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เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื�อนไขพเิศษทรัพย์สินอื�นๆ ที�อยู่ภายในอาคาร 
(All Other Contents) 

 

เป็นที�ตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี$ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี$  
ใหใ้ชข้อ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารนี$บงัคบัแทน 

ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยันั$นใหห้มายความรวมถึงทรัพยสิ์นทั$งหมดที�มีอยูภ่ายในอาคารที�เอาประกนัภยั
ดงัระบุในตารางแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั แตมี่ขอ้กาํหนดกบัทรัพยสิ์นบางประเภท  ดงัตอ่ไปนี$  
 ก) เงินสดและอากร ในกรณีที�มิไดเ้อาประกันภยัไวต่้างหาก เมื�อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยันี$  จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทตอ่ครั$ งเท่านั$น 
 ข) เอกสารตน้ฉบบั สาํเนาเอกสาร สมุดบญัชี เมื�อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม ์
ประกนัภยันี$จะไดรั้บการชดใชเ้พียงราคาอุปกรณ์เครื�องเขียน รวมคา่ใชจ่้ายในการทาํขึ$นใหม่แตไ่ม่รวมถึงมูลคา่ของขอ้ความ 
และเนื$อหาของเอกสารนั$นๆ โดยจาํกดัเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 100,000.-บาทตอ่ครั$ ง  
 ค) วสัดุใช้ในการบนัทึกระบบสมองกล เมื�อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภยั 
นี$จะไดรั้บการชดใชว้ตัถุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าเช่าเวลาเครื�องสมองกล ในการเก็บบนัทึกใหม่ โดยไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายใน 
การหาขอ้มูลและมูลคา่แห่งขอ้ความหรือเนื$อหาที�บนัทึกอยูภ่ายใน โดยจาํกดัเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทตอ่ครั$ ง 
 ง) แม่แบบและแม่พิมพต่์างๆ เมื�อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยันี$  และ 
ไม่ปรากฏวา่มีการเอาประกนัภยัไวต้า่งหาก จะไดรั้บการชดใชเ้ป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทตอ่ครั$ ง 
 จ) เครื�องมือและเครื�องใชที้�ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยันาํออกไปใชน้อกสถานที�เป็นการชั�วคราวและมี 
มูลคา่ไม่เกิน 50,000.- บาทตอ่ครั$ ง เมื�อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี$  จะไดรั้บการชดใช ้
สาํหรับเครื�องมือและเครื�องใชด้งักล่าวไม่เกิน 20,000.-บาทตอ่หน่วย ทั$งนี$ เครื�องมือเครื�องใชด้งักล่าวจะตอ้งอยูใ่นความ 
ครอบครองของลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 
 ฉ) รถจกัรยาน เสื$อผา้ เครื�องมือรวมทั$งของใช้ส่วนตวัของลูกจา้งของผูเ้อาประกันภยัที�อยู่ภายในบริเวณ 
สถานที�ตั$งทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั เมื�อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี$จะไดรั้บการชดใช ้
เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ตอ่หนึ�งคนและไม่เกิน 100,000.- บาทตอ่ครั$ ง 

ส่วนเงื�อนไขและขอ้ความอื�นๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยันี$คงใชบ้งัคบัตามเดิม 
       

 
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. 
 
หมายเหต ุ ขอ้ความภาษาองักฤษนี$ ถือเป็นคาํแปลเท่านั$น 
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version 
 


