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ພາກທີ 1
ຂ້ການົດກຽວກັບການຄ້າປະກັນ
ມາດຕາ1. ລາດັບຂອງການຄ້າປະກັນ
ກ. ສັນຍາສະບັບນີ້ຄ້າປະກັນຕ່ການເສຍຫາຍດັ່ງໄດລະບຸໄວລຸມນີເ້ ຊິ່ງການປະກັນໄພຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ ເຫຼົ່ານີ້ ແມນຈະໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ(ໃບສັນຍາປະກັນໄພ)
I. ການກ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຜູອື່ນ
ກ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໃນການສັນຈອນ
ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງນອກການສັນຈອນ
II. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະທີ່ ໄດຮັບການປະກັນໄພ
ຄ. ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸບັດຕິເຫດທຸກຢາງ
ງ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕາກັນ
ຈ. ແວນລົດແຕກ
ສ. ໄຟໄໝ
ຊ. ການລັກ
ຍ. ການປົກປອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ
ດ. ຜູຂັບລົດ-ຄົນໂດຍສານ
ຂ. ການປະກັນໄພເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນຕ່ການສຽງໄພອື່ນໆສາມາດເຮັດໄດໂດຍການເຊັນເອົາການປະກັນໄພພິເສດເຊິ່ງມີ ຂ້ການົດຕິດຂັດກັບສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ໃນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂຈະແຈງ
ກຽວກັບການຄ້າປະກັນ
ມາດຕາ 2. ອານາເຂດຂອງການຄ້າປະກັນ
ບລິສັດ ຈະຄ້າປະກັນຜູໄດຮັບການປະກັນໄພກຽວກັບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ຜກຽວຢູ
ູ
ໃນດິນ ແດນ ສປປ ລາວ. ຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບານສາມາດເຮັດໄດໂດຍເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ
ເພີ່ມຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ(ໃບສັນຍາປະກັນໄພ)
ມາດຕາ 3. ນິ ຍາມກຽວກັບຕົວບຸກຄົນ
1.ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ
“ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ” ແມນບຸກຄົນເຊິ່ງມີຊ່ລ
ື ະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາປະກັນໄພ(ໃບສັນຍາປະກັນໄພ) ຫຼື ບຸກຄົນໃດກ່ຕາມ ເຊິ່ງເຮັດໜາທີ່ແທນບຸກຄົນຜູນັ້ນໂດຍມີການຕົກລົງຂອງທັງສອງຝາຍ,ຫຼື
ບຸກຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພທີ່ໄດເສຍຊີວິດແລວ
2.ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ
ກ. ຜູທີ່ມຖ
ີ ານະເປັນ “ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ” ນອກຈາກເງື່ອນໄຂກຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ແລະອາຍຸກະສຽນຂອງຜູຂັບລົດແລວ,ຜູທີ່ມີຖານະເປັນ “ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ” ແມນບຸກຄົນທີ່ການົດໄວດັ່ງຕ່ໄປນີ້
ກ.1 ສາລັບການຄ້າປະກັນ ຂ້ ກ ເຖິງຂ້ ຂ ແມນຜູເຊັນເອົາຄ້າປະກັນ, ເຈົາ້ ຂອງລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຮກ
ັ ສາ ຫຼື ຂັບລົດນັ້ນ, ໂດຍໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ເຈົ້າຂອງ
ລົດ(ສວນບຸກຄົນທີ່ບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ, ແມນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູອູ່ສອມ ແປງ, ບຸກຄົນທີ່ມີອາຊີບເປັນນາຍໜາຊື້-ຂາຍ, ສອມແປງ, ແກໄຂການຕິດຂັດ ຫຼື ກວດກາສະພາບຂອງຍານພາຫະນະພອມທັງ
ລູກຈາງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມນວາ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດຮັບມອບໝາຍໃຫຂັບ ຫຼື ບົວລະບັດຮັກສາພາຫະນະນັ້ນຕາມໜາທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຕາມ)
ກ.2 ສາລັບການຄ້າປະກັນ ຂ້ ກ ແມນບັນດາຜູໂດຍສານໃຫນາຍານພະຫະນະທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພຊຶ່ງກ່ຖືວາມີຖານະເປັນຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ
ກ.3 ສາລັບການຄ້າປະກັນ ຂ້ ຍ ແມນບັນດາບຸກຄົນທີ່ໄດກາວໄວໃນການຄ້າປະກັນ ຂ້ ກ ຫາ ຂ້ ຊ, ຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນໃນການຕ່ສູຄະດີອາຍາ
ກ.4 ສະເພາະກຽວກັບການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ, ນອກຈາກບຸກຄົນທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້, ນັບທັງບຸກຄົນທີ່ໂດຍສານນາລົດທີ່ມີປະກັນ ໄພໂດຍບ່ໄດເສຍຄາລວມທັງຄູຜົວເມຍເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນອງສາຍຕັ້ງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ກ.5 ສາລັບການຄ້າປະກັນ ຂ້ ດ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ໃນຄາວາ ບຸກຄົນທີ່ຂີ່ລດ
ົ ໂດຍສານບ່ເສຍຄາ ແມນໝາຍເຖິງ ຜູໂດຍ ສານທຸກຄົນທີ່ຂື້ນຂີ່ລົດທີ່ມີປະກັນໄພໂດຍບ່ໄດຈາຍຄາຈາງລົດ,ໃນກລະນີທີ່
ເຂົາເຈົ້າສະມັກໃຈປະກອບສວນສົມທົບຄາໃຊຈາຍສີ້ນເປືອງໃນການເດີນທາງ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເອົາເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນຂີ່ລົດໄປນາເພື່ອຄົ້ນຄວາກິດຈະການໃດໜຶ່ງຮວມກັນກ່ຈະຖືວາເປັນຜູໂດຍສານລາ.
ອຸປະຕິເຫດ: ການເສຍຫາຍດານຮາງກາຍທີ່ເກີດຂື້ນຢາງກະທັນຫັນ ແລະ ບັງເອີນ, ໂດຍບ່ເຈດຕະນາ, ບ່ຂື້ນ ກັບຜູໄດຮັບປະກັນໄພ ແລະ ມີລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພເຊິ່ງໄດບົ່ງໄວໃນ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຮວມຢູໃນ
ການກ່ ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນນາດວຍ
ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ
1 ແມນຜູສະໝັກໃຈຂັບລົດທີ່ມີປະກັນໄພ
2 ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ, ເຈົ້າຂອງລົດ (ຖາວາແມນນິຕິບຸກຄົນ ແມນຜູຕາງໜາຂອງບລິສັດ, ກົມກອງ ຢາງຖືກ ຕອງຕາມກົດໝາຍ)
3 ບຸກຄົນທີ່ຂລ
ີ່ ົດໄປໂດຍບ່ເສຍຄາຈາງ (ນັບທັງພະນັກງານ, ກາມະກອນ ຫຼື ບຸກຄົນທີໄ່ ດຮັບມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງລົດ ຫຼື ບຸກຄົນເຊັນເອົາປະກັນໄພ)
ນັບແຕເວລາເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນລົດທີ່ໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຈາກລົດດັ່ງກາວນັບທັງເວລາຂັບເວລາ ຕິດຈັກ ແລະ ເວລາສອມແປງລົດ ໃນເວລາສັນຈອນຢູນັ້ນ, ບັນດາບຸກຄົນດັ່ງ
ລຸມນີຖ
້ ືວາແມນຜູໄດຮັບປະກັນໄພ, ມີຄື: ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ, ເຈົ້າຂອງລົດ, ຄູຜົວເມຍ, ຍາດຕິພີນອງສາຍຕັ້ງ, ແລະ ສາຍຂວາງ, ເອື້ອຍ, ອາຍ, ນອງ, ອາຍເຂີຍ, ເອື້ອຍໃພ, ນອງເຂີຍ, ພ່ປ,ູ ແມຍາ, ຫຼື ພ່ເຖົ້າ
ແມເຖົ້າ, ລູກໃພ ລູກເຂີຍ, ອາຍເອື້ອຍນອງລູກໃພ, ອາຍເອື້ອຍນອງລູກເຂີຍຂອງຜູເຊັນເອົາ ປະກັນໄພຂອງເຈົ້າຂອງລົດ, ຫຼື ຜູຂັບລົດ, ຫຼື ຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດຮັບຝາກຝັງລົດດວຍໃຈຈິງ ເຖິງແມນວາເຂົາເຈົ້າບ່ໄດຂີ່
ລົດຄັນທີ່ໄດລະບຸໄວກ່ຕາມ, ຍົກເວັ້ນແຕວາການເສຍຫາຍ ດານຮາງກາຍ ຫາກເກີດໂດຍກົງຈາກ ການທີ່ເຂົາເອງໄດກະທົບກັບລົດທີ່ເຂົາຂີ່ເຊິ່ງພວມແລນຢູ ມີຄື ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ກ່ເປັນຜູໄດຮັບປະກັນໄພໃນ
ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຂີ່ລົດທອງທຽວຄັນອື່ນເປັນບາງຄັ້ງເຊິ່ງບ່ແມນລົດຂອງ ເຂົາເອງ, ແມນເຂົາຈະເປັນຜູຂັບລົດດັ່ງກາວນີ້ ຫຼື ບ່ກ່ຕາມ
ຂ. ເງື່ອນໄຂກຽວກັບໃບອານຸຍາດຂັບລົດ ແລະ ອາຍຸ ຜູຂັບຂີ່
1. ບຸກຄົນທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້ ຈະມີຖານະເປັນຜູໄດຮັບປະກັນໄພກ່ຕ່ເມືອວາຜູຂັບລົດຫາກມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນຕາມລະບຽບການທີ່ຍັງມີຜົນບັງຄັບສາລັບການຂັບລົດດັ່ງກາວ, ເຊັ່ນ ອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນ (ຈະຖືກໂຈະ,
ບ່ກາຍການົດ) ໃນຂະນະທີ່ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນ
2. ຖາຜູຂັບລົດຫາກບ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ຖືກຕອງດັ່ງກາວໄວໃນ ຂ້1 ຂາງເທິງນີ້, ຜູກຽວຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ, ເຖິງວາຈະໄດຜານໂຮງຮຽນຂັບລົດແລວ ຫຼື ຖືກຊວຍເຫຼື ອຈາກບຸກຄົນ ທີ່ມີໃບຂັບຂີ່ຢາງ
ຖືກຕອງ ກ່ຕາມ
3. ເງື່ອນໄຂໃນ ຂ້1 ແມນບ່ສາມາດນາໃຊສາລັບຜູຂັບຂີ່ລົດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່, ເຊິ່ງໄດແຈງຕ່ຜູປະກັນໄພໃນເວລາເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ໃນເວລາຕ່ສັນຍາວາໃບຂັບຂີ່ຂອງຕົນໄດໝົດຄຸນຄາຍອນວາຢູຫາງໄກ
ຈາກປະເທດຂອງຕົນ ຫຼື ຍອນຕົນມີໜາທີ່ຢູໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ (ໝາຍເຖິງຄົນຕາງປະເທດ)
ມາດຕາ 4. ນິ ຍາມກຽວກັບຍານພາຫະນະ
1. ຍານພາຫະນະທີ່ມີປະກັນໄພ
ຄາວາ “ຍານພາຫະນະທີ່ມີປະກັນໄພ” ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້
ຍານພາຫະນະ ຫຼື ລົດ ດັ່ງກາວແມນໄດບົ່ງໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
1. ທຸກຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ແລນດວຍເຄື່ອງຈັກ
2. ທຸກຍານພາຫະນະ (ລົດພວງ ຫຼື ເຄິ່ງພວງ) ທີ່ ສາງຂື້ນມາເພື່ອເກາະຕິດກັບຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ແລນດວຍເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອ ຮັບໃຊການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຄື່ອງຂອງ
3. ທຸກເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ ແລນເທິງໜາດິນ (ເຄື່ອງມືການກະເສດ ຫຼື ກົນຈັກສາລັບກ່ສາງ) ທີ່ເກາະຕິດກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີ່ມີປະກັນໄພ, ຫາກວາໄດການົດການນາໃຊບັນດາເຄື່ອງກົນຈັກ
ດັ່ງກາວໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
2. ສະພາບໃຊການບ່ໄດຂອງລົດທີ່ ມີປະກັນໄພ
1. ໃນກລະນີລົດທີ່ມີປະກັນໄພຫາກຢູໃນສະພາບທີ່ໃຊບ່ໄດໂດຍບັງເອີນ, ຈະໂອນການຄ້າປະກັນຊົ່ວຄາວໄປໃສລົດທີ່ນາມາປຽນແທນ ນັ້ນກ່ໄດ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນລົດເຊົ່າ ຫຼື ຢືມມາ ໂດຍຜູເຊັນເອົາ
ປະກັນໄພ ຫຼື ໂດຍເຈົ້າຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພໃນເວລານັ້ນ. ການຄ້າປະກັນ ຈະໃຊໄດແຕສາລັບການຄ້າປະກັນເພີ່ມໃສການປະກັນໄພລົດຄັນມາປຽນແທນເມື່ອການປະກັນໄພຂອງລົດຄັນດັ່ງກາວ
ນີຫ
້ າກມີອາຍຸລົງແລວເທົ່ານັ້ນ
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ການໂອນການຄ້າປະກັນລົດຕອງປະຕິບດ
ັ ຕາມເງືອ
່ ນໄຂດັ່ງ ຕ່ໄປນີ້
ກ. ສາລັບການຄ້າປະກັນຂ້ ກ, ຂ ແລະ ຍ: ການຄ້າປະກັນຈະເລີ່ມນັບແຕມື້ຜປະກັ
ູ
ນໄພໄດຮັບຈົດໝາຍລົງທະບຽນການແຈງບອກ ການປຽນແທນໂດຍຖືເອົາວັນສົ່ງຕາມກາປະທັບຂອງໄປສະນີ. ແຕ
ວາຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພເພີ່ມ ຊຶ່ງຄິດໄລບົນພື້ນຖານຂອງອັດຕາຄາທານຽມທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃນຂະນະການປຽນແທນລົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຈົດໝາຍດັ່ງກາວຕອງບອກແຈງ
ເຖິງຄວາມແຕກຕາງກຽວກັບເຄື່ອງປະກອບທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນຂ້ 14.3 ລະຫວາງລົດຄັນມາປຽນແທນກັບລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພແລວ. ຖາບ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະໄດປະຕິບັດຕາມຫຼັກ ການທີ່ລະບຸໄວໃນຂ້
14.8 ຫາ 14.10
ຂ. ສາລັບການຄ້າປະກັນຂ້ ຄ ຫາ ຊ: ຈະອະນຸມັດການຄ້າປະກັນລົດທີ່ນາມາປຽນແທນນັ້ນ. ກົງກັນຂາມຜູໄດຮັບການປະກັນໄພແລວເທົ່ານັ້ນ. ກົງກັນຂາມຜູໄດຮັບປະກັນໄພມີສິດຂໂຈະການ
ຄ້າປະກັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ລົດຖືກຂັດຂອງໄດ, ແລະ ຂຖອນເງິນຄາທານຽມປະກັນໄພສວນທີເ່ ຫຼືອນັ້ນ ຄືນ, ໂດຍຄິດໄລຕາມອັດຕາສວນທີ່ນາໃຊກັບສັນຍາໃນເວລາໂຈະ

ພາກທີ 2
ການຄ້າປະກັນ
I. ການເສຍຫາຍທີ່ ເກີດຂືນ
້ ຕ່ກບ
ັ ບຸກຄົນອືນ
່
ມາດຕາ 5. ການຄ້າປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໃນການສັນຈອນ (ຂ້ ກ)
1.ຈຸດປະສົງຂອງການ ຄ້າປະກັນ
5.1 ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນແມນເພື່ອຕອບສະໜອງ

ຕ່ຂ້ການົດຂອງກົດໝາຍປະກັນໄພ ກຽວກັບພັນທະການປະກັນໄພທີ່ ໄດປະກາດອອກໃຊເປັນຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖື ຄວາມຜິດໃນການໃຊຄາເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖຄ
ື ວາມຜິດ“ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງຕາມກົດໝາຍ”ນີ້ແມນໄດການົດໄວໃນເອກະສານສະບັບນີ້

ຕ່ການຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງ ຊຶ່ງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພສາມາດເລືອກເອົາການຂະຫຍາຍນັ້ນໄດຕາມຕາຕະລາງຄາທານຽມປະກັນໄພ. ເງື່ອນໄຂສະເພາະໄດການົດທາງເລືອກໄວຢາງ
ຊັດເຈນຊຶ່ງເປັນບອນອີງໃຫແກການຈາຍຄາທານຽມພິເສດ; ຫຼັກການກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖຄ
ື ວາມຜິດບ່ມີຄວາມໝາຍກວາງໄປກວາການຄຸມກັນຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດການົດໄວ
5.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ ບ່ຖຄ
ື ວາມຜິດ ແມນການຄ້າປະກັນຕ່ຜໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍເຊິ່ງອາດຈະເປັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຍອນໄດກ່ຄວາມເສຍຫາຍ
ທາງດານຮາງກາຍ ໃຫແກຄົນອື່ນໃນຄະນະທີ່ລົດຄັນມີປະກັນໄພພວມສັນ ຈອນຢູ, ຊຶ່ງການເສຍຫາຍດັ່ງກາວສືບເນື່ອງມາຈາກ
5.3 ອຸປະຕິເຫດລົດຕາກັນ, ໄຟໄໝ ຫຼື ການລະເບີດ ທີ່ເກີດຈາກລົດດັ່ງກາວ, ເຄື່ອງປະກອບຂອງລົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮັບໃຊໃຫແກລົດຄັນນັ້ນຕະຫຼອດທັງວັດຖຸສິ່ງຂອງຕາງໆທີ່ລົດຄັນນັ້ນບັນທຸກ
5.4 ການຕົກຂອງເຄື່ອງປະກອບ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຮັບ ໃຊ ຂອງລົດດັ່ງກາວ
5.5 ອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງທາການລາກແກລົດທີ່ເປເພ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກລົດຄັນອື່ນ ທີ່ລາກແກລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ( ສວນການເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບຍານພາຫະນະເຫຼົ່ານີ້ບ່ໄດຮັບການ
ຄຸມກັນ)
5.6 ປະການສຸດທາຍ, ນອກຈາກການຄ້າປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງແລວຜູປະກັນໄພຍັງຄ້າປະກັນຕ່ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ກຽວກັບການທົດແທນຄາໃຊຈາຍຕາມຕົວຈິງຊຶ່ງສືບເນື່ອງມາຈາກການສະໝັກໃຈນາ
ສົ່ງຄົນເຈັບຍອນອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນຂອງລົດທີ່ມີການປະກັນໄພໄປທາການປິ່ນປົວ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
ບລິສັດ ບ່ຄ້າປະກັນຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງລຸມນີ້
5.7 ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຕ່ຜູຂັບລົດ; (ເພາະ “ຜູຂັບລົດ” ຈະໄດຮັບການຄຸມກັນຖາວາໄດເຮັດການປະກັນໄພຜູຂັບລົດ)
5.8 ການເສຍຫາຍຍອນ ບຸກຄົນທີ່ຂັບລົດຢູໃນສະພາບເມົາເຫຼົ້າ ຫຼື ເມົາຢາເສບຕິດ ແລວພາໃຫລົດນັ້ນເກີດອຸປະຕິເຫດ
5.9 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກລົດທີ່ຂົນສົ່ງວັດຖຸໄວໄຟ, ວັດຖຸລະເບີດ, ວັດຖຸເຂົ້າໝຽງງາຍ ຫຼື ວັດຖຸໄໝງາຍ, ເພາະວັດຖຸດັ່ງກາວ ເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫຄວາມເສຍຫາຍມີອັນຕະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ ສາລັບ
ນ້າມັນ ຫຼໍ່ລື່ນ, ນ້າມັນດິບ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຄາຍຄືກັບ ນ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ອາຍແກດທີ່ຢູໃນຖັງລົດ, ທີ່ຈາເປັນສາລັບຈັກລົດ ບ່ເກີນ 500 ກກ ຫຼື 600 ແມນຈະບ່ນາໃຊຂ້ຍົກເວັ້ນນີ້)
5.10 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທາການ ການທົດສອບ, ການແຂງຂັນຄວາມໄວ ຫຼື ການແຂງຂັນກິລາ ອື່ນໆ ຊຶ່ງໄດຮັບອານຸຍາດລວງໜາຈາກອານາດຂອງລັດຕາມລະບຽບການ, ເຖິງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຈະເຂົ້າ
ຮວມການແຂງຂັນດັ່ງກາວໃນຖານະນັກແຂງ, ຜູຈັດຕັ້ງ ຫຼື ໃນຖານະຜູຕາງໜາໃຫຜູໃດຜູໜຶ່ງທີ່ກາວມານີ້ລວນແຕບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ
5.11 ອີງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການປະກັນໄພ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ທີ່ໄດເຂົ້າຮວມໃນກິດຈະກາ ກິລາດັ່ງກາວໃນຂ້ທີ 5.10 ຂາງເທິງນີ້ ໂດຍບ່ໄດເຮັດປະກັນໄພພິເສດລວງໜາຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ. (ດັ່ງນັ້ນ,
ໃນກລະນີຈາເປັນຈະຕອງໄດເຮັດການປະກັນໄພພິເສດສາລັບການສຽງໄພສະເພາະເລົ່ານີ້)
5.12 ການເສຍຫາຍຕ່ອາຄານ, ສິ່ງຂອງ ຫຼື ສັດທີ່ເຊົ່າມາ ຫຼື ທີ່ຝາກໄວນາ ຜູຂັບລົດໃນສະຖານໃດກ່ຕາມ. ແຕ ບລິສັດ ກ່ຈະຄ້າປະກັນ ຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ຜໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພຕອງເປັນຜູຮັບຜິດຊອບໃນການຈາຍຄາ
ເສຍຫາຍຂອງອາຄານຖາຖືກ ໄຟໄໝ ຫຼື ລະເບີດ ເນື່ອງຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພຈອດຢູສະຖານທີ່ນັ້ນ
5.13 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ສນ
ິ ຄາ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ບັນທຸກໃນລົດໄດຮັບການປະກັນໄພ
5.14 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອາວຸດ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ ສາລັບລະເບີດດວຍການປຽນແປງໂຄງຮາງແກນປະລະມະນູ ຫຼື ດວຍຜະລິດຕະພັນວັດຖຸເຜົາໄໝນິວເຄຣຍ, ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື ຈາກທຸກ ແຫງທີ່
ເປັນບ່ເກີດກະແສໄຟຟາທີ່ນອນຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູນາໃຊໂຮງງານທີ່ເດີນດວຍນິວເຄຣຍແຕພຽງຜູດຽວ
5.15 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສົງຄາມຕາງດາວ ຫຼື ສົງຄາມການເມືອງ
5.16 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍເຈດຕະນາຂອງຜູທີ່ໄດຮັບປະກັນໄພ
5.17 ການປັບໄໝ
5.18 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພເວລາບັນທຸກເຄື່ອງກາເນີດກະແສກາມັນຕະພາບລັງສີທ່ີນາໄປໃຊນອກໂຮງງານນິວເຄຣຍ, ດວຍເຫດວາເຄື່ອງກາເນີດດັ່ງກາວອາດຈະກ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫການ
ເສຍຫາຍ ໜັກຂື້ນ
5.19 ການເສຍທີ່ເກີດຈາກການຈາລະຈົນ, ຂະບວນການລຸກຮື້ຂື້ນຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ພຶດຕິ ກາທີມ
່ ີກຸມສົມຮູຮວມຄິດເຊິ່ງມີການນາພາຢາງເປີດເຜີຍ
3. ເງືອ
່ ນໄຂພິ ເສດໃນການຄ້າປະກັນຂອງຜູໂດຍສານ
5.20 ການຄ້າປະກັນການເສຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ບັນດາຜູໂດຍສານ, ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພນັ້ນແມນບ່ຂັດກັບລະບຽບການທີ່ລະບຸໄວໃນຂ້ 5.1 ເຖິງ 5.27 ການຄ້າປະກັນດັ່ງກາວແມນໃຫ
ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕ່ໄປນີ້
ກ. ປະເພດການເສຍຫາຍທີ່ ຖືກຄ້າປະກັນ
5.21. ການຄ້າປະກັນແມນປະຕິບັດສະເພາະຕ່ການເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍທີ່ເກີດຂື້ນແກຄົນໂດຍສານແລະການເສື່ອມເສຍຕ່ເຄື່ອງ ນຸງຮົ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ງປະກອບເພີ່ມຂື້ນກັບການເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍ;
ຂ. ເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງທີ່ ມີການຄ້າປະກັນ
ການຄ້າປະກັນຈະມີຜນ
ົ :
5.22. ຕ່ລົດແບບ 2ລ້ ແລະ 3ລ້ ໃນເມື່ອລົດນັ້ນໄດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕ່ໄປນີ້: ຕອງບັນທຸກແຕພຽງໜຶ່ງຄົນນອກຈາກຜູຂັບລົດ (ຫຼື 2 ຄົນຖາວາລົດນັ້ນຫາກມີ 2 ບອນນັ່ງ, ລົດດັດແປງ)
5.23. ກຽວກັບລົດທອງທຽວ ຫຼື ລົດເບົາລວມທັງລົດດັດແປງຕົວຖັງ, ລົດໃຫເຊົ່າ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ (ຂົນສົ່ງມວນຊົນ) ແມນໃຫຄົນໂດຍສານນັ່ງຢູດານໃນຂອງລົດ
5.24 ກຽວກັບລົດຂົນສົ່ງຮັບຈາງເມື່ອປະຕິບັດເງື່ອນໄຂດັ່ງຕ່ໄປນີຢ
້ າງຄົບຖວນແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນຄົນໂດຍສານຕອງນັ່ງຢູໃນລົດ ຫຼື ນັ່ງມາຍາວໃນລົດມີຮາວອອມຂາງລົດ ຫຼື ໃນຕົວຖັງແບບເປັນຕູ
5.25.ຈານວນຄົນໂດຍສານລວມທັງຜູຂັບບ່ໃຫເກີນ9ຄົນ ຢູນອກບອນຂັບ(ບອນຜູຂັບລົດ) ຫຼື ຢູໃນກະບິນແມນບ່ໃຫເກີນ 5ຄົນ (ເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 10ປີ ຄິດໄລເປັນເຄິ່ງຄົນ) ໃນກລະນີລະເມີດຕ່ວັກນີຈ
້ ະໄດ
ປະຕິບັດຕາມທີ່ກາວໄວໃນ ມາດຕາ 14.10
5.26 ກຽວກັບລົດລາກແກ ຫຼື ລົດໄຖນາບ່ຈັດເຂົ້າເປັນລົດຮັບຈາງແມນໃຫບັນຈຸຄນ
ົ ຕາມບອນນັ່ງໄດການົດໄວ
5.27 ກຽວກັບລົດພວງ ແລະ ເຄິ່ງລົດພວງຕາບໃດທີ່ຍັງເປັນລົດປະກັນໄພຕາມຄວາມໝາຍມາດຕາ4 ຕອງຖືກຕາມເງື່ອນໄຂ 2ຂ້ ຄື: 1.) ລົດປະເພດນີ້ຜະລິດຂື້ນເພື່ອຂົນສົ່ງຄົນ ແລະ 2.) ຄົນໂດຍສານຕອງຢູພາຍ
ໃນລົດພວງຫຼເື ຄິ່ງລົດພວງ
ຄ. ຄົນໂດຍສານທີ່ບມ
່ ີການຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍຕາມປົກກະຕິ
ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ຜໂດຍສານດັ
ູ
່ງແຈງໄວຂາງລຸມນີແ
້ ມນບ່ຖືກຄ້າປະກັນ, ນອກຈາກວາຈະໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
5.28 ຜູໂດຍສານທີ່ເສຍຄາຈາງ
5.29 ກລະນີມີການຂົນສົ່ງຜູໂດຍສານທີ່ກາວໄວໃນ ຂ້5.28 ຖາວາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ(ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ)ຫາກສຽງທາການຂົນສົ່ງໂດຍບ່ໄດເຮັດການປະກັນໄພພິເສດໄວກອນ, ເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດແມນຈະ
ບມີການຄຸມກັນຕ່ຄົນໂດຍສານເຫຼົ່ານັ້ນ (ຖາວາມີຄວາມຈາ ເປັນສາລັບການສຽງໄພແບບນີ້ຕອງໄດເຮັດການປະກັນໄພພິເສດ)
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4. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
5.30 ມູນຄາຄ້າປະກັນແມນໄດການົດໄວໃນຕາຕະລາງຄາທານຽມປະກັນໄພ
ງ. ຄາທານຽມສານ
5.31 ຄາທານຽມສານ, ຄາດາເນີນຄະດີ ແລະ ຄາໃຊຈາຍອື່ນໆ ໃນເວລາແກໄຂຄະດີບ່ໄດຮັບເອົາຈາກມູນຄາຄ້າປະກັນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ດ,ີ ໃນກລະນີຫາກສານຕັດສິນໃຫເສຍຄາສານສູງຫຼາຍ, ຜູປະກັນໄພ ແລະ ຜູໄດ
ຮັບປະກັນໄພ ຕາງກ່ຕອງໄດຊາລະຄາທານຽມດັ່ງກາວຕາມພູດຂອງໃຜລາວຕາມທີ່ສານຕັດສິນ
5. ໃບທະບຽນປະກັນໄພ.
ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພມີສິດໄດຮັບຕາຕະລາງສັນຍາປະກັນໄພ ພອມໃບຮັບເງິນ ຈຶ່ງຖືວາໄດຮັບການຄຸມກັນ ຈາກບລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ
ມາດຕາ 6. ຄ້າປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງນອກການສັນຈອນ (ຂ້ ຂ)
1. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ
6.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນການຄ້າປະກັນຕ່ຜໄດຮັ
ູ
ບປະກັນໄພກຽວກັບການໃຊແທນຄາເສຍຫາຍເຊິ່ງອາດຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູກຽວ ຍອນໄດກ່ການເສຍຫາຍດານຮາງກາຍ ແລະ/ຫຼື ດານວັດຖຸ ໃຫແກຄົນ
ອື່ນໃນຂະນະລົດຄັນມີປະກັນໄພຈອດຢູ ແລະ ການເສຍຫາຍນັ້ນເປັນຜົນມາຈາກການກະທາທີ່ໄດລະບຸໄວໃນການຄ້າປະກັນຂ້ ກ.
6.2 ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດມາຈາກເຄື່ອງອະໄລ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮັບໃຊການເດີນລົດ ແລະ ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດມາຈາກສິ່ງຂອງ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ ທີ່ລົດ ໄດບັນທຸກໄປນັ້ນແມນຖືກຄຸມກັນສະເພາະແຕ
ຊິ້ນສວນອື່ນທີ່ປະກອບເຂົ້າກັບລົດ ຫຼື ຊິ້ນສວນທີ່ບັນຈຸປະຈາໃນລົດເທົ່ານັ້ນ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
6.3 ບັນດາຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ກາວໄວໃນຂ້ 5.7 ເຖິງ 5.19 ນັ້ນກ່ນາໃຊໄດສາລັບການຄາປະກັນຂ້ ຂ.
3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
6.4 ມູນຄາຄ້າປະກັນແມນໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 5.30 ຫາ 5.31

II. ການເສຍຫາຍຕ່ຍານພາຫະນະ ທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ
ມາດຕາ 7. ການຄ້າປະກັນ ການເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກອຸບດ
ັ ຕິ ເຫດ (ຂ້ ຄ)
1. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ
7.1 ກ. ການຄ້າປະກັນນີແ
້ ມນນາໃຊຕ່ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕ່ກັບລົດທີ່ມີປະກັນໄພເນື່ອງຈາກຕາວັດຖຸຄົງທີ່ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ລົດດັ່ງ ກາວປີ້ນຂ້ວາໂດຍມີການຍົກເວັ້ນສະເພາະໃນ ຂ້7.18
ຂ. ການຄ້າປະກັນນີກ
້ ວມໄປເຖິງການເສຍຫາຍເຊິ່ງພິສູດໄດວາແມນເກີດຂືນ
້ ໃນຂະນະທີ່ຖືກທາການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຫຼື ທາງນ້າ
ບົນດິນແດນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາງປະເທດຖາມີການຂະຫຍາຍການຄ້າປະກັນໄປຮອດ
7.2 ການຄ້າປະກັນຈະຄຸມການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຢາງຕີນລົດແຕກແລວເຮັດໃຫເກີດອຸບັດຕິເຫດຈົນເກີດການເສຍຫາຍຕ່ພາກ ສວນອື່ນຂອງລົດນັ້ນນາເທົ່ານັ້ນ
7.3 ເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ນັບທັງເຄື່ອງອາໄລ, ອຸປະກອນປຽນແປງແລະເຄື່ອງປຽນຖາຍຊຶ່ງມີມາພອມກັບລົດໂດຍບ່ໄດເພີ່ມລາຄາລົດດັ່ງກາວ, ແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນທັງໝົດ. ແຕຖາບ່
ສາມາດຊອກຊື້ເຄື່ອງອາໄລປຽນຖາຍ ຫຼື ອຸປະກອນຈາເປັນເພື່ອການສອມແປງລົດດັ່ງກາວນັ້ນໄດພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ຫຼື ຖາວາເຄື່ອງດັ່ງກາວເປັນເຄື່ອງອາໄລໝົດສະໄໝ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບສິ້ນສວນຫຼືເຄື່ອງ
ປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນແມນບ່ໃຫເກີນລາຄາຫລາສຸດທີ່ຂາຍຢູຮານຕົວແທນຈາໝາຍເຄື່ອງອາໄລຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
ບລິສັດ ບ່ຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍດັ່ງລຸມນີ້
7.4 ການເສຍຫາຍທີ່ຜໄດຮັ
ູ
ບປະກັນໄພກ່ຂື້ນໂດຍເຈດຕະນາ
7.5 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບລົດ,ຊຶ່ງຜູໄດຮັບປະກັນໄພຂັບທີ່ໃນຂະນະເມົາເຫຼົ້າຫຼືເມົາຢາເສບຕິດ ແລວກ່ໃຫເກີດອຸບປະຕິເຫດ
7.6 ເຖິງຢາງໃດກ່ດ,ີ ຂ້ຍົກເວັ້ນນີ້ບ່ມີຜົນບັງຄັບ,ຖາຫາກມີຫຼັກ ຖານຢັ້ງຢືນວາອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນບ່ມສ
ີ ວນພົວພັນກັບສະພາບ ຂອງຜູຂັບລົດ, ແລະບ່ໃຫນາໃຊຂ້ຍົກເວັ້ນນີ້ຕ່ຜໄດຮັ
ູ
ບປະກັນໄພຄົນອື່ນ
ນອກຈາກຜູຂັບລົດຄັນດັ່ງກາວເທົ່ານັ້ນ
7.7 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບລົດໃນເວລາທີ່ຂນ
ົ ສົ່ງວັດຖຸໄວໄຟ, ວັດຖຸລະເບີດ, ວັດຖຸທີ່ມີສານເຄມີ ຫຼື ວັດຖຸໄໝງາຍ ແລະ ໃນໂອກາດນັ້ນວັດຖຸດັ່ງກາວຫາກໄດກ່ ຫຼື ໄດເພີ່ມອັນຕະລາຍໃຫແກການເສຍຫາຍທີ່ເກີດ
ຂື້ນ.(ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ສາລັບການບັນທຸກນ້າມັນ ລ່ລື້ນ, ນ້າ ມັນດິບ ຫຼື ວັດຖຸຄາຍຄືກັນ, ນັບທັງນ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ອາຍແກດຢູໃນລົດທີ່ຈາເປັນສາລັບເຄື່ອງຈັກເຊິ່ງບ່ເກີນ 500 ກິໂລກຣາມ ຫຼື 600ລິດ ຈະບ່ຖວ
ື າ
ເປັນຂ້ຍົກເວັ້ນ)
7.8 ການເສຍຫາຍຕາງໆທີ່ເກີດຂື້ນກັບລົດໃນກລະນີທີ່ທາງການຕາຫລວດ ຫຼື ການເກນ ຫຼື ລະດົມໄປຮັບ ໃຊວຽກງານປອງກັນຊາດ ປອງກັນຄວາມສະຫງບ
7.9 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບລົດ ຍອນສິນຄາ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ບັນຈຸຢໃນລົ
ູ
ດ
7.10 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດມາຈາກ ການຂົນສົ່ງສິນຄາຂື້ນ ຫຼື ລົງ ຈາກຍານພາຫະນະ
7.11 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທາການທົດສອບ, ການແຂງຂັນຄວາມໄວ ຫຼື ການແຂງຂັນກິລາອື່ນ ຊຶ່ງໄດຮັບອະນຸຍາດລວງໜາຈາກອານາດຂອງລັດຕາມລະບຽບການ, ເຖິງຜູໄດຮັບປະກັນໄພຈະເຂົ້າ
ຮວມການແຂງຂັນດັ່ງກາວໃນຖານະນັກແຂງ, ຜູຈັດການ, ຫຼື ໃນຖານະຜູຕາງໜາໃຫຜູໃດຜູໜື່ງທີ່ກາວມານີ້ລວນແຕບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ
7.12 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອາວຸດ ຫຼື ຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ລະເບີດ ດວຍການປຽນແປງໂຄງຮາງແກນປະລາມະນູ ຫຼື ດວຍຜະລິດຕະພັນວັດຖຸເຜົາໄໝນິວເຄຼຍ, ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື ຈາກທຸກ ໆຢ່າງທີ່
ເປັນບ່ເກີດແຫງການກະຈາຍກະແສໄຟຟາທີ່ນອນຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູນາໃຊໂຮງງານທີ່ເດີນດວຍນິວເຄຼຍແຕພຽງຜູດຽວ
7.13 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກລົດທີ່ມີປະກັນໄພເວລາບັນທຸກເຄື່ອງກາເນີດກະແສກາມັນຕະພາບລັງສີທີ່ນາໄປໃຊນອກໂຮງງານນິວເຄລຍ, ດວຍເຫດວາເຄື່ອງກາເນີດອາດຈະກ່ການເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫການເສຍຫາຍ
ໜັກຂື້ນ
7.14 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກແຜນດິນໄຫວ, ພູເຂົາໄພລະເບີດ, ກະແສຄື້ນທະເລແຮງ, ໄພນ້າຖວມ, ພະຍຸໄຕຝຸນ, ພະຍຸໃຫຍ, ພະຍຸລົມທອນນາໂດ, ພະຍຸໄຊໂຄລນ
7.15 ຄາສີ້ນເປືອງສາລັບການແກໄຂລົດຂັດຂອງ, ການລາກ ແລະ ການເອົາລົດເຂົ້າແປງຢູອູສອມແປງ (ແຕເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ໃນກ ລະນີຫາກອຸບປະຕິເຫດໄດເກີດຂື້ນກັບລົດນັ້ນ, ຜູປະກັນໄພຈະຊົດໃຊຄາເຝົ້າລົດ ຫຼື
ຄາຂົນສົ່ງລົດໄປເຖິງອູ່ສອມແປງບອນໃກທີສ
່ ຸດທີ່ສາມາດສອມ ແປງລົດໄດ, ຊຶ່ງຄາໃຊແທນອັນນີ້ຈະບ່ເກີນ 20% ຂອງຄາສອມແປງຕົວຈິງທັງໝົດທີ່ສະເໜີໃຫແກຜູປະກັນໄພຈາຍ)
7.16 ການເສຍຫາຍທາງອອມເຊັ່ນ: ການອັບປະໂຫຍດສວນຕົວ, ຂາດລາຍຮັບທີ່ຄວນໄດແລະການຫລູຍຫຽນຂອງຍານພາຫະນະ
7.17 ການເສຍຫາຍເຊິ່ງເກີດຂື້ນຈາກການບົວລະບັດ ບ່ດີ, ການຫລູຍຫຽນ, ການບົກພອງ ຫຼືຜິດພາດໃນການຜະລິດລົດ, ໜາດິນຫບໂນນ,ຫຼືສະພາບທີ່ບ່ດີຂອງໜາດິນເຮັດໃຫລົດກິ້ງ,ເຄື່ອງອຸບປະກອນລົດຕົກເຮັ່ຍ
7.18 ໃນກລະນີລົດຂວ້າ, ຈະມີການຄ້າປະກັນ ສະເພາະແຕຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍກົງຈາກການກະທົບເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກລົດດັ່ງກາວຂວ້າ. ການກະທົບເຊິ່ງເກີດຈາກຄວາມຮອນຂອງຈັກລົດເນື່ອງຈາກນ້າ
ຖວມຈັກ(ຈັກຈຸມນ້າ)ຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ
3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
7.19 ສາລັບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນ, ບລິສັດ ຈະຈາຍມູນຄາຄ້າປະກັນບ່ເກີນລາຄາລົດທີ່ ຊື້-ຂາຍ ກັນໃນມື້ເກີດເຫດເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍຫັກຄາຕອງຈາຍເອງເຊິ່ງໄດການົດໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະນັ້ນອອກ
ມາດຕາ 8. ການຄ້າປະກັນ ການເສຍຫາຍທີ່ ເກີດຈາກການຕາ (ຂ້ ງ )
1. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ
8.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນ ການຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕາກັນກັບລົດ ຫຼື ກັບສັດ ຫຼື ກັບຄົນຍາງ, ເຊິ່ງການຕາກັນນັ້ນບ່ໄດເກີດຂື້ນຢູໃນອູສອມແປງລົດ, ບອນມຽນລົດ ຫຼື ອາຄານສະຖານທີ່ເຊິ່ງ ຜູໄດ
ຮັບປະກັນໄພອາໄສຢູ, ໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງລົດ, ສັດ ຫຼື ຄົນຍາງນັ້ນຕອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຢາງຖືກຕອງວາແມນບຸກຄົນອື່ນແຕບ່ແມນຜູໄດຮັບປະກັນໄພເອງ ຫຼື ແມນບຸກຄົນຢູພາຍໄຕຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ
ແພງຂອງ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພ
8.2 ເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ນັບທັງເຄື່ອງອາໄລ ຫຼື ອຸປະກອນສອມແປງ ຫຼື ເຄື່ອງປຽນຖາຍເຊິ່ງມີມາພອມກັບລົດໂດຍບ່ໄດເພີ້ມລາຄາລົດດັ່ງກາວ,ແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນທັງໝົດ. ແຕຖາວາ
ບ່ສາມາດຊອກຊື້ເຄື່ອງອາໄລປຽນຖາຍ ຫຼື ອຸປະກອນຈາເປັນເພື່ອສອມແປງລົດດັ່ງກາວນັ້ນພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ຫຼື ຖາວາເຄື່ອງດັ່ງກາວຫາກເປັນເຄື່ອງໝົດສະໄໝ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບຊືຊ
້ ິ້ນສວນ ຫຼື ເຄື່ອງ
ປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນແມນບ່ໃຫເກີນລາຄາຫລາສຸດທີ່ຂາຍຢູຮານຕົວແທນຈານາຍເຄື່ອງອາໄລຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
8.3 ບັນດາຂ້ຍົກເວັ້ນດັ່ງກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ແລະ 7.17 ແມນໃຊໄດສາລັບ ການຄ້າປະກັນ “ການເສຍຫາຍຈາກການຕາ”
3.ມູນຄາຄ້າປະກັນ
8.4 ສາລັບແຕລະການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນ,ຈະມີການຄ້າປະກັນບ່ເກີນລາຄາລົດທີ່ໄດ ຊື-້ ຂາຍ ໄດໃນມືທ
້ ີ່ເກີດເຫດເທົ່ານັ້ນ,ຖາຫາກວາໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ແລະ ມີການຫັກມູນ ຄາຕອງຈາຍເອງອອກເຊິ່ງ
ຈານວນທັງໝົດທີ່ໄດການົດໄວຢູໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
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ມາດຕາ 9. ການຄ້າປະກັນແວນລົດແຕກ (ຂ້ ຈ)
1. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ
9.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນເພື່ອຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກ ຫຼື ບ່ເນື່ອງມາຈາກອຸປະຕິເຫດໃດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫແວນໜາ, ແວນຂາງ ຫຼື ແວນຫຼັງຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພນັ້ນເສຍຫາຍ
2. ຂ້ຍົກເວັ້ນ
9.2 ຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ຫາ 7.17ແມນໃຊໄດສາລັບການຄ້າປະກັນຂ້ ຈ
3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
9.3 ສາລັບແຕລະການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈະມີການຄ້າປະກັນບ່ເກີນມູນຄາຂອງການປຽນແວນລົດທີ່ແຕກນັບທັງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຈາເປັນສາລັບການປຽນແວນນັ້ນ ແລະ ຄາແຮງງານ
ມາດຕາ 10. ການຄ້າປະກັນ ໄຟໄໝ (ຂ້ ສ)
1. ຈຸດປະສົງຂອງການຄ້າປະກັນ
10.1 ການຄ້າປະກັນນີ້ແມນຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ, ຟາຜາ ແລະ ລະເບີດ ຫຼື ການລະເບີດ
10.2 ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຄື່ອງທີ່ເດີນ ດວຍໄຟຟາຈະມີການຄ້າປະກັນກ່ຕ່ເມື່ອການເສຍຫາຍນັ້ນຫາກໄດເກີດມາຈາກການເດີນຂອງເຄື່ອງໄຟຟານັ້ນຢາງດຽວ
10.3 ເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພນັບທັງເຄື່ອງອາໄລ, ອຸປະກອນສອມແປງ ແລະ ເຄື່ອງປຽນຖາຍເຊິ່ງມີມາພອມກັບລົດໂດຍບ່ໄດເພີ່ມລາຄາລົດດັ່ງກາວແມນຈະໄດຮັບການຄ້າປະກັນທັງໝົດ.ແຕຖາວາບ່
ສາມາດຊອກຊື້ເຄື່ອງອາໄລ່ ປຽນຖາຍ ຫຼື ອຸປະກອນຈາເປັນເພື່ອການສອມແປງລົດຄັນດັ່ງກາວນັ້ນໄດພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ຫຼື ຖາວາເຄື່ອງດັ່ງກາວຫາກເປັນເຄື່ອງໝົດສະໄໝສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບຊິ້ນສວນ ຫຼື
ເຄື່ອງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນແມນບ່ໃຫເກີນມູນຄາຫຼ້າສຸດທີ່ຂາຍຢູຮານຕົວແທນຈາໜາຍ. ເຄື່ອງອາໄລຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
ນອກຈາກຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ຫາ 7.17, ຍັງມີການເສຍຫາຍທີ່ຈະບ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນອີກເຊັ່ນ:
10.4 ການເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກວັດຖຸລະເບີດທຸກ ຊະນິດທີ່ບັນຈຸຢໃນຍານພາຫະນະ
ູ
10.5 ການເສຍຫາຍທີ່ບ່ອາດຖືວາມີສາຍເຫດມາຈາກໄຟໄໝ, ໂດຍສະເພາະການເຜົາໄໝທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮອນທີ່ເກີນຂອບເຂດໂດຍບ່ມີແປວໄຟລຸກ ແລະ ມາຈາກສາຍເຫດຍອນຜູສູບຢາ
3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
10.6 ສາລັບແຕລະການເສຍຫາຍທີ່ເກີດ, ຈະມີການຄ້າປະກັນບ່ເກີນມູນຄາຂອງລົດທີ່ຊື້-ຂາຍໄດໃນມື້ເກີດເຫດເທົ່ານັ້ນ
ມາດຕາ 11. ການຄ້າປະກັນ ການລັກ (ຂ້ “ຊ”)
1. ຈຸດປະສົງຂອງ ການຄ້າປະກັນ
11.1 ການຄ້າປະກັນນີແ
້ ມນຄ້າປະກັນການເສຍຫາຍທີເກີດຈາກການສູນຫາຍໄປໂດຍການຊຸດໂຊມເປເພຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພເຊິ່ງຄົນຮາຍໄດລັກໄປ ຫຼື ພະຍາຍາມຈະລັກ, ພອມທັງຄ້າປະກັນຄາໃຊຈາຍທີ່ຄິດໄລ
ຕາມຕົວຈິງເຊິ່ງໄດຮັບຄວາມເຫັນດີຂອງຜູປະກັນໄພ. ຫຼື ຄາໃຊຈາຍຊຶ່ງຜູໄດຮັບປະກັນໄພ ໄດຈາຍໄປຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອໃຫໄດລົດທີ່ເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ
11.2 ເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ນັບທັງເຄື່ອງອາໄລ, ອຸປະກອນສອມແປງ ແລະ ເຄື່ອງປຽນຖາຍເຊິ່ງມີມາພອມກັນກັບລົດ ໂດຍບ່ໄດເພີ່ມລາຄາລົດດັ່ງກາວນັ້ນພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ຫຼື ຖາຫາກວາ
ເຄື່ອງດັ່ງກາວຫາກເປັນເຄື່ອງໝົດສະໄໝ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພສາລັບຊິ້ນສວນ ຫຼື ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ແມນບ່ໃຫເກີນລາຄາຫລາສຸດທີ່ຂາຍຢູຮານຕົວແທນຈາໜາຍເຄື່ອງອາໄລ່ຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ
11.3 ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຖາວາມຽນເຄື່ອງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຢນອກລົ
ູ
ດແລວຄົນຮາຍລັກໄປ, ແມນຈະບ່ໄດຮັບ ການຄ້າປະກັນ, ເວັ້ນເສຍແຕວາການລັກເຄື່ອງດັ່ງກາວ ຫາກໄດເກີດຢູໃນອູສອມແປງ ຫຼື ຢູໃນອູມຽນລົດ,
ໂດຍຄົນຮາຍງດແງະ, ໃຊຂກະແຈປອມ, ປີນຝາອູມຽນລົດ ຫຼື ປະທຸດສະຮາຍຮາງກາຍຢາງຮຸນແຮງ
11.4 ການຄ້າປະກັນນີ້ ຈະແມນຄຸມກັນການລັກ, ຊຶ່ງຜູໄດຮັບມອບໝາຍໜາທີ່ຈາກ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພເປັນຄົນລັກໃນຂະນະປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກ່ຕ່ເມື່ອໄດມີການຮອງຟອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
ນອກຈາກຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ 7.4 ຫາ 7.17ຍັງມີຂ້ຍົກເວັ້ນອີກໃນກລະນີ
11.5 ການລັກເຊິ່ງເປັນການກະທາ ຂອງສະມາຊິກຢູກິນໃນເຮືອນ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພ ຫຼື ການລັກເຊິ່ງບັນດາບຸກຄົນເລົ່ານີ້ ໄດສົມຮູຮວມຄິດນາ
3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
11.6 ສາລັບແຕລະການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ, ຈະມີການຄ້າປະກັນແຕສະເພາະບ່ເກີນມູນຄາຂອງລົດຕາມທີ່ຊຂ
ື້ າຍກັນໄດໃນມື້ເກີດການເສຍຫາຍ
ມາດຕາ 12. ການຄ້າປະກັນ ການປົກປອງສິດ ແລະ ການທວງຄາເສຍຫາຍ (ຂ້ “ຍ”)
12.1 ພາຍໃນຂອບເຂດສິນທົດແທນປະກັນໄພສູງສຸດສາລັບແຕລະລາຍການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ, ເຊິ່ງໄດລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ແລະ ຕາບໃດທີ່ລົດຄັນມີປະກັນໄພ ຍັງຖືກນາໃຊຖືກ ຕອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່
ການົດໄວໃນສັນຍາວາ
12.2 ຈະປົກປອງສິດ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພດວຍລາຍຈາຍຂອງຜູປະກັນໄພເອງ, ຕ່ໜາສານອາດຍາທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ 3.3, ຖາວາ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພຖືກຮອງຟອງ ໃນສະຖານລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບເມື່ອ
ເກີດອຸປະຕິເຫດເວລາສັນຈອນຕາມຖະໜົນ, ຫາກວາ ອຸປະຕິເຫດນັ້ນ ມີການຄ້າປະກັນຈາກສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະທວງດວຍລາຍຈາຍຂອງຜູປະກັນໄພເອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ການົດໄວໃນຂ້ 18.20 ຫາ 18.24
ເພື່ອຮຽກຮອງເອົາເງິນໃຊແທນ
12.3 ຄາເສຍຫາຍດານຮາງກາຍເຊິ່ງເກີດຕ່ຜໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພ ດັ່ງລະບຸໄວໃນ ຂ້ 3.4
12.4 ຄາເສຍຫາຍດານວັດຖຸເຊິ່ງເກີດຕ່ລົດທີ່ມີປະກັນໄພ ພອມທັງວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີ່ບັນຈຸຢໃນລົ
ູ
ດນັ້ນ ໃນກລະນີທວ
ີ່ າຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ບ່ມີພັນທະທີ່ຈະຕອງຈາຍ ຄາເສຍຫາຍດັ່ງກາວດວຍຕົນເອງ ຕາມຂ້
ຜູກພັນຂອງການຄ້າປະກັນຂ້ອື່ນຂອງສັນຍານີ້
12.5 ການຄ້າປະກັນ "ການທວງຄາເສຍຫາຍ" ຈະເປັນໄປໄດກ່ຕ່ເມື່ອການເສຍຫາຍຕາງໆ ຫາກຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແຕບ່ແມນຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພດັ່ງໄດການົດໄວໃນຂ້ 3.4
ມາດຕາ 13. ການຄ້າປະກັນ ຜູຂັບລົດ-ຜູໂດຍສານ (ຂ້ “ດ”)
1. ຈຸດປະສົງຂອງ ການຄ້າປະກັນ
13.1 ພາຍໄຕສັນຍາສະບັບນີ້, ບລິສັດ ຄ້າປະກັນ ການຊາລະສິນທົດແທນປະກັນໄພຕາມການປະກັນໄພ ແລະ ຕາມມູນຄາຄ້າປະກັນ ທີ່ໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະເມື່ອ ຜູໄດຮັບປະກັນໄພໄດປະສົບການເສຍ
ຫາຍດານຮາງກາຍ
2. ຂ້ຍກ
ົ ເວັ້ນ
13.2 ແມນ ປະຕິບັດຕາມຂ້ຍົກເວັ້ນທີ່ກາວໄວໃນຂ້ 7.4 ຫາ 7.17
3. ມູນຄາຄ້າປະກັນ
13.3 ໃນກລະນີ ທີ່ຜູໄດຮັບປະກັນໄພເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນໃນໄລຍະເວລາ 24 ເດືອນ ນັບ ແຕວັນເກີດອຸປະຕິເຫດ ເຊິ່ງສັນຍາສະບັບນີ້ໄດຄ້າປະກັນ, ບລິສັດ ຈະຊາລະເງິນຕາມຈານວນ
ທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ໃຫແກຜົວ ຫຼື ເມຍຂອງຜູເສຍຊີວິດ ຫຼື ກລະນີທີ່ບ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍ ກ່ຈະມອບໃຫຜູສືບມູນມລະດົກ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດຂອງຜູເສຍຊີວດ
ິ ໂດຍທີ່ ບລິສັດ ບ່ມີໜາທີ່ແບງເປັນ
ພູດໃຫ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຝາຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພກ່ມີສິດ ທີ່ຈະບົ່ງເອົາຜູຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຮັບເອົາສິນທົດແທນປະກັນໄພ
13.4 ໃນກລະນີ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຫາກພິການຕະຫຼອດໄປທັງໝົດ, ຫຼື ພິການບາງສວນ, ບລິສັດ ຈະຈາຍສິນທົດແທນໃຫຕາມອັດຕາພິການຊຶ່ງໄດການົດໄວ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນ ຕາມ
ຕາຕະລາງຊອນທາຍຂອງສັນຍານີ້
13.5 ສິນທົດແທນປະກັນໄພ ກລະນີເສຍຊີວິດ ບ່ບວກເຂົ້າກັນກັບສິນທົດແທນປະກັນໄພ ກລະນີພິການ
ສາລັບອຸປະຕິເຫດ ແຕລະຄັ້ງທີ່ຖກ
ື ຄ້າປະກັນ, ສິນທົດແທນປະກັນໄພທີ່ໄດຈາຍໃຫແລວສາລັບການພິການຕະຫຼອດໄປ, ຖາວາມີການເສຍຊີວິດຕາມພາຍຫຼັງ ກ່ຈະໄດເອົາຈານວນເງິນທີ່ໄດຈາຍໄປແລວ ມາລົບ
ອອກຈາກມູນຄາຄ້າປະກັນການເສຍຊີວິດ
ບ່ວາໃນກລະນີໃດກ່ຕາມ, ບລິສັດຈະບ່ພິຈາລະນາຄືນອີກຄາເສຍຫາຍທີ່ແກໄຂໄປແລວ ແລະ ສາລັບການເສຍຫາຍ ທີ່ຜູໄດຮັບສິນທົດແທນໄດເຊັນໃບຮັບເງິນຖືກ ຕອງຕາມຫຼັກການ ໃຫທາງບລິສັດແລວ;
13.6 ຄາປິ່ນປົວ
1. ປະເພດຄາໃຊຈາຍທີ່ແມນຖືກຄຸມກັນແມນອີງຕາມເອກະສານທີ່ຖືກຕອງ ຖາວາໄດເຊັນເອົາການຄ້າປະກັນ "ການປິ່ນປົວ", ບລິສັດ ຈະໃຊຄືນ ຄາປິ່ນປົວ, ຄາຢາ, ຄາການວິເຄາະພະຍາດ, ຄາເຮັດອົງຄະທຽມ
ແລະ ຄາຟື້ນຟູກາຍະບາບັດ, ຄາການປົວ ແລະ ຄາການໃສແຂວທີ່ເນື່ອງ ຈາກອຸບັດຕິເຫດໃນການສັນຈອນ ຕາມຈານວນເງິນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ( ເຖິງແມນວາ ອຸປະຕິເຫດທີ່ມກ
ີ ານຄ້າປະກັນ
ນັ້ນ ບ່ເປັນເຫດໃຫມີການເສຍຊີວດ
ິ ຫຼື ການເສຍອົງຄະກ່ຕາມ)
2. ວິທີຊາລະຄາປິ່ນປົວ ສິນທົດແທນປະກັນໄພທີ່ຊາລະໃຫຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຈະບ່ເກີນຄາໃຊຈາຍຕົວຈິງທີ່ໄດສະເໜີຂ ແລະ ບ່ເກີນມູນຄາຄ້າປະກັນ
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ພາກທີ 3
ພັນທະຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ແລະ ຜູປະກັນໄພ( ບລິສດ
ັ ປະກັນໄພ )
I. ການແຈງຂ້ມນ
ູ ກຽວກັບລົດທີ່ເອົາເຂົ້າປະກັນໄພ
ມາດຕາ 14. ຂ້ມູນທີ່ເຊັນເອົາປະກັນໄພຄວນແຈງໃນເວລາເຊັນເອົາປະກັນ, ໃນເວລາປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ - ມາດຕະການ ຕ່ຜກະທາຜິ
ູ
ດ
1. ໃນເວລາເຊັນສັນຍາປະກັນໄພ
14.1 ສັນຍາປະກັນໄພຈະມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພແຈງຂ້ມູນຕາງໆ ແລະ ໄດມີການການົດຄາທານຽມປະກັນໄພຕາມການແຈງຂ້ມູນນັ້ນ. ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງແຈງໃຫຖືກຕອງທຸກສິ່ງທີ່ຕົນຮູເພື່ອເປັນ
ບອນອີງໃຫຜູປະກັນໄພ ໃນການຕີລາຄາລົດທີ່ເອົາເຂົ້າປະກັນໄພ ເຊິ່ງຜູປະກັນໄພຕອງຈະໄດຮັບຜິດຊອບ , ຖາບ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະມີຄວາມຜິດດັ່ງທີ່ການົດໄວໃນຂັ້ນຕ່ໄປນີ້
2. ໃນເວລາ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາປະກັນໄພ
14.2 ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງໄດແຈງໂດຍທາງກົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ຈົດໝາຍ ສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ ເພື່ອໃຫຜູປະກັນໄພ ຊາບກຽວກັບທຸກໆການປຽນແປງທີ່ມຜ
ີ ົນເຖິງໜຶ່ງໃນບັນດາ
ສະພາບການດັ່ງຕ່ໄປນີ້
14.3 ລັກສະນະຂອງລົດດັ່ງຕ່ໄປນີ້
- ລູກສູບ
- ຖັງລົດ
- ລົດ 2 ລ້ ທີ່ເສີມພວງ ( ສາມລ້ເຄື່ອງ)
- ນ້າໜັກທີ່ບັນທຸກໄດ ແລະ ນ້າໜັກຂອງລົດ (ສາລັບລົດຮັບຈາງ)
- ທຸກການປຽນແປງ ການປະກອບສາງຂອງລົດ
14.4 ການນາໃຊລົດ ເຖິງ ຈະແມນໃນກລະນີປຽນແປງການນາໃຊຊົ່ວຄາວກ່ຕາມ
14.5 ສາລັບຄົນຂັບລົດຜູໃໝ ຊຶ່ງຂັບເປັນປົກກະຕິ, ໃຫແຈງ: ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ວັນອອກໃບອະນຸຍາດຂັບລົດຂອງຜູກຽວ
14.6 ການແຈງການດັ່ງກາວນີຈ
້ ະຕອງໄດເຮັດກອນ ມີການປຽນແປງຖາຫາກວາການປຽນແປງເປັນການກະທາໂດຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ແລະ ໃນກລະນີອນ
ື່ ໃຫແຈງໃນການົດ 8 ມື້
ນັບແຕເວລາຜູໃດຜູໜຶ່ງ ໃນສອງຄົນນີ້ໄດຊາບເຖິງການປຽນແປງ
14.7 ເມື່ອການປຽນແປງເປັນປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫຄວາມສຽງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຖາໃນເວລາປະກັນໄພນັ້ນ ໄດມີການປຽນແປງໃໝກຽວກັບລົດຢູແລວ, ເວລານັ້ນ ຜູປະກັນໄພກ່ຈະບ່ເຮັດສັນຍາໃຫ ຫຼື ຈະເຮັດສັນຍາໃຫ
ໂດຍເພີ່ມຄາທານຽມປະກັນໄພຫຼາຍກວາເກົ່າ. ກຽວກັບການປຽນແປງດັ່ງກາວມານີ້ ຜູໄດເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງໄດແຈງໃຫ ບລິສັດ ຊາບ, ຖາບ່ແຈງກ່ຈະມີຄວາມຜິດດັ່ງທີ່ການົດໄວໃນ ຂ້ 3. ລຸມນີ້ ແລະ
ບລິສັດ ກ່ມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກສັນຍາ ໂດຍແຈງໃຫຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຊາບລວງໜາ 10 ວັນ, ຫຼື ສະເໜີ ອັດ ຕາຄາທານຽມປະກັນໄພໃໝ, ທັງນີ້ ແມນອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ
ໃນກົດໝາຍວາດວຍປະກັນໄພ. ຖາວາຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພບ່ຍອມຮັບເອົາຄາທານຽມທີ່ສະເໜີໃໝ, ບລິສັດ ກ່ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາໄດ ໂດຍການແຈງໃຫຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຊາບລວງໜາ 10 ວັນ
3. ມາດຕະການຕ່ຜູກະທາຜິດ
14.8 ທຸກ ການປົກປິດ, ການແຈງຂ້ມູນເທັດໂດຍເຈດຕະນາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ການແຈງການທີ່ບ່ແນນອນ ຫຼື ການເພີ່ມຄວາມສຽງດັ່ງກາວມາຂາງເທິງນີ້, ເຖິງແມນວາຈະບ່ມີຜົນກະທົບຕ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່
ຕາມ, ແມນຈະມີມາດຕະການຕ່ຜເຊັ
ູ ນຮັບເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ດັ່ງລຸມນີ້
14.9 ສັນຍາປະກັນໄພຈະເປັນໂມຄະ ໃນກລະນີຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພບ່ມີຄວາມສຸດຈະລິດ
14.10 ຖາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພບ່ມີການພິສູດ ຫລື ອະທິບາຍເຖິງຄວາມບ່ສຸດຈະລິດຂອງຕົນໄດ ບລິສັດຈະຫລຸດສິນທົດແທນຕາມອັດຕາສວນຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພທີ່ໄດຈາຍແລວ ໂດຍສົມທຽບໃສຄາ
ທານຽມປະກັນໄພ ທີ່ຈະຕອງຈາຍໃນກລະນີທີ່ການແຈງຂ້ມູນກຽວກັບລົດມີຄວາມຖືກຕອງ, ແນນອນ ແລະ ສົມບູນ ອັດຕາທີ່ຖືເປັນພືນ
້ ຖານຂອງການຫດນີຈ
້ ະແມນ ອັດຕາທີ່ຕົກລົງກັນໃນເວລາເຊັນເອົາ
ປະກັນໄພ, ຫຼື ອັດ ຕາໃນມື້ມີການປຽນແປງການນາໃຊລົດ ຫລື ຖາວາ ບ່ສາມາດການົດມື້ດ່ງັ ກາວນີ້ ໄດກ່ແມນອັດຕາໃນມື້ຄົບການົດຈາຍຄາທານຽມ ເທື່ອສຸດທາຍກອນເກີດການເສຍຫາຍ
4. ການປະກັນໄພອື່ນ
14.11 ຖາວາລົດທີ່ມີການຄ້າປະກັນ ຈາກສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ຫາກໄດຮັບ ຫຼື ຫາກ່ໄດຮັບການຄ້າປະກັນ ຈາກການປະກັນໄພອື່ນ, ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຕອງ ໄດແຈງການໃຫບລິສັດ ຮັບຊາບ;
14.12 ໃນກລະນີມີການເສຍຫາຍເກີດ ແມນຈະຕອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂ້ 18.27

II. ຄາທານຽມປະກັນໄພ
ມາດຕາ 15. ການຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ໂດຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຜົນ ສະທອນຈາກການຊັກ ຊາໃນການຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ - ການເສຍພາສີ ອາກອນ
15.1 ຄາທານຽມປະກັນໄພ, ຫຼື ໃນກລະນີມີການແບງຄາທານຽມປະກັນໄພອອກເປັນຫຼາຍສວນ, ບັນດາສວນຄາທານຽມປະກັນໄພຊຶ່ງມີມູນຄາດັ່ງໄດການົດໄວໃນສັນຍາປະກັນໄພ ພອມດວຍຄາພາສີອາກອນ
ສັນຍາປະກັນໄພນັ້ນ, ຕອງຈາຍຢູທີ່ສານັກງານຂອງ ບລິສັດປະກັນໄພ ຫຼື ຢູເຮືອນຂອງຜູໄດຮັບມອບສິດ ທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງຈາກບລິສັດປະກັນໄພ
15.2 ໃນກລະນີ ບ່ມີການຊາລະຄາທານຽມປະກັນໄພ ( ຫຼື ສວນໜຶ່ງຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພ) ພາຍໃນການົດ 10 ມື້ ກອນມື້ຄບ
ົ ການົດຊະລະ, ບລິສັດ ມີສິດໂຈະການຄ້າປະກັນພາຍໃນການົດ 20 ວັນ ຫລັງ
ຈາກໄດສົ່ງຈົດໝາຍລົງທະບຽນໄປສະນີ ຫຼື ຈົດໝາຍສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ ໄປຍັງທີ່ຢູບອນສຸດທາຍ ຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຮັບພາລະ ຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບລິ
ສັດ ກ່ມີສິດດາເນີນການຮອງຟອງຕ່ສານກຽວກັບການບ່ປະຕິບັດ ຕາມສັນຍາປະກັນໄພ
15.3 ສາລັບສັນຍາປະກັນໄພ ທີ່ຖືກໂຈະໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍວາດວຍການປະກັນໄພ ຫາກວາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພສະເໜີຂຕ່ອາຍຸ, ຂແກໄຂດັດແປງ, ຫຼື ຂສຶບຕ່ປະຕິບັດສັນຍາ ໂດຍສົ່ງຈົດໝາຍ
ລົງທະບຽນ ຫຼື ສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ, ຖາວາຫຼັງການົດ 15 ວັນ ນັບແຕມື້ທີ່ໄດຮັບຈົດໝາຍດັ່ງກາວ ຫາກ ບລິສັດ ບ່ຕອບປະຕິເສດ, ກ່ໃຫຖືວາ ບລິສັດ ໄດຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຕາມທີ່ຜໄດຮັ
ູ
ບປະກັນໄພໄດສະເ
ໜີໄປນັ້ນ
15.4 10 ວັນຕ່ມາ ຫຼັງຈາກໂຈະ ການຄ້າປະກັນ (20ວັນ)ຕາມທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້, ຜູປະກັນໄພ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພ ໂດຍເຮັດໃບແຈງການ ໃຫຜູໄດຮັບປະກັນໄພ ຊາບທາງຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື
ຈົດໝາຍສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ
15.5 ໃນເມື່ອ ມີການຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ປະຈາປີເປັນງວດ, ແລວການຄ້າປະກັນໄດຖືກໂຈະເນື່ອງຈາກຜູເຊັນເອົາການປະກັນໄພບ່ຈາຍງວດໃດໜຶ່ງ, ການໂຈະດັ່ງກາວນີ້ ຈະມີຜົນສັກສິດ ຈົນເຖິງມື້ ໝົດ
ການົດຄ້າປະກັນປະຈາປີນັ້ນໆ ແຕວາ ຜູເຊັນເອົາການປະກັນໄພ ກມີພາລະໜາທີ່ຈາຍງວດ ຄາທານຽມປະກັນໄພ ທີ່ຍັງບ່ທັນໄດຈາຍ ໃຫກົງກັບວັນຂວບຈາຍຂອງງວດໃດງວດນັ້ນ
ມາດຕາ 16. ການດັດແກການປຽນແປງຄາທານຽມປະກັນໄພ
16.1 ຖາຫາກວາຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ໄດທາການປຽນແປງອັດຕາຄາທານຽມປະກັນໄພສາລັບບັນດາລົດທີ່ມີການຄ້າປະກັນ ໂດຍສັນຍາສະບັບນີ້, ຄາທານຽມປະກັນໄພກ່ຈະໄດປຽນແປງຕາມອັດຕາສວນອັນ
ດຽວກັນນີ້ ສາລັບທຸກໆວັນຂວບການົດຈາຍພາຍຫຼັງການປຽນແປງ
16.2 ໃນກລະນີຫາກມີການຂຶ້ນຄາທານຽມປະກັນໄພ, ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພມີ ສິດຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພພາຍໃນການົດ 15 ວັນພາຍ ຫຼັງ ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຮັບຊາບເຖິງການຂຶ້ນຄາທານຽມປະກັນໄພ
16.3 ການຍົກເລີກສັນຍາດັ່ງກາວມີຜົນບັງຄັບພາຍໃນ 1 ເດືອນ ຫຼັງຈາກໄດຮັບຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ພາຍຫຼັງໄດຮັບແຈງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ, ແລະ ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຈະຕອງ
ຈາຍງວດຄາທານຽມປະກັນໄພ ເຊິ່ງຄິດໄລຕາມຄາທານຽມທີ່ຜານມາ ໂດຍອີງໃສສວນຂອງເວລາທີ່ຜານໄປລະຫວາງ ວັນທີ່ສຸດທາຍຂອງຂວບການົດຈາຍ ກັບວັນການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນບັງຄັບ

III. ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶນ
້
ມາດຕາ 17. ແຈງການເສຍຫາຍທີ່ ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜູເຊັນເອົາການປະກັນໄພ
ໃນກລະນີທີ່ການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ, ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງ
17.1 ແຈງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໄປຍັງຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ໃນທັນທີ ທີ່ຕນ
ົ ຊາບ ແລະ ຢາງຊາພາຍໃນ ການົດ 15 ວັນ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນສົ່ງໄປທາງຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ຈົດໝາຍທີ່ເຊັນໃຫຮັບເອົາ ຫຼື
ໂດຍທາງ ປາກເປົ່າ, ຖາບ່ແຈງຈະໝົດສິດໃນການ ໄດຮັບສິນທົດແທນ, ເວັ້ນເສຍແຕເຫດການບັງເອີນ ຫຼື ເຫດສຸດວິໄສ
17.2 ແຈງການພາຍໃນການົດ 36 ຊົ່ວໂມງ ຖາຫາກແມນການລັກ
17.3 ຕອງສົ່ງມອບໃບບັນທຶກການສັນລະສູດສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບການພອມທັງໃບແຈງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຫຼື ຖາບ່ມີໃບ ບັນທຶກການສັນລະສູດກ່ໃຫບອກໃນໃບແຈງການນີ້, ຫຼື ໃນກລະນີບ່ສາມາດບອກ
ໃນໃບແຈງການນີ້ ກ່ໃຫບອກໃນໃບແຈງການສະບັບໃໝຊຶ່ງ ຕອງເຮັດໃຫໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດກຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ສະພາບແວດລອມ ຂອງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບອກເຫດທີ່ຕົນຮູຈັກ ຫຼື ຕົນເຊື່ອຖື
ວາຖືກຕອງພອມທັງໃຫບອກຊື່ ແລະ ທີ່ຢູຂອງຜູຂັບລົດໃນຄະນະທີ່ເກີດການເສຍຫາຍພອມດວຍບຸກຄົນເຄາະຮາຍ ແລະ ຖາເປັນ ໄປໄດກ່ໃຫບອກທັງພະຍານພອມ
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17.4 ຕອງສົ່ງມອບໃຫຜູປະກັນໄພທັນທີທຸກໆແຈງການ, ໝາຍເກາະ, ຄາໃຫການຕ່ສານ, ໜັງສືທບ
ີ່ ່ເປັນນິຕິກາ ແລະ ເອກະສານການດາເນີນຄະດີ ກຽວກັບການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງກຽວພັນກັບການຄ້າປະກັນຂອງ
ສັນຍາປະກັນໄພ ທີ່ໄດສົ່ງເຖິງຕົນຫຼື ຖືກມອບໝາຍ
17.5 ໃນກລະນີມີການເສຍຫາຍຕ່ລົດທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ (ຕາມການຄ້າປະກັນ ຂ້ ຄ ຫາ ຊ) ຕອງແຈງໃຫຜູປະກັນໄພຊາບເຖິງສະຖານທີ ທີ່ສາມາດທາການພິສູດ, ຕອງບ່ດາເນີນການສອມແປງກອນມີການ
ກວດກາຂອງຜູປະກັນໄພ. ຫຼັງຈາກ 15ວັນ ນັບຕັ້ງແຕມື້ທຜ
ີ່ ປະກັ
ູ
ນໄພໄດຮູຂາວການເສຍຫາຍ ແຕທາງຜູປະກັນໄພກ່ບ່ໄດໄປກວດກາ, ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພກ່ສາມາດສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນລາຍ
ຈາຍຄາສອມແປງໃຫຜູປະກັນໄພ
17.6 ໃນກລະນີລົດມີປະກັນໄພ ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນລະຍະຂົນສົ່ງ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງໄດປະກອບເອກະສານກຽວກັບການບັນທຶກສັນລະສູດການເສຍຫາຍ ຊຶ່ງບັນດາຝາຍທີກ
່ ຽວຂອງ ເຊັນຮັບຮູ ແລວສົ່ງທາງ
ຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ຈົດໝາຍສົ່ງໃຫເຊັນຮັບເອົາ ພາຍໃນການົດ 3 ມື້ ໄປຍັງຜູປະກັນໄພເພື່ອຈະໄດທາການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ ຈາກຜູຂົນສົ່ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ ສາມ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
17.7 ໃນກລະນີມີການລັກລົດ ທີ່ມີປະກັນໄພ, ຕອງແຈງໃຫເຈົ້າໜາທີ່ ຕາຫຼວດທອງຖິນນັ້ນໃນທັນໃດໂລດ; ຕອງແຈງໃຫຫອງທີ່ອອກໃບທະບຽນລົດ; ໃນກລະນີທີ່ຊອກລົດຄືນມາໄດ ຕອງແຈງໃຫຜູປະກັນໄພຮັບຮູ
ພາຍໃນ 8 ມື້ ແລະ ຕອງຍື່ນຟອງຂຶນ
້ ສານຖາຜູປະກັນໄພຮອງຂ
17.8 ໃນກລະນີທີ່ ຜູເຊັນເອົາໃບປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ບ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະດັ່ງກາວໄວໃນຂ້ 17.3 ຫາ 17.7 ຂາງເທິງນີ້, ຜູປະກັນໄພມີສດ
ິ ທວງເອົາຄາເສຍຫາຍຕາມອັດຕາສວນທີ່ກົງກັບການເສຍ
ຫາຍຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການບ່ປະຕິບັດພັນທະນັ້ນ, ຍົກເວັ້ນ ກລະນີບັງເອີນ ຫຼື ເຫດສຸດວິໄສ
17.9 ຖາວາອຸປະຕິເຫດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ເຮັດໃຫຜູເຊັນການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເສຍຊີວດ
ິ , ການແຈງການເສຍຫາຍດັ່ງກາວຈະຕົກເປັນພາລະຂອງຜູມີສິດສືບທອດຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຂອງຜູ
ໄດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຈະຕອງແຈງພາຍໃນການົດ ແລະ ຮູບການທີ່ໄດລະບຸໄວໃນວັກ 17.1 ພາຍຫຼັງໄດຮູວາມີການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລວຕອງຢູພາຍໃຕຂ້ພັນທະຕາງໆ ທີ່ກາວມາຂາງເທິງ
ນັ້ນ. ຖາບ່ດັ່ງນັ້ນຜູປະກັນໄພອາດຈະທວງເອົາຄາເສຍຫາຍຕາມອັດຕາສວນ ທີ່ກົງກັບການເສຍຫາຍ ຈາກການບ່ປະຕິບັດພັນທະນັ້ນ, ຍົກເວັ້ນກລະນີບັງເອີນ ແລະ ເຫດສຸກວິໃສ
17.10 ຖາວາຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດ ຂອງຜູໃດຜູໜຶ່ງຫາກບ່ສັດຊື່ ໂດຍໄດແຈງການເທັດກຽວກັບລັກສະນະ, ສາຍເຫດ, ສະພາບແວດລອມ ແລະ ຜົນສະທອນ ຂອງການ
ເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຜູກຽວຈະໝົດສິດຢາງສິ້ນເຊີງ.ໃນການທີ່ຈະທວງເອົາ ຄາເສຍຫາຍ
ມາດຕາ18 ການແກໄຂການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ
1. ລະບຽບການທີ່ນາໃຊເຂົາ້ ໃນການຄ້າປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງ
ກ. ການດາເນີນຄະດີ - ການແກໄຂຄະດີ
18.1 ໃນກລະນີ ການຮອງຟອງ ຕ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ມີການຄຸມກັນຈາກສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້ ຜູປະກັນໄພມີສິດດາເນີນການປອງກັນ ຕາມຂອບເຂດການຄ້າປະກັນ ທີ່ໄດຕົກລົງສັນຍາກັນໄວ, ຄື
18.2 ມີສິດທີ່ຈະດາເນີນການປອງກັນ, ດາເນີນຄະດີ ແລະ ດາເນີນການອຸທອນ ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຊວຍເຫຼືອຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຕ່ໜາອານາດສານແພງ ຫຼື ອານາດລັດບລິຫານ
18.3 ມີສິດຈະດາເນີນການປົກປອງ ຫຼື ທີ່ຈະເຂົ້າຮວມການດາເນີນການປົກປອງໃນຄະດີທາງອາຍາ ໂດຍໄດຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜູໄດຮັບການປະກັນໄພກອນ, ຖາຫາກວາບັນດາຜູເຄາະຮາຍຫາກຍັງຢູໃນເງື່ອນໄຂອັນ
ຖືກຕອງ. ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ເມື່ອບ່ໄດຮັບຄວາມເຫັນດີດັ່ງກາວ, ບລິສັດປະກັນໄພກ່ສາມາດດາເນີນການປົກປອງຜົນປະໂຫຍດທາງແພງ ຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດ. ບລິສັດປະກັນໄພ ມີສິດຈະດາເນີນການ
ອຸທອນທຸກວິທີທາງ ໃນນາມຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ລວມທັງການຟອງແຍງຄາຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຖາວາບ່ມີສວນພົວພັນເຖິງຄະດີອາຍາ. ແຕຖາວາ ມີ
ສວນພົວພັນກັບຄະດີອາຍາແລວ, ບລິສັດຈະດາເນີນການອຸທອນ ຫຼື ຟອງແຍງຄາຕັດສິນຂອງສານໄດ ກແຕເມື່ອໄດຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜູໄດປະກັນໄພເສຍກອນເທົ່ານັ້ນ
18.4 ໃນຂອບເຂດການຄ້າປະກັນ, ຜູປະກັນໄພຄົນດຽວເທົານັ້ນມີສິດຕົກລົງ ປະນິປະນອມກັບຜູໄດຮັບການເສຍຫາຍ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດຂອງພວກເຂົາ
18.5 ການຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ, ການຕົກລົງສົມຍອມຄະດີໃດໆ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ ນອກຈາກຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ເອງແລວແມນບ່ມີຄຸນຄາ, ການຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງດານວັດຖຸ ຫຼື ການກະທາພຽງແຕ
ຊວຍເຫຼືອດວນຕ່ຜເຄາະຮາຍ
ູ
ບ່ຖືວາເປັນການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເມື່ອມັນໝາຍເຖິງການຊວຍເຫຼືອຕາມໜາທີ່ອັນຊອບດວຍກົດໝາຍ ຫຼື ທາງມະນຸດສະທາທີ່ທຸກໆຄົນຕອງປະຕິບັດ
ຂ. ການປົກ ປອງສິດຂອງຜູເຄາະຮາຍ
ບ່ໃຫຍົກເອົາເລື່ອງລຸມນີ້ ສູຢັນກັບຜູເຄາະຮາຍ ຫຼື ຜູມີສິດສືບທອດເພື່ອຫຼີກລຽງການໃຊຄາເສຍຫາຍ
18.6 ມູນຄາຕອງຈາຍເອງທີ່ການົດໄວໃນສັນຍາປະກັນໄພ
18.7 ການໝົດສິດຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເວັ້ນເສຍແຕການໂຈະການຄ້າປະກັນຕາມຂ້ສັນຍາເນື່ອງຈາກວາບ່ເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ
18.8 ການຫດສິນທົດແທນປະກັນໄພໃນກລະນີທີ່ແຈງຊັບສິນສຽງໄພບ່ຖກ
ື ຕອງ ຫຼື ບ່ຄົບຖວນ
18.9 ໃນກລະນີທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້ ຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ສາມາດຈາຍສິນທົດແທນປະກັນໄພໃນຂອບເຂດການຄ້າປະກັນສູງສຸດໃນນາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ. ແຕຜູປະກັນໄພສາມາດທວງ
ໃຫຜູໄດຮັບການປະກັນໄພນັ້ນໃຊແທນຈານວນເງິນທີ່ໄດຈາຍໄປ ຫຼື ເກັບສາຮອງໄວຄືນ
2. ລະບຽບການກຽວກັບການຄ້າປະກັນ "ການເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະທີ່ ໄດຮັບການປະກັນໄພ"
ກ. ການປະເມີນ ແລະ ການສາຫຼວດກວດກາຕີ ລາຄາການເສຍຫາຍ
18.10 ຖາວາທັງສອງຝາຍບ່ໄດພອມພຽງກັນການົດຄວາມເສຍຫາຍໄວ,ຈາເປັນຈະຕອງໄດກວດກາຕີລາຄາການເສຍຫາຍໃນຖານະກັນເອງ ໂດຍນັບຖືສິດເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ແຕລະຝາຍຄັດເລືອກຜູຊຽວຊານທີ່ເລືອກມາ
ນັ້ນ ຫາກບ່ສາມາດຕົກລົງ ກັນໄດ ກ່ຕອງໄດຂຄວາມຊວຍເຫຼືອຈາກຜູຊຽວຊານຄົນທີ່ສາມ. ຜູຊານທັງສາມຄົນ ຈະດາເນີນງານຮວມກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສຽງສວນຫຼາຍ
18.11 ເມື່ອຝາຍໃດຝາຍໜຶ່ງບ່ໄດແຕງຕັ້ງຜູຊຽວຊານຂອງຕົນ ຫຼື ຜູຊຽວຊານທັງສອງຄົນທີ່ບ່ຕົກລົງກັນໄດ ໃນການທີ່ການເສຍຫາຍໄດເກີດຂື້ນ, ບົນພື້ນຖານການສະເໜີ ທາມະດາຂອງຝາຍທີ່ຄອງແຄວກວາ
18.12 ແຕລະຝາຍ ຕອງຊາລະຄາໃຊຈາຍ ແລະ ຄາທານຽມໃຫຜູຊຽວຊານຂອງຕົນ, ແລະ ຖາມີການຊາລະ ຄາທານຽມການແຕງຕັ້ງຜູຊຽວຊານຄົນທີສາມກ່ໃຫແຕລະຝາຍແບງເຄິ່ງກັນ
ຂ. ການການົດສິນທົດແທນປະກັນໄພ
18.13 ໂດຍບ່ຂັດ ກັບລະບຽບການທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 14.1 ຫາ 14.17 ກຽວກັບການແຈງການ ທີ່ຜເຊັ
ູ ນເອົາການປະກັນໄພ ຈະຕອງໄດເຮັດຂະນະເຊັນເອົາການປະກັນໄພ ແລະ ໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ, ສິນທົດ
ແທນປະກັນໄພເຊິ່ງຜູປະກັນໄພເປັນຜູຊາລະແທນຄືນມີດັ່ງນີ້
18.14 ເມື່ອລົດຫາກເປເພທັງໝົດ, ນາໃຊບ່ໄດ ຫຼື ຖືກລັກ: ໃຊແທນຕາມມູນຄາລາຄາທີ່ຊື້-ຂາຍໄດໃນມື້ທີ່ການເສຍຫາຍເກີດນັ້ນ ແລະ ຄາໃຊຈາຍໃນການຕິດຕາມຊອກຫາລົດທີ່ຖກ
ື ລັກໄປແມນຈະໄດຫັກອອກ
ຈາກມູນຄາຊື້-ຂາຍນີ້
18.15 ໃນກລະນີ ທີ່ມີການເສຍຫາຍ ສວນໃດສວນໜື່ງ: ຄາສອມແປງ ຫຼື ຄາປຽນຖາຍເຄື່ອງອາໄຫລທີ່ເປເພ ແມນຢູໃນຂອບເຂດມູນຄາທີຊ
່ ື້-ຂາຍໄດໃນມືກ
້ ານເສຍຫາຍເກີດ
18.16 ສິນທົດແທນປະກັນໄພນີ້ ໄດການົດໄວບົນພື້ນຖານການປະເມີນຄາເສຍຫາຍທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 18.10 ຫາ 18.12 ບ່ວາກລະນີໃດໆກ່ຕາມ ສິນທົດແທນປະກັນໄພ ບ່ໃຫເກີນມູນຄາຄ້າປະກັນທີ່ໄດວາງໄວໃນ
ເງື່ອນໄຂສະເພາະ
18.17 ຖາມີມູນຄາຕອງຈາຍເອງ, ຈະໄດຫັກມູນຄາດັ່ງກາວນີອ
້ ອກຈາກສິນທົດແທນປະກັນໄພຕາມທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
ຄ. ການຊາລະສິນທົດແທນປະກັນໄພ
18.18 ຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ຈະຊາລະສິນທົດແທນປະກັນໄພໂດຍກົງໃຫແກເຈົ້າຂອງລົດທີ່ມີປະກັນໄພ, ຫຼື ໃຫແກບຸກຄົນອື່ນ ເມື່ອມີການຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງເຈົ້າຂອງລົດ, ພາຍຫຼັງໄດມີການສະເໜີ
ໃບລາຍການຄາເສຍຫາຍຕ່ຜູປະກັນໄພ
3. ລະບຽບການກຽວກັບການຄ້າປະກັນ "ການປົກ ປອງສິດ - ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ”
ກ. ການປົກ ປອງສິດ
18.19 ຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ຮັບຮອງປົກປອງສິດ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຕ່ໜາສານອາຍາ ຫຼື ຄະນະກາມະການຖອນໃບຂັບຂີ່, ບອນຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຈະຖືກຮຽກຕົວໄປໃຫການພາຍຫຼັງລົດມີປະກັນໄພ
ເກີດອຸບັດຕິເຫດ
ຂ. ການຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ
18.20 ຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ຮັບປະກັນວາ ຈະຮຽກຮອງໃນຖານກັນເອງຕ່ບຸກຄົນທີສາມ ເຊຶ່ງເປັນຜູຮັບຜິດຊອບຕ່ອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ຕ່ອານາດສານ ເພື່ອທວງເອົາຄາເສຍຫາຍ ທາງດານຮາງກາຍ ແລະ ວັດຖຸ ເຊິ່ງເກີດ
ຂື້ນຕ່ຜໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພ ໃນເວລານາໃຊລົດທີ່ມີປະກັນໄພ
18.21 ຜູປະກັນໄພເປັນຜູຮັບພາລະທັງສອງກລະນີກຽວກັບຄາໃຊຈາຍສິ້ນເປືອງ ແລະ ຄາທານຽມສອບສວນ, ຄາການສາຫຼວດກວດກາການເສຍຫາຍ, ຄາທານຽມທະນາຄານ ແລະ ຄາທານຽມສານ ແຕຈະບ່ຊາລະຄາ
ປັບໃໝ ແລະ ຄາທານຽມສານທີເ່ ປັນສວນເພີ່ມເຕີມ
18.22 ຈານວນເງິນຄາທາຂັວນປວຍການທີ່ຮຽກຮອງເອົານັ້ນແມນຜູປະກັນໄພ ແລະ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕົກລົງກັນ ການົດໄວເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຜູປະກັນໄພຈະຢຸດການດາເນີນການຮອງຟອງຕ່ບຸກຄົນທີສາມ
ຫຼືເລີກລົ້ມການຮຽກຮອງ ເມື່ອເຫັນວາບ່ມີການແກໄຂໃຫການຮຽກຮອງຄາທາຂັວນ ບັນລຸຜົນໄດ ຫຼື ເມື່ອເຫັນວາການສູຄະດີຕກ
ົ ຢູໃນທາຈະປະລາໄຊ ແລະ ອີກດານໜຶ່ງ ເມື່ອພິຈາລະນາເຫັນວາວິທີແກໄຂຄະດີ
ທີ່ຝາຍຈາເລີຍ (ບຸກຄົນທີ່ສາມຜູຮັບຜິດຊອບຕ່ອຸບັດຕິເຫດ) ໄດສະເໜີຂຶ້ນນັ້ນ ແມນສົມເຫດສົມຜົນ
18.23 ທຸກໆການຂັດແຍງ ທີ່ພົວພັນກັບຂ້ 18.22 ຂາງເທິງນີ້ ຈະຕອງແກໄຂກັນດວຍການຕັດສິນຂອງຄະນະກາມະການຄົນດຽວເຊິ່ງ ຈະຕອງໄດຮັບການແຕງຕັ້ງຢາງເປັນເອກະສັນຈາກຄູກລະນີທັງສອງຝາຍ, ຫຼື ໃນ
ກລະນີ ບ່ຕົກລົງກັນໄດ ກ່ແມນປະທານສານປະຊາຊົນບອນທີ່ຜໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພອາໃສຢູເປັນຜູຕັດສິນ. ຄາທານຽມຂອງການຕັດສິນນັ້ນ ແຕລະຝາຍຕອງຈາຍຄົນລະເຄິ່ງ
18.24 ຖາວາຜູຕັດສິນໄດມີຄວາມເຫັນໄປແລວ,ແຕຜູໄດຮັບການປະກັນໄພກ່ຍັງຕ່ສູຄະດີດວຍຕົນເອງ,ແລວໄດຮັບການແກໄຂທີດ
່ ີກວາ, ຜູປະກັນໄພຈະຕອງໄດໃຊແທນຄືນຈານວນເງິນທີຜ
່ ໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພໄດ
ໃຊຈາຍລວງໜາ ຕາມໃບຢັ້ງຢືນລາຍຈາຍ ທີຖ
່ ືກຕອງ ແລະ ຢູໃນຂອບເຂດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ,ແລະເຊິ່ງຈານວນຄາໃຊຈາຍທີຈ
່ າຍລວງໜາດັ່ງກາວນັ້ນບ່ໄດຕົກເປັນພາລະຂອງຄູກລະນີ
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4. ລະບຽບການລວມກຽວກັບການປະກັນໄພ
18.25 ໃນກລະນີ ທີ່ໄດເຮັດການປະກັນໄພອື່ນມາກອນ ຄຸມກັນລົດຄັນດຽວກັນນີ້, ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຄ້າປະກັນໃຫໄດກ່ຕ່ເມື່ອມູນຄາຄ້າປະກັນຂອງການປະກັນໄພທີ່ເຮັດມາກອນ ຫາກບ່ພຽງພ ແລະ ຈະ
ຄ້າປະກັນພຽງແຕຢູໃນຂອບເຂດຂອງສວນທີ່ບ່ພເທົ່ານັ້ນ
ມາດຕາ 19 ການົດເວລາການຈາຍສິນທົດແທນ
19.1 ບລິສັດປະກັນໄພ ຕອງຈາຍສິນທົດແທນປະກັນໄພໃນການົດ 6 ເດືອນ ນັບແຕວັນເກີດອຸປະຕິເຫດເປັນຕົ້ນໄປ, ໃນກລະນີຜເຄາະຮາຍຫາກເສຍຊີ
ູ
ວິດ, ການຊາລະນີຈ
້ ະຫດລົງມາເປັນ 30 ວັນ

ການລັກ
19.2 ໃນກລະນີການລັກລົດ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພມີສິດຮຽກຮອງໃຫຈາຍ ສິນທົດແທນປະກັນໄພໄດ, ໃນ 30 ວັນຫຼັງຈາກມື້ແຈງການເສຍຫາຍ ຖາວາລົດທີ່ເສຍໄປນັ້ນໄດຄືນມາ, ເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊແທນຕອງ
ປະຕິບັດຕາມຫຼັກ ການດັ່ງຕ່ໄປນີ້
19.3 ກ. ໃນເມື່ອລົດທີ່ເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ ກອນການຈາຍສິນທົດແທນ ແລະ ກອນໝົດ ການົດ 30 ວັນ ທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ຕອງໄດໃຫສັນຍາວາຈະເອົາລົດຄັນນັ້ນຄືນເປັນກາມະສິດຂອງຕົນ,
ຜູປະກັນໄພ ຈະຈາຍແຕຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການໃຊຈາຍທີ່ມີການຢັ້ງຢືນເທົ່ານັ້ນ
19.4 ຂ. ໃນເມື່ອໄດລົດທີ່ເສຍໄປ ຄືນມາ ກອນການຈາຍສິນທົດແທນ, ແຕໄດຄືນມາ ຫຼັງຈາກ 30 ວັນນັບແຕມື້ແຈງການເສຍຫາຍ
- ຖາຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ຫາກບ່ໄດຈາຍສິນທົດແທນປະກັນໄພ, ທັງໆທີ່ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດຮຽກຮອງຂໃຫມີການຈາຍ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ມີສິດເລືອກວາຈະເອົາລົດຄັນດັ່ງກາວຄືນຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່
ໄດກາວໄວໃນຂ້ 19.3 ຂາງເທິງນີ້ ຫຼື ມອບລົດຄັນດັ່ງກາວໃຫຜູປະກັນໄພ, ຜູປະກັນໄພຈະຕອງຈາຍສິນທົດແທນ ໃຫຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕາມຈານວນທັງໝົດທີ່ຈະຕອງຈາຍຕາມເນື້ອໃນການຄ້າປະກັນ
"ການລັກ"
- ຖາວາ ບ່ທັນໄດຈາຍທົດແທນປະກັນໄພ ຍອນການກະທາ ຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ສັນຍາວາຈະເອົາລົດຄັນດັ່ງກາວທີ່ເສຍໄປນັ້ນຄືນ, ດັ່ງທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ 19. 3
19.5 ຄ. ໃນເມື່ອເອົາລົດ ທີ່ຖກ
ື ລັກຄືນມາໄດ ພາຍຫຼັງການຈາຍສິນທົດແທນແລວ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ເຊິ່ງໄດຮັບຊາບການໄດລົດຄັນດັ່ງກາວນັ້ນຄືນມາ, ພາຍໃນ 30 ວັນ ຕ່ມາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພມີສິດຮັບເອົາ
ລົດຄັນດັ່ງກາວເປັນກາມະສິດຂອງຕົນເອງໄດ ໂດຍສົ່ງສິນທົດແທນປະກັນໄພຄືນ ໃຫຜູປະກັນໄພ ແຕລົບຄາເສຍຫາຍ ແລະ ຄາໃຊຈາຍທີ່ໄດຮັບການຄຸມກັນນັ້ນອອກ
ມາດຕາ 20 ການແທນສິດ ການ ຮຽກຮອງຄາເສຍຫາຍ ພາຍຫຼງັ ການເສຍຫາຍເກີດຂື້ນ
20.1 ຜູປະກັນໄພຈະໄດຮັບສິດແທນຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ໃນການຮຽກຮອງເອົາຄາເສຍຫາຍຈາກບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕ່ການເສຍຫາຍທີເ່ ກີດຂື້ນ ຕາມຈານວນເງິນທີ່ຕົນໄດຈາຍໄປແລວ
- ຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ) ບ່ມີສິດທາການຮອງຟອງໃດໆ ຕ່ບຸກຄົນທີ່ເປັນຍາດຕິພີ່ນອງສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ, ຕ່ບຸກຄົນຜູທີໄ່ ດຮັບມອບ
ໝາຍໃຫເຮັດວຽກແທນ, ຫຼື ພະນັກງານຂອງຜູທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ເປັນບຸກຄົນທີ່ຢູໃນເຮືອນຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເປັນປະຈາ ເວັ້ນເສຍແຕກລະນີ ທີ່ບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ຫາກມີເຈດຕະນາສ້ໂກງ;
20.2 ຖາຫາກຜູປະກັນໄພບ່ສາມາດດາເນີນການແທນສິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໄດ ຍອນການກະທາຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ຜູປະກັນໄພກ່ຈະຢຸດຕິການຄ້າປະກັນ, ເຖິງແມນວາການແທນສິດຄວນຈະດາເນີນ
ໄປກ່ຕາມ

ພາກທີ 4
ລະບຽບການກຽວກັບສັນຍາປະກັນໄພ
ມາດຕາ 21 ການເຮັດສັນຍາ ແລະ ຜົນບັງຄັບຂອງສັນຍາ
21.1 ໃບສະເໜີຂເຮັດປະກັນໄພ ບ່ໄດຜູກມັດຜູປະກັນໄພ ແລະ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພແຕຢາງໃດ; ມີແຕສັນຍາ ແລະ ໃບທະບຽນປະ ກັນໄພເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນບັນທຶກຢັ້ງຢືນຂ້ຜູກພັນລະຫວາງສອງຝາຍ
21.2 ສັນຍາປະກັນໄພຈະມີຄວາມຖືກ ຕອງໂດຍແທໄດ, ແມນພາຍຫຼັງທັງສອງຝາຍໄດລົງລາຍເຊັນແລວ. ນັບແຕເວລານັ້ນໄປ ຜູປະກັນໄພມີສດ
ິ ຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ. ສັນຍາປະກັນໄພ ມີຜົນບັງຄັບນາໃຊ
ໄດທັນທີ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ ແລະ ອາຍຸຂອງສັນຍາປະກັນໄພຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍບ່ມີການຕ່ວາຕາມວັນເວລາທີ່ໄດການົດໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
21.3 ລະບຽບການອັນດຽວກັນນີ້ ນາໃຊໄດກັບທຸກໆເອກະສານດັດແກ, ເພີ່ມເຕີມໃສສັນຍາປະກັນໄພ
ມາດຕາ 22 ອາຍຸ ຂອງສັນຍາປະກັນໄພ
22.1 ສັນຍາຈະໝົດອາຍຸລົງຕາມການົດເວລາ ທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ
ມາດຕາ 23 ການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພ
23.1 ອາດຈະມີການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພກອນວັນສິ້ນສຸດອາຍຸແຕລະກລະນີ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່ໄປນີ້
1. ໂດຍຜູເຊັນເອົາປະກັນ ໄພ ຫຼື ຜູປະກັນໄພ
23.2 ແຕລະປີ, ໃນສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໝົດຂວບ, ໂດຍຕອງແຈງໃຫອີກຝາຍໜຶ່ງຮູລວງໜາຢາງໜອຍ ໜຶ່ງເດືອນ
23.3 ໃນກລະນີການໂອນກາມະສິດ ລົດທີ່ມີປະກັນໄພ
23.4 ໃນກລະນີ ທີ່ມີເຫດການໃດໜື່ງ ເກີດຂື້ນເຊັ່ນ: ເມື່ອຜູເຊັນເອົາການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ປຽນແປງທີ່ຢ,ູ ປຽນແປງສະພາບຄອບຄົວ, ປຽນແປງລະບົບສິນສົມສາງ, ປຽນແປງອາຊີບ, ອອກກິນເບຍ
ບານານ ຫຼື ຢຸດເຊົາວິຊາຊີບຂອງຕົນຢາງສິ້ນເຊີງ
2. ໂດຍຜູສືບທອດມລະດົກ ຫຼື ຜູ ປະກັນໄພ (ບລິສັດ)
23.5 ໃນກລະນີຫາກມີການໂອນກາມະສິດລົດທີ່ມີປະກັນໄພເນື່ອງຈາກຜູໄດຮັບການປະກັນໄພເສຍຊີວິດ
3. ໂດຍຜູປະກັນໄພ (ບລິສດ
ັ )
23.6 ໃນກລະນີຜໄດຮັ
ູ
ບປະກັນໄພ ບ່ເສຍຄາທານຽມປະກັນໄພ
23.7 ໃນກລະນີລົດທີ່ມີປະກັນໄພເພີ່ມຄວາມສຽງໄພ
23.8 ໃນກລະນີມີການເມີນເສີຍ ຫຼື ແຈງຂມູນບ່ຖືກ ຕອງ ຕາມສະພາບຂອງລົດ ໃນເວລາເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ໃນລະຫວາງປະຕິບັດສັນຍາປະກັນໄພຢູ
23.9 ພາຍຫລັງ ການເສຍຫາຍເກີດ ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາອື່ນໆ ເຊິ່ງຕົນໄດເຊັນກັນກັບຜູປະກັນໄພ (ບລິສັດ)
23.10 ໃນກລະນີ ມີການຍຶດຊັບສິນ ຫຼື ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຖືກ ຕັດສິນລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ
4. ໂດຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ
23.11 ໃນກລະນີ ທີ່ສະພາບທີ່ເພີ່ມຄວາມສຽງດັ່ງກາວໄວ ໃນໃບປະກັນໄພນັ້ນ ຫາກໝົດໄປ, ແຕວາຜູປະກັນໄພ ບ່ຍິນຍອມຫດຄາທານຽມປະກັນໄພ ໃຫແທດເໝາະກັບການໝົດສິ້ນໄປຂອງຄວາມສຽງ
23.12 ໃນກລະນີມີການຢຸດເຊົາການຄາ ຫຼື ຍຸບບລິສັດ
23.13 ໃນກລະນີ ຜູປະກັນໄພຍົກເລີກສັນຍາອື່ນໆ ຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ພາຍຫຼັງການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ
23.14 ໃນກລະນີມີການພິຈາລະນາຄາທານຽມປະກັນໄພຄືນໃໝ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີ້
5. ຍອນຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພມີໜີ້ສິນຢາງລົ້ນເຫຼືອ
23.15 ໃນກລະນີມີການຢຶດຊັບສິນ ຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພລົ້ມລະລາຍ
23.16 ໃນກລະນີລົດທີ່ມີປະກັນໄພ ຫາກສູນເສຍທັງໝົດ, ຍອນເຫດການທີ່ບ່ມີການຄ້າປະກັນ
23.17 ໃນກລະນີທີ່ມີການໂອນກາມະສິດລົດທີ່ມີປະກັນໄພ
23.18 ໃນກລະນີຜູປະກັນໄພ ຖອນຄາຕົກລົງຂອງຕົນ
23.19 ໃນກລະນີທີ່ເຈົ້າໜາທີ່ເກນລົດ ທີ່ມປ
ີ ະກັນໄພ ໄປຮັບໃຊຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ບົ່ງໄວຕາມກົດໝາຍ
23.20 ໃນກລະນີ ການຍົກເລີກສັນຍາ ລະຫວາງປະຕິບັດສັນຍາໄດໄລຍະໜຶ່ງ, ຄາທານຽມປະກັນໄພ ງວດຫຼັງການຍົກເລີກແມນບ່ຈາຍໃຫແກຜູປະກັນໄພ. ຖາຫາກວາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດຈາຍລວງໜາແລວ,ກ່
ຕອງສົ່ງຄາທານຽມປະກັນໄພສວນທີ່ກາວມານັ້ນຄືນໃຫຜູກຽວ
23.21 ຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ຫຼື ຜູທີ່ສືບທອດມລະດົກ ມີສິດຍົກເລີກປະກັນໄພ, ໂດຍແຈງການທາງຈົດໝາຍລົງທະບຽນ ຫຼື ທາງຈົດໝາຍສົ່ງໃຫຮັບເອົາ ຫຼື ໂດຍການແຈງປະຕິເສດ ເຖິງສານັກງານຜູປະກັນໄພ ຫຼື ເຖິງ
ຫອງການ ຂອງຕົວແທນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ສັນຍາປະກັນໄພ ຫຼື ໂດຍການສົ່ງເອກະສານນອກນິຕິ ກາ. ຖາເປັນຜູປະກັນໄພ ຢາກຍົກເລີກສັນຍາ ກ່ຕອງແຈງໃຫຜູເຊັນຮັບເອົາປະກັນໄພຊາບ ດວຍຈົດໝາຍລົງ
ທະບຽນ ຫຼື ທາງຈົດໝາຍສົ່ງ ໃຫເຊັນຮັບເອົາ
23.22 ການຍົກເລີກສັນຍາປະກັນໄພຕາມກລະນີທີ່ກາວໄວລຸມນີ້
23.22.1 ຍົກເລີກຕາມວັນຄົບຮອບອາຍຸຂອງສັນຍາ
23.22.2 ຍົກເລີກໃນກລະນີບ່ຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພ
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23.22.3 ຍົກເລີກໂດຍຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ ໃນເມື່ອຜູປະກັນໄພໄດດັດແກຄາທານຽມປະກັນໄພ
23.23 ການົດເວລາແຈງຍົກເລີກສັນຍາ ໃຫຊາບລວງໜານັ້ນ ແມນໃຫເລີ້ມນັບແຕມື້ໄດສົ່ງເອກະສານແຈງການນັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ
ມາດຕາ 24 ການໂອນກາມະສິດຍານພາຫະນະ
1. ການເສຍຊີວດ
ິ ຂອງຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພ
24.1 ໃນກລະນີຜູເຊັນເອົາປະກັນໄພຫາກເສຍຊີວດ
ິ , ບລິສັດປະກັນໄພ ກ່ຈະໄດໂອນການປະກັນໄພ ໃຫເປັນກາມະສິດຂອງຜູສືບມລະດົກລົດຄັນນັ້ນໂດຍບ່ມີການຕ່ວາ. ໃນກລະນີຜູສືບມລະດົກຢາກຍົກເລີກປະກັນໄພ
ເຂົາຕອງຈາຍຄາທານຽມປະກັນໄພໃຫ ບລິສັດ ຈํານວນເທົ່າກັບຄາທານຽມປະກັນໄພໄລຍະກອນການຍົກເລີກສັນຍາ
2. ການໂອນກາມະສິດຍານພາຫະນະ
24.2 ໃນກລະນີມີການໂອນກາມະສິດລົດ, ສັນຍາປະກັນໄພຈະຖືກລົບລາງໄປໂດຍບ່ມີການຕ່ວາ
24.3 ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງແຈງ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ໂອນລົດໃຫຜູປະກັນໄພຊາບໂດຍກົງ ຫຼື ທາງຈົດໝາຍຂື້ນທະບຽນ
ມາດຕາ 25 ອາຍຸຄວາມໃນການຮອງຟອງ
25.1 ທຸກການຮອງຟອງ ທີ່ມາຈາກສັນຍາສະບັບນີ້ ມີການົດດາເນີນຄະດີໄດ 3 ປີ ຕາມຂ້ການົດໄວໃນຂອງກົດໝາຍວາດວຍການປະກັນໄພ ນັບແຕມື້ເຫດການໄດເກີດຂື້ນ
ມາດຕາ 26 ສານທີ່ ມີອານາດພິຈາລະນາຄະດີ
26.1 ສານທີ່ມີອານາດພິຈາລະນາຂ້ຂັດແຍງ ລະຫວາງ ຜູທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ ກັບ ຜູປະກັນໄພ ແມນສານຜູທີໄ່ ດຮັບການປະກັນໄພນັ້ນຕັ້ງບານເຮືອນຢູ. ໃນກລະນີການປະກັນໄພກຽວກັບການເສຍຫາຍຂອງຊັບ
ສົມບັດ, ກ່ແມນສານບອນທີ່ຊັບສົມບັດນັ້ນຕັ້ງຢູ. ສາລັບການປະກັນໄພ ກຽວກັບອຸປະຕິເຫດ, ກ່ແມນສານບອນທີ່ອຸປະຕິເຫດນັ້ນເກີດຂື້ນ

ເອກະສານຊອນທາຍ 1
ຕາຕະລາງຄິດ ໄລສິນທົດແທນອັດຕາພິການ
I. ອັດຕາຄິດ ໄລສິນທົດແທນຄາພິການທັງໝົດຕະຫຼອດໄປ (100%)
1.
ການເສຍຕາທັງສອງເບື້ອງ ຫຼື ບ່ເຫັນຮຸງທັງສອງເບື້ອງ
2.
ໝົດທັງສອງແຂນ ຫຼື ທັງສອງແຂນໃຊການບ່ໄດ
3.
ການເສຍສະຕິ ທີ່ບ່ສາມາດປິ່ນປົວຄືນໄດ ອັນເກີດໂດຍກົງ ແລະ ສະເພາະຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ໄດຄ້າປະກັນໄວ
II. ອັດຕາຄິດໄລສິນທົດແທນຄາພິການເປັນບາງສວນຕະຫຼອດໄປ (100%)
ຂວາ

ຊາຍ

ເສຍແຂນທັງໝົດເບື້ອງໜຶ່ງ

ເນື້ອໃນ

60%

50%

ບາເບື້ອງໜຶ່ງເໜັງບ່ໄດ

25%

20%

ແຂນສອກເບື້ອງໜຶ່ງເໜັງບ່ໄດ

20%

15%

ຂ້ມືເບື້ອງໜຶ່ງເໜັງບ່ໄດ

20%

15%

ເສຍນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວຊີ້

20%

15%

ເສຍນິ້ວມືສາມນິ້ວ ນັບທັງນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວຊີ້

30%

25%

ເສຍນິ້ວມືສາມນິ້ວ ບ່ນັບແມນນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວຊີ້

30%

25%

ເສຍນິ້ວໂປ ແລະ ນິ້ວອື່ນໆ ອີກນິ້ວໜຶ່ງທີ່ບ່ແມນນິ້ວຊີ້

25%

20%

ເສຍນິ້ວຊີ້ ແລະ ນິ້ວອື່ນໆ ອີກ ໜຶ່ງນິ້ວທີ່ ບ່ແມນນິ້ວໂປ

20%

17%

ເສຍນິ້ວໂປອັນດຽວ

20%

15%

ເສຍນິ້ວຊີ້ອນ
ັ ດຽວ

15%

10%

ເສຍນິ້ວກາງ, ນິ້ວນາງ ຫຼື ນິ້ວກອຍ

10%

08%

ເສຍນິ້ວນາງ ຫຼື ນິ້ວກອຍ

15%

12%

ເສຍຂາເບື້ອງໜຶ່ງ ຫຼື ຕີນເບື້ອງໜຶ່ງ

50%

50%

ການຕັດຕີນສວນໃດສວນໜຶ່ງນັບທັງນິ້ວຕີນທຸກໆນິ້ວ

30%

ຄາງກະໄຕເບື້ອງລຸມໃຊການບ່ໄດ






30%
30%

ສາຍຕາເບື້ອງໜຶ່ງ ຫຼື ຕາທັງສອງເບື້ອງໃຊການໄດເຄິ່ງດຽວ

25%

ຫູໜວກທັງສອງເບື້ອງ

40%

ຫູໜວກເບື້ອງໜຶ່ງ

10%

ຂາ ຫຼື ຕີນເບື້ອງໜຶ່ງຜິດຈາກສະພາບເດີມ

25%

ໝາກບາຫົວເຂົ່າເບື້ອງໜຶ່ງແຕກ

20%

ແອວ ຫຼື ຫົວເຂົ່າເບື້ອງໜຶ່ງເໜັງບ່ໄດ

20%

ອະໄວຍະວະເບື້ອງໜຶ່ງສັ້ນເຂົ້າປະມານ 5 ຊມ

15%

ເສຍນິ້ວໂປຕີນໜຶ່ງນິ້ວ

10%

ເສຍນິ້ວຕີນນິ້ວອື່ນໜຶ່ງນິ້ວນອກຈາກນິ້ວໂປ

5%

ການພິການອື່ນໆທີ່ໄດກາວມາຂາງເທິງນີ້, ເຖິງວາຈະມີຄວາມສາຄັນໜອຍກ່ຕາມ ແຕວາ ຈະໄດຮັບສິນປະກັນໄພຕາມອັດຕາສວນຂອງການບາດເຈັບໂດຍທຽບໃສແຕລະກລະນີທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້ ແລະ ບ່ໄດ
ຈາແນກອາຊີບຂອງຜູທີຖ
່ ືກເຄາະຮາຍ
ເມື່ອອະໄວຍະວະອື່ນໆເຄື່ອນເໜັງບ່ໄດ ກ່ຖືວາເປັນການສູນເສຍອະໄວຍະວະທັງໝົດຂອງອະໄວຍະວະດັ່ງກາວ
ສິນທົດແທນປະກັນໄພທັງໝົດທີ່ຕອງຈາຍ ສາລັບການເສຍຫາຍອົງຄະ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດອັນດຽວກັນຈະບ່ເກີນມູນຄາທັງໝົດທີ່ໄດການົດໄວໃນກລະນີ ພິການທັງໝົດຕະຫຼອດໄປ
ສາລັບເກີນກລະນີຂອງຄົນແຮງຊາຍ, ອັດຕາພິການຂອງແຂນຊາຍແມນໃຫປຽນອັດຕາພິການແຂນຂວາ
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ເອກະສານຊອນທາຍ 2
ອັດຕາສົ່ງຄືນ ຄາທານຽມປະກັນໄພ

ຈານວນວັນປະກັນໄພ

ສວນຮອຍ
ຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພເຕັມປີ

ຈານວນວັນປະກັນໄພ

ສວນຮອຍ
ຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພເຕັມປີ

ຈານວນວັນປະກັນໄພ

ສວນຮອຍ
ຂອງຄາທານຽມປະກັນໄພເຕັມປີ

1-9

72

120-129

44

240-249

20

10-19

68

130-139

41

250-259

18

20-29

65

140-149

39

260-269

16

30-39

63

150-159

37

270-279

15

40-49

61

160-169

35

280-289

13

50-59

59

170-179

32

290-299

12

60-69

56

180-189

30

300-309

10

70-79

54

190-199

29

310-319

8

80-89

52

200-209

27

320-329

6

90-99

50

210-219

25

330-339

4

100-109

48

220-229

23

340-349

3

110-119

46

230-239

22

350-359

1

360-366

0

ເອກະສານຊອນທາຍ 3
ຂ້ການົດກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງຂັ້ນຕໍາສຸດ
(ຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ບ່ຖືຄວາມຜິດທີ່ ໄດລະບຸໄວໃນກົດໝາຍປະກັນໄພ)
ຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄົນທີ ສາມ
ພາຍໃຕຂອບເຂດດຂອງຄາແນະນາກຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ຂ້ຕົກລົງຂອງລັ ດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການເງິນ
ເລກທີ 0772/ກງ,ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2009
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖຄ
ື ວາມຜິດຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄົນທີສາມມີຄື
ເນື້ອໃນ

ວົງເງິນ(ກິບ)

ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ(100%) ສູງສຸດຕ່ຄົນ

3.000.000

ຄາປິ່ນປົວວົງເງິນບ່ເກີນ

1.800.000

ຄວາມເສຍຫາຍທາງດານຮາງກາຍຕ່ອປ
ຸ ະຕິເຫດໜື່ງຄັ້ງສູງສຸດບ່ເກີນ

10.000.000

ຂ້ການົດກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພງໂດຍບ່ຖືຄວາມຜິດຂອງຜູໄດຮັບການປະກັນໄພທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄົນທີສາມຈະໄດຮັບການແກໄຂບ່ເກີນຈານວນເງິນທີ່ກາວມາຂາງເທິງນີ້; ຜູໄດ
ຮັບການປະກັນໄພທີ່ກ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ບຸກຄົນທີສາມເຊິ່ງຄາເສຍຫາຍສູງກວາຂອບເຂດການຄຸມກັນດັ່ງກາວຂາງເທິງນີ້ຕອງຈາຍສວນເກີນຂອບເຂດນັ້ນດວຍຕົນເອງ
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ເອກະສານຊອນທາຍ
ໝວດ ການຄຸມຄອງລົດສູນຫາຍ ໄຟໄໝ
ຂ້ 1. ຂ້ຕົກລົງການຄຸມຄອງ
ລົດຖືກສູນຫາຍ ບລິສັດຈະຊົດໃຊຄາທົດແທນ ໃນກລະນີ ລົດ ຫລື ສວນໃດໜຶ່ງສວນຂອງລົດລວມທັງ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຕົບແຕງຫລື ສິ່ງທີ່ຕິດປະຈາຢູຕົວລົດຕາມມາດຕະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງມາກັບລົດໂດຍ
ໂຮງງານປະກອບລົດ ຫລື ສູນຈາໜາຍລົດ ແລະໃຫລວມເຖິງ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຕົບແຕງ ທີ່ໄດເຮັດເພີ່ມ ແລະຜູໄດຮັບການປະກັນໄພໄດແຈງໃຫບລິສັດຮັບຮູ ນາແລວສູນຫາຍນັ້ນທີ່ເກີດມາຈາກການກະທາຜິດສະເພາະ
ຖານລັກຊັບ, ການຊີງຊັບ, ການປຸນຊັບ, ການຍັກຍອກຊັບ ຫລື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດອັນເກີດມາຈາກ ການເຮັດຄວາມຜິດ ຫລື ການພະຍາຍາມເຮັດຄວາມຜິດ ເຊັ່ນດັ່ງກາວນັ້ນ
ລົດຖືກໄຟ ໄໝ ບລິສັດຈະຊົດໃຊຄາທົດແທນ ເມື່ອລົດເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝບ່ວາຈະເປັນການໄໝໂດຍຕົວມັນເອງ ຫລື ເປັນຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກ ສາເຫດໃດໆ ກ່ຕາມ
ຂ້ 2. ການຊົດ ໃຊ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫູື ສູນຫາຍ ຕ່ລດ
ົ
2.1 ໃນກລະນີລົດສູນຫາຍອັນເກີດຈາກການລັກຊັບ, ການຊີງຊັບ, ການປຸນຊັບ ແລະຍັກຍອກຊັບ ບລິສັດຈະຈາຍຄາທົດແທນ ເຕັມຈານວນເງິນປະກັນໄພ ທີ່ລະບຸໃນຕາຕະລາງ ໂດຍຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຫຼືຜຮັ
ູ ບຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລວແຕກລະນີ ຕອງໂອນກາມະສິດລົດໃຫແກບລິສັດທັນທີ ດວຍຄາໃຊຈາຍຂອງບລິສັດ ແລະໃຫຖືວາ ການຄຸມຄອງລົດນັ້ນເປັນອັນສິ້ນສຸດ ໃນກລະນີທີ່ບລິສັດໄດຮັບລົດຄືນມາແລວ ບລິສັດຕອງມີໜັງສື
ແຈງໃຫຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຮັບຮູ ທາງໄປສະນີລົງທະບຽນພາຍໃນ 7 ວັນ ນັບ ແຕວັນທີ່ໄດຮັບລົດຄືນມາຕາມທີ່ຢູຄັ້ງສຸດທາຍທີ່ຜໄດຮັ
ູ
ບການປະກັນໄພແຈງໃຫບລິສັດຮັບຮູ ແລະບລິສັດຍິນຍອມໃຫຜູໄດຮັບການ
ປະກັນໄພໃຊສິດ
2.1.1 ຂຮັບລົດຄືນ ໂດຍຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຕອງສົ່ງເງິນທີ່ໄດຊົດໃຊຄາທົດແທນໄປນັ້ນທັງໝົດໃຫແກບລິສັດ ຖາລົດນັ້ນເກີດຄວາມເສຍຫາຍບລິສັດຕອງຈັດສອມແປງໃຫດວຍຄາໃຊຈາຍຂອງບລິສັດກອນສົ່ງຄືນ
2.1.2 ສະລະສິດ ບ່ຂຮັບລົດຄືນ ທັ້ງນີ້ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຈະຕອງແຈງການໃຊສິດໃຫບລິສັດຮັບຮູພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບໜັງສືແຈງຈາກ ບລິສັດ ຖາຜູໄດຮັບການປະກັນໄພບ່ແຈງຂໃຊສິດພາຍໃນກາ
ນົດເວລາດັ່ງກາວ ໃຫຖືວາ ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພບ່ຕອງການຈະຂຮັບລົດຄືນ
2.2 ໃນກລະນີລົດເສຍຫາຍທັງໝົດ ບລິສັດຈະຈາຍຄາທົດແທນເຕັມຈານວນເງິນປະກັນໄພ ທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງລົດເສຍຫາຍທັງໝົດ ໝາຍເຖິງລົດໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈົນບ່ອາດສອມແປງໃຫຢູໃນສະພາບເດີມໄດ
ຫລືເສຍຫາຍບ່ໜອຍກວາ 70 ສວນຮອຍຂອງມູນຄາລົດ ໃນຂະນະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໃນກລະນີປະກັນໄພໄວນັ້ນ ບ່ຕ່າກວາ 80 ສວນຮອຍຂອງມູນຄາລົດ ໃນຂະນະທີ່ໄດຮັບການປະກັນໄພ,ຜູໄດຮັບການປະກັນ
ໄພ ຫລືຜຮັ
ູ ບຜົນປະໂຫຍດ ແລວແຕກລະນີ ຕອງໂອນກາມະສິດລົດໃຫແກບລິສັດທັນທີ ດວຍຄາໃຊຈາຍຂອງບລິສັດ ແລະໃຫຖືວາການຄຸມຄອງລົດນັ້ນໄດສີນ
້ ສຸດ
2.3 ໃນກລະນີລົດໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຕບ່ເຖິງກັບເສຍຫາຍທັງໝົດຫລືສູນຫາຍບາງສວນ ບລິສັດແລະຜູໄດຮັບການປະກັນໄພອາດຕົກລົງ ໃຫມີການສອມແປງ ຫລືປຽນລົດເຊິງມີສະພາບດຽວກັນແທນໄດ. ທັ້ງນີ້ ລວມ
ທັງ ອຸປະກອນຂອງລົດນັ້ນ ຫລື ຈະຊົດໃຊເງິນເພື່ອທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ຫລື ສູນຫາຍນັ້ນກ່ໄດ
ຂ້ຈາກັດຄວາມຮັບຜິດຂອງບລິສດ
ັ
ໃນກລະນີທີ່ມີຄວາມຈາເປັນຕອງສັ່ງອາໄຫຼ່ຈາກຕາງປະເທດ, ບລິສັດຮັບຜິດບ່ເກີນກວາລາຄານາເຂົ້າທີ່ສົ່ງມາທາງເຮືອ
ຂ້ 3. ການດູແລຂົນຍາຍ
ໃນກລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດ ທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ, ບລິສັດຈະຈາຍຄາດູແລຮັກສາລົດແລະຄາຂົນຍາຍລົດທັງໝົດນັບແຕມືເ້ ກີດເຫດ ຈົນກວາການສອມແປງ ຫລືການຊົດໃຊຄາທົດແທນຈະໝົດສີ້ນຕາມຈານວນທີ່ຈາຍ
ໄປຕົວຈິງ ແຕບ່ເກີນຮອຍລະຊາວຂອງຄາສອມແປງ
ຂ້ 4. ການສະລະສິດ
ໃນກລະນີທມ
ີ່ ີ ຄວາມເສຍຫາຍຫຼືສູນຫາຍກັບລົດ ເມື່ອບຸກຄົນອື່ນເປັນຜູໃຊລົດໂດຍໄດຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ, ບລິສັດສະລະສິດໃນການໄລເງິນຈາກຜູໃຊລົດນັ້ນ ເວັ້ນແຕການໃຊໂດຍບຸກຄົນຂອງ
ສະຖານໃຫບລິການ ກຽວກັບ ການສອມແປງລົດ, ການເຮັດຄວາມສະອາດລົດ, ການບາລຸງຮັກສາຫລືການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເມື່ອລົດໄດຖືກສົ່ງມອບໃຫເພື່ອຮັບບລິການນັ້ນ
ຂ້ 5. ການຍົກເວັນ
້ ລົດສູນຫາຍ ໄຟ ໄໝການປະກັນໄພນີ້ ບຄ
່ ຸມຄອງຄວາມສູນຫາຍຫຼື ໄຟໄໝ ທີ່ເກີດມາຈາກ
5.1 ຄວາມເສຍຫາຍຫລືສູນຫາຍທີ່ເກີດມາຈາກການລັກຊັບສີນຫລືການຍັກຍອກຊັບສີນ ໂດຍບຸກຄົນ ທີ່ໄດຮັບມອບໝາຍຫລືຄອບຄອງລົດຕາມສັນຍາເຊົ່າຕາມສັນຍາເຊົ່າຊື້ຫລືສັນຍາຈານາຫລືໂດຍບຸກຄົນທີ່ຈະເຮັດສັນຍາ
ດັ່ງກາວຂາງເທິງ
5.2 ການໃຊລົດນອກອານາເຂດຄຸມຄອງ

ເອກະສານຊອນທາຍ
ໝວດການຄຸມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດເນືອ
່ ງຈາກການຕາກັບຍານພາຫານະ
ຂ້ 1. ຂ້ຕກ
ົ ລົງ ຄຸມຄອງ
ບລິສັດຈະຊົດໃຊຄາທົດແທນສາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊວງໄລຍະເວລາປະກັນໄພຕ່ລົດລວມທັງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຕົບແຕງຫລືສິ່ງຕິດຢູກັບຕົວລົດຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການ
ຕາກັບຍານພາຫານະທາງບົກ. ທັ້ງນີ້ຄວາມເສຍຫາຍໃຫລວມເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝອັນມີສາເຫດ ໂດຍກົງຈາກການຕາກັບຍານພາຫານະທາງບົກ ບ່ວາຈະເກີດຈາກຄວາມປະໝາດຂອງລົດຄັນທີ່ໄດຮັບ
ການປະກັນໄພຫລືຄກລະນີ
ູ
ແລະຜູໄດຮັບການປະກັນໄພສາມາດ ແຈງໃຫບລິສັດຮັບຮູ ເຖິງຄູກລະນີອີກຝາຍໜຶ່ງໄດ ຍານພາຫານະທາງບົກຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີ້ ໃຫໝາຍເຖິງສະເພາະລົດທີ່ແລນດວຍກາລັງເຄື່ອງຈັກ
ໂດຍໃຊພະລັງງານເຊື້ອເພີງ ເຊັ່ນນ້າມັນ, ກາດສ ຫລື ກາລັງໄຟຟາ ແລະລວມເຖິງລົດພວງ, ລົດໄຟ, ລົດລາງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບລິສັດຈະບ່ເກີນຈານວນເງິນປະກັນໄພທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ

ຂ້ 2. ການຊົດໃຊຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດ
2.1 ໃນກລະນີລົດເສຍຫາຍທັງໝົດ ບລິສັດຈະຈາຍຄາທົດແທນເຕັມຈານວນເງິນປະກັນໄພ ທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ ໃນກລະນີທີ່ວົງເງິນເອົາປະກັນໄພທີ່ລະບຸໄວນັ້ນ ບ່ຕ່າກວາ 80 ສວນຮອຍຂອງມູນຄາລົດໃນຂະນະທີ່
ໄດຮັບການປະກັນໄພ, ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຫລືຜຮັ
ູ ບຜົນປະໂຫຍດ ແລວແຕກລະນີ ຕອງໂອນກາມະສິດລົດໃຫແກບລິສັດທັນທີ ດວຍຄາໃຊຈາຍຂອງບລິສັດ ແລະໃຫຖືວາ ການຄຸມຄອງລົດນັ້ນເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ
ລົດເສຍຫາຍທັງໝົດໃນທີ່ນ້ໝ
ີ າຍເຖິງ ລົດ ໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈົນບ່ອາດສອມແປງໃຫຢູໃນສະພາບເດີມໄດ ຫລືເສຍຫາຍບ່ໜອຍກວາ 70 ສວນຮອຍຂອງມູນຄາລົດໃນຂະນະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
2.2 ໃນກລະນີລົດໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຕບ່ເຖິງກັບເສຍຫາຍທັງໝົດ ບລິສັດແລະຜູໄດຮັບການປະກັນໄພອາດຕົກລົງໃຫມີການສອມແປງ ຫລືປຽນລົດເຊິ່ງມີສະພາບດຽວກັນແທນໄດ, ທັ້ງນີ້ ລວມທັງ ອຸປະກອນຂອງ
ລົດນັ້ນ ຫລືຈະຊົດ ໃຊເງິນເພື່ອທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຫລື ສູນຫາຍນັ້ນ ກໍ່ໄດ. ທັ້ງນີ້ ບ່ເກີນກວາຈານວນເງິນປະກັນໄພທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງ

ຂ້ຈາກັດຄວາມຮັບຜິດຂອງບລິສດ
ັ
ໃນກລະນີທມ
ີ່ ີຄວາມຈາເປັນຕອງສັ່ງອາໄຫຼ່ຈາກຕາງປະເທດ ບລິສັດຮັບຜິດຊອບບ່ເກີນກວາລາຄານາເຂົ້າທີ່ສ່ງົ ມາທາງເຮືອ

ຂ້ 3. ການດູແລຂົນຍາຍ
ເມື່ອລົດເກີດຄວາມເສຍຫາຍເຊິ່ງມີການຄຸມຄອງຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີ້ບລິສັດຈະຈາຍຄາດູແລຮັກສາລົດແລະຄາຂົນຍາຍລົດທັງໝົດນັບແຕວັນເກີດເຫດ ຈົນ ກວາການສອມແປງ ຫລື ການຊົດໃຊຄາທົດແທນຈະໝົດຕາມ
ຈານວນທີ່ຈາຍໄປຕົວຈິງ ແຕບ່ເກີນຮອຍລະຊາວຂອງຄາສອມແປງ

ຂ້ 4. ການຮັກສາລົດ
ຜູໄດຮັບການປະກັນໄພຈະຕອງຮັບຜິດຊອບເອງ ເມື່ອເກີດຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມຂື້ນຫລື ຕອງປະສົບອຸປະຕິເຫດອື່ນ ເນື່ອງຈາກການໃຊລົດກອນທີຈ
່ ະມີການສອມແປງຕາມທີ່ຈາເປັນ ຫລືບ່ໄດຈັດໃຫມີການດູແລຮັກສາເມື່ອ
ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດຫລື ຈັກເປເພ

ຂ້ 5. ການສະລະສິດ
ໃນກລະນີທມ
ີ່ ີຄວາມເສຍຫາຍກັບລົດ ເມື່ອບຸກຄົນອື່ນເປັນ ຜູໃຊລົດໂດຍໄດຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກຜູໄດຮັບການປະກັນໄພ ບລິສັດສະລະສິດໃນການໄລເງິນຈາກຜູໃຊລົດນັ້ນ ເວັ້ນແຕການໃຊໂດຍບຸກຄົນຂອງສະຖານໃຫ
ບລິການ ກຽວກັບ ການສອມແປງລົດ, ການເຮັດຄວາມສະອາດລົດ, ການບາລຸງຮັກສາຫຼືການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເພີ່ມ ເຕີມເມື່ອລົດໄດຖືກສົ່ງມອບໃຫເພື່ອຮັບບລິການນັ້ນ

ຂ້ 6.ການຍົກເວັນ
້ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດ
ການປະກັນໄພນີ້ບ່ຄມຄອງ
ຸ
6.1 ການຫັກຄາຫລຸຍຫຽນຫຼືການຫລຸຍຫຽນ ຂອງລົດ
6.2 ການແຕກຫັກ ຂອງເຄື່ອງຈັກກົນໄກຂອງລົດ ຫລືການເສຍຫາຍຫລືການຢຸດ ແລນຂອງເຄື່ອງຈັກກົນໄກ ຫລື ເຄື່ອງໄຟຟາຂອງລົດ ອັນບ່ໄດເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
6.3 ຄວາມເສຍໂດຍກົງຕ່ລົດ ອັນເກີດຈາກການບັນທຸກນ້າໜັກ ຫລືຈານວນຜູໂດຍສານ ເກີນກວາໄດຮັບອະນຸຍາດ ອັນບ່ໄດເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
6.4 ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຢາງລົດ ອັນເກີດຈາກການສີກຂາດ ຫລືການລະເບີດ ເວັ້ນໄວແຕກລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂື້ນຕ່ສວນອື່ນຂອງລົດໃນເວລາດຽວກັນ
6.5 ຄວາມເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກການຂາດການນາໃຊລົດ ເວັ້ນໄວແຕການຂາດການນາໃຊລົດນັ້ນເກີດຈາກ ບລິສັດຖວງດຶງການສອມແປງ ຫລື ສອມແປງລາຊາເກີນກວາທີ່ຄວນຈະເປັນໂດຍບ່ມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນ
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ຂ້ 7. ການຍົກເວັນ
້ ການນາໃຊ
ການປະກັນໄພນີ້ບ່ຄມຄອງ
7.1 ການໃຊລົດນອກອານາເຂດທີ່ຄມຄອງ
ຸ
7.2 ການນາໃຊລົດໄປໃນທາງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ໃຊລົດໄປປຸນຊັບສິນ, ຊີງຊັບ ຫລືໃຊຂົນຢາເສບຕິດເປັນຕົ້ນ
7.3 ການນາໃຊໃນການແຂງຂັນຄວາມໄວ

ຂ້ 8. ການຍົກເວັນ
້ ການນາໃຊອື່ນໆ
ການປະກັນໄພນີ້ບ່ຄມຄອງ
ຸ
8.1 ການໃຊລາກຈູງ ຫລື ຜັກດັນຍູ ເວັ້ນໄວແຕລົດທີ່ຖືກລາກຈູງ ຫລື ຖືກຜັກດັນຍູໄດປະກັນໄພໄວກັບບລິສັດຄືກັນ ຫລືເປັນລົດລາກຈູງໂດຍສະພາບຫລື ລົດທີ່ມີລະບົບຫາມລ້ເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນ
8.2 ການໃຊລົດນອກເໜືອຈາກທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງໃນຂະນະເກີດອຸປະຕິເຫດ
8.3 ການຂັບຂີ່ໂດຍບຸກຄົນເຊິ່ງໃນຂະນະຂັບຂີ່ມີປະລິມານເຫລົ້າໃນເສັ້ນເລືອດສູງກວາ 50 ມິນລີກຣາມສວນຮອຍ ຂຶ້ນໄປ
8.4 ຜູຂັບຂີ່ ບ່ມີໃບຂັບຂີ່ ຫລື ໃບຂັບຂີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມປະເພດລົດ
ການຍົກເວັ້ນຕາມຂ້ 8.1 8.2 8.3 ແລະ 8.4 ຈະບ່ນາມາໃຊໃນກລະນີທ່ີມຄ
ີ ວາມເສຍຫາຍຕ່ລົດໃຫຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແລະບ່ແມນຄວາມປະໝາດຂອງຜູຂັບຂີ່ທ່ີໄດຮັບປະກັນໄພຕາມສັນຍາປະກັນໄພນີ້
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