1 กันยายน 2563
โครงการกรมธรรม ์ประก ันภัยคําประก ันค่ามัดจําตู ้ (Container Deposit Insurance, CDI)

เรียน ลูกค ้าขาเข ้าทุกท่าน
ทางสายเรือ ขอประชาสัม พัน ธ ์ให ท
้ ่ า นทราบเกียวกับ โครงการกรมธรรมป์ ระกัน ภัยคํ าประกัน ค่ า มัด จํ า ตู ้
(Container Deposit Insurance, CDI) ทีใช้หนังสือร ับรองการประกน
ั ภัย ทดแทนเงิ นสดหรือ แคชเชีย ร ์
เช็คมาใช้ในการจ่ายค่ามัดจําตู แ
้ ก่สายเรือ ซึงเป็ นความร่วมมือระหว่างสมาคมชิปปิ งแห่งประเทศไทยและสมาคม
ตัวแทนออกของรับอนุ ญาตไทย (ส.ต.ท.) ร่วมกับบริษท
ั ประกันคุม้ ภัย จํากัด (มหาชน) และบริษท
ั ไทยสตาร ์ชัวร ์ตี
จํากัด (ตัวแทนประกันภัย) โดยเมือลูกค ้าคืนตู ้เรียบร ้อย โดยทีตูไ้ ม่เสียหายและไม่มค
ี ่าDemurrageหรือDetention
คา้ งชําระกับทางสายเรือ กรมธรรม ์จะหมดสภาพไปเอง เพือเป็ นการเพิมความสะดวกและลดขันตอนของทางลูกค ้าใน
การขอร ับเงินมัดจําตู ้คืนจากสายเรืออีกต่อไป ขอสงวนสิทธิการรับชําระค่ามัดจําตู ้โดยเงินสดหรือแคชเชียร ์เช็ค มีผล
บังคับใช ้นับจากวันเรือเข ้าตังแต่วน
ั ที 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต ้นไป
เบียประก ัน
ประเภทชุดงาน
สินค ้าประเภท Steel, Aluminum, Coil, Ceramic / Tile, Hides
สินค ้าประเภท Marble Block, Granite Block, Metal Scrap
สินค ้าผ่านแดน
สินค ้าประเภท Plastic Scrap ทังผ่านแดน และ ไม่ผ่านแดน

วงเงินประก ัน

เบียประก ันต่อตู ้

20,000 บาท

10 บาท

30,000 บาท
100,000 บาท
500,000 บาท

10 บาท
10 บาท
50 บาท

*การวางประกันแทนค่ามัดจําตุ ้ ไม่สามารถหักค่าใช ้จ่ายต่างๆกับทางสายเรือได ้
**ชือผูน
้ ํ าเข ้าสินค ้าในกรมธรรม ์จะตอ้ งเป็ นบริษท
ั ในประเทศไทยเท่านัน

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
1. ผูใ้ ช ้งานจะต ้องเป็ นสมาชิก และได ้รับการอนุ มต
ั จิ ากสมาคมตัวแทนออกของแห่งประเทศไทย หรือสมาคมชิป
ปิ งแห่งประเทศไทย โดยโครงการจะเก็บค่าธรรมเนี ยมจากสมาชิกเป็ นรายปี ปี ละ 1,000 บาท เมือเริมซือ
กรมธรรม ์ (1,074.28 บาท รวมภาษีและอากร)
2. ผูใ้ ช ้งานติดต่อ บริษท
ั ไทยสตาร ์ ชัวร ์ตี จํากัด คุณนิ พน
ั ธ ์ และคุณนิ ธวิ ฒ
ั น์ โทร. 02-2454082-3, 0809813232 อีเมล ์: thaistar@tssc.co.th เพือลงทะเบียนรับรหัสผ่าน ก่อนการเริมใช ้งาน
3. ลูกค ้าซือกรมธรรม ์ตามวงเงินประกันทีสูงทีสุด เช่น หากเป็ นสินค ้า Steel ผ่านแดน ลูกค ้าจะต ้องซือกรมธรรม ์
ประเภทสินค ้าผ่านแดน
วิธก
ี ารซือประก ันภัย
1. หากท่านได ้รับอนุ มต
ั จิ ากโครงการแล ้ว
จะได ้รับรหัสผ่านเข ้าเว็บไซต ์
http://www.container.tssc.co.th/
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2. เปิ ดระบบออกกรมธรรม ์ โดยการคลิกทีปุ่ ม ‘ออกกรมธรรม ์’
ทีแถบเมนู ด ้านซ ้ายมือ

ี ปุ่ ม ‘ออกกรมธรรม ์’ อีกครัง จากนันกรอกข ้อมูลให้ครบถ ้วน
3. คลิกที
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4. เลือกชนิ ดของตู ้ จากนันคลิก ‘เพิมตู ้’

5. ใส่จํานวนตู ้ของตู ้ชนิ ดต่างๆทีได ้เลือกไว ้

6. เมือกรอกจํานวนถูกต ้อง และตรวจสอบข ้อมูลเรียบร ้อยแล ้ว ใหเ้ ลือกทีปุ่ ม “บันทึก & พิมพ ์”
จะปรากฎหน้าจอดังภาพ จากนันให้คลิกทีปุ่ ม ‘พิมพ ์’ (โปรดเลือกขนาดกระดาษเป็ น A4 เท่านัน)

7. ส่งกรมธรรม ์พร ้อมค่าใช ้จ่ายแลก D/O มายัง th.import@maersk.com เพือรบั e-D/O จากสายเรือ
(กรณี แลก D/O ทีเค ้าท ์เตอร ์ของสายเรือ โปรดแนบเอกสารกรมธรรม ์มาพร ้อมกับเอกสารอืนๆในการแลก
D/O)
8. หากกรมธรรม ์ไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน กรุณาติดต่อ Thai Star Surety เพือขอยกเลิก (1 B/L สามารถ
มีได ้แค่ 1กรมธรรม ์เท่านัน)
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คู ่มอ
ื การใช้งาน
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มอ
ื ใช ้งานได ้จากเว็บไซต ์ www.container.tssc.co.th
สอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการลงทะเบียนและการซือกรมธรรม ์ ได ้ทีคุณนิ พน
ั ธ ์ และคุณนิ ธวิ ฒ
ั น์ Thai Star
Surety โทร. 02-2454082-3, 080-9813232
อีเมล ์ thaistar@tssc.co.th

ขอแสดงความนับถือ
MAERSK A/S C/O MAERSK LINE (THAILAND) LTD
Email: th.import@maersk.com
Call Center: +66 2752 9911 ext.4
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