
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ออกภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยผู้รับประกันภัยเดียวกัน
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

 หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป
1 คําจํากัดความ

      เว้นแตจะกําหนดไว้เปนอยางอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

คําวา “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อกําหนด (ข้อกําหนดความคุ้มครอง
เฉพาะ) เอกสารแนบท้าย ข้อรับรอง ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแสดงราย
ละเอียดการประกันภัย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน ถ้อยคําและคํา
บรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในสวนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม

คําวา “บริษัท” หมายความถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

คําวา “ผู้เอาประกันภัย” หมายความถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเปนผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

คําวา “สถานที่เอาประกันภัย” หมายความถึง สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

คําวา “ความเสียหาย” หมายความถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้นแกทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยสําหรับทรัพย์สิน

คําวา “ความเสียหายจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจ”

หมายความถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจหรือจากการได้รับผลกระทบตอ
ธุรกิจที่ดําเนินอยู อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพย์สินทีผู่้เอา
ประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย

คําวา “ความเสียหายส่วนแรก” หมายความถึง จํานวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตอความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจแตละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้คา
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

คําวา “ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง” หมายความถึง ระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ตกลงวาในชวงเวลาดังกลาวบริษัทไมต้องชดใช้คาสินไหมทดแทน

คําวา “ข้อรับรอง” หมายความถึง ข้อตกลงระหวางผู้เอาประกันภัยและบริษัทวาแตละฝ่ายจะปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งนี้ ข้อ
รับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย

2 การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย
     การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัททั้งนี้ บริษัทจะได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้
เพื่อเปนหลักฐาน

3 การบรรยายคลาดเคลื่อน
     ถ้าผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนผู้เอาประกันภัยได้มีการบรรยายคลาดเคลื่อน การแถลงข้อความเท็จ หรือละเว้นการ
แถลงข้อเท็จจริงในสาระสําคัญแหงธุรกิจ หรือสถานที่เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งการประกันภัยนี้ได้อ้างอิงถึง หรือได้มีการให้
ข้อมูลอันเปนเท็จ ที่เปนสาระสําคัญทีบ่ริษัทจําเปนต้องรู้เพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย อันอาจเปนเหตุให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมยอม
ทําสัญญา บริษัทไมต้องรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เฉพาะความเสียหายตอรายการที่ได้มีการบรรยายคลาดเคลื่อน การแถลงข้อความเท็จ 
หรือการละเว้นไมแถลงข้อเท็จจริง ดังกลาวข้างต้น
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4 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
         4.1      บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกลาวลวงหน้าเปนลายลักษณ์อักษรไมน้อยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยูครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามสวน
         4.2      ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเปนลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลัง
จากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังนี้

อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาการประกันภัยที่มีกําหนดอายุสัญญาต่ํากวา 1 ปนั้นต้องถือตามอัตราเบี้ยประกันภัยดังตอไปนี้ :-

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย เบี้ยร้อยละ/

เกิน/เดือน ไมเกิน/เดือน ของเบี้ยประกันภัยเต็มป

- 1 15

1 2 25

2 3 35

3 4 45

4 5 55

5 6 65

6 7 75

7 8 80

8 9 85

9 10 90

10 11 95

11 12 100

5  การฉ้อฉล
         บริษัทจะไมรับผิดชดใช้คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจภายใตก้รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หากการเรียกร้องคา
สินไหมทดแทนภายใตก้รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กระทําโดยเจตนาที่จะฉ้อฉลหรือมีการแสดงข้อความอันเปนเท็จ หรือมีการใช้หลักฐานเท็จประกอบการ
เรียกร้อง หรือผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่มีอํานาจทําการแทนผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระทําการฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

6 การรับช่วงสิทธิ
         ผู้เอาประกันภัยต้องกระทําทุกอยางเทาที่จําเปน หรือเทาทีบ่ริษัทเรียกร้องให้กระทําตามสมควร โดยคาใช้จายของบริษัทในการทีบ่ริษัทจะเข้ารับชวง
สิทธิจากผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องคาชดเชยหรือคาทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ไมวาการกระทําดังกลาวนั้นจะกอนหรือหลังที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคาสิน
ไหมทดแทนจากบริษัท
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7 การเฉลี่ยความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
         หากขณะเกิดความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้มีการเอาประกันภัยไว้ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นซึ่งมีผลบังคับอยู ไมวาจะเปนการเอาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยหรือโดยบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะรวมชดใช้คาสินไหมทด
แทนให้ไมเกินกวาสวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิด รวมของทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แตไมเกินกวาจํานวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัย
กอน-หลัง ขึ้นเปนข้ออ้างในการเข้ารวมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจดังกลาว

8 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
         ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหวางผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท
 และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาด้วยอนุญาโตตุลาการ

9 การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย
         ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เปนอันระงับไปทันทีเมื่อ : -

9.1  ธุรกิจนั้นเลิกกิจการหรืออยูในระหวางการชําระบัญชีหรืออยูระหวางการพิทักษ์ทรัพย์ หรือหยุดดําเนินการอยางถาวร
9.2  สวนได้เสียของผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุใดๆ นอกเหนือจากการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือ
9.3  การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับธุรกิจหรือ สถานที่เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินที่อยูในสถานที่เอาประกันภัยนั้นอัน

ทําให้ความเสี่ยงตอความเสียหายเพิ่มขึ้น
9.4 ผู้เอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกําหนด 60 วัน นับแตวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ใหก้รมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ

นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทจะต้องเคยมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยกอนวันครบกําหนดดังกลาว ไมน้อย
กวา 7 วัน

ข้อ 9.1 ถึง 9.3  จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งใหบ้ริษัททราบกอนเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัย
ตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

10 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
         ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทราบวามีเหตุการณ์ที่กอให้เกิดสิทธิหรืออาจกอให้เกิดสิทธิเรียกร้องคาสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

         10.1 ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมชักช้า
         10.2 ต้องปฏิบัติหรืออนุญาตให้มีการกระทําการใดๆ เพื่อตรวจสอบและบรรเทาการหยุดชะงักหรือผลกระทบในการดําเนินธุรกิจหรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายโดย ถือเสมือนหนึ่งไมมีการเอาประกันภัย และต้องมีจุดประสงค์ในการดําเนินธุรกิจตอหลังจากเกิดความเสียหาย
                     10.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องสงมอบรายละเอียดของความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจเปนลายลักษณ์อักษรพร้อมกับราย
ละเอียดของการเอาประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ซึ่งคุ้มครองทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางสวนที่  ผู้เอาประกันภัยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย 
หรือคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการชดใช้คา
สินไหมทดแทนหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทขยายให้โดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ด้วยคาใช้จายของผู้เอาประกันภัยเอง

         10.4 ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหรือจัดหาและสงมอบให้แกบริษัทเทาที่บริษัทต้องการตามสมควร ซึ่งบรรดารายละเอียดตางๆ เอกสารทาง
บัญชี เอกสารทางธุรกิจ ใบสําคัญจาย ใบกํากับภาษี งบดุลและข้อมูลอันเกี่ยวกับการเรียกร้องคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ โดยคาใช้จายของผู้เอาประกันภัยเอง

         10.5 การไมดําเนินการภายในกําหนดดังกลาวจะไมทําให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้วามีสาเหตุอันสมควร ที่ไมสามารถ
เรียกร้องได้ภายในกําหนดและได้ทําการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได้แล้ว

11 การปฏิบัติตามข้อรับรอง
         ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้หากผู้เอาประกันภัยไมปฏิบัติตามข้อรับรอง
12 การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย
         กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาเบี้ย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
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13 การใช้ความระมัดระวังตามควร
         ผู้เอาประกันภัยจะต้องดูแลรักษา รวมทั้งซอมบํารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยูในสภาพที่เหมาะสมและใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

14 เงื่อนไขว่าด้วยจํานวนเงินเอาประกันภัย
         ในกรณีที่ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดน้อยกว่า 12 เดือน ให้ใช้จํานวนเงินเอาประกันภัย 12 เดือนโดยคํานวณเบี้ยประกันภัย
ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน
 หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง
         ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกําหนด ข้อกําหนดความคุ้มครองเฉพาะ ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแหงกรมธรรม์ประกัน
ภัยและเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชําระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองสําหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและมิได้มีการระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ณ เวลาใดใน
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และเปนผลให้ธุรกิจที่ดําเนินอยูโดยผู้เอาประกันภัย ณ สถานที่เอาประกันภัยหยุด
ชะงักลงหรือได้รับผลกระทบ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนให้แกผู้เอาประกันภัยแตละรายการที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า
 1.  ในขณะที่เกิดความเสียหาย จะต้องมีการเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีผลบังคับอยูซึ่งคุ้มครองสวนได้เสียของผู้
เอาประกันภัยในทรัพย์สิน ณ สถานที่เอาประกันภัยตอความเสียหายนั้น และ
   1.1    บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยทรัพย์สินดังกลาวนั้น ได้ชดใช้คาสินไหมทดแทนหรือได้ยอมรับที่จะชดใช้คาสินไหมทดแทนตอความเสียหายของ
ทรัพย์สินดังกลาวนั้นแล้ว หรือ
   1.2   การชดใช้คาสินไหมทดแทนหรือการยอมรับที่จะชดใช้คาสินไหมทดแทนตอความเสียหายของทรัพย์สินดังกลาวนั้นควรจะเกิดขึ้น เพียงแตมิได้มีการ
ชดใช้เนื่องจากความเสียหายมีจํานวนเงินน้อยกวาจํานวนเงินความเสียหายสวนแรกที่กําหนดไว้
 2.  ไมวาในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จะต้องไมเกิน
   2.1    จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นหรือจํานวนเงินเอาประกันภัยตามแตละรายการ ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ณ เวลาเกิดความเสียหาย
   2.2 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทที่กลาวมาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

 หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น
 ก       สาเหตุของความเสียหายที่ไมได้รับความคุ้มครอง

 1        กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไมคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเปนผลมาจากความเสียหาย อันเกิดจาก
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   1.1 ความผิดพลาดหรือความบกพรองจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝมือแรงงาน
   1.2 การเสื่อมสภาพหรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ
   1.3 การหยุดชะงักของระบบการจายน้ํา ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพรองของระบบกําจัดของเสียที่เข้าไปสูหรือออกจากสถานที่เอาประกัน
ภัย
   อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดตอความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเกิดจากความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.1 ถึง 1.3 ถ้าหากความ
เสียหายที่ติดตามมานั้นเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
   1.4 การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง กําแพง รั้ว
   1.5 การกัดกรอนหรือการผุกรอน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบูดเนา การขึ้นรา การหดตัว การระเหยหรือการ
ระเหิด การสูญเสียน้ําหนัก มลพิษ หรือมลภาวะ การปนเปอน การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบสสาร หรือผิววัตถุ การทําปฏิกิริยาของแสง การ
กัดแทะของแมลงหรือสัตว์ การเปนตําหนิ การขีดขวนผิววัตถุ อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดตอความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเกิดจากความ
เสียหายตามข้อ 1.4 และ 1.5 หากเปนผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกลาว อันเกิด
จากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
   1.6 การลักทรัพย์ เว้นแตเปนการลักทรัพย์จากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้นด้วยการใช้กําลังอยางรุนแรงและทําให้เกิดรองรอยความ
เสียหายที่เห็นได้อยางชัดเจนตอตัวอาคาร
   1.7 การกระทําอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไมซื่อสัตย์ตอ ผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
   1.8 การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจํานวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายในการรับหรือสงมอบวัสดุ
ไมครบจํานวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี
   1.9 การร้าว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อนเกินขนาดของหม้อกําเนิดไอน้ํา อุปกรณ์หรือทอประหยัดเชื้อเพลิง (Economisers) หรือถังเก็บ
ความดัน หลอดหรือทอ หรือการรั่วไหลของชิ้นสวนปลอยความดันหรือระบายไอน้ําหรือความบกพรองของรอยเชื่อม  ของหม้อกําเนิดไอน้ํา
   1.10 การชํารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
   1.11 การเออล้น การปลอย การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ํา หรืออุปกรณ์ หรือทอในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างวางเปลาหรือมิได้ใช้งาน
   อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดตอความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเกิดจากความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.6 ถึง 1.11 ถ้าหากความ
เสียหายที่ติดตามมานั้นเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือ ความเสียหายตามข้อ 1.6 ถึง 1.11 นั้นเปนผลโดยตรงจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกลาวอันเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้
   1.12 การเซาะหรือพังทลายของชายฝงทะเลหรือแมน้ําลําคลอง 
   1.13 การยุบตัว การโกงตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
   1.14 การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง
   1.15 ลม ฝน ลูกเห็บ น้ําค้างแข็ง หิมะ น้ําทวม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายตอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูกลางแจ้งหรือที่เก็บอยูในอาคารโปรงหรือ
อาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโลง หรือตอรั้ว หรือประตูรั้ว
   1.16การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลาย

 2        กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไมคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเปนผลมาจากความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจาก
   2.1การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทําการแทน หรือในนามของผู้เอาประกันภัย
   2.2 การหยุดทํางาน การลาช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายตอเนื่องหรือความเสียหายโดยอ้อมไมวาลักษณะใดๆ ก็ตาม
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 3        กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไมคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเปนผลมาจากความเสียหายไมวาจะเปนผลโดยตรงหรือโดย
อ้อม จากหรือเปนผลสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังตอไปนี้
   3.1      สงคราม (ไมวาจะได้มีการประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน การกระทําของศัตรูตางชาติ  การกระทําอันเปนปฏิปกษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยง

สงคราม สงครามกลางเมือง
   3.2     การกบฎ การปฏิวัติ การกอรัฐประหาร การยึดอํานาจการปกครอง การชวงชิงอํานาจ การแข็งข้อ หรือการกอการกําเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ
   3.3     การกระทําการกอการร้าย ทั้งนี้การกระทําการกอการร้าย ให้หมายความรวมถึง การกระทําหรือการกระทําอยางตอเนื่องกัน ที่ใช้กําลังหรือความ

รุนแรง หรือมีการขมขูวาจะใช้กําลังหรือความรุนแรงโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ไมวาจะเปนการกระทําเพียงลําพัง หรือการกระทําการแทน หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทําเพื่อ

          ก    ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
          ข    ต้องการสงผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
   3.4      การกอวินาศกรรม ซึ่งการกอวินาศกรรม หมายความวา การกระทําที่มุงร้ายหรือมุงทําลาย ที่จะขัดขวางการดําเนินการทางการค้าและการบริการ

ตามปกติวิสัย หรือหนวงเหนี่ยวการติดตอสื่อสาร ซึ่งได้กระทําเพื่อ
         3.ก  ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
         3.ข  ต้องการสงผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
   3.5      การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทํางาน หรือการกอความไมสงบของประชาชน รวมทั้งการกดดัน ตอต้าน หรือควบคุม 

รัฐบาล หรือทําให้สาธารณชน หรือสวนหนึ่งสวนใดของสาธารณชนตกอยูในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว ซึ่งได้กระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธิ
นิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน

   3.6     การสูญเสียการครอบครองไมวาโดยถาวร หรือชั่วคราว เนื่องจากการริบทรัพย์ การโอน ทรัพย์สินเปนของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การ
ยึดหนวงทรัพย์ การกักไว้ การทําลายทรัพย์ หรือเปนผลใดๆ มาจากคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
กฎหมายในการเพิกถอนสิทธผิู้เอาประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ

   3.7     การสูญเสียการครอบครองอาคารไมวาโดยถาวร หรือชั่วคราว จากการเข้าครอบครองที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ ทั้งนี้ บริษัทยังต้องรับผิด
ตอผู้เอาประกันภัยสําหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเปนผลมาจากความเสียหายตอทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองและมิได้มีการระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งเกิดขึ้นกอนการสูญเสียการครอบครองตามข้อ 3.6 และ 3.7 การ 
ประกันภัยนี้ไมคุ้มครองความเสียหายหรือคาใช้จายใดๆ ไมวาจะเปนเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เปนผลมาจาก หรือ มีสวนเกี่ยวเนื่องกับการกระทําใดๆ ที่
ต้องกระทําขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปราบปราม หรือบรรเทาการกระทํา ไมวาจะเปนรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 3.1-3.7

 4       กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไมคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเปนผลมาจากความเสียหายไมวาจะเปนผลโดยตรงหรือโดยอ้อม
อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเปนผลเนื่องจาก หรือมีสวนมาจาก

   4.1     อาวุธนิวเคลียร์
   4.2     ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปอนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผรังสีของกัมมันตภาพรังสี

ข       กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไมคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจที่เกิดจากความเสียหายตอทรัพย์สินดังตอไปนี้
         ข.a.i.1       กระจกที่ติดตั้งถาวร
         ข.a.i.2       กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินออน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกงาย
         ข.a.i.3       อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)
      ข้อยกเว้นตามข้อ 1 ถึง 3 จะไมนํามาใช้บังคับสําหรับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผา ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปิดกั้นการเข้าทํางาน การกระทําของบุคคลอื่นที่ เข้ารวมในการกอความไมสงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระทําด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยาน
พาหนะหรือสัตว์ ภัยแผนดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม การเออล้น การปลอย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ําหรืออุปกรณ์ตางๆ

 4       ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์

 5       เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผนบันทึกข้อมูล แบบจําลอง แมพิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เชน พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลาย
ผ้า ฯลฯ)
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 6        วัตถุระเบิด
         ข้อยกเว้นข้อ 4 ถึง 6 จะได้รับความคุ้มครองหากได้มีการระบุเฉพาะไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินฉบับนี้

 7        ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสําหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแตงทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ํา อากาศยาน ยาน
อวกาศ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 8        ทรัพย์สินที่อยูในระหวางการขนสง แตไมรวมถึงการเคลื่อนย้าย ภายในอาคารหรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน

 9        ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยูในระหวางการรื้อถอน การกอสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

 10        ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแตง ทอระบายน้ํา หรืออุโมงค์สงน้ํา) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบิน รางรถไฟ เขื่อน อางเก็บน้ํา คลอง แทนขุดเจาะ 
หลุมขุดเจาะ บอน้ํา ทอสง อุโมงค์ สะพาน อูเรือ ทาจอดหรือเทียบเรือทุกประเภท  ทรัพย์สินที่อยูในเหมือง ทรัพย์สินที่อยูใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยูนอกชายฝง

 11        ปศุสัตว์ พืชไร หรือต้นไม้

 12        ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการผลิต

 13        เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหวางการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้ง (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม) ซึ่งได้รับความเสีย
หายโดยตรงจากการกระทําการดังกลาว

 14        ทรัพย์สินที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ซอมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซอมบํารุง รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่จัดหามาเพื่อการดังกลาว ซึ่งได้
รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําการดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทจะรับผิดสําหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเปนผลมาจาก
ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาโดยทีค่วามเสียหายที่เกิดขึ้นตามมานั้นต้องเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

 15        ทรัพย์สินที่ได้จัดทําประกันภัยไว้เปนการเฉพาะแล้ว

 16        ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องคาเสียหายหรือได้รับการชดใช้คาสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนสง 
เว้นแตความเสียหายสวนเกินซึ่งไมได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนสงดังกลาว

 17        ความเสียหายของหม้อกําเนิดไอน้ํา อุปกรณ์หรือทอประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ํา เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นสวนของทรัพย์สิน
ดังกลาว อันเกิดจากการระเบิด หรือการแตกร้าวของตัวเอง
   ค     กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไมคุ้มครองความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจที่เกิดจากความเสียหายอันเปนผลมาจากการถูกลบ หรือการบิด

เบือนข้อมูลหรือความเสียหายตอข้อมูลหรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์หรือแผนบันทึกอื่นใด
          17.a.ก   ขณะที่เชื่อมตอภายในหรือบนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลใดๆ หรือ
        17.a.ข   เนื่องจากผลกระทบจากคลื่นแมเหล็ก
  อยางไรก็ตามบริษัทจะรับผิดตอความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันมีสาเหตุมาจากความเสียหายตอเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งแผนบันทึก
 นั้นเชื่อมอยู
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ข้อกําหนดความคุ้มครองเฉพาะ แบบ 1
สําหรับการประกันภัยกําไรขั้นต้น

(แบบหลักเกณฑ์ผลต่าง)
เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเลขที่  IARB65HOP-0000018

จํานวนเงินเอาประกันภัยหรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หมายถึงรายการดังต่อไปนี้
รายการที่ จํานวนเงินเอาประกันภัย

 1.  กําไรขั้นต้น 0.00
 2.  ค่าจ้างนักบัญชีอาชีพ 0.00
รายการที่ 1
การประกันภัยภายใต้รายการที่ 1 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการสูญเสียกําไรขั้นต้น อันเนื่องมาจาก (ก) การลดลงของยอดรายได้ และ (ข) การเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้

 (ก) ในกรณีของการลดลงของยอดรายได้:
บริษัทจะชดใช้จํานวนเงินที่คํานวณได้จากการนําอัตรากําไรขั้นต้น คูณกับจํานวนยอดรายได้ที่ขาดหายไป ในระหว่างระยะเวลาการชดใช้ค่าสิน
ไหม        ทดแทน

 (ข)  ในกรณีของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน:
บริษัทจะชดใช้จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามความจําเป็นและเหตุผลอันควรที่เกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวในการหลีกเลี่ยงหรือ
บรรเทาไม่ให้ยอดรายได้ลดลง ในระหว่างระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหาย แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
ขึ้นนั้น จะต้องไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่คํานวณได้ จากการนําอัตรากําไรขั้นต้นคูณกับจํานวนยอดรายได้ที่จะขาดหายไปซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้

การสูญเสียกําไรขั้นต้นอันเนื่องมาจาก (ก) และ (ข) ให้หักด้วยจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของกิจการที่ประหยัดได้จากการยุติการจ่ายหรือจากการจ่ายน้อยลง
ในระหว่างระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขั้นต้นที่เอาประกันภัยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสีย
หาย

แต่ทั้งนี้ หากจํานวนเงินเอาประกันภัยภายใต้รายการที่เอาประกันภัยน้อยกว่าจํานวนเงินที่คํานวนได้จากการนําอัตรากําไรขั้นต้นคูณกับยอดรายได้ราย
ป (หรือคูณกับยอดรายได้รายปที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนในกรณีที่ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่เกินกว่า 12 เดือน) แล้ว จํานวนเงินที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจะลดลงตามส่วน

รายการที่ 2
การประกันภัยภายใต้รายการที่ 2 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายอันสมควรที่จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยให้แก่นักบัญชีอาชีพ สําหรับการแสดงราย
ละเอียดเฉพาะหรือรายละเอียดใดๆ ในเอกสารทางบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสาร หรือข้อพิสูจน์ ข้อมูล หรือเอกสาร
หลักฐานตามที่บริษัทต้องการภายใต้ข้อสัญญา เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และรายงานว่า รายละเอียดเฉพาะหรือรายละเอียดเหล่านั้นเป็น
ไปตามเอกสารทางบัญชี หรือ เอกสารทางธุรกิจหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัย

คําจํากัดความ
กําไรขั้นต้น หมายความถึง จํานวนเงิน ที่ได้จาก

 (1) ผลรวมของยอดรายได้ กับ มูลค่าสินค้าคงคลังปลายงวดที่เกินกว่า

 (2) ผลรวมของมูลค่าสินค้าคงคลังต้นงวด กับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ไม่เอาประกันภัย
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       หมายเหตุ: มูลค่าของสินค้าคงคลังต้นงวดและปลายงวด คํานวณโดยวิธีการทางบัญชีตามปกติของผู้เอาประกันภัย หักด้วยมูลค่าที่ลดลงตาม
ความเสื่อมสภาพของสินค้า(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่มิได้เอาประกันภัย  หมายความถึง
100 เปอร์เซ็นต์ ของยอดซื้อสินค้า (หักส่วนลดที่ได้รับ) 
และตามรายการที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ: ถ้อยคําและข้อความที่ใช้ภายใต้คําจํากัดความนี้ จะต้องมีความหมายตามระบบบัญชีตามปกติของ ผู้เอาประกันภัย

ยอดรายได้ หมายความถึง จํานวนเงินที่ได้ชําระหรือจะต้องชําระให้แก่ผู้เอาประกันภัย สําหรับสินค้าที่ขายและส่งมอบแล้ว และ/หรือสําหรับบริการใน
ทางธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หมายความถึง ช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นเมื่อเกิดความเสียหาย ซึ่งระหว่างนั้นธุรกิจได้รับผลกระทบอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาการชดใช้   ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด หมายความถึง ระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

อัตรากําไรขั้นต้น หมายความถึง  อัตราของกําไรขั้นต้นที่ได้รับ
ต่อยอดรายได้ระหว่างปทางบัญชีงวดท้ายสุดก่อนหน้าวันที่เกิด
เหตุความเสียหาย
ยอดรายได้รายป ีหมายความถึง  ยอดรายได้ระหว่างระยะ
เวลา 12 เดือนโดยนับย้อนหลังจากวันที่เกิดเหตุความเสียหาย
ยอดรายได้มาตรฐาน หมายความถึง  ยอดรายได้ที่อยู่ในช่วง
ระยะเวลาตรงกันกับระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่ง
อยู่ในช่วง 12 เดือนโดยนับย้อนหลังจากวันที่เกิดเหตุความเสีย
หายซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วในกรณีที่ระยะเวลา
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 12 เดือน

ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นต้น ยอดรายได้รายป และยอดรายได้มาตรฐานจะต้องมีการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวโน้มของธุรกิจ และ/หรือความผันแปรของธุรกิจ หรือ
สถานการณ์ใดๆก็ตามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือ
หลังความเสียหาย หรือควรจะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้น
เสียก่อน เพื่อว่าตัวเลขที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้นจะแสดงผลลัพธ์ที่ธุรกิจควรจะ
ได้รับตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มของธุรกิจ และ/หรือ
ความผันแปรของธุรกิจ หรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อธุรกิจดังกล่าว
นั้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเท่าที่ในทางปฏิบัติจะสามารถกระทําได้ 
(Reasonably Practicable) ถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อน

การขาดหายไปของยอดรายได้ หมายความถึง จํานวนเงินยอดรายได้ในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งซึ่งขาดหายไปจากยอดรายได้มาตรฐานในส่วนที่สัมพันธ์
กับช่วงเวลาดังกล่าว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหาย

บันทึกข้อที่ 1  เงื่อนไขว่าด้วยการค้าในสถานที่อื่น
ถ้าหากระหว่างระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้มีการขายสินค้าหรือการให้บริการในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่เอาประกันภัย เพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจไม่ว่าจะกระทําโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้อื่นในนามของผู้เอาประกันภัยแล้ว จํานวนเงินที่ได้รับชําระหรือค้างรับจากการขายหรือ
การให้บริการดังกล่าว จะต้องนํากลับมาใช้ในการคํานวณหายอดรายได้ในระหว่างระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย

บันทึกข้อที่ 2  เงื่อนไขว่าด้วยการคืนเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายภายใต้การประกันภัยนี้ อาจจะมีการปรับปรุงเมื่อบริษัทได้รับการแจ้งจํานวนเงินของกําไรขั้นต้นระหว่างเวลาของปทางบัญชี ซึ่ง
ใกล้เคียงกับระยะเวลาเอาประกันภัยมากที่สุดตามที่ได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
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หากได้มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น อันนําไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับการสูญเสียของกําไรขั้นต้น การแจ้งจํานวนกําไรขั้นต้นดังกล่าวจะ
ถูกปรับให้เพิ่มขึ้นด้วยจํานวนเงินของผลกําไรขั้นต้นที่ลดลงระหว่างปทางบัญชีอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
คํานวณปรับ ปรุงเบี้ยประกันภัย
หากการแจ้งกําไรขั้นต้น(หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขข้างต้นและตามสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ระยะเวลาของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูง
สุดเกินกว่า 12เดือน) แล้ว มีจํานวนเงินน้อยกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยของกําไรขั้นต้นของช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยที่สัมพันธ์กัน บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ50ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระแล้ว

บันทึกข้อที่ 3   เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่ได้เอาประกันภัย
หากมีค่าใช้จ่ายคงที่ของธุรกิจที่ไม่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ในการคํานวณจํานวนเงินที่จะได้รับการชดใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในที่นี้ จะมีเพียงส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนของกําไรขั้นต้นต่อกําไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่ได้
เอาประกันภัยเท่านั้นที่จะนํากลับมาใช้ในการคํานวณดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น   X            (กําไรขั้นต้น)
                                              (กําไรขั้นต้น+ ค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่ได้เอาประกันภัย)
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