
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE POLICY

  กรมธรรมประกันภัยนี้ใหความคุมครอง ไมวาเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยูระหวางการใชงาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทํา

  การติดตั้งเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นกลับเขาไปใหม ซึ่งในกรณีใดก็ตามกรมธรรมนี้จะใหความคุมครองภายหลังจากการทดลองเครื่อง
  ความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม หรือเคลื่อนยายภายในสถานที่ดังระบุไวในตาราง หรือในระหวางการดําเนินงานดังกลาวขางตน หรือในระหวาง

  โดยสมบูรณและเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชงานไดโดยแทจริงแลวเทานั้น

  เงื่อนไขทั่วไป
  1. คํานิยาม : เพื่อใชในกรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.1 "บริษัท" หมายถึง ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  1.2 "ผูเอาประกันภัย" หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.4 "ขอมูล (Data)” หมายถึง ขอมูลที่สามารถอานไดโดยเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเก็บรักษาอยูนหนวยประมวลผลกลาง
  ของเครื่องคอมพิวเตอร (CPU)

  1.3 "ตาราง” หมายถึง ตารางกรมธรรมประกันภัยนี้

  ข้อยกเว้นทั่วไป
  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้.-

  การยึดอํานาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทําโดยเจตนาร้าย การกระทําอย่างปาเถื่อนโดยบุคคลใดหรือองคกรใด
  1. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ

  กฎอัยการศึก การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งทําลายโดยคําสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใดๆ
  ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาดหรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล การกระทําของขบวนการก่อการร้าย การประกาศ

  ของกัมมันตภาพรังสี

  ผู้แทนของผู้เอาประกันภัย

  2. ปฏิกิริยานิวเคลียร การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ หรือการปนเปื้อน

  3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือ

  และเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยนี้
  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ บริษัทสัญญาวาจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามขอกําหนด ขอจํากัด เงื่อนไข ขอยกเวน
  กรมธรรมประกันภัยนี้ ไดใหไวกับ บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา "บริษัท" และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  โดยเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย ตลอดจนขอแถลงเป็นลายลักษณอักษรอื่นๆ ซึ่งผูเอาประกันภัย ดังระบุนามไวในตาราง

  1.9 “เครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง เครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามที่ระบุในหนาตารางกรมธรรม
  แตละครั้ง และทุกครั้งที่ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.8 “ความรับผิดสวนแรก” หมายถึง จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมตอความเสียหาย
  อิเล็กทรอนิกสตกลงที่จะใหบริการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามสัญญาที่ไดกําหนดไว

  1.7 “ขอตกลงซอมบํารุงรักษา (Maintenance Agreement(s)" หมายถึง ขอตกลงที่ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายเครื่องอุปกรณ
  1.6 “ลักทรัพย” หมายถึง การเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเป็นเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต

  ประกอบของเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและผูใชสามารถถอดออกมาเปลี่ยนใชไดโดยงาย เชน เทป, ดิสค (Disk), เทปแมเหล็ก ฯลฯ
  1.5 “อุปกรณที่ใชเก็บบันทึกขอมูล (Data Media)” หมายถึง อุปกรณที่ใชในการเก็บบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งไมไดเป็นสวน

หนา 1/7



  บริษัทอาจจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญา
  ประกันภัยและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

  ผูเอาประกันภัยตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณีและดวยเหตุดวยผลในการป้องกันความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิด
  4. การใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันภัย

  และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการนั้น ตลอดจนขอแนะนําของผูผลิต โดยผูเอาประกันภัยเป็นผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
  5. การตรวจและการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของภัย

  ชี้แจงสาเหตุ และขอบเขตของการสูญเสียหรือความเสียหายนั้น
  6.2 กระทําทุกอยางภายในอํานาจของตน เพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหายลงใหนอยที่สุดเทาที่จะกระทําได
  6.3 รักษาชิ้นสวนที่เสียหายหรือบกพรองไว เพื่อการตรวจสอบของบริษัทหรือผูสํารวจความเสียหายของบริษัท
  6.4 จัดสงบรรดารายละเอียดและเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายตามที่บริษัทตองการ เพื่อประกอบการ

  พิจารณาคาสินไหมทดแทน

  ไมวาในกรณีใดผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายภายในกําหนด 15 วัน นับจากวันที่ที่เกิด
  การสูญเสียหรือเสียหายดังกลาว เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุจําเป็นอันสมควร จึงไมอาจแจงใหบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไวขางตน

   6.5 ในกรณีที่ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพยใหแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยทันที

  5.1 บริษัทมีสิทธิที่จะเขาไปตรวจทรัพยสินที่เอาประกันภัยในเวลาใดก็ไดตามความเหมาะสม และผูเอาประกันภัยจะตองใหความรวมมือ
  ใหรายละเอียดและขอเท็จจริงแกบริษัทเทาที่จําเป็นในการประเมินการเสี่ยงภัย

  ไมชักชา และตองใชความระมัดระวังเพิ่มขึ้นตามความจําเป็น เพื่อใหการเดินเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เอาประกันภัยไวเป็นไปอยางปลอดภัย
  5.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของภัยที่เอาประกันภัยไว ผูเอาประกันภัยตองแจงใหบริษัททราบเป็นลายลักษณอักษรโดย

  5.3 ผูเอาประกันภัยจะตองไมกระทําการใดๆ ตอทรัพยสินอันจะทําใหการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น นอกจากจะไดรับการยินยอมเป็นลายลักษณ
  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ขอบเขตของความคุมครองและเบี้ยประกันภัยจะตองปรับใหมตามความจําเป็น

  6. การแจ้งและการปฏิบัติเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  6.1 เมื่อทราบวาไดมีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้น ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา จากนั้นตองแจงเป็นลายลักษณอักษร

  อักษรจากบริษัท มิฉะนั้นกรมธรรมประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

  ในกรณีที่เกิดเหตุซึ่งอาจเป็นผลใหมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยตองปฏิบัติดังตอไปนี้

  3. เงื่อนไขบังคับก่อน
  ในสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและไดออกบันทึกสลักหลังแนบไวกับกรมธรรมประกันภัยนี้หรือในเอกสารแนบทายแลวจึงจะสมบูรณ

  กรมธรรมประกันภัยนี้รวมทั้งหมวดความคุมครองและเอกสารแนบทาย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ
  2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย

  7. การรับช่วงสิทธิ
  โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท
  รายการที่เรียกรองคาสินไหมทดแทนตอไป โดยมิไดทําการซอมจนเสร็จ หรือเมื่อผูเอาประกันภัยทําการซอมแซมทรัพยสินนั้นชั่วคราว
  ของบริษัท ความรับผิดของบริษัทตอทรัพยสินแตละรายการภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผูเอาประกันภัยยังคงใชทรัพยสิน
  ขอเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหาย โดยไมตองรอความยินยอม
  หรือความสูญเสียกอนดําเนินการซอม หรือเปลี่ยนแปลง หากผูแทนของบริษัทมิไดเขาตรวจสอบภายในกําหนด 14 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
  ซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกิดความเสียหายเล็กนอยได ในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ จะตองใหผูแทนของบริษัทมีโอกาสตรวจสอบความเสียหาย
  ได แตไดแจงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว เมื่อผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบตามเงื่อนไขดังกลาวขางตนแลว ผูเอาประกันภัยอาจ

  ไมวากอนหรือหลังการรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการเรียกรองคาเสียหายคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
  โดยคาใชจายของบริษัท ผูเอาประกันภัยจะตองกระทําทุกสิ่งทุกอยางเทาที่จําเป็นหรือเทาที่บริษัทจะเรียกรองใหทําตามสมควร

  8. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

  ประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและ
  ใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอบังคับกรมการประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
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  ตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  10. การเฉลี่ยความเสียหาย

  เองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะรวมชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงิน
  ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏวาทรัพยสินรายเดียวกันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่น ไมวาโดยผูเอาประกันภัย

  เอาประกันภัยทั้งสิ้น และไมเกินกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยไวดวย
  11. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

  12. ความรับผิดส่วนแรก
  ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองตอความสูญเสียหรือความเสียหายสวนแรกแตละครั้งในทุกหมวด ตามที่ระบุไวในตาราง

  11.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ไดดวยการบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียน
  ถึงผูเอาประกันภัย ตามที่อยูครั้งสุดทายที่แจงใหบริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัย

  11.2 ผูเอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยนี้ได โดยแจงใหบริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิไดรับเบี้ยประกันภัยคืน
  สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน

  หลังจากหัก เบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัยนี้ไดใชบังคับมาแลวออก โดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  หรือผูเอาประกัน ภัยหรือบุคคลที่มีอํานาจทําการแทนผูเอาประกันภัยใชวิธีการหรือเครื่องมือกระทําการฉอฉลเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
  กรมธรรมประกันภัยนี้กระทําโดยเจตนาที่จะฉอฉลหรือมีการแสดงขอความอันเป็นเท็จ หรือมีการใชหลักฐานเท็จประกอบการเรียกรอง

  บริษัทจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ หากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใต
  9. การฉ้อฉล

  แตละครั้ง ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเองสําหรับความเสียหายสวนแรกสูงสุดรายการเดียวเทานั้น
  สําหรับทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตสัญญาคุมครองในหมวดที่ 1 หากมีรายการความเสียหายเกินกวา 1 รายการ ในความเสียหาย

  กรมธรรมประกันภัย

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย เก็บร้อยละ /

เกิน/เดือน ไม่เกิน/เดือน ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

- 1 15
1 2 25
2 3 35
3 4 45
4 5 55
5 6 65

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย เก็บร้อยละ /

เกิน/เดือน ไม่เกิน/เดือน ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

6 7 75
7 8 80
8 9 85
9 10 90
10 11 95
11 12 100
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  และที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกลาวทําใหจําเป็นตองซอมแซมหรือเปลี่ยนทรัพยสิน
  หรือสวนหนึ่งสวนใดของทรัพยสินที่เอาประกันภัย บริษัทจะรับผิดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยเป็นเงินสด หรือซอมแซม หรือจัดหา

  แตละรายการและไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
  ทดแทน (ตามแตบริษัทจะเห็นสมควร) ตามจํานวนที่สูญเสียหรือเสียหายจริงของทรัพยสินนั้น ทั้งนี้ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสิน

  ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 1

  5. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มีอยู่แล้วซึ่งผู้เอาประกันภัย
  หรือตัวแทนทราบดี ตั้งแต่เริ่มเอาประกันภัย ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องดังกล่าวบริษัทจะทราบหรือไม่ก็ตาม

  6. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือสืบเนื่องจากการหยุดชะงักของระบบแก๊ส ประปา หรือไฟฟ้า
  7.ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลต่อเนื่องโดยตรงจากการเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานติดต่อกัน (เช่น การสึกหรอ การโค้งงอ

  การสึกกร่อน การผุกร่อน การจับพอกเกรอะกรัง) หรือการเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ

  หรือเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เอาประกันภัย
  9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงรักษาทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามปกติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ในการซ่อม

   8. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อขัดข้องในการทํางานของเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เว้นแต่ข้อขัดข้องดังกล่าวจะเกิดจากความสูญเสีย

  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองหรือไม่รวมถึง
  1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของหลอดไฟ วาลว หลอดแก้ว ผ้าหมึก ฟิวส ซิล สายพาน ลวด สายไฟ โซ่ ลูกกลิ้งยาง เครื่องมือที่

  หล่อลื่น เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ)
  สับเปลี่ยนได้ ลูกกลิ้งพิมพลาย วัตถุทําด้วยแก้ว ดินเผา กระเบื้อง หรือเซรามิค ตะแกรงหรือผ้ากรอง หรือสิ่งที่ช่วยในการทํางาน (เช่น น้ํามัน

  อย่างไรก็ตามความสูญเสียหรือความเสียหายของชิ้นส่วนที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ในกรณีที่ความสูญเสีย
  2. รอยตําหนิ รอยขีดข่วน แผลถลอกบนพื้นผิวที่ทาสี ขัดเงาหรือเคลือบ

  3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือสืบเนื่องจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ (Tsunami) ไต้ฝุน ไซโคลน

  4. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการลักทรัพยที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

  หรือความเสียหายของทรัพยสินนั้นเกิดจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  เฮอริเคน ทอรนาโด

  ตามรายการที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
  เป็นที่ตกลงวา ในระหวางเวลาประกันภัยถาเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

  ความคุมครอง
  หมวดที่ 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายตอเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Material Damage)

  ขอกําหนดที่ 1 จํานวนเงินเอาประกันภัย
  ขอกําหนดเฉพาะหมวดที่ 1

  12. ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) หรือความรับผิดใดๆ
  หรือตามสัญญาเช่า หรือข้อตกลงซ่อมบํารุง

  11. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เช่ามา ซึ่งเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
  10. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายทรัพยสินที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายหรือตามข้อสัญญา

  บํารุงรักษาดังกล่าวด้วย

  เทาเทียมกันที่จะนํามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งคาขนสง คาธรรมเนียม คาภาษีศุลกากร (หากมี) และคาติดตั้ง ถาจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวา
  จํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้จะตองเป็นจํานวนเทากับมูลคาของใหม ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพ

  ราคาของทรัพยสินในสภาพใหมดังกลาว จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใชให ตองเป็นไปตามอัตราสวนของจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
  ไวกับราคาของทรัพยสินในสภาพใหม หากมีการประกันภัยมากกวา 1 รายการจะตองใชบังคับโดยเงื่อนไขนี้ โดยแยกพิจารณาเป็นแตละรายการ
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  เอาประกันภัยแลว ถาการซอมแซมนี้กระทําในโรงซอมของผูเอาประกันภัยเอง บริษัทจะจายคาวัสดุและคาแรงที่ไดมีขึ้นเพื่อการซอมแซมรวมทั้ง
  จํานวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล สําหรับคาใชจายการดําเนินงานของโรงซอม ทั้งนี้ มิใหหักคาเสื่อมสําหรับชิ้นสวนที่เปลี่ยนใหม แตใหนําคา

  ถาคาซอมแซมดังไดระบุไวขางตนเทากับหรือเกินกวามูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยในสภาพที่เป็นอยูเดิมในขณะเกิด
  ของซากมาคํานวณดวย

  ความเสียหาย การจายคาสินไหมทดแทนใหถือตามหลักการใน ขอ ข. ขางลางนี้
  ข.  ในกรณีที่เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง บริษัทจะจายตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยูเดิม

  คาใชจายในการแกไขดัดแปลง เพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงใหมจะไมไดรับการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้
  คาใชจายในการซอมแซมชั่วคราวบริษัทจะชดใชให ถาคาใชจายนั้นเป็นสวนหนึ่งของคาซอมของงานซอมทั้งหมด และไมทําใหคาซอม

  ทั้งหมดสูงขึ้นไปกวาเดิม
  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อผูเอาประกันภัยไดนําใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่จําเป็นมาแสดงใหเป็นที่พอใจวา การซอม

  ไดเกิดขึ้นจริง และไดมีการนําเอาทรัพยสินมาเปลี่ยนใหจริง

  หมวดที่ 2   อุปกรณที่ใชเก็บบันทึกขอมูล ซึ่งไมอยูในตัวคอมพิวเตอร (External Data Media)
  ความคุมครอง

  ในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งคาขนสงตามปกติ คาติดตั้งและคาภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา คาใชจายเหลานี้ไดรวมอยูใน
  จํานวนเงินเอาประกันภัยแลว การคํานวณมูลคาที่แทจริงนี้ ใหหักคาเสื่อมที่แทจริงออกจากคาการเปลี่ยนทดแทนทรัพยสินนั้น นอกจากนี้บริษัท

  หรือเสียหายตามรายการนี้จะไมไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ตอไป และรายละเอียดของทรัพยสินที่นํามาเปลี่ยนใหมทั้งหมด
  จะชดใชคาใชจายตามปกติสําหรับการถอดถอนทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่ถูกทําลาย แตจะนําคาของซากมาคํานวณดวยและทรัพยสินที่สูญหาย

  สําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย
  จะตองระบุใหชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยดวย

  ใหเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยเดิม

  ในวันหยุดหรือคาขนสงดวน เฉพาะกรณีที่ไดมีการตกลงเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น

  นี้ จํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปแลว เวนแตจะมีการเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย

  ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้จะรวมถึงคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดจากการทํางานลวงเวลา การทํางานกลางคืน การทํางาน

  คาขนสงตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซอม คาภาษีศุลกากรและคาธรรมเนียม (หากมี) เพียงเทาที่คาใชจายเหลานี้ไดรวมอยูในจํานวนเงิน
  ใหกลับคืนใชงานไดในสภาพที่เป็นอยูเดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งคาถอดถอนและคาติดตั้งใหมซึ่งไดมีขึ้นเพื่อการซอมแซมนั้น รวมทั้ง

  ก.  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซอมแซมได บริษัทจะจายคาใชจายเทาที่จําเป็นเพื่อซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่เสียหาย
  ขอกําหนดที่ 2 การชดใชคาสินไหมทดแทน

  ตามคําแนะนําของผูผลิต
  ความคุมครองนี้ จะมีผลบังคับตอเมื่ออุปกรณที่ใชเก็บบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นถูกเก็บอยูในสถานที่ที่เอาประกันภัยและจัดเก็บ

  ในหนาตารางกรมธรรม
  เอาประกันภัยและไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในแตละขอซึ่งรวมแลวไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมด ตามที่ระบุไว
  ในหมวดที่ 1 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
  ที่บันทึกอยูภายในอุปกรณนั้น ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย หากเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไดรับความคุมครอง

  เป็นที่ตกลงวา บริษัทจะใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณที่ใชเพื่อเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งขอมูล

  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองหรือไม่รวมถึง
  ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 2

  1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในการทําโปรแกรมหรือคําสั่ง การพิมพข้อมูล การตั้งชื่อหรือการเพิ่มเติมเข้าไป และการทําลาย
  อุปกรณที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลหรือการลบทิ้งข้อมูลโดยไม่เจตนา และการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสนามแม่เหล็กและไวรัสคอมพิวเตอร

  2. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
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  ขอกําหนดที่ 2 การชดใชคาสินไหมทดแทน
  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับคาใชจายใดๆ ที่ผูเอาประกันภัยพิสูจนไดวา ไดเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่

  เดียวกับที่เป็นอยูในขณะกอนเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย และจําเป็นในการทําใหการประมวลผลขอมูลดําเนินตอไปในสภาพปกติ
  เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยคาใชจายนี้เป็นคาใชจายแทจริงในการทําใหอุปกรณเพื่อใชเก็บบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส กลับคืนสูสภาพ

  หากไมมีความจําเป็นที่จะตองสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาใหมหรือผูเอาประกันภัยมิไดทําการสรางขอมูลขึ้นใหมภายในเวลา
  12 เดือน นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย บริษัทจะชดใชใหเฉพาะคาใชจายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณเก็บบันทึกขอมูล

  เป็นจํานวนเงินไมเกินคาใชจายตอวันตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย และไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งหมดของระยะเวลา
  ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขวา

  1.   เครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จะนํามาทดแทนนั้นตองไมใชเครื่องที่อยูในความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้
  2.   การทํางานหยุดชะงักไปในระหวางระยะเวลาประกันภัยตามที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่เกิดจากหรือสืบเนื่องมาจาก
  1. ข้อกําหนดหรือข้อบังคับที่ออกโดยเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใดๆ เกี่ยวกับการสร้างขึ้นใหม่หรือการปฏิบัติงาน

   ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 3

  อิเล็กทรอนิกสที่สูญเสียหรือไดรับความเสียหายดวยอุปกรณอันใหม
  สําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยูนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  ใหเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัยเดิม
  จํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปแลว เวนแตจะมีการเพิ่มจํานวนเงิน เอาประกันภัย

  หมวดที่ 3   คาใชจายการทํางานที่เพิ่มขึ้น

  เป็นที่ตกลงวา ถาทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยภายใตความคุมครองในหมวดที่ 1 ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย เป็นเหตุใหการ

  แกผูเอาประกันภัย สําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการใชเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํามาทดแทนเครื่องที่ไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย

  ความคุมครอง

  ทํางานของเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตองหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงหรือบางสวน บริษัทจะชดใชให

  เพื่อเก็บบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จะตองซื้อในราคาใหมและคาจัดทําขอมูลที่สูญหายไป
  กรมธรรมประกันภัยนี้บังคับใหจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัยตองเทากับราคาของอุปกรณที่ใช

  ขอกําหนดที่ 1 จํานวนเงินเอาประกันภัย
  ขอกําหนดเฉพาะหมวดที่ 2

  ตองเทากับจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยพึงจายเพิ่มในชวงระยะเวลา 12 เดือนที่ไดเชาเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพเทาเทียม
  1. สําหรับคาเชาเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อมาทํางานแทนจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม

  ขอกําหนดที่ 1 จํานวนเงินเอาประกันภัย
  ขอกําหนดเฉพาะหมวดที่ 3

  หรือความเสียหาย
  2. การขาดแคลนทุนทรัพยของผู้เอาประกันภัยที่จะใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ได้รับความสูญเสีย

  ของเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เอาประกันภัย

  ดังระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย
  กับเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไดเอาประกันภัยไวมาทดแทน โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามที่ตกลงกันไวตอวันและตอเดือน

  2. คาจางบุคลากรและการขนสงหากมีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับคาจางบุคลากรและคาขนสงไวในตารางกรมธรรม
  ประกันภัย บริษัทฯ จะชดใชใหกับผูเอาประกันภัย สําหรับคาจางบุคลากรและคาขนสงวัสดุตามความเสียหายจริง แตไมเกินจํานวนเงิน
  เอาประกันภัยที่ระบุไวนั้น
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  บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัย  ดวยวิธีการคํานวณดังตอไปนี้

  C = S - R * ( N - D )
N

  C          =   จํานวนคาสินไหมทดแทนที่จะไดรับการชดใช
  S          =   ผลรวมของคาใชจายที่แทจริงในการทํางานที่เพิ่มขึ้นในแตละวันนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย

 ทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปแลวเวนแตจะมีการเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยใหกลับเทาจํานวนเดิม

  R          =   สวนลดใด ๆ ที่ผูเอาประกันภัยไดรับ
  N          =   จํานวนวันความเสียหายที่แทจริงแตไมเกินระยะเวลาชดใชสูงสุดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

  หมายเหตุ : คาเฉลี่ยของ S/N ที่คํานวณไดจะตองไมสูงเกินกวาจํานวนจํากัดความรับผิดตอวันที่ผูเอาประกันภัยไดซื้อความคุมครองไว
  D          =   จํานวนวันความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิด

  ในกรณีที่สวนเฉลี่ยที่คํานวณไดสูงกวาจํานวนจํากัดความรับผิดตอวันดังที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมประกันภัยใหถือวา

  บรรดาสวนลดใดๆ ที่ผูเอาประกันภัยไดรับ บริษัทจะนํามาประกอบการคํานวณคาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะตองจายใหแก

  สําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู จํานวนเงินเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้จะลดลงเทากับจํานวนเงินคาสินไหม

  ผูเอาประกันภัยเป็น ผูรับประกันภัยไวเองในสวนที่แตกตาง

  ผูเอาประกันภัยนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

  ที่จะไดรับการชดใชเริ่มตนทันทีที่ใชเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํามาทดแทน ทั้งนี้ไมเกินระยะเวลาที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
  เป็นคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและมีความจําเป็นตองใชเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาทดแทน การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหาย

  ในกรณีที่เครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาคาใชจายดังกลาว
  ขอกําหนดที่ 2 การชดใชคาสินไหมทดแทน
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