ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

เลขทีกรมธรรม์ ...............................................................

ใบคําร้ องขอ
หนังสื อยินยอมในการโอนสิ ทธิการรับค่ าสิ นไหมทดแทน
สํ าหรับการส่ งออกทุกครังภายใต้ กรมธรรม์
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ตามทีขา้ พเจ้า
(ผู ้ เ อาประกั น )ได้ ข อรั บ บริ การประกั น ความเสี ยง
ในการรั บชํา ระเงิ นจากการส่ งสิ นค้าออกกับธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) ตามกรมธรรม์ประกัน
การส่งออก เลขที
และข้ า พเจ้ า ประสงค์ จ ะโอนสิ ทธิ ใ นการรั บ ค่ า สิ นไหมทดแทนตาม
(ผู ้ รั บ โ อ น สิ ท ธิ )
กรมธรรม์ดงั กล่าว เพือเป็ นประกันการชําระหนี/ให้แก่
สํานักงานตั/งอยูเ่ ลขที
โดยการโอนสิ ทธิ
ดังกล่าวมีผลผูกพันการส่งออกทีได้กระทําตั/งแต่วนั ที
จนถึงวันที
โดยหนังสื อฉบับนี/ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอความยินยอมจาก ธสน. ในการโอนสิ ทธิ การรับค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว
ให้แก่ผรู ้ ับโอนสิ ทธิ ดังนี/
1. ข้าพเจ้าประสงค์จ ะโอนสิ ท ธิ ในการรั บค่า สิ นไหมทดแทนความเสี ยหายในกรณี ทีไม่ ได้รับ ชําระเงิ นค่า สิ นค้าจากการ
ส่ งสิ นค้าออกดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ผูร้ ั บโอนสิ ทธิ โดยผูร้ ั บโอนสิ ทธิ จะเป็ นผูม้ ี สิทธิ รับค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวจาก ธสน. แทน
ข้า พเจ้า โดยผู ้รั บ โอนสิ ท ธิ ผู ก พัน ที จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื อ นไขและระเบี ย บที ธสน. กํา หนด โดยถื อ ว่ า การที ผู ร้ ับ โอนสิ ท ธิ
รับ ค่า สิ น ไหมทดแทนจาก ธสน. ดัง กล่า วมีผ ลผูก พัน ข้า พเจ้า และถือ ว่า เป็ นการปลดเปลื/ อ งภาระของ ธสน. ที มีอ ยูจ่ ากการ
ให้การประกันการส่งออกดังกล่าวโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ ธสน. มีสิทธิ เปิ ดเผยวงเงินผูซ้ /ื อหรื อข้อมูลหรื อเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องกับการส่ งสิ นค้าออก
หรื อการได้รับชําระเงินค่าสิ นค้าออกดังกล่าวข้างต้นนั/นให้แก่ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ทราบได้ตามที ธสน. เห็นสมควรโดยไม่ถือว่าเป็ นการ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อข้าพเจ้าแต่อย่างใด
3. ในการที ธสน. ให้ความยินยอมในการโอนสิ ทธิ น/ ี ให้ ธสน. มีสิทธิ กาํ หนดเงือนไขหรื อข้อกําหนดอย่างใดๆ ได้ตามที
ธสน. เห็นสมควร
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

)
(
ลายมือชือและตราประทับของผูเ้ อาประกัน
ตําแหน่ง
วันที
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