໆ
ພີ້ອມທັງຂີ້ພ ິສດກື່ຽ ວກັບຕົີ້ນເພ ງ ຫ ສາເຫດທື່ເຮັດ ໃຫີ້ເກດອັກຄໄພ ຫ ທຸກໆເອກະສານກື່ຽ ວກັບການຮຽກຮີ້ອງຄື່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງບລິສັດ , ໂດຍແມື່ນຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ
ການປະກັນໄພເອງ.
ຕີ້ອງໄດີ້ດ າເນນການ ແລະ ຍິນຍອມໃຫີ້ບລິສັດ ຫ ຕົວແທນເຮັດ ທຸກວິທທາງເພ ື່ອປີ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍບື່ໃຫີ້ ຂະຫຍາຍເພ ີ້ມ. ບລິສັດ ມສິດທື່ຈະບື່ພ ິຈາລະນາໃນການຊົດໃຊີ້ສິນທົດ ແທນ ໃນ ກ ລ ະ ນ
ທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຫາກຈົງໃຈ ຫ ມເຫດທື່ເຮັດ ໃຫີ້ບລິສັດ ສາມາດພິສດໄດີ້ວື່າເຫດການດັື່ງກື່າວແມື່ນເຈດຕະນາທື່ບື່ ຢາກປະຕິບັດ ຕາມເງື່ອນໄຂຂີ້ໃດຂີ້ໜ ື່ງ, ດັື່ງທື່ໄດີ້ລະບຸໄວີ້ໃນຂີ້ 4
ຂີ້າງເທິງໃນກລະນທື່ມການຮຽກຮີ້ອງຄື່າສິນທົດ ແທນຕື່ບລິສັດ ແລະ ຖີ້າບລິສັດ ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບບື່ວື່າດີ້ວຍເຫດຜົນໃດກື່ຕາມ, ຈົນເປັນເຫດໃຫີ້ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ ຜ ີ້ເສຍຫາຍ,
ນາຄະດ ຄວາມຂີ້ນສື່ການພິຈາລະນາຄະດ ຂອງສານ ແລະ ຖີ້າສານຕັດ ສິນຊ ີ້ຂາດໃຫີ້ບລິສັດ ບື່ຊ ະນະຄະດ ຄວາມ, ບລິສັດ ຕີ້ອງໄດີ້ຮັບຜິດ ຊອບຕື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ ຜ ີ້ເສຍຫາຍ
ໂດຍຊົດ ໃຊີ້ຄື່າເສຍຫາຍຕາມຄາຕັດ ສິນຂອງສານ, ພີ້ອມດີ້ວຍດອກເບັີ້ຍໃນຖານະລກໜຜີ້ ິດນັດ ໃນອັດ ຕາ15% ຕື່ປນັບຈາກວັນທື່ຜ ິດ ນັດເປັນຕົີ້ນໄປ.
ຜູູ້ໄດູ້ຮັບການປະກັນໄພຕູ້ອງແຈູ້ງຕໍໍ່ເຈູ້າໜູ້າທີໍ່ຕໍາຫຼວດທັນທີໍ່ໃນກໍລະນີມີຄວາມສູນເສຍ ຫຼຼື ເສຍຫາຍຈາກການລັກຊັບສິນ ແລະ ສໍ່ງສໍາເນາໃບລາຍງານທີໍ່ມີລາຍເຊັນ ແລະ ກາປະທັບ
ຂອງເຈູ້າໜູ້າທີໍ່ຕໍາຫຼວດໃຫູ້ບໍລິສັດ .

5. ກ ານຍົກເລກສ ັນຍາປະກນັ ໄພ
5.1. ບ ລິສັດ ຈະຍົກເລກສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ ໄດີ້ດ ີ້ວຍການສົື່ງໜັງສ ແຈີ້ງບອກລື່ວງໜີ້າ 15 ວັນ, ໂດຍທາງຈົດ ໝາຍລົງທະບຽນສົື່ງເຖິງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕາມທື່ຢື່ສຸດ ທີ້າ ຍທື່ ແ ຈີ້ ງ ໃຫີ້ ບ ລິ
ສັດ ຮີ້, ໃນກລະນນີ້ບລິສັດ ຈະສົື່ງຄ ນຄື່າປະກັນໄພໃຫີ້ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ,ໂດຍຫັກຄື່າປະກັນໄພຂອງໄລຍະເວລາທື່ສັນຍາປະກັນໄພໄດີ້ ຄຸີ້ມກັນມາແລີ້ວອອກຕາມສັດ ສື່ວນ.
5.2 ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຈະຍົກເລກສັນຍາປະກັນໄພໄດີ້ໂດຍແຈີ້ງໃຫີ້ບລິສັດ ຮີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມສິດ ໄດີ້ຮັບ ຄື່າປະກັນໄພຄນ, ຫັງຈາກຫັກຄື່າປະກັນໄພສາລັບໄລຍະເວ ລາ ທື່ ສັ ນ ຍ າ
ບັງຄັບໃຊີ້ມາແລີ້ວອອກຕາມອັດ ຕາຄິດ ໄລື່ຄື່າ ປະກັນໄພໄລຍະສັີ້ນດັື່ງຕາຕະລາງລຸື່ມນີ້:

ຕາຕະລາງຄິດໄລື່ຄາື່ ປະກັນ ໄພໄລຍະສັີ້ນ
ໄລ ຍ ະເວລາປະກ ັນໄພ

% ຂ ອ ງຄ ື່າປະກ ັນໄພ 1 ປ

ໄລ ຍ ະເວລາປະກ ັນໄພ

% ຂ ອ ງຄ ື່າປະກ ັນໄພ 1 ປ

(ບ ື່ເ ກນ/ເດ ອນ)
1 ເດ ອນ

15 %

(ບ ື່ເ ກນ/ເດ ອນ)
7 ເດ ອນ

75 %

2 ເດ ອນ

25 %

8 ເດ ອນ

80 %

3 ເດ ອນ

35 %

9 ເດ ອນ

85 %

4 ເດ ອນ
5 ເດ ອນ

45 %
55 %

10 ເດ ອນ
11 ເດ ອນ

90 %
95 %

6 ເດ ອນ

65 %

12 ເດ ອນ

100 %

ບໍ ລິ ສ ັດ ອ າລີອນສ
ັ ໌ປະກນໄພລາວ
ັ
ແມນບໍ
ກະຊວງການເງິນ ແລ ະ ບໍລິສ ັດ ອາລີອ ັນສ໌ ປະເທດເຍຍລະມນັ
່ ລິສ ັດຫຸ້ ນສ່ວນ ລະຫ່ ວາງ ລ ັດຖະບານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ຊ່ ງຕາງໜາໂດຍ
ຸ້
ສ ໍາ ນກງາຍຕ
ັ
ງຢ
ັຸ້ ່ ເລ ກທີ 33 ຖ ະໜົນລຸ້ານຊາງ,
ຊນ
ັຸ້ 2 ອ າຄານ Allianz, ຕຸ້ ໄປສະນ ີ: 4223, ນ ະຄອນຫຼວງວຽງຈນ,
ັ ສ ປປ 21) 215903, www.azlaos.com
ຸ້
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6. ກ ານຕັດສ ິນ
ຖີ້າຫາກມຂີ້ຂັດ ແຍີ້ງເກດຂີ້ນກື່ຽ ວກັບ ຈານວນເງິນຂອງການສນເສຍ ຫ ການເສຍຫາຍທັງສອງຝື່າຍຈະຕີ້ອງໄດີ້ພ ີ້ອມກັນແຕື່ງຕັີ້ງຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍ ຂີ້ນເພ ື່ອເປັນຜ ີ້ຕັດ ສິນ, ຖີ້າທັງສອງຝື່າຍຫາກຍັງບື່ສາມາດ
ຕົກລົງກັນໄດີ້, ແຕື່ລະຝື່າຍກື່ຈະເປັນຜ ີ້ແ ຕື່ງຕັີ້ງຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍ ຂອງຕົນ ຂີ້ນມາພາຍໃນການົດ 02 ເດ ອນ, ຖີ້າຝື່າຍໃດຝື່າຍໜ ື່ງຫາກ ຍັງບື່ແ ຕື່ງຕັີ້ງຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍ ຂອງຕົນພາຍໃນການົດ ດັື່ງກື່າວ, ຜ ີ້ໄກື່ເກື່ຍ ຂອງຝື່ າຍ ທື່
ຖກແຕື່ງຕັີ້ງຂີ້ນນັີ້ນຈະເປັນຜ ີ້ມສິດ ໃນການຕັດ ສິນເລຍ.

7. ກ ານການດົ ມນຄື່າຄາີ້ ປະກນັ ແລະ ສ ິນທົດແທນ
ການປະກັນໄພບື່ສາມາດໃຊີ້ເປັນເຫດຜົນເພ ື່ອຫາກາໄລໃຫີ້ແ ກື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ,ການປະກັນໄພຄີ້າປະກັນໃຫີ້ແ ກື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພສະເພາະແຕື່ເພ ື່ອການປົວແປງສິື່ງຂອງທື່ຖກເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຫ
ສິື່ງຂອງທື່ເປັນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພເອງເທົື່ານັີ້ນ . ໃນເມື່ອມເຫດການເສຍຫາຍເກດຂີ້ນ , ບື່ໃຫີ້ຖເອົາວົງເງິນທື່ຄີ້າປະກັນໄວີ້ນັີ້ນເປັນ ຫັກຖານສະແດງຊັບສິນ ແລະ ເປັນມນຄື່າ
ຂອງຊັບສິນທື່ຖກເສຍຫາຍ, ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງໄດີ້ຫາຫັກຖານມາຢັີ້ງຢນ ດີ້ວຍວິທການຕື່າງໆ ຫ ດີ້ວຍເອກະສານຕາມທື່ບລິສັດຕີ້ອງການ, ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸື່ມນ:ີ້
7.1 ມນຄື່າອາຄານແມື່ນປະເມນລວມທັງຫີ້ອງໃຕີ້ດ ິນ ແລະ ຮາກຖານຂອງອາຄານແຕື່ແ ຍກເອົາລາຄາຂອງເນີ້ອທື່ດ ິນອອກ, ຈະຖກປະເມນເປັນລາຄາຕົວຈິງຂອງສິື່ງປຸກສີ້າງ ແລະ ຖເອົາເປັນ
ລາຄາທັງໝົດ ຂອງການກື່ສີ້າງຄນໃໝື່ ໃນມີ້ທື່ມເຫດການເສຍຫາຍໂດຍຫັກຄື່າຊ າລຸດຊຸດ ໂຊມອອກ.
7.2 ມນຄື່າເຄື່ອງໃຊີ້ໃນອາຄານແມື່ນປະເມນລາຄາຕາມມນຄື່າເຄື່ອງທື່ໄດີ້ເອົາມາປື່ຽ ນແທນຄນໃໝື່, ໃນມີ້ທື່ມຄວາມເສຍຫາຍເກດຂີ້ນໂດຍຫັກຄື່າຊ າລຸ ດຊຸດໂຊມອອກ.

8. ກ ານປະກ ັນໄພຕາື່ ກວ ື່າມນຄື່າຕົວຈິງ
ໃນກລະນທື່ມຄວາມເສຍຫາຍເກດຂີ້ນ ແລະ ພົບວື່າມນຄື່າຄີ້າປະກັນທື່ໄດີ້ເຮັດ ປະກັນໄພໄວີ້ຫາກຕື່າກວື່າມນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນ, ດັື່ງກລະນລຸື່ມນີ້:
8.1

ກລະນທື່ຈານວນເງິນ ຂອງມນຄື່າທື່ໄດີ້ເຮັດ ປະກັນໄພເທົື່າກັບ ຫ ຫາຍກວື່າ 70% ຂອງມນຄື່າຕົວ ຈິງຂອງຊັບສິນທື່ໄດີ້ເອົາປະກັນໄພ, ໃນເວລາເກດການເສຍຫາຍບລິສັດ ຈະທົດ ແທນ
ຄວາມເສຍຫາຍຕາມມນຄື່າຕົວ ຈິງຂອງຊັບ ສິນ, ແຕື່ບເື່ ກນຈານວນເງິນທື່ລະບຸໃນສັນຍາ.

8.2

ກລະນທື່ຈານວນເງິນ ຂອງມນຄື່າທື່ໄດີ້ເຮັດ ປະກັນໄພຫາກໜີ້ອຍກວື່າ 70% ຂອງມນຄື່າຕົວ ຈິງຂອງຊັບສິນທື່ເອົາປະກັນໄພ, ໃນເວລາເກດການເສຍຫາຍ ໃຫີ້ຖວື່າຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ
ເປັນຜ ີ້ຮັບຜິດ ຊອບເອງໃນສື່ວນທື່ແ ຕກຕື່າງ ແລະ ໃນເວລາຄິດ ໄລື່ສິນທົດ ແທນ, ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງຮັບພາລະສື່ວນສະເລື່ຍ ຄວາມເສຍຫາຍໄປຕາມສື່ວນທຸກໆລາຍການ ແລະ
ຫາກມຫາຍກວື່າໜ ື່ງລາຍການ, ໃຫີ້ແ ຍກພິຈາລະນາເປັນແຕື່ລະລາຍການ, ໂດຍບລິສັດ ຈະທົດ ແທນຄວາມເສຍຫາຍແຕື່ລະລາຍການ, ຕາມຫລັກການຄິດ ໄລື່ຕື່ໄປນີ້:

ຫ ັກ ກ ານຄ ິດໄລຄື່ າື່ ເສຍຫາຍ
ຄື່າເສຍຫາຍທື່ບລິສັດ ທົດ ແທນໃນແຕື່ລະລາຍການ =

ມນຄື່າຄີ້າປະກັນ X ຄື່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ທື່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມກັນ

- ມນຄື່າຄວາມຮັບຜິດ ຊອບເອງ

ມນຄື່າຕົວຈິງຂອງຊັບສິນ

9. ກ ານປະກ ັນໄພຊີ້ອນ
ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງແຈີ້ງໃຫີ້ບລິສັດ ຮີ້ໃນກລະນຊັບສິນທື່ເອົາມາປະກັນຫາກມປະກັນໄພກັບບລິສັດ ອື່ນ

ຫ

ຈະມຂີ້ນພາຍຫັງທື່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມກັນຊັບສິນ ດຽວກັນ

ກັບສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້,

ບື່ວື່າຈະແມື່ນທັງໝົດ ຫ ບາງສື່ວນກື່ຕາມ. ໃນກລະນທື່ມຄວາມເສຍຫາຍເກດຂີ້ນ ແລະ ພົບວື່າຊັບສິ ນທື່ເອົາມາປະກັນຫາກມປະກັນ ໄພນາບລິສັດ ອື່ນ , ບື່ວື່າຈະໂດຍຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພເອງ ຫ
ໂດຍບຸກຄົນອື່ນທື່ເຮັດ ໃນນາມຜ ີ້ ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພ, ບລິສັດ ຈະຮື່ວມສະເລື່ຍ ຊົດ ໃຊີ້ຄື່າເສຍຫາຍ, ຕາມສື່ວນສະເລື່ຍ ທື່ບລິສັດ ໄດີ້ຮັບຄີ້າປະກັນທຽບກັບມນຄື່າຄີ້າປະກັນທັງຫມົດ , ໂດຍຜື່ານການ
ຕົກລົງເຫັນດ ລະຫວື່າງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການ ປະກັນໄພ ແລະ ບລິສັດ , ບລິສັຈະບື່ຖລາດັບການປະກັນໄພກື່ອນ ຫ ຫັງໃນການເຂົີ້າຮື່ວມຄິດ ໄລື່ສື່ວນສະເລື່ຍ ຊົດໃຊີ້ຄື່າເສຍຫາຍດັື່ງກື່າວ.

10. ສ ິດ ແລະ ໜີ້າທຂື່ ອງບລ ິສ ດັ ໃນການຮ ັກສາສ ນິີ້ ສ ື່ວນຊັບສ ິນທ ື່ໄດີ້ຮ ັບຄວາມເສຍຫາຍ
ໃນກລະນທື່ມຄວາມເສຍຫາຍເກດຂີ້ນແກື່ຊ ັບສິນທື່ເອົາປະກັນໄພ , ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງເກັບຮັກສາສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທື່ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ບລິສັດ ຕີ້ອງໄດີ້ປະຕິບັດ ດັື່ງລຸື່ມນີ້ :
10.1 ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ສົື່ງມອບສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທື່ເສຍຫາຍໃຫີ້ແ ກື່ບລິສັດ,
10.2 ເຂົີ້າຍ ດຖ, ຄອບຄອງ, ສາຫວດ, ຈັດ , ຄັດ ເລອກ, ເຄື່ອນຍີ້າຍ ຫ ຈັດ ການຢື່າງໃດຢື່າງໜ ື່ງຕື່ສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທື່ເສຍຫາຍ,
10.3 ຂາຍ ຫ ຈາໜື່າຍສິີ້ນສື່ວນຊັບສິນທື່ເສຍຫາຍ.
ບລິສັດ ສາມາດຖສິດ ທື່ມຕາມສັນ ຍາໄດີ້ນັບຕັີ້ງແຕື່ເກດມຄວາມເສຍຫາຍ,ຈົນກວື່າສິດ ໃນການຮຽກຮີ້ອງຄື່າເສຍຫາຍຈະຕົ ກລົງກັນໄດີ້
ປະກັນໄພວື່າ: ສະຫະສິດ ທື່ຈະຮຽກຮີ້ອງຄື່າສິນທົດ ແທນຕາມສັນຍາປະກັນໄພ.
ໃນການໃຊີ້ສິດ ຂອງບລິສັດ ດັື່ງທື່ກື່າວມາຂີ້າງເທິງນັີ້ນ ,

ຫ ຕີ້ອງການແຈີ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການ

ຈະບື່ມຜົນເຮັດ ໃຫີ້ບລິສັດ ມຄວາມຮັບຜິດ ຊອບເພ ື່ມແຕື່ຢື່າງໃດ ແລະ ບື່ເຮັດ ໃຫີ້ສິດ ຂອງບລິສັດ ທື່ມຕາມສັນຍາປະກັນໄພໃນການຕື່ສີ້ຮຽກຮີ້ອງ

ສິດ ໃດໆຫຸດ ລົງ.

11. ກ ານແທນເອ ົາສ ິດຂອງຜໄີ້ ດີ້ຮ ບັ ການປະກ ັນໄພ
ໂດຍຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງບລິສັດ , ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕີ້ອງປະຕິບັດ ທຸກມາດຕະການທື່ຈາເປັນ ຫ ເທົື່າທື່ ບລິສັດ ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ປະຕິບັດ ໃນການທື່ ບລິສັດ ຈະແທນເອົາສິດ ຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ
ເພ ື່ອຮຽກຮີ້ອງຄື່າຊົດ ເຊ ຍ ຫ ເງິນທົດ ແທນຄນຈາກບຸກຄົນທື່ກື່ຄວາມເສຍຫາຍ ຊ ື່ງບລິສັດ ມສິດ ຕາມມາດຕາ 82 ຂອງ ກົດ ໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ ໂດຍບື່ຖວື່າການກະທານັີ້ນຈະກື່ອນ ຫ
ຫັງຈາກທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພໄດີ້ຮັບຄື່າ ສິນທົດ ແທນຈາກບ ລິສັດແລີ້ວກື່ຕາມ.

12. ກ ານປະຕິເສດໃນການຊົດໃຊີ້ສ ນິ ທົດແທນ.
ບລິສັດ ມສິດ ປະຕິເສດໃນການຊົດ ໃຊີ້ ຄື່າສິນທົດ ແທນຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບສື່ ົື່ງຄນຄື່າປະກັນໄພດັື່ງກລະນລຸື່ມນີ້:
11.1
11.2

ຄວາມເສຍຫາຍນັີ້ນເກດຂີ້ນຍີ້ອນ ການເຈດຕະນາທື່ບື່ດ ຫ ຍີ້ອນຄວາມປະໝາດເລື່ນເລີ້ ຢື່າງຮີ້າຍແຮງຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ ຜ ີ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດ.
ການສີ້ສົນ, ດັື່ງເຫດການລຸື່ມນີ້ :
11.2.1
ຄວາມເສຍຫາຍນັີ້ນເກດຂີ້ນຈາກການກະທາໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ການສົມຮີ້ຮື່ວມຄິດ ຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພ ຫ ຜ ີ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຫ ບຸກຄົນໃດທື່ກະທາໃນນາມຂອງ
11.2.2

ຜ ີ້ເອົາປະກັນໄພ ຫ ຜ ີ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ ,
ທຸກການກະທາທສ
ື່ ະແດງຂີ້ຄວາມ ແລະ ເອກະສານທື່ບື່ຖກຕີ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ໂດຍຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ ຕົວແທນຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການ ປະກັນໄພ, ເພ ື່ອໃຫີ້ໄດີ້ມາເຊິື່ງ
ຜົນປະໂຫຍດຕາມສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນ.ີ້

13. ກ ານໂມຄະຂອງສ ັນຍາປະກ ັນໄພ
ທຸກໆການແຈີ້ງການເທັດ ຫ ການແຈີ້ງການທື່ບື່ຖກຕີ້ອງຕາມຄວາມຈິງກື່ຽ ວກັບ ຊັບສິນທື່ປະກັນໄພໄວີ້ ຫ ສະພາບການຕື່າງໆທື່ເຮັດ ໃຫີ້ຄວາມສື່ຽ ງໄພເພ ື່ມຂີ້ນ, ເຊິື່ງເປັນຜົນໃນການປະເມນຄວາ ມ ສື່ ຽ ງ ຫ
ໃນການຄິດ ໄລື່ຄື່າປະກັນໄພ ຫ ມການປິດ ບັງຂີ້ມນຄວາມຈິງ, ເຖິງວື່າຈະບື່ມຜົນສະທີ້ອນຕື່ຄວາມເສຍຫາຍກື່ຕາມ, ໃຫີ້ຖວື່າສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນັີ້ນຕົກ ເປັນໂມຄະທັນທ,
ຕາມມາດຕະການທື່ໄດີ້ການົດ ໄວີ້ໃນມາດຕາ 27 ແລະ 28 ຂອງກົດ ໝາຍວື່າດີ້ວຍການປະກັນໄພ.
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14. ຂ ີ້ກ ານ ົດວ ື່າດີ້ວຍຂ ີ້ມນສ ື່ວນຕົວ
ຜ ີ້ປະກັນໄພໄດີ້ເກັບກາ ແລະ ດ າເນນງານຕື່ຂີ້ມນສື່ວນບຸກຄົນໂດຍມຈຸດປະສົງໃນການກະກຽມການສະເໜ ລາຄາ , ເງື່ອນໄຂການປະກັນໄພ, ການເກັບຄື່າປະກັນໄພ, ການຈື່າຍສິນທົດ ແທນປະກັນໄພ ແ ລ ະ
ສາລັບຈຸດ ປະສົງອື່ນໆທື່ກື່ຽ ວຂີ້ອງໂດຍກົງກັບການປະຕິບັດ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. ຜ ີ້ປະກັນໄພແມື່ນຈະຮັກສາຂີ້ມນຄວາມລັບຂອງຜ ີ້ ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຢື່າງດ ທສຸດ . ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ
ມສິດ ທື່ຈະເຂົີ້າເຖິງຂີ້ມນສື່ວນບຸກຄົນທື່ກື່ຽ ວຂີ້ ອງກັບຕົນພີ້ອມດຽວກັນນັີ້ນຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຍັງມສິດ ຮີ້ອງຂໃຫີ້ຜ ີ້ປະກັນໄພປັບປຸງ ຫ ລົບຂີ້ມນໃດໜ ື່ງທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ເຊ ື່ອວື່າບື່ແ ນື່ນອນ ຫ
ຫມົດ ການົດ . ຜ ີ້ປະກັນໄພຈະບື່ເກັບຂີ້ມນຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພດົນກວື່າຄວາມຈາເປັນສາລັບການສະເໜ ໃຫີ້ເກັບຮັກສາ.
ບລິສັດ ອາດຈະເປດເຜ ຍຂມີ້ ນສື່ວນບຸກຄົນຂອງທື່ານໃຫີ້ກັບຜ ີ້ອື່ນທື່ ບລິສັດມການຮື່ວມມທາງທຸລະກິດ ໂດຍມຈຸດ ປະສົງດຽວກັນກັບທື່ລະບຸໄວີ້ໃນວັກຂີ້າງເທິງ ຫ ເພ ື່ອໃຫີ້ ບລິສັດ ສາມາດສະເຫນຜະລິດ ຕະ ພັ ນ
ແລະ ການບລິການຂອງບລິສັດ ໃຫີ້ແ ກື່ທື່ານ. ພາກສື່ວນເຫລົື່ານີ້ອາດປະກອບມບັນດາຜ ີ້ປະກັນໄພ , ຄົນກາງ, ຜ ີ້ປະກັນໄພຕື່, ຖານຂີ້ມນການປະກັນໄພ, ບລິສັດ ທື່ກື່ຽ ວຂີ້ອງ, ທື່ປກສາຂອງບລິສັດ ,
ຜ ີ້ທື່ມສື່ວນກື່ຽ ວຂີ້ອງກັບສິນທົດ ແທນປະກັນໄພ, ຜ ີ້ເກັບກາຂີ້ມນສິນທົດ ແທນປະກັນໄພ ແລະ ຜ ີ້ກວດສອບພາຍນອກ. ຜ ີ້ທື່ມຮບແບບການປະກັນໄພໃນສະຖານທື່ ທທື່ານໄດີ້ຊ ີ້ປະກັນໄພ (ເຊັື່ນ: ນັກການ ເງິ ນ
ຫ ຜ ີ້ຜ ະລິດ ຍານພາຫະນະ ແລະ/ຫ ຜ ີ້ຈາໜື່າຍ) ອາດມການເປດເຜ ຍຂີ້ມນຕື່ລັດ ຖະບານ, ກົດ ໝາຍຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດ ຄາຕັດ ສິນຂອງສານ, ການແກີ້ໄຂຂີ້ຂັດ ແຍື່ງ, ກົດ ລະບຽບ ຫ ຂີ້ບັງຄັບຕື່າງໆຕາມກົດ ໝາຍ.
ບລິສັດ ອາດຈະບັນທກການໂທເຂົີ້າ ແລະ/ຫ ໂທອອກເພ ື່ອຈຸດ ປະສົງໃນການທົດ ສອບຫການກວດສອບ. ບື່ອນທື່ ບລິສັດ ໄດີ້ບັນທກການໂທ, ບລິສັດ ສາມາດໃຫີ້ທື່ານອັດ ສາເນົາໄດີ້ຕາມຄາຮີ້ ອງຂ ຂ ອ ງທື່ າ ນ
ແລະ ບື່ອນທື່ເຫມາະສົມໃນການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດ .
ການທື່ສະໜອງຂີ້ມນສື່ວນຕົວຂອງທື່ານໃຫີ້ກັບ ບລິສັດ ແລະ ການທື່ທື່ານສະໜອງຂີ້ມນຂອງຄົນອື່ນໃຫີ້ ບລິສັດ , ຂີ້ຕົກລົງດັື່ງກື່າວແມື່ນຈະຖກນາໃຊີ້ ແລະ ເປດເຜ ຍໄດີ້ກຕື່ເມື່ອທື່າ ນໄດີ້ບອກບລິສັດ .
ຖີ້າທື່ານຕີ້ອງການຍົກເລກການຕົກລົງຂອງທື່ານເຊິື່ງລວມມສິື່ງຂອງທຮັບຂີ້ມນດີ້ານຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ຂີ້ສະເໜ ໂດຍ ບລິສັດ ຫ ບຸກຄົນທື່ມຄວາມກື່ຽ ວຂີ້ອງບລິສັດ, ກະລຸນາຕິດ ຕື່ຫາບລິສັດ ພວກເຮົາ.

15. ເງ ື່ອ ນໄຂເພມື່ ເຕມ
ເງື່ອນໄຂທົື່ວໄປ ແລະ ໃບເງື່ອນໄຂສະເພາະປະກອບກັນເປັນສັນຍາປະກັນໄພ, ຂີ້ຄວາມໃດໆທື່ມຄວາມໝາຍສະເພາະໃນສື່ວນໃດສື່ວນໜ ື່ງຂອງສັນຍາ ຈະມຄວາມໝາຍສະເພາະຕາມທື່ການົດ ໄວີ້.

ພາກທ 1 : ການປະກັນໄພຊັບສິນ
ໂດຍອິງຕາມໃບສະເໜ ເຮັດ ປະກັນໄພເຊິື່ງເປັນສື່ວນໜ ື່ງຂອງສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ເພ ື່ອເປັນການຕອບແທນຄື່າປະກັນໄພທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ຈື່າຍຄື່າປະກັນໄພພາຍໃຕີ້ເງື່ອນໄຂທົື່ວໄປ, ຂີ້ ຄຸີ້ ມ ກັ ນ ,
ຂີ້ຍ ົກເວັີ້ນ ແລະ ເອກະສານທື່ຄັດ ຕິດ ກັບສັນຍາ. ບລິສັດ ມສັນຍາກັບຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພວື່າ : ຫາກຊັບສິນທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄວີ້ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກເຫດການທື່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມກັນ ,
ບລິສັດ ຈະຈື່າຍຄື່າທົດ ແທນຕາມມນຄື່າຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຫ ສີ້ອມແປງໃຫີ້ຄນສື່ສະພາບເດ ມ ຫ ຈັດ ຫາຊັບສິນມາທົດ ແທນຊັບສິນທື່ໄດີ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ຫ ບາງສື່ວນ,
ແຕື່ການຈື່າຍຄື່າສິນທົດ ແທນຕີ້ອງບື່ເກນວົງເງິນຕາມທື່ລະບຸໃນໃບເງື່ອນໄຂສະເພາະ.

ຄ ານ ິຍາມ:
ອ າ ຄານ :

ໝາຍເຖິງ ສິື່ງປຸກສີ້າງເຊັື່ນ : ເຮອນ, ບື່ອນຈອດລົດ , ເຮອນຄົວ, ເຮອນພັກຄົນຮັບໃຊີ້ໃນເຮອນ(ຍົກເວັີ້ນກາແພງຮົີ້ວ ແລະ ປະຕຮົີ້ວ )

ເຄ ື່ອ ງໃຊ ໃີ້ ນເຮອນ :

ໝາຍເຖິງ ເຟ ນິເຈີ້, ເຄື່ອງຕົບແຕື່ງເຮອນ, ສິື່ງຕິດ ຕັີ້ງໃນເຮອນ, ເຄື່ອງມ, ເຄື່ອງໃຊີ້, ເຄື່ອງໄຟຟີ້າ, ເຄື່ອງຄົວກິນ, ເຄື່ອງນຸື່ງຮົື່ມຂອງຜ ີ້ໄດີ້ ຮັບການປະກັນໄພ ຫ
ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.

ການຄຸມ
ີ້ ກັນສາລັບພາກທ 1 ການປະກັນ ໄພຊັບສິນ
1.ກ າ ນຄມຸີ້ ກນັ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອ ັກຄໄພ ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝີ້ ຫ ຟີ້າຜື່າ ຫ ການລະເບດຂອງອາຍແກັສທື່ໃຊີ້ເພ ື່ອແສງສະຫວື່າງສາລັບທື່ຢື່ອາໃສ ຫ ເພ ື່ອຄົວກິນ .
2.ກ າ ນຄຸມີ້ ກນັ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ ີ້າ ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ຊ ັບສິນທື່ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພເຊິື່ງຖກຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຍີ້ອນອຸບັດ ຕິ ເ ຫດ ຈ າ ກ ກ າ ນ ແຕກ ຂ ອ ງຖັ ງ ໃສື່ ນີ້ າ ຫ ນີ້ າ ລົ ນ
ຈາກຖັງໃສື່ນີ້າ, ການແຕກຂອງອຸປະກອນໃຊີ້ນີ້າ ຫ ຈາກທື່ນີ້າຢື່ພ າຍໃນອາຄານທໄື່ ດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພ. ປະກັນໄພນີ້ຍ ັງ ໄດີ້ຂະຫຍາຍການຄຸີ້ມກັນ ຄວາມເສຍຫາຍເຊິື່ງມຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຈາກແຜື່ນ
ດິນໄຫວ, ພາຍຸໃຫຍື່, ລົມຫົວກຸດ ແລະ ພາຍຸລົມແດງ ລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍຈາກນີ້າຝົນທຖ
ື່ ກພັດ ໄຫເຂົີ້າໃນອາຄານໂດຍຜີ້ານທາງຫັງຄາ ຫ ຝາຂອງອາຄານທື່ຖກຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຈາກເຫດການທື່
ກື່າວມານີ້. ທັນທ ທື່ອຸບັດ ຕິເຫດເກດຂີ້ນ ການຄຸີ້ມກັນຈະຖກໂຈະຈົນກວື່າການສີ້ອມແປງຈະສາເລັດ ແລີ້ວການຄຸີ້ມກັນຈິງຈະກັບມາມຜົນຄນໃໝື່ . ປະກັນໄພນີ້ບື່ຄຸີ້ມກັນ ຄວາມເສຍຫາຍຕື່ອາຄານ ຫ
ຊັບສິນອື່ນໆ ຈາກໄພນີ້າຖີ້ວມ ຫ ຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະເວລາທື່ອາຄານບື່ມຄົນອາໃສຢື່ເປັນເວລາຫາຍກື່ວາ 90 ວັນຕິດ ຕື່ກັນ.
3.ກ າ ນ ຄ ຸີ້ມ ກ ັນ ແ ກ ີ້ວ ແ ວ ື່ນ ແ ຕກ ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນການແຕກຈາກອຸບັດ ຕິເຫດຂອງແກີ້ວທື່ເປັນພາກສື່ວນໜ ື່ງຂອງອາຄານ, ການປະກັນໄພນີ້ຈະບື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕສ
ື່ ທາ, ຕື່ຕົວໜັງສ ຫ
ລາຍຄວັດ ໃສື່ໃນແກີ້ວ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາປະກອບໃສື່ ຫ ມີ້າງອອກຈາກຕົວອາຄານ.
4. ກ າ ນຄມຸີ້ ກນັ ການລ ັກ ໝາຍເຖິງ ການຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ດັື່ງລຸື່ມນີ້ :
4.1 ຄຸີ້ມກັນຄວາມສນເສຍ ຫ ເສຍຫາຍຕື່ຊ ັບ ສິນທື່ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພອັນເນື່ອງມາຈາກການລັກ ຫ ພະຍາຍາມລັກໂດຍບຸກຄົນອື່ນເຊິື່ງໄດີ້ເຂົີ້າ ຫ ອອກຈາກສະຖານທື່ທື່ໄດີ້ຮັບ ການປະກັນໄພໂດຍ
ການງັດ ແງະ, ມີ້າງເພດີ້ວຍເຄື່ອງມ, ດີ້ວຍການລະເບດ, ດີ້ວຍເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟີ້າ, ດີ້ວຍສານເຄມ ຫລ ດີ້ວຍການປຸີ້ນຈີ້, ທາຮີ້າຍຮື່າງກາຍ ຈົນມຮື່ອງຮອຍທື່ເຫັນໄດີ້ຢື່າງຊັດເຈນໃນອາຄາ ນ ທື່ ໄດີ້
ຮັບ ການປະກັນໄພ.
4.2 ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ອາຄານອັນເນື່ອງມາຈາກການກະທາທື່ຄຸີ້ມກັນຕາມຂີ້ 4.1 ຂີ້າງເທິງນ,ີ້ ຄວາມເສຍຫາຍຕື່ປະຕ, ຕື່ປື່ອງຢີ້ຽ ມ, ໄລປະຕ, ແກີ້ວແວື່ນ ຫ ສື່ວນໃດໆຂອງອາຄານ,
ບລິສັດ ຈະທົດ ແທນຄື່າສີ້ອມແປງຕາມຕົວຈິງແຕື່ບື່ເກນ 10 ລີ້ານກບ ຕື່ຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕື່ລະຄັີ້ງ.
5 ກ າ ນຄມຸີ້ ກນັ ຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ເຄອື່ ງໃຊ ີ້ໄຟຟ ີ້າ ໝາຍເຖິງ ຄຸີ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ເຄື່ອງໃຊີ້ໄຟຟີ້າເນື່ອງຈາກການລັດ ວົງຈອນຂອງໄຟຟີ້າ, ການເຜົາໄໝີ້ຂອງສາຍໄຟໃນຕົວ ມັນເອງ ຫ ການລັດ ວົງ ຈ ອ ນ
ຍີ້ອນຟີ້າຜື່າ ແຕື່ບື່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມກັນອຸປະກອນທື່ມ ອາຍຸໃຊີ້ງານເກນ 08 ປ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຫຸີ້ຍ ຫີ້ຽນຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊີ້ໄຟຟີ້າ.
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ຂ ີ້ຍ ົກ ເວັນ
ີ້ ຂອງພາກທ 1:
ການປະກັນໄພນີ້ຈະບື່ຄຸີ້ມກັນເຫດການ, ດັື່ງຕື່ໄປນີ້ :
1.

ຄ ວ າມເສຍຫາຍ ທື່ເກດຂີ້ນເຊິງມ
ື່ ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ ທາງອີ້ອມຈາກສົງຄາມ, ການຮຸກຮານ, ການກະທາທື່ເປັນສັດ ຕ ຫ ສົງຄາມ ( ປະກາດ ຫ ບື່ປະກາດ ກື່ຕາມ), ສົງຄາມກາງເມອງ, ກ າ ນ ກື່
ການຈະລາຈົນ, ການກື່ຄວາມວຸີ້ນວາຍ, ການນັດ ຢຸດງານ, ການລຸກຮີ້ຂີ້ນຈາກຝື່າຍພົນລະເຮອນ ຫ ທະຫານ, ການກະບົດ , ການເຄື່ອນໄຫວແບບກື່ການຮີ້າຍ, ການປະຕິວັດ , ການປະກາດກົດ ໄອຍະ
ການເສິກ.

2.

ຄ ວ າມເສຍຫາຍທ ື່ເປນັ ຜ ນົ ໂດຍກ ົງ ຫ ທາງອ ີ້ອມຈາກສາເຫດດງລ
ັື່ ມນ
ຸື່ ີ້ :
2.1 ນີ້າຖີ້ວມ ຫ ນີ້າທື່ຊ ມຜື່ານຝາ, ພ ີ້ນ ຫຫີ້ອງໄຕີ້ດ ິນ
2.2 ຄວາມເສຍຫາຍເກດຈາກການບົື່ມໝັກ, ເກດຈາກຄວາມຮີ້ອນຕາມທາມະຊາດ, ການເຜົາໄໝີ້ີ້ດ ີ້ວຍຕົວມັນເອງຂອງຊັບ ສິນທື່ປະກັນໄພໄວີ້ ຫໃນລະຫື່ວາງການໃຊີ້ຄວາມຮີ້ອນ ຫການຜະລິດ.
2.3 ແຜື່ນດິນຢຸບ ຫ ດິນເຈື່ອນ
2.4 ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເຜົາຊັບສົມບັດໂດຍຄາສັງຂອງເຈົ
ື່
ີ້າໜີ້າທື່ລັດ ຖະການ.
2.5 ໄຟ ີ້ໄຫມີ້ປື່າ, ການຈດປື່າ ຫ ການເຜົາປື່າເພ ື່ອຖາງພ ີ້ນທ.ື່
2.6 ການແຜື່ລັງສ ຫ ການປ ົນເປີ້ອນກາມັນຕະພາບລັງສຈາກພະລັງນິວເຄຍ ຫ ຈາກການຕົກຕະກອນຂອງນິວເຄຍ, ການເຜົາໄຫມີ້ຂອງພະລັງນິວເຄຍ ຫ ຈາກການແຕກຂອງພະລັງນິວເຄຍ.
2.7 ອາວຸດ ນິວເຄຍ,
2.8 ລະເບດທື່ເປັນສານພິດ ກາມັນຕະພາບລັງສ ຫວັດ ຖຸອັນຕະລາຍປະກອບເປັນລະເບດ ນິວເຄຍ ຫສື່ວນປະກອບຕື່າງໆຂອງນິວເຄຍ.
2.9 ຊັບ ສົມບັດ ທຖ
ື່ ກລັກໃນລະຫວື່າງ ແລະ ພາຍຫັງການເກດອັກຄໄພ.

3.

ຊ ັບ ສນິ ທບື່ ໄື່ ດ ຮີ້ ບັ ການຄມຸີ້ ກນັ ໃນສ ັນຍາປະກ ັນໄພນ ,ີ້ ເວນແຕື່
ັີ້
ໄດ ີ້ມການຕົກລ ົງແລະຖກລະບ ຸໄວ ໃີ້ ນສ ັນຍາ:
3.1
3.2

ວັດ ຖຸມຄື່າເຊັື່ນ: ເງິນ, ຄາ, ແກີ້ວປະເສດ, ເພັດ , ພອຍ ຫ ໂລຫະມຄື່າຕື່າງໆ.
ວັດ ຖຸບຮານ ຫ ສິນລະປະວັດ ຖຸ, ທື່ມມນຄື່າເປັນເງິນລວມກັນເກນກວື່າ 30% ຂອງມນຄື່າຄີ້າປະກັນກື່
ັ ຽ ວກັບອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊີ້ໃນອາຄານ ຫ ມມນຄື່າຫາຍກວື່າ 10 ລີ້ານ ກບ.

3.3
3.4
3.5
3.6

ສິນຄີ້າ ຫ ຊັບສິນທື່ຖກຝາກໄວີ້ ຫ ເກັບຮັກສາໄວີ້ ຫໃນການດ ແລຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.
ເອກະສານຕົີ້ນສະບັບ , ແຜນຜັງ, ແບບແຕີ້ມ, ແມື່ພ ມ,
ໃບຮຸີ້ນ, ໃບໜ ີ້ສິນ, ເອກະສານສາຄັນຕື່າງໆ, ສະແຕມ, ເງິນຫລຽນ, ທະນາບັດ , ເງິນສົດ , ແຊັກ, ປີ້ມບັນຊ ເງິນຝາກ ແລະ ເອກະສານຕື່າງໆກື່ຽ ວກັບ ການບັນຊ
ວັດ ຖຸລະເບດ ຫ ອາວຸດ .

3.7
3.8

ຍານພາຫານະ(ລົດ ທຸກຊະນິດ, ພາຫານະທາງນີ້າ, ທາງອາກາດ).
ສັດ , ສັດ ລີ້ຽ ງ, ພ ດສວນ, ຕົີ້ນໄມີ້, ສິງຂອງຈັດ ແຕື່ງສວນສະໜາມຫຍີ້າ .

3.9
3.10
3.11

ກາແພງຮົີ້ວ, ປະຕຮົີ້ວ, ປີ້າຍ, ຊັບສິ ນໃນລະຫວື່າງການເຄື່ອນຍີ້າຍຫຂົນສົື່ງ.
ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແບບພົກພາທຸກຊະນິດລວມມ ແຕື່ບື່ຈາກັດ ສະເພາະ ຄອມພິວເຕກະເປົາຫິີ້ວ , ໂທລະສັບມຖ , ແທັບເລັດ, ກີ້ອງຖື່າຍຮບ, ກີ້ອງວິດ ິໂອ ແລະອື່ນໆ
ຊັບສິນຕິດ ຕັີ້ງຢື່ນອກອາຄານ, ຊັບສິນຫສິນຄີ້າທື່ເກັບ ຫ ປະໄວີ້ໃນສະຖານທື່ກາງແຈີ້ງ ຫ ໃນ ອາຄານຝາເປດ(ຍົກເວັີ້ນຊັບສິນທື່ຕິດ ກັບອາຄານທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ
ມນຄື່າຂອງຊັບສິນດັື່ງກື່າວໄດີ້ຖກລວມເຂົີ້າໃນມນຄື່າຄີ້າປະກັນ ແລະ ການຄຸີ້ມກັນແມື່ນຈາກັດ ສະເພາະຄວາມສນເສຍ ຫ ເສຍຫາຍຈາກອັກຄໄພເທົື່ານັີ້ນ).
3.12 ຊັບສົມບັດ ທື່ໄດີ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ຖກທາລາຍຈາກແຮງດັນ ຫ ການສັື່ນສະເທອນຂອງແຮງລະເບດ.

ແລະ

3.13 ສະລອຍນີ້າ.
3.14 ຄວາມເສຍຫາຍສບເນື່ອງທຸກຢື່າງ.

ພາກທ 2: ການປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຫົວໜີ້າຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕເື່ ຮອນຂີ້າງຄຽງ
ບລິສັດ ຈະຈື່າຍຄື່າທົດ ແທນຕາມຈານວນຄື່າເສຍຫາຍຕົວຈິງແຕື່ບື່ເກນຈານວນເງິນທື່ລະບຸໃນໃບເງື່ອນໄຂສະເພາະຊ ື່ງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຈະຕີ້ອງຮັບຜິດຕາມກົດ ໝາຍສາລັບ:
1.ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຫົວໜີ້າຄອບຄົວສາລັບການເສຍຊວິດ , ຄວາມບາດເຈັບຕື່ຮື່າງກາຍໂດຍອຸບັດຕິເຫດລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍຕື່ຊ ັບສິນຂອງ ບຸກຄົນພາຍນອກ.
2.ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕື່ເຮອນຂີ້າງຄຽງສາລັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອັກຄໄພ ທື່ມສາເຫດມາຈາກ ຫ ໄຟລາມມາຈາກອາຄານທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ໃນສັນຍານີ້.
ທັງນີ້ບື່ລວມເຖິງການຂາດຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊີ້ຊ ັບສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະ ບລິສັດ ຈະເປັນຜ ີ້ດ າເນນການໃນນາມຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ. ບລິສັດ ຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະແຕື່ອຸບັດຕິເຫດ
ທື່ເກດຂີ້ນໃນໄລຍະເວລາປະກັນໄພ
ແລະ
ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ຖກຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ ຮັບຜິດ ຊອບສາລັບ ການເສຍຊ ວິດ ,
ຄວາມບາດເຈັບຕື່ຮື່າງກາຍໂດຍອຸບັດ ຕິເຫດລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍ
ຕື່ຊ ັບສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກເທົື່ານັີ້ນ. ໂດຍຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍຂອງບລິສັດ , ບລິສັດ ຈະເປັນຜ ີ້ສບສວນ ແລະ ຕົກລົງຮັບໃຊີ້ຄື່າທົດ ແທນຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ຄ ານິຍາມ:
1.ຜ ີ້ໄ ດ ີ້ຮບັ ການປະກ ັນໄພ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທື່ໄດີ້ຖກລະບຸຊ ື່ເປັນຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຢື່ໃນສັນຍາເຊິື່ງລວມມ :
1.1
1.2

ບຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວດຽວກັນກັບຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ແກື່ : ຜົວ ຫ ເມຍ, ພ ື່, ແມື່ ແລະ ລກ (ອາຍຸບື່ເກນ 18 ປ) ທື່ອາໄສຢື່ໃນຄອບຄົວດຽວ ກັນກັບຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ,
ຄົນຮັບໃຊີ້ໝ າຍເຖິງ ບຸກຄົນທື່ເປັນລກຈີ້າງຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຊ ື່ງມໜີ້າທື່ກື່ຽ ວກັບການຮັບໃຊີ້ໃນເຮອນທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ

2 . ເຮອນຂາີ້ ງຄຽງ

ໝາຍເຖິງ ສິື່ງປຸກສີ້າງ ແລະ ຊັບສົມບັດ ທື່ຢື່ອີ້ອມຮອບອາຄານທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ , ເຊິື່ງບື່ແ ມື່ນຊັບສົມບັດຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ

ຂ ີ້ຍ ົກ ເວັນ
ີ້ ຂອງພາກທ 2:
ການປະກັນໄພນີ້ບື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນເກດຈາກເຫດການ ດັື່ງຕື່ໄປນີ້ :
1.
2.

ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບທື່ກື່ຽ ວຂີ້ອງໂດຍກົງ ຫ ທາງອີ້ອມຈາກການປະກອບກິດ ຈະກາການຄີ້າ ຫ ທຸລະກິດ ຫ ວຽກງານທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ເຮັດ ເປັນອາຊ ບ ,
ຊັບສິນທື່ເຊົື່າ ຫ ຢື່ພ າຍໃຕີ້ການດ ແລຮັກສາ ຫ ເປັນຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.

3.
4.
5.

ການກະທາໂດຍເຈດຕະນາຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ.
ການເສຍຊ ວິດ , ການບາດເຈັບ , ການເຈັບປື່ວຍ, ການຕິດ ພະຍາດຂອງລກຈີ້າງຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ ການຮຽກຮີ້ອງຄື່າເສຍຫາຍໃດໆ ທື່ເກດຂີ້ນໃນເວລາປະຕິບັດງານ.
ການເສຍຊ ວິດ , ການບາດເຈັບ , ການເຈັບປື່ວຍຂອງຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫ ບຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ.

6.
7.

ການຮັບຜິດ ຊອບໃດໆທື່ເກດຈາກການຕັດ ສິນຄະດຂອງສານ ຫ ຂອງຂະບວນການຍຸດຕິທາທື່ຢື່ຕື່າງປະເທດ.
ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບເຊິື່ງເກດຈາກການເປັນເຈົາຂອງ,
ີ້
ການຄອບຄອງ, ການດ ແລ, ການຄວບຄຸມການໃຊີ້ຍ ານພາຫານະທຸກຊະນິດ ທື່ໃຊີ້ດ ີ້ວຍ
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8.

ເຄື່ອງຈັກລວມທັງເຄື່ອງຈັກຕື່າງໆທື່ໃຊີ້ຊ ຸກ ຫ ລາກ.
ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບເຊິື່ງເກດຈາກ ຫ ກື່ຽ ວເນື່ອງຈາກ ຫ ມຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ ທາງອີ້ອມຈາກນີ້າຖີ້ວມ, ນີ້າເປີ້ອນ, ສານເຄມ, ຝຸື່ນ, ຄວັນ, ອາຍພິດ ຂອງແຫວ ຫ ຂອງແຂງທື່ເປັນພິດ .

9. ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບທື່ເກດຈາກສັນຍາທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໄດີ້ເຮັດ ຂີ້ນຕື່ມກັບບຸກຄົນທື່ສາມ.
10. ການປັບໄຫມທາງແພື່ງ, ທາງອາຍາ ຫ ໂດຍສັນຍາ.
11. ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບບື່ວາື່ ໃນລັກສະນະໃດໆອັນເກດຈາກ ຫ ກື່ຽ ວເນື່ອງຈາກ ຫ ມຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫ ທາງອີ້ອມຈາກ :
11.1 ການຮຸກຮານ, ການກະທາຂອງສັດ ຕຕື່າງຊາດ ຫ ສົງຄາມ( ປະກາດ ຫ ບື່ປະກາດ ) ກື່ຕາມ, ສົງຄາມກາງເມອງ.
11.2 ການກື່ການຈະລາຈົນ, ການກຄ
ື່ ວາມວຸີ້ນວາຍ, ການນັດ ຢຸດງານ, ການລຸກຮີ້ຂີ້ນຈາກຝື່າຍພົນລະເຮອນ ຫ ທະຫານ, ການກະບົດ , ການເຄື່ອນໄຫວແບບກື່ການຮີ້າຍ, ການ ປ ະ ຕິ ວັ ດ ,
ການປະກາດກົດ ໄອຍະການເສິກ.
11.3 ການຢດ, ການເກນ, ການທາຮີ້າຍ ຫ ການທາຄວາມເສຍຫາຍແກື່ຊ ັບສົມບັດ ໂດຍຄາສັື່ງຂອງເຈົີ້າໜີ້າທື່ລັດ ຖະການ.
11.4 ອາວຸດ ນິວເຄຍ, ການແຜື່ລັງສ ຫ ແຜື່ກາມັນຕະພາບລັງສ ຫ ການຕົກຕະກອນ ຫ ການເຜົາໄຫມີ້ ຫ ການແຕກຂອງພະລັງນິວເຄຍ.

ຂ ີ້ຍ ົກ ເວັນພິ
ີ້ ເສດສາລັບພາກທ 1 ແລະ ພາກທ ື່ 2 ຂອງສັນຍາປະກັນໄພນ ີ້
ຂ ີ້ຍ ົກເວ ນ
ັີ້ ໄພທາງຄວມພິວເຕ ີ້ (NMA 2915 – 25/01/2001)
1. ຂີ້ຍ ົກເວັີ້ນຂີ້ມນທາງລະບົບອິເລັກໂທຣນິກ
ເຖິງວື່າມຂີ້ການົດ ໃດໆທື່ຂັດ ກັນໃນສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ຫ ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍຂອງສັນຍາ ແມື່ນໄດີ້ຕົກລົງ ແລະເຂົີ້າໃຈນາກັນດັື່ງຕື່ໄປນີ້:
ກ)

ສັນຍາປະກັນໄພນີ້ບື່ຄຸີ້ມກັນຄວາມສນເສຍຫເສຍຫາຍ, ຖກທາລາຍ, ບິດ ເບອນ, ຂີ້ມນຖກລົບ, ການສີ້ໂກງ ຫ ປື່ຽ ນແປງ ຂີ້ມນທາງອິເລັກໂທຣນິກ ຈາກສາເຫດໃດກື່ຕາມ (ລວມທັງແຕື່
ບື່ຈາກັດ ສະເພາະໄວລັດ ທາງຄວມພິວເຕີ້) ຫ ຄວາມສນເສຍ ການໃຊີ້ງານ, ລະບົບການເຮັດ ວຽກຫຸດ ລົງ, ມ ນຄື່າ, ຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍໃດໆທື່ກື່ຽ ວຂີ້ອງໂດຍບື່ຄານງວື່າສາເຫດ ຫ ເຫດການ
ອື່ນໃດທື່ເກດພີ້ອມກັນ ຫ ໃນລາດັບ ໃດໆຕື່ຄວາມສນເສຍນັີ້ນ.
ຂີ້ມນທາງລະບົບອິເລັກໂທຣນິກ ໝາຍເຖິງ ຂີ້ເທັດ ຈິງ, ແນວຄິດ ແລະ ຂີ້ມນ ປື່ຽ ນເປັນຮບແບບ ທື່ສາມາດໃຊີ້ໄດີ້ສາລັບການຊ ື່ສານ, ການແປຄວາມໝ າຍ ຫ ການປະມວນຜົນ
ໂດຍການປະເມນຜົນຂີ້ມນອເລັກໂທຣນິກແລະໄຟຟີ້າ ຫ ອຸປະກອນຄອບຄຸມ ອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ລວມທັງໂປຣແກຣມຊອຟແວ ແລະ ການແນະນາລະຫັດ ອື່ນໆ ສາລັບການປະເມນ ຜົນ ແ ລ ະ
ການຈັດ ການຂອງຂີ້ມນ ຫ ທິດ ທາງແລະການຈັດ ການຂອງອຸປະກອນດັື່ງກື່າວ.
ໄວລັດ ຄອມພິວເຕີ້ໝ າຍເຖິງ ຊຸດ ຄາສັື່ງຫລະຫັດ ທື່ສີ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍ ຫ ຢື່າງອື່ນທື່ບື່ໄດີ້ຮັບອະນຸຍ າດ ລວມທັງຊຸດ ຄາສັື່ງ ຫ ລະຫັດ ທື່ບື່ໄດີ້ຮັບ ອະນຸຍ າດທື່ມເຈດຕະນາ
ຮີ້າຍນາໂປຣແກຣມ ຫ ຢື່າງອື່ນທື່ເຜ ຍແພື່ໂດຍມັນເອງຜື່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ້ຫເຄອຂື່າຍໃດໆກື່ຕາມ. ໄວລັດ ຄອມພິວເຕີ້ລວມເຖິງແຕື່ບື່ຈາກັດສະເພາະ “Trojan Horses “ , “ w or ms “
and “time or logic bombs“.

ຂ)

ຢື່າງໃດກື່ຕາມ ໃນກລະນໄພທື່ລະບຸລຸື່ມນີ້ທື່ມຜົນມາຈາກເຫດການທື່ໄດີ້ລະບຸໃນ ຂີ້ ກ) ເທິງນີ້, ໂດຍອິງຕາມເງື່ອນໄຂ, ຂີ້ການົດ ແລະ ຂີ້ຍ ົກເວັີ້ນສັນຍາປະກັນໄພນີ້ຈະໃຫີ້ການຄຸມກັນ
ຄວາມເສຍຫາຍດີ້ານວັດ ຖຸທື່ເກດຂີ້ນໃນໄລຍະເວລາປະກັນໄພຂອງຊັບສິນທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໃນ ສັນຍານີ້ ໂດຍສາເຫດຈາກ:
- ອັກຄໄພ
- ການລະເບດ

2. ການປະເມນແລະປະມວນຜົນຂມີ້ ນສື່ອເລັກໂທຣນິກ
ເຖິງວື່າມຂີ້ການົດ ໃດໆທື່ຂັດ ກັນໃນສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ຫ ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍຂອງສັນຍາ ແມື່ນໄດີ້ຕົກລົງ ແລະເຂົີ້າໃຈນາກັນດັື່ງຕື່ໄປນີ້:
ຖີ້າການປະເມນຜົນຂີ້ມນສື່ອເລັກໂທຣນິກ ທື່ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພໃນສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ໄດີ້ຮັບຄວາມສນເສຍ ຫ ເສຍຫາຍທື່ຖຄຸີ້ມກັນໃນສັນຍານີ້ ຫັກການປະເມນຄວາມເສຍຫາຍຈະແມື່ ນມນຄື່ າກ າ ນ
ສີ້ອມແປງ, ປື່ຽ ນແທນສື່ຂີ້ມນນັນໃຫີ້ກັບຄນສື່ສະພາບເດ ມກື່ອນເກດຄວາມສ ນເສຍຫເສຍຫາຍ ລວມທັງຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍໃນ ການຜະລດຂີ້ມນອເລັກໂທຣນິກນັີ້ນຄນ, ແຕື່ສື່ດ ັງກື່າວຕີ້ອງໄດີ້ ຖ ກ ສີ້ ອ ມ ແ ປງ,
ປື່ຽ ນແທນ ຫ ປື່ຽ ນຄນ. ຄື່າໃຊີ້ຈື່າຍໃນການຜະລິດ ຂີ້ມນຄນນັີ້ນຕີ້ອງແມື່ນມນຄື່າທື່ຈາເປັນແລະ ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍບື່ເກນມນຄື່າເສຍຫາຍຈິງໃນແຕື່ ລະຄັີ້ງທື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນໄພຕື່ອງຈື່າຍ
ສາລັບ ການສີ້າງຄນ, ຮຽກຂີ້ມນຄນ ແລະ ການປະກອບຂີ້ມນອເລັກໂທຣນິກນັີ້ນຄນ. ຖີ້າສື່ຂີ້ມນນັີ້ນບື່ໄດີ້ຮັບການສີ້ອມແປງ, ປື່ຽ ນແທນ ຫ ປື່ຽ ນຄນ ຕື່າມຫັກການປະເມນຄວາມເສຍຫາຍນີ້ ແ ມື່ນ ຈ ະ ຖ
ເອົາມນຄື່າຂອງສື່ຂີ້ມນເປົື່າ. ຢື່າງໃດກື່ຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີ້ຈະບື່ຄຸີ້ມກັນມນຄື່າທື່ເປັນມນຄື່າຂີ້ອງຂີ້ມນອເລັກໂທຣນິກນັີ້ນໃຫີ້ແ ກື່ຜ ີ້ໄດີ້ຮັບການປະກັນ ໄພ ຫ ພາກສື່ວນອື່ນໃດ, ເຖງແມື່ນວື່າຂີ້ມນ
ອເລັກໂທຣນິກ ບື່ສາມາດສີ້າງຄນໄດີ້, ຮຽກຄນໄດີ້ ຫ ປະກອບຄນໄດີ້ ກື່ຕາມ.

ເງ ື່ອ ນໄຂພິເສດກຽື່ ວກ ັບຂ ຍ
ີ້ ກ
ົ ເວນແລະຂ
ັີ້
ຈີ້ າກ ັດເລ ອ
ື່ ງມາດຕະການລ ົງໂທດດີ້ານເສດຖະກດິ (LMA 3100)
ຜ ີ້ປະກັນໄພ/ຜ ີ້ປະກັນໄພຕື່ຈະບື່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມກັນ ແລະ ບື່ຮັບຜິດ ຊອບຊ າລະຄື່າເສຍຫາຍ ຫ ໃຫີ້ຜ ົນປະໂຫຍດໃດໆ ພາຍໄຕີ້ສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ຖີ້າຫາກວື່າການຄຸີ້ມກັນນັີ້ ນ, ການຊ າລະຄື່າເສຍຫາຍນັີ້ນ ຫ
ການໃຫີ້ຜ ົນປະໂຫຍດນັີ້ນ ຈະເຮັດ ໃຫີ້ຜ ີ້ປະກັນໄພ/ຜ ີ້ປະກັນໄພຕື່ ມຄວາມສື່ຽ ງກື່ຽ ວກັບການລົງໂທດ, ຂີ້ຫີ້າມ ຫ ຂີ້ຈາກັດ ໃດໆ ພາຍໄຕີ້ການລົງມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫ ມາດຕະການລົງ ໂທດ ຫ
ກົດ ໝາຍ ຫ ລະບຽບການຕື່າງໆທາງເສດຖະກິດ ຫ ການຄີ້າຂອງສະຫະພາບຢໂລບ, ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ/ຫ ກົດ ໝາຍ ຫ
ລະບຽບກື່ຽ ວກັບການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຄີ້າຂອງຊາດອື່ນໆທື່ມຜົນບັງຄັບໃຊີ້.
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ການຕົກລົງເຫັນດຂອງຜໄີ້ ດີ້ຮັບການປະກັນໄພກື່ຽວກັບຂມ
ີ້ ນສື່ວນຕົວ
ກ ານອະນ ຸຍາດໃຫີ້ສ ື່ສານ ແລະ ໃຫີ້ຄວາມຮ ວ
ື່ ມມ ຜື່ານຊື່ອງທາງດຈິຕອນ
ໂດຍການຕົກລົງຊ ີ້ປະກັນໄພນີ້, ທື່ານຕົກລົງທື່ຈະຮັບຂີ້ມນກື່ຽ ວກັບການແຈີ້ງຕື່ສັນຍາ,
ຂີ້ມນອື່ນໆທື່ເປັນປະໂຫຍດສາລັບທື່ານກື່ຽ ວກັບປະກັນໄພນີ້
ຜື່ານທາງຂີ້ຄວາມສັີ້ນ

ການແຈີ້ງສະຖານະການຊ າລະຄື່າທານຽມປະກັນໄພ ແລະ/ຫ ການຈື່າຍ ສິນທົດ ແທນປະກັນໄພ ແລະ
(SMS)
ຫາເບມຖ
ແລະ/ຫ
ອເມວ
ຕາມທື່ທື່ານ
ສະໜອງໃຫີ້ໃນໃບສະເໜ ເອົາປະກັນໄພນີ້.

ພີ້ອມດຽວກັນນັີ້ນທື່ານຍັງເຫັນດ ໃຫີ້ພ ວກເຮົາເຂົີ້າເຖິງ,
ເກັບກາ,
ນາໃຊີ້,
ຮັກສາ,
ເປດເຜ ຍ,
ໂອນຂີ້ມນຫາກຸື່ມອາລອັນສ,
ທື່ານສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງລາຍລະອຽດແຈີ້ງການກື່ຽວກັບຂີ້ມນຄວາມເປັນສື່ວນຕົວໄດີ້ທື່ https://www.azlaos.com

ຄື່ຮື່ວມສັນຍາ

ທັງພາຍໃນ

ແລ ະ

ຕື່າງປະເທດ.

ກ ານອະນ ຸຍາດໃຫີ້ສ ື່ສານຂ ີ້ມນການຕະຫາດ
ໂດຍການຕົກລົງຊ ີ້ປະກັນໄພນີ້, ທື່ານອະນຸຍ າດໃຫີ້ ບລິສັດ ອາລອັນສ ປະກັນໄພລາວ ຈາກັດ , ນາໃຊີ້ຂີ້ມນສື່ວນຕົວຂອງທື່ານເພ ື່ອຈຸດ ປະສົງໃນການຕິດ ຕື່ ແລະ ສົື່ງຂີ້ມນທາງການຕະຫາດຂອງບລິສັດ ເຊັື່ນ:
ການບລິການ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນປະກັນໄພ, ກິດ ຈະກາສົື່ງເສມການຂາຍ, ການຈັບສະຫາກຊິງໂຊກ, ການສາຫວດຕະຫາດໂດຍ ອາລິອັນສ ແລະ/ຫ ຜ ີ້ໃຫີ້ບລິການທາງນອກ, ແລະ
ຂີ້ມນອື່ນໆທື່ທື່ານອາດມຄວາມສົນໃຈ. ຖີ້າທື່ານບື່ອະນຸຍ າດໃຫີ້ໃຊີ້ຂີ້ມນສື່ວນຕົວເພ ື່ອຈຸດ ປະສົງດັື່ງກື່າວ ທື່ານສາມາດແຈີ້ງປະຕິເສດຮັບຂີ້ມນ ໂດຍການສົື່ງຂີ້ຄວາມສັີ້ນ( SMS) ພິມຄາວື່າ "123"
ສົື່ງໄປທື່ເບ + 8 56 20 56689805 ຫ ເລອກປະຕິເສດຮັບຂີ້ມນ ຜື່ານ My Insurance Web ແລະ My Insurance App.

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

FIH-1.0_2022

Page 6 of 6

