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เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยการรัวไหลของนํา จากระบบพรมนํา ดับเพลิงอัตโนมัติ
(Sprinkler Leakage)
เป็ นทีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี$ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี$
ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนี$บงั คับแทน
กรมธรรม์ประกันภัยนี$ได้ขยายความคุม้ ครองต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยหรื อส่วนใดๆ ของทรัพย์สิน
ดังกล่าว จากความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหาย เนืองจากนํ$าทีปล่อย หรื อ รัวไหลจากระบบพรมนํ$าดับเพลิงอัตโนมัติในสถานที
ทีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในเวลาระหว่างทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่
แต่ท$ งั นี$ การปล่อย หรื อ รัวไหลของนํ$า จะต้องเกิดขึ$นโดยอุบตั ิเหตุและไม่ได้เกิดขึ$นจาก
ก. ความร้อนใด ๆ ทีนอกเหนือจากไฟไหม้
ข. การซ่อม หรื อ การเปลียนแปลงอาคาร สถานที
ค. ระบบพรมนํ$าดับเพลิงอัตโนมัติทีอยูร่ ะหว่างการซ่อม รื$ อถอน หรื อติดตั$งเพิม เติม
ง. คําสัง ของราชการ หรื อเทศบาล หรื อหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
จ. แผ่นดินไหว การจลาจล การลุกฮือของประชาชน สงคราม การรุ กราน การกระทําของศัตรู ตา่ งชาติ
การกระทําอันเป็ นปรปั กษ์ (ไม่วา่ จะมีการประกาศสงคราม หรื อไม่กต็ าม) สงครามกลางเมือง
การยึดอํานาจ การปฏิวตั ิ การลุกลาม การใช้กาํ ลังทางทหาร
ฉ. การระเบิด รวมถึง การวางระเบิดอาคาร
ช. ความบกพร่ องในการก่อสร้าง หรื อสภาพทีผเู ้ อาประกันภัยได้ทราบอยูก่ ่อนแล้ว
ซ. ความเสี ยหายต่อระบบพรมนํ$าดับเพลิงอัตโนมัติ
ส่วนเงือนไขและข้อความอืน ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี$คงใช้บงั คับตามเดิม
It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,
This Policy extends to cover the Insured Property or any part of such property against destruction or damage by water
discharged or leakage from the Automatic Sprinkler Installation in the premises named in the Schedule at any time during
the currency of this Policy.
Provided that such discharge or leakage of water shall be accidental and shall not be occasioned by or have happened
through:
a) Heat caused by fire
b) Repairs or alterations to the buildings or premises
c) The sprinkler installation being either repaired, removed or extended
d) The order of the Government or of any Municipal Local or other competent Authority
e) Earthquake, riot, civil commotion, war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not)
civil war, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power
f) Explosion, the blowing up of the building or blasting
g) Defects in construction or condition of which the Insured is aware
h) Damage to the Sprinkler Installation.
All other terms and conditions remain unchanged.
หมายเหตุ ข้อความภาษาอังกฤษนี$ถือเป็ นคําแปลเท่านั$น
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version
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