ประเภท:

คําขอรั บ บริก ารประกัน การส่ งออกระยะสัน
APPLICATION FOR SHORT-TERM EXPORT
กรมธรรม์ :
EXIMSURE
EXIMFLEXI
EXIM4SMEs
L/C
D/P, D/A
O/A
อืนๆ............................
รายละเอียดผู้เ อาประกัน

ชือบริ ษัท (ภาษาไทย)
ชือบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ)
ทีอยูส่ าํ นักงาน
โทรศัพท์
บุคคลติดต่อ
ทีอยูโ่ รงงาน / สาขา
บริ การประกันการส่งออก

โทรสาร

E-mail
ตําแหน่ง

ปั จจุบนั มีใช้ บริ การ

เคยใช้ บริการแต่ยกเลิกแล้ ว
ไม่เคย
(เนืองจาก........................................)
(หากปัจจุบนั ใช้ /เคยใช้ บริ การ กรุณาระบุชือผู้ให้ บริ การ ...........................................................................................................................)
ผู้เอาประกันร่วม (ถ้ ามี)
(กรณี ผูเ้ อาประกันร่ วมจะต้องจัดทําคําขอรับบริ การประกันการส่งออก แยกตามผูเ้ อาประกันร่ วมแต่ละราย)

รายละเอียดธุร กิจ
 มูล ค่ าที3จ ะเอาประกัน ..................... ล้ านบาท (Export Non L/C…............ล้ านบาท / Export L/C…..............ล้ านบาท)
(หมายเหตุ: สําหรับกรมธรรม์ EXIM4SMEs มูลค่าเอาประกันไม่เกิน WXX ล้ านบาท)

 จํานวนผู้ซ ือ/ธนาคารผู้ซ ือทังหมดที3ย3นื ขอรับ ประกัน ..................... ราย (Export Non L/C…...…ราย / Export L/C…..…ราย)
 เทอมการชําระเงิน สูงสุด ที3ย3 นื ขอรับ ประกัน .......................... วัน (Non L/C ................... วัน / L/C................... วัน)
(หมายเหตุ Y: D/P, D/A และ O/A ไม่เกิน YZX วัน ในกรณี EXIMSURE และ EXIMFLEXI)
(หมายเหตุ W: D/P, D/A และ O/A ไม่เกิน [X วัน ในกรณี EXIM4SMEs)

 ประเภทของธุร กิจ
ผู้ผลิตและผู้สง่ ออก
ผู้สง่ ออก
 อืนๆ (โปรดระบุ)
 ประเภทของสิน ค้ าที3เ อาประกัน
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 ลัก ษณะของสิน ค้ าที3เ อาประกัน
สินค้ าผลิตทัวไป

สินค้ าสังทําเฉพาะ

สินค้ าเน่าเสียง่าย

 สัด ส่ วนของตราสิน ค้ า
ไม่มีตราสินค้ า .............%

มีตราสินค้ าของผู้ซือ̀ .............%

มีตราสินค้ าของผู้เอาประกัน ...........%

ประทับตราลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์

ติดสติกเกอร์

 ลัก ษณะของตราสิน ค้ า (หากมี)
ประทับตราลงบนตัวสินค้ า
อืนๆ (โปรดระบุ)
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 อายุข องสิน ค้ า
ตัง̀แต่ Y ปี ขน̀ไป
ึ

น้ อยกว่า Y ปี (โปรดระบุจํานวนเดือน) .................................

 สัด ส่ วนการจําหน่ ายสิน ค้ า
ภายในประเทศ .............%

ต่างประเทศ .............%

รายละเอียดการส่ งออก
 มูล ค่ าการส่ งออกทังหมด (ไม่ ร วมการส่ งออกในรูป แบบสิน ค้ าฝากขาย และ/หรือ การส่ งออกไปยังบริ ษัท ในเครือ )
Advanced
payment

มูล ค่ าการส่ งออก (บาท)

L/C

D/P, D/A, O/A

อื3น ๆ

รวม

ช่วง 12 เดือนทีผ่านมา
(ช่วงเวลา

)

ประมาณการอีก 12 เดือนข้ างหน้ า
(ช่วงเวลา

)

 ระยะเวลาในการให้ เ ครดิต ภายใต้ เ ทอม L/C
ระยะเวลาการให้ เ ครดิต

น้ อ ยกว่ า QR วัน

31 – 60 วัน

61 – 90 วัน

YZ วัน ขึนไป

31 – 60 วัน

61 – 90 วัน

YZ วัน ขึนไป

สัด ส่ วน (%)
 ระยะเวลาในการให้ เ ครดิต ภายใต้ เ ทอม D/P, D/A, O/A
ระยะเวลาการให้ เ ครดิต

น้ อ ยกว่ า QR วัน

สัด ส่ วน (%)
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 มูล ค่ าการส่ งออกที3ย3นื ขอรับ ประกัน (ไม่ ร วมการส่ งออกในรูป แบบสิน ค้ าฝากขาย และ/หรือ การส่ งออกไปยังบริษัท ในเครื อ และ/หรื อ
มูล ค่ าการส่ งออกภายใต้ เ งื3อ นไข L/C และ Advance payment)

ประเทศ

มูล ค่ าที3ย3นื ขอรับ ประกัน (บาท)

เทอมการชําระเงิน สูงสุด

จํานวนผู้ซ ือ/
ธนาคารผู้ซ ือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม

 มูล ค่ าการส่ งออกที3ย3 นื ขอรั บ ประกัน สูงสุด สําหรั บ ผู้ซ ือ/ธนาคารผู้ซ ือ ZR รายแรก (ไม่ ร วมการส่ งออกในรู ป แบบสิน ค้ าฝากขาย
และ/หรื อ การส่ งออกไปยังบริ ษัท ในเครื อ และ/หรื อ มูล ค่ าการส่ งออกภายใต้ เ งื3อ นไข L/C และ Advance payment)
มูล ค่ าการส่ งออก (บาท)

ชื3อ ผู้ซ ือ/ธนาคารผู้ซ ือ

ประเทศผู้ซ ือ/
ธนาคารผู้ซ ือ

เทอม
การชําระเงิน

ช่ วง 12 เดือ นที3ผ่ านมา
(ช่ วงเวลา…………....)

ประมาณการอีก 12 เดือ น
ข้ างหน้ า (ช่ วงเวลา………..)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
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รายละเอียดการบริห ารความเสี3ยง
 ผู้เ อาประกัน มีก ารกําหนดวงเงิน ค้ าขายสูงสุด ให้ แ ก่ ผ้ ูซ อ/ธนาคารผู
ื
้ ซ ือต่ างประเทศแต่ ล ะรายหรือ ไม่
 ณ วัน ที3

ใช่

ไม่ ใช่

ผู้ซ ือ/ธนาคารผู้ซ ือต่ างประเทศมีภ าระคงค้ างรวม ......................... บาท ดังนี
มูล ค่ า (บาท)

มูล ค่ า (บาท)

ยังไม่ครบกําหนดชําระเงิน
เกินกําหนดชําระเงิน 1 – 30 วัน
เกินกําหนดชําระเงิน 31 – 60 วัน

เกินกําหนดชําระเงิน 61 – 90 วัน
เกินกําหนดชําระเงิน 91 วัน - Y ปี
เกินกําหนดชําระเงินมากกว่า Y ปี

 ผู้เ อาประกัน ดําเนิน การกับ ผู้ซ อ/ธนาคารผู
ื
้ ซ ือต่ างประเทศที3ม ีภ าระคงค้ างหลังวัน ครบกําหนดชําระเงิน ดังนี
จํานวนวัน

ผู้ม ีอ าํ นาจดําเนิน การ

(นับ จากวัน ครบกําหนดชําระเงิน )

(ระบุต าํ แหน่ ง)

หยุดส่งออก
ติดตามทวงถามการชําระเงิน
ดําเนินการฟ้องร้ องตามกฎหมาย
 ประวัต ิห นีสูญจากการส่ งออก

ไม่ ม ี

มี (โปรดระบุ)

(รวมถึงหนีสูญที3ไ ด้ รั บ การชดเชยแล้ ว)

ครังที3

ปี ที3เ กิด
หนีสูญ

ชื3อ ผู้ซ ือ/ธนาคารผู้ซ ือ

ประเทศ
ผู้ซ ือ/
ธนาคาร
ผู้ซ ือ

มูล ค่ า
หนีสูญ
(ระบุส กุล เงิน )

สาเหตุ

มูล ค่ าหนีสูญ
แหล่ งที3ม า
ที3ไ ด้ ร ับ การ
ของเงิน
ชดเชย
ชดเชยหนีสูญ
(ระบุส กุล เงิน )
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คํารั บ รองของผู้เ อาประกัน
1. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลต่างๆ ในคําขอรับบริ การประกันการส่งออกนี ` และบรรดาเอกสาร และ/หรื อหลักฐานต่างๆ ทียืนต่อ ธสน. เป็ น
เอกสารฉบับล่าสุด และข้ อมูลในเอกสารเหล่านัน̀เป็ นความจริ งทุกประการ กรณีปรากฏว่าหลักฐานหนังสือ ข้ อรับรอง หรื อคํายืนยัน
หรื อเอกสารทีข้ าพเจ้ ามอบให้ แก่ ธสน. ไม่เป็ นเอกสารฉบับล่าสุด มีข้อความเท็จ หรื อเป็ นเอกสารปลอม ข้ าพเจ้ าตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในบรรดาความเสียหายต่างๆ ทีเกิดขึน̀กับ ธสน. จนสิน̀เชิง
2. หากมีการเปลียนแปลงข้ อมูล และ/หรื อเอกสาร หลักฐานใดๆ ทีข้ าพเจ้ า ได้ ให้ และ/หรื อจัดส่งให้ แก่ ธสน. ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ธสน.
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทัง̀จัดส่งเอกสาร และ/หรื อหลักฐานทีได้ มีการเปลียนแปลงให้ แก่ ธสน. ทันที
3. ข้ าพเจ้ าตกลงและรับทราบว่า การพิจารณาอนุมตั ิบริ การประกันการส่งออกเป็ นดุลยพินิจของ ธสน. แต่เพียงผู้เดียวทีจะพิจารณาตามที
เห็นสมควร และข้ าพเจ้ าตกลงยอมรับผลการพิจารณาของ ธสน. ทุกประการ โดยจะไม่โต้ แย้ งใดๆ ทัง̀สิน̀
4. เมือ ธสน. พิจารณาอนุมัติให้ บริ การประกันการส่งออกแก่ข้าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมดําเนินการเกียวกับเอกสาร และ/หรื อ
หลักฐานใดๆ ทีเกียวข้ อง ตามแบบที ธสน. กําหนด โดยยินยอมผูกพัน และปฎิบตั ิตามเงือนไขและข้ อกําหนดของกรมธรรม์ประกันการ
ส่งออก และเอกสารใดๆ ดังกล่าวทุกประการ

บริ ษัท

จํากัด

โดย

ผู้มีอํานาจกระทําการแทน

(

)
ลายมือชือและตราประทับของผู้เอาประกัน

ตําแหน่ง
วันที
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