แบบ อค./ทส.1.68
เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์ เน็ต
(Electronic Data and Internet)
เป็ นทีตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนีขดั
หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารแนบท้ายนีบงั คับแทน
บริ ษทั จะไม่ชดใช้คา่ เสี ยหายสําหรับความสูญเสี ยหรื อเสี ยหาย หรื อความเสี ยหายต่อเนือง อันเป็ นผลโดย
ตรงหรื อโดยอ้อมซึงเกิดจาก :
1. การทํางาน หรื อการทํางานบกพร่ องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรื อระบบในแบบเดียวกัน
หรื อเครื อข่ายภายใน (intranet) หรื อเครื อข่ายส่วนตัว หรื อเครื อข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสี ยหาย การถูกทําลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรื อความสูญเสี ย หรื อเสี ยหายอืนๆ
ของข้อมูลซอฟท์แวร์ หรื อชุดคําสัง ของการเขียนโปรแกรม หรื อชุดคําสัง ประเภทใด
3. การเสี ยประโยชน์ในการใช้ หรื อในการทํางานทังหมด หรื อส่วนหนึงส่วนใดของข้อมูล การเข้า
รหัสโปรแกรมซอฟแวร์ เครื องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อืนใดซึงทํางาน
โดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรื อตรรกะทีฝังอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการ
ไม่สามารถ หรื อความขัดข้องทีเกิดตามมาในการดําเนินธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัย
เอกสารแนบท้ายนียงั คงคุม้ ครองความเสี ยหายทีเกิดขึนตามมา หรื อความเสี ยหายต่อเนือง อันเป็ นผล
มาจากภัยทีได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ และเป็ นภัยทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี คือไฟไหม้ ฟ้ าผ่า แผ่นดินไหว การระเบิด
อากาศยาน นําท่วม ควัน ยวดยานพาหนะ ลมพายุ
บริ ษทั จะไม่ชดใช้คา่ เสี ยหายสําหรับความสูญเสี ย หรื อเสี ยหาย หรื อความเสี ยหายต่อเนืองตามทีระบุ
ไว้ในข้อ 1, 2 หรื อ 3 ข้างต้น โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงสาเหตุอืนใด
ส่วนเงือนไขและข้อความอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี คงใช้บงั คับตามเดิม
It is agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,
The Company will not pay for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising
from:
1. Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar
facility,
2. Any corruption , destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software or any kind of
programming or instruction set ,
3. Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer
system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing inability or failure of the
Insured to conduct business.
This Endorsement shall not exclude subsequent damage or Consequential Loss, not otherwise excluded, which itself
results from a Defined Peril. Defined Peril shall mean;
Fire, Lighting, Earthquake, Explosion, Falling Aircraft, Flood, Smoke, Vehicle Impact, Windstorm or Tempest
Such Damage or Consequential loss described in 1,2 or 3 above is excluded regardless of any other cause that contributed
concurrently or in any other sequence.
All other terms and conditions remain unchanged.
หมายเหตุ ข้อความภาษาอังกฤษนีถือเป็ นคําแปลเท่านัน
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version
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