แบบ อค./ทส.1.13
เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยเงือนไขพิเศษทรัพย์สินอืน ๆ ทีอ ยู่ภายในอาคาร
(All Other Contents)
เป็ นทีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี$ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี$
ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนี$บงั คับแทน
ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยนั$นให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทั$งหมดทีมีอยูภ่ ายในอาคารทีเอาประกันภัย
ดังระบุในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย แต่มีขอ้ กําหนดกับทรัพย์สินบางประเภท ดังต่อไปนี$
ก) เงินสดและอากร ในกรณี ทีมิได้เอาประกันภัยไว้ตา่ งหาก เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี$ จะได้รับการชดใช้เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั$งเท่านั$น
ข) เอกสารต้นฉบับ สําเนาเอกสาร สมุดบัญชี เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี$จะได้รับการชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์เครื องเขียน รวมค่าใช้จ่ายในการทําขึ$นใหม่แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของข้อความ
และเนื$อหาของเอกสารนั$นๆ โดยจํากัดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 100,000.-บาทต่อครั$ง
ค) วัสดุใช้ในการบันทึกระบบสมองกล เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามกรมธรรม์ประกันภัย
นี$จะได้รับการชดใช้วตั ถุอปุ กรณ์ ค่าแรงงาน และค่าเช่าเวลาเครื องสมองกล ในการเก็บบันทึกใหม่ โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การหาข้อมูลและมูลค่าแห่งข้อความหรื อเนื$อหาทีบนั ทึกอยูภ่ ายใน โดยจํากัดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั$ง
ง) แม่แบบและแม่พิมพ์ต่างๆ เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี$ และ
ไม่ปรากฏว่ามีการเอาประกันภัยไว้ตา่ งหาก จะได้รับการชดใช้เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั$ง
จ) เครื องมือและเครื องใช้ทีลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยนําออกไปใช้นอกสถานทีเป็ นการชัว คราวและมี
มูลค่าไม่เกิน 50,000.- บาทต่อครั$ง เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี$ จะได้รับการชดใช้
สําหรับเครื องมือและเครื องใช้ดงั กล่าวไม่เกิน 20,000.-บาทต่อหน่วย ทั$งนี$เครื องมือเครื องใช้ดงั กล่าวจะต้องอยูใ่ นความ
ครอบครองของลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัย
ฉ) รถจักรยาน เสื$ อผ้า เครื องมือรวมทั$งของใช้ส่วนตัวของลูกจ้างของผูเ้ อาประกันภัยทีอยูภ่ ายในบริ เวณ
สถานทีต$ งั ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย เมือเกิดความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี$จะได้รับการชดใช้
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อหนึงคนและไม่เกิน 100,000.- บาทต่อครั$ง
ส่วนเงือนไขและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี$คงใช้บงั คับตามเดิม
It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,
the term “All other contents” is understood to include:
a) Money and Stamps not otherwise specifically insured for an amount not exceeding Bht.10,000.any one loss.
b) Documents, Manuscripts and Business Books but only for the value of the materials as stationery
together with the cost of clerical labour expended in writing up but not for the value to the
Insured of the information contained therein, for an amount not exceeding Bht.100,000.- any one
loss,
c) Computer Systems Records but only for the value of the materials together with the cost of
clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expenses
in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to
the Insured of the information contained therein for an amount not exceeding Bht.10,000.- any
one loss,
d) Patterns, Models, Moulds as they are not separately insured for an amount not exceeding
Bht.10,000.- any one loss.
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e) Handtools and Portable tools temporarily carried by the Insured’s employees for the purpose of
working outside the premises for an amount not exceeding Bht.50,000.- per accident subject to a
limit of Bht.20,000.- any one item, provided that this cover shall only apply to such tools whilst
in the custody of the Insured’s employees.
f) Employees’ Pedal Cycles, Clothing, Tools and other Personal Effects, whilst being kept in the
Insured’s premises, for an amount not exceeding Bht.5,000.- in respect of any one employee and
Bht.100,000.- in respect of any one accident.
All other terms and conditions remain unchanged.
หมายเหตุ ข้อความภาษาอังกฤษนี$ถือเป็ นคําแปลเท่านั$น
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version
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