ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรมประกันภัยความเสีย่ งภัยไซเบอร
ขอมูลของผูเ อาประกัยภัย :
ชือ่ ผูเ อาประกันภัย :…….……..…………………………………………………………………………………………………………
ทีอ่ ยูผ เู อาประกันภัย :…….……..……………………………………………………………………………………………………….
ธุรกิจของผูเ อาประกันภัย :…….……………………………………………………………จำนวนพนักงาน :……………………………
รายไดรวมใน 12 เดือนทีผ่ า นมา :…….……………………………………………..….…….……………………….…………………..
ประมาณการจำนวนขอมูลคราวทีจ่ ดั เก็บหร�อในองคกร ….…………………………………………………………….…….………………
วันเร�ม� ความคุม ครอง :….……..…………………………………………………………………………………………………………
วันทีม่ ผี ลความคุม ครองยอนหลัง : วันทีเ่ ร�ม� ความคุม ครอง
ขอบเขตอำนาจศาล และอณาเขตความคุม ครอง : ประเทศไทย
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ป

จำนวนเง�นจำกัดความรับผิดทีต่ อ งการทำประกันภัย :

1,500,000 บาท
3,000,000 บาท
7,500,000 บาท
15,000,000 บาท

30,000,000 บาท
60,000,000 บาท
90,000,000 บาท
120,000,000 บาท

เง�อ่ นไขการรับประกันภัย :
1. ธุรกิจของผูเ อาประกันภัยจะตองไมถกู จัดอยูในธุรกิจประเภทดังตอไปนี้
- ธุรกิจใหบร�การดานเคือขายสังคม
- ธุรกิจใหบร�การดานเคร�อขายกับวัยผูใ หญ หร�อความบันเทิงทีเ่ กีย่ วกับวัยผูใ หญ
- ธุรกิจใหบร�การแพลตฟอรมดานเทรดออนไลน หร�อธุรกิจทีร่ ายไดมาจากการขายออนไลน 100%
- ผูร วบรวมขอมูล
- ผูจ ดั การพนันออนไลน
- ธุรกิจซือ้ ขายสินทรัพยดจิ ท� ลั
- ธุรกิจทีใ่ หบร�การดานการทำธุรกรรม ชำระเง�นผานบัตรเครดิตหร�อเดบิต
- ธนาคาร หร�อ บร�ษทั ผูใ หสนิ เชือ่
- เอเยนตหร�อผูจ ดั การสวนตัวของนักแสดง, นักกีฬา ตลก และบุคคลสาธารณะอืน่ ๆ
- ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับเง�นอิเล็คทรอนิกส รวมถึงเหมือง อัตราแลกเปลีย่ นเง�นตราตางประเทศ การระดมทุนผานเหร�ยญดิจต� ลั
- ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับเตาปฎิกรณนวิ เคลียร
- ธุรกิจคอลเซ็นเตอร, บร�การรับสายโทรศัพท หร�อ การขายสินคาและบร�การทางโทรศัพท
2. ผูเ อาประกันภัยรวมถึงบร�ษทั ลูกตองมีการดำเนินการดังตอไปนี้
- มีการวางแผนตอเนือ่ งทางธุรกิจ และการวางแผนเพ�อ่ กอบกูร ะบบ IT ใหสามารถดำเนินงานตอไปไดหลังเกิดภัยพ�บตั ซิ ง่ึ ครอบคลุม
ถึงความเสียหายของระบบ หร�อฐานขอมูลอยางเปนลายลักษณอกั ษร
- มีการเขารหัสสำหรับชุดขอมูลทีไ่ ดรบั การดูแลเปนพ�เศษ (sensitive data) ทีจ่ ดั เก็บในสือ่ สำรอง
- มีการรักษาโครงสรางไฟรวอลลเพ�อ่ จำกัดการเขาถึงโดยไมไดรบั อนุญาตบนระบบภายใน
- มีการติดตัง้ และดูแลรักษาระบบ รวมไปถึงการอัพเดทโปรแกรมปองกัน malware ในเคร�อ่ งคอมพ�วเตอรทกุ เคร�อ่ ง
- มีกระบวนการจัดทำการอัพเดท, อัพเกรดและติดตัง้ ซอฟตแวรอยางสม่ำเสมอเพ�อ่ ทดสอบความแข็งแรงของระบบปองกัน
- มีการสำรองขอมูลในระบบงานทีส่ ำคัญอยางนอย 1 ครัง้ ตอสัปดาห
- มีการสำรองขอมูลซ้ำซอนในระบบงานทีส่ ำคัญอยางสม่ำเสมอ

- จะตองไมเคยไดรบั หร�อรับทราบถึงขอมูลหร�อเหตุใดๆซึง่ อาจทำใหผเู อาประกันภัยไดรบั ผลกระทบดังตอไปนีใ้ น 3 ปทผ่ี า นมา
การเขาถึงโดยไมไดรบั อนุญาตเพ�อ่ รองขอขอมูลระบุตวั ตนสวนบุคคล, ขอมูลบัตรเง�นสด หร�อขอมูลลับเฉพาะของบุคคลภายนอกใด
การเขาถึงโดยระบบคอมพ�วเตอรหร�อฐานขอมูล หร�อ การใชเคร�อ่ งคอมพ�วเตอรโดยไมไดรบั อนุญาต
ความเสียหายหร�อการโดนทำลาย (รวมไปถึงการทุจร�ต, การลบทิง� , การเขารหัส) ของทรัพยสนิ ขอมูล หร�อการบกพรองของสรรถภาพ
ของเคร�อ่ งคอมพ�วเตอรหร�อของทรัพยสนิ ขอมูลใดๆ
การเร�ยกรองความรับผิดทางกฎหมายใดๆ (รวมไปถึงการหมิน� ประมาท, การฝาฝนสิทธ�สว นบุคคล, การละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา,
การโจรกรรมผลงาน) ซึง่ เกิดข�น้ บนเนือ้ หาเว็บไซดของผูเ อาประกันภัย
การเร�ยกรองความรับผิดทางกฎหมาย หร�อ การกระทำทางกฎหมายใดๆตอผูเ อาประกันภัย ซึง่ เกิดมาจากการจัดเก็บ,ห การใชงาน,
การปรับแตง, การทำลายหร�อการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล หร�อขอมูลบัตรแทนเง�นสดโดยไมไดรบั อนุญาต
หากเคยโปรดระบุรายละเอียด :….……..……………………………………………………………………………………………
….……..…………………………………………………………………………………….……..……………………………
….……..…………………………………………………………………………………….……..……………………………
การเปดเผยขอเท็จจร�ง :
ผูล งนามเปดเผยขอเท็จจร�งครบถวนในนามของผูเ อาประกันภัย
ผูเ อาประกันภัยยินยอมตามหลักเกณฑในหัวขอเง�อ่ นไขการรับประกันภัยขางตน
ขอความในการแถลงนีเ้ ปนความจร�งและไมมขี อ เท็จจร�งทีไ่ ดกลาวบิดเบือนหร�อตัดทอนแตอยางใด
หากผูเ อาประกันภัยแถลงขอมูลเปนเท็จหร�อจงใจบิดเบือนทำใหเขาใจผิดในขอความทีเ่ ปนสาระสำคัญอาจนำไปสูก ารปฎิเศธสิทธ�ประโยชน
หร�อยกเลิกกรมธรรมได
หมายเหตุ :
- ขอมูลทีใ่ หในเอกสารฉบับนีเ้ ปนไปเพ�อ่ การออกขอเสนอประกันภัยเทานัน้
- การคุม ครองกรมธรรมประกันภัยจะเร�ม� ข�น้ ก็ตอ เมือ่ ผูเ อาประกันภัยไดรบั การยืนยัน และผานการพ�จารณาจากบร�ษทั เอ็มเอสไอจ� ประกันภัย เทานัน้
- ทางบร�ษทั ฯจะยังไมใหความคุม ครองจนกวาทางบร�ษทั ฯจะไดรบั เอกสารทีส่ มบูรณในการขอเอาประกันภัยและลงนามยืนยัน
จากผูข อเอาประกันภัยแลวเทานัน้
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