MARINE CARGO INSURANCE PROOPSAL
ရေရ ကြောင််းကုန်ပစ္စည််းအြောမခံအဆုပပြုလြော
အာမခံထာားရှိသူကှိိုယ်တှိိုင်က အဆှိိုလာပါ ဖြာ်ပပချက်မျာားကှိို ဖပါ ေါ့ဆစွာမာားယွင်ားဖြာ်ပပပခင်ား၊ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ပြငေါ့် လွွဲမာားစွာဖြာ်ပပပခင်ား၊ ထှိန်ချန်ပခင်ား၊ လှိမ်လည်ပခင်ား
စသညေါ့် မမန်မကန် ဖြာ်ပပပခင်ားမျာားရှိပါက ဖပေါ်လစီအကျှိ ားခံစာားခွငေါ့်မျာား ဆံိုားရံားမည်ပြစ်ပပီား ဖပားသွင်ားထာားဖသာ ပရီမီယံဖ ကားမျာားအာား ပပန်လည်ထိုတ်ဖပားမည်မဟိုတ်ပါ။

You are to disclose in this proposal form fully and faithfully all facts which you know or ought to know, otherwise the insurance
effected may be void.

ကှိိုားကာားချက်အမတ်

အဆှိိုလာအမတ်

Quotation No.

Proposal No.

အာမခံတန်ြှိိုား

ဖရယာဉ်အမည်

Insured Value

Name of the Vessel

ဖရယာဉ်ထွက်ခွာမညေါ့်ဖနေ့

Date of Departure

ခရီားစဉ်

မ

သှိိုေ့

Route

From

To

ကိုန်ပစစည်ားအမျှိ ားအမည် /

ကိုန်ပစစည်ားအထိုပ်အမတ်အသာား

အဖလားချှိန် /အဖရအတွက်

Mark on Packing (if any)

Type of Cargo, Weight,

(or) Type of Packing

Quantity
အာမခံအကာအကွယ်

Coverage

လံိုားဝနစ်ပမ ပ်ဆံိုားရံားမအကာအကွယ် Total Loss Only I.C.C( C )

အပှိိုအကာအကွယ်ယူလှိိုပခင်ားရှိ /မရှိ

ရှိ

မရှိ

Additional Coverage

Yes

No

စစ်နငေါ့်စစ်အသွင်အနတရာယ်အကာအကွယ် (၀.၁၀%)

ဆှိပ်ကမ်ားရက်လွန်အကာအကွယ် (အဖပခခံပရီမီယံနန်ားဖပေါ်တွင်၁၀ %ထပ်ဖဆာင်ားရန်

War and Warlike Risk Cover 0.10%

Port Overdue Fees: 10% on basic premium

အပခာားဖြာ်ပပလှိိုသညေါ့်အဖ ကာင်ားအရာ

Other facts to mention

ကှိိုယ်စာားလယ်လက်မတ်

အာမခံထာားသူ၏လက်မတ်

Signature of the Agent

Signature of the Insured

ကှိိုယ်စာားလယ်အမည်

အာမခံထာားသူအမည်

Agent Name

Insured Name

မတ်ပံိုတင်အမတ်

မတ်ပံိုတင်အမတ်

NRC No.

NRC No.

လှိပ်စာ

လှိပ်စာ

Address

Address

ြိုန်ားနံပါတ်

ြိုန်ားနံပါတ်

Ph No.

Ph No.

သတှိပပ ရန် (Caution)

၁။ သယ်ဖဆာင်ဖသာဖရယာဉ်သည် သဘာဝဖဘားအနတရာယ်ဖ ကာငေါ့် လံိုားဝနစ်ပမ ပ်ဆံိုားရံားသပြငေါ့် အာမခံထာားဖသာကိုန်ပစစည်ားမျာား၊ ဆံိုားရံားမဖပေါ်ဖပါက်မသာ ဖလျာ်ဖ ကား အကျံ ားဝင်မည်
ပြစ်ပါသည်။

Only if the transporting ship confronts with the natural disaster, totally damage sunk, and all transporting goods lost the payment of the claims
will be entitled.
၂။

ဆံိုားရံားမဖပေါ်ဖပါက်ပါက EFIG ရံိုားချ ပ် Hotline -01523094 ဆံိုားရံားမဖပေါ်ဖပါက်သညေါ့်ဖနေ့မ (၃)ရက်အတွင်ား အဖ ကာင်ား ကာားရမည်။

If the loss occurs the insured must urgently inform to the head office of EFIG contact Hotline Phone 01523094 within 3days of the ocurrence
of the loss.
၃။ သက်တမ်ားအကျံ ားဝင်ဖသာ လှိိုင်စင်ရှိသညေါ့် ဖရယာဉ်ပြငေါ့် သယ်ဖဆာင်မသာ ဖလျာ်ဖ ကားကှိို ဖပေါ်လစီစည်ားကမ်ားချက်မျာားနငေါ့်အညီ ဖပားဖလျာ်မည် ပြစ်ပါသည်။
The claim will ve indemnified only if the ship is holding the true and valid license.
၄။ ဖရယာဉ်တွင် သတ်မတ်အဖလားချှိန်ထက်ပှိိုမှိိုတင်ဖဆာင်ပခင်ားဖ ကာငေါ့် ပြစ်ဖပေါ်လာဖသာ ဆံိုားရံားမမျာားအတွက် Excellent Fortune General Insurance Co; Ltd မ တာဝန်မယူပါ။
EFIG will not take the responsibility t indemnify the loss because the ship is carrying the goods which id more than the limitation to carry.
၅။ ပရီမီယံနငေါ့်အတူ တံဆှိပ်ဖခါင်ားဘှိိုားကှိိုပါ တစ်ပါတည်ားဖပားဖဆာင်ရမည်။
Premium must be paid including stamp fee.
၆။ ဖပားသွင်ားပပီားပရီမီယံကှိို ပပန်လည်ထိုတ်ဖပားမည်မဟိုတ်ပါ။
Premium already paid cannot be refundable.
၇။ အဆှိိုလာတွင် ဖြာ်ပပချက်မျာား မမန်ကန်ပါက Excellent Fortune General Insurance Co; Ltd တွင်တာဝန်မရှိပါ
EFIG will not be responsible if the facts stated in the proposal are not true.
၈။ ပပင်ဆင်ချက်တစ်စံိုတစ်ရာရှိပါက အဆှိိုလာတွင် ဖြာ်ပပခွဲေါ့ဖသာ အမာခံသက်တမ်ားမစမီ Excellent Fortune General Insurance Co; Ltdသှိိုေ့ ကကှိ တင်အဖ ကာင်ား ကာားရပါမည်။
If the facts in the proposal is amended the proposal must inform to EFIG before the paid of cover starts.
၉။ အာမခံထာားသူသည် အာမခံထာားဖသာ ပစစည်ားဖပေါ်တွင် အာမခံမထာားသကွဲေါ့သှိိုေ့ သဖဘာထာားရမည်ပြစ်ရာ ဆံိုားရံားမနငေါ့် ကကံ ဖတွွေ့ပါက ဆယ်တင်မကှိို ချက်ပခင်ား ပပ လိုပ်ရန်။
As the insured must treat the insured property is not insured if the loss occurs the insured must save the property urgently.
၁၀။ ပရီမီယံကှိို ပှိိုင်ရင်ကှိိုယ်တှိိုင် (သှိိုေ့)ပှိိုင်ရင်၏ တရာားဝင် ကှိိုယ်စာားလယ်မ ဖပားသွင်ားပါရန်။
Premium must be paid by the owner or the authorized agernt.
၁၁။ လိုပ်ငန်ားလှိိုင်စင် တင်ပပနှိိုင်ပခင်ားမရှိပါ ဖလျာ်ဖ ကားကှိစစဖပေါ်ဖပါက်ခွဲေါ့လျှင် ကိုန်ပစစည်ားတန်ြှိိုားအရင်ားဖပေါ်မ ၂၀ %နတ်ပြတ်ဖပားဖချမည်ပြစ်သည်။
If the license of transporting cannot submit in the case of claim 20% deduction on cost of transporting charges.

အာမခံထာားသူလက်မတ်
Signature of the Insured

အာမခံထာားသူအမည်
Insured Name
အဆှိိုလာတွင် ဖြာ်ပပထာားဖသာ အချက်အလက်မျာား မန်ကန်ပါသည်။ ယင်ားအချက်မျာားသည် Excellent Fortune General Insurance Co; Ltdနငေါ့် ချ ပ်ဆှိိုမညေါ့် ပဋှိညာဉ်စာချ ပ်၏
အဖပခခံအချက်ကကီားမျာားပြစ်ဖ ကာင်ားသှိရှိပါသည်။

The facts stated in the proposal is really true and the owner knows that these facts are the basis of the contract.

