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NOTICE OF LOSS AND DAMAGE 

TO:  - MASTER OF VESSEL………….… 

  - SHIPOWNER’S AGENT 

  - PJICO 

Date: ………………… 

Dear sirs, 

We are regretted to advise that loss / damage was found in connection with the below 
mentioned shipment: 

B/L No.                Marks & No. Quantity / 
Weight 

Descriptions 

 

 

 

 

   

Shipped by ……………………………………………………………………………. 

From: ……………………                    on board the vessel: …………….………… 

consigned to us under the Bill of lading No. ………………….. 

and arrived at ………………          on ……………… 

DAMAGES: 

……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………..…………… 

We hereby declare that we reserve the right to file a claim with you for this loss, 
damage when the details and amount of the loss, damage are ascertained.  

In the other hand, we would like to request the representative of Ship agent / 
Shipowners to attend at the ……………...prt/our warehouse in ………………………. 
on ……………. 200…. at ……..hrs (LT) to carry out strictly the join survey for 
assessing actual damage extents on said damage consignment with parties concerned. 
In case, if your representative does attend the place mentioned above on time with any 
reason, it is naturally accpunted that you will accept survey results obtained by parties 
concerned. 

Please acknowledge this notice in writing. 

Yours faithfully, 

Received by For and behalf of 
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THÔNG BÁO TỔN THẤT 

KÍNH GỬI: - THUYỀN TRƯỞNG TÀU ………….… 

 - ĐẠI LÝ CHỦ TÀU  

  - CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO 

Ngày: ………………… 

 

Thưa quý vị,  

Chúng tôi xin thông báo đã phát hiện tổn thất xẩy ra đối với lô hàng dưới đây: 

B/L số Ký mã hiệu Số / Trọng lượng Mô tả hàng hoá 

 

 

 

 

   

 

Người gửi hàng:……………………………………………………………………….. 

Từ: ……………..……………              được vận chuyển trên tàu: ………… 

được gửi cho chúng tôi theo Vận đơn số . ………………..……………... 

đã đến ……… ………………          vào ngày …..……………… 

TỔN THẤT NHƯ SAU: 

……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………..…………… 

Chúng tôi xin tuyên bố rằng chúng tôi dành quyền khiếu nại với quý vị khi đã xác định 
được nguyên nhân và mức độ tổn thất.  

Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu đại diện của Chủ tàu / Đại lý tàu có mặt tại cảng ………… 
.. / kho chúng tôi  tại …………………………… vào lúc ….h…. ngày ………  để 
tham gia giám định đối tịch với các bên liên quan để xác định mức độ tổn thất. Nếu đại 
diện quý Công ty không có mặt đúng giờ tại thời gian và địa điểm nói trên thì phải 
chấp nhận kết quả giám định của các bên liên quan. 

Đề nghị xác nhận đã nhận được văn bản này. 

Trân trọng kính chào, 

Đã nhận Người thông báo 
 


