แบบ อค./ทส.1.15
เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยเงือนไขฉลากและเครืองหมายการค้ า
(Brand and Label)
เป็ นทีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี#ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี#
ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนี#บงั คับแทน
ก) ในกรณี ทีมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับความสูญเสี ย หรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ#นต่อ
ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย และทรัพย์สินนั#นเป็ นทรัพย์สินทีมีเครื องหมายการค้าทีเสี ยหายแต่เพียงบางส่วนซึงพอจะทําการ
จําหน่ายออกได้ บริ ษทั จะไม่นาํ สิ นค้านั#นไปจําหน่ายโดยมิได้รับความเห็นชอบจากผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัย
ไม่เห็นชอบในการทีบริ ษทั จะกระทําการจําหน่ายสิ นค้าทีเสี ยหายบางส่ วนนั#นให้ถือว่ามูลค่าของสิ นค้าทีสามารถจําหน่าย
ได้น# นั ซึงเป็ นทีตกลงของผูเ้ อาประกันภัยในมูลค่านั#นแล้ว เป็ นส่วนหนึงของจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั จะต้อง
ชดใช้ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยยินยอมให้จาํ หน่ายสิ นค้ามีเครื องหมายการค้าทีได้รับความเสี ยหายนั#น
ผูเ้ อา
ประกันภัยอาจประทับคําว่า “สิ นค้าชํารุ ด” ลงบนสิ นค้าหรื อหีบห่อหรื อภาชนะทีบรรจุสินค้านั#น หรื อฉี กฉลาก หรื อ
ขีดฆ่าเครื องหมายการค้าหรื อฉลากนั#นออกโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ อาประกันภัยเอง และการกระทําดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้เกิด
ความเสี ยหายต่อตัวสิ นค้าหรื อหี บห่อทีบรรจุสินค้านั#น
ทั#งนี#การกระทําดังกล่าวต้องปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามทีกฎหมาย
บัญญัติ
ข) กรณี ทีเกิดความเสี ยหายต่อฉลาก หี บห่อหรื อทีบรรจุสินค้านั#น บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ต่อค่าเสี ยหายเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการทําฉลาก หี บห่อ และทีบรรจุสินค้านั#นขึ#นใหม่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
ให้สินค้ามีสภาพเดิมแต่ไม่วา่ กรณี ใดบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบเกินกว่าจํานวนเงินทีเอาประกันภัยไว้สาํ หรับสิ นค้าทีเสี ยหายนั#น
ส่วนเงือนไขและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี#คงใช้บงั คับตามเดิม
It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,
a) In the event of a claim for loss or damage to the property insured, it is understood and agreed that any salvage of
branded goods shall not be disposed of by sale without the consent of the Insured. In the event of the Insured not
consenting to such sale, the salvage value as agreed shall be taken into account in the settlement of loss.
The insured may at their own expense, stamp, “salvage” on the merchandise or its container, or may remove or
obliterate the brands or labels, if such stamp, removal or obliteration will not physically damage the merchandise
provided any such merchandise or container are relabelled in compliance with the requirements of law.
b) In the event of damage affecting labels, containers or wrappers, the Company shall not be liable for more than an
amount sufficient to pay the cost of new labels, containers or wrappers, and the cost of reconditioning the goods, but
in no case shall the Company be liable for more than the insured value of the damaged merchandise.
All other terms and conditions remain unchanged.
หมายเหตุ ข้อความภาษาอังกฤษนี#ถือเป็ นคําแปลเท่านั#น
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version
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