Zavarovalnica na Vaši strani

Splošni pogoji za zavarovanje elektronike – eksterna omrežja EVOL 2000
Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji premoženjskega zavarovanja ABV

ČLEN 1
PREDMET ZAVAROVANJA
Zavarovane so (v obratu zavarovalca) škode prekinitve, ki so nastale zaradi prekinitev
ali vplivov na tehnične zmožnosti eksternih informacijskih-, komunikacijski in / ali
elektro omrežij (eksterna IT in elektro omrežja)*, in so povzročene še prav posebej
zaradi:
a)

malomarnosti, napake pri uporabi ali namenoma s strani vzdrževalci omrežja
(carrier), service Provider*, komunikacijski partner* in drugi tretji;

b)

tatvine, vlomne tatvine, ropa;

c)

požar (tudi brez odprtega ognja), eksplozije vseh vrst, implozije, direktne strele,
padec letala s posadko ali brez posadke, kakor tudi gašenje, rušenje, čiščenje ali
odtujitev stvari pri takšnih dogodkih;

d)

izliv vode, poplava, deževnica, korozija, para, zmrzal, zdrs ledu, voda in vlažnost,
kakor tudi druge vrste tekočin;

Najvišja dnevna odškodnina za delovni dan je znesek delitve od nazadnje
dokumentirane zavarovalne vsote z 250 delovnimi dnevi, v kolikor v zavarovalni polici
ni bilo drugače dogovorjeno.
3.5. Najmanjša odškodnina po zavarovalnem primeru
Če zavarovalec ne more podrobno dokazati višine nastale škode, nadomesti
zavarovalnica 25 % na dobo prekinitve odpadlo najvišjo odškodnino.
3.6. Samopridržaj
Samopridržaj znaša 0,5 % zavarovalne vsote, v kolikor v zavarovalni pogodbi ni bilo
drugače dogovorjeno.
3.7. Podzavarovanje
Podzavarovanje se ne upošteva.
ČLEN 4
IZKLJUČITVE

e)

vihar, veter, utrganje oblaka, toča, plaz, padec kamenja;

4.1. Nezavarovane nevarnosti

f)

prenapetost, indukcija, indirektna strela.

Nezavarovane so ne glede na vzroke so vplivali na nastanek škode zaradi prekinitve
ali motenja tehničnih zmoglivosti eksternih IT- in elektro omrežij ali zaradi motej pri
komunikacijskem partnerju, in nastali zaradi vzrokov skladno z XMC odsek 1
(Hardware zavarovanje) čl. 5.2. a) do e), j) in zaradi

Škode prekinitve proizvodnje zajemajo obratni dobiček* in tekoče stroške* v
zavarovanem obratu, ki jih zavarovalec zaradi prekinitve proizvodnje med časom
jamstva ni mogel prigospodariti.

a)

ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota znaša 50 % letnega prometa zavarovalca, v kolikor v zavarovalni
polici ni določeno drugače.

pomanjkljivosti na eksternih IT- ali elektro omrežjih ali pri komunikacijskem
partnerju, ki so bili obstoječi že pred sklenitvijo zavarovanja in zavarovalcu ali
njegovih reprezentantih niso bili znani;

b)

vnaprej planirani izklopi eksternih IT- ali elektro omrežij in omrežnih storitev ali
izklopov pri komunikacijskem partnerju, ki bi morali biti zavarovalcu znani (npr.:
za vzdrževanje):

ČLEN 3

c)

DAJATVE ZAVAROVALNICE
Nadomesti se škoda, ki je nastala zaradi prekinitve proizvodnje v določenem času
jamstva.

stečaj, likvidacijska ozka grla, kakor tudi stavka ali izključitev pri zavarovalcu ali
pri omrežnem podjetju, service – Provider-ju ali komunikacijskem partnerju;

d)

upravni ponovni postavitvi ali omejitvi obrata za eksterne IT- ali elektro omrežja;

e)

prehod na nov postopek ali test novih IT- postopkov pri zavarovalcu ali pri
omrežnem podjetju, service – Privider– ju ali komunikacijskem partnerju.

ČLEN 2

Odškodnina ne sme voditi k obogatitvi.
3.1. Ugotovitev višine škode
Pri ugotovitvi višine škode zaradi prekinitve proizvodnje je potrebno upoštevati vse
okoliščine (ki so vplivale na izid obratovanja), ki bi nastopile v času jamstva ne da bi
nastal škodni dogodek.
Pri ugotovitvi skupnega trajanja prekinitve proizvodnje se upošteva samo čas, v
katerem se v zavarovanem obratu dela ali se bi delalo, če ne bi nastopil zavarovalni
primer.
Potroški se nadomestijo če
a)

je bila njihova poraba pravno potrebna ali gospodarsko utemeljena,

b)

se zaradi njih zmanjša obseg odškodnine zavarovalnice

c)

ali če jih je zavarovalec glede na okoliščine smel porabiti.

4.2.

Nezavarovani stroški

Dobiček in stroški se še prav posebej ne nadomestijo v kolikor
a)

so v nasprotju s planiranimi ali potrebnimi revizijami, novimi delovnimi procesi ali
spremembah tako ali tako ne bi bili prigospodarjeni,

b)

zavarovalec zaradi njih zavarovani dobiček ali zavarovane stroške lahko vnaprej
izkoristi ali

c)

če skupaj z odškodnino presegajo znesek, ki bi brez ukrepov za zmanjšanje
škode bili kvečjemu nadomeščeni, razen, če so presegajoči potroški temeljijo na
navodilu zavarovalca, ali

d)

nimajo povezave s samim obratom, npr.: zaradi kapitalnih, špekulacijskih ali
zemljiških poslih.

3.2. Čas jamstva

Terjatve, ki nastanejo zaradi zakonskih in pogodbenih odškodninskih zahtevkov tretjih
oseb, se ne nadomestijo.

Čas jamstva znaša 10 delovnih dni, v kolikor v zavarovalni polici ni določeno drugače.

DEFINICIJE

Čas jamstva prične s trenutkom, ko je bila za zavarovalca najhitreje možno zaznavna
škoda na eksternih IT- ali elektro omrežjih, vendar najkasneje z začetkom škode
zaradi prekinitve proizvodnje.

DOBIČEK OBRATA

3.3.

Najvišji odškodninski limit po zavarovalnem primeru

Dobiček obrata je dobiček iz prometa proizvedenih izdelkov ali prodanega blaga in
storitev z izjemo dobička, ki s samim obratom ne sovpadajo, npr.: iz kapitalnih,
špekulacijskih in zemljiških poslov.
EKSTERNA IT- IN ELEKTRO OMREŽJA

V kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, nadomesti zavarovalnica ob škodnem dogodku
prekinitve proizvodnje škodo do najvišjega odškodninskega limita. Tega dobimo z
multiplikacijo dnevne najvišje odškodnine s številom delovnih dni, v katerih je bila
možnost uporabe preko eksternih IT- in elektro omrežij motena ali prekinjena zaradi
zavarovane škode, vendar največ za dogovorjen čas jamstva, od katerega se odšteje
dogovorjeni samopridržaj.

K njim štejemo polen fizičnih prenosnih naprav tudi te, ki so last komunikacijskega
partnerja vključno z storitvami, ki se dosegajo ali uporabljajo preko teh omrežij.

3.4.

Omrežja zaobsegajo celotne IT naprave komunikacijskega partnerja.

*

Najvišja dnevna odškodnina

glej definicije

Eksterna IT omrežja so vsa informacijsko tehnična omrežja izven vseh prostorov,
zgradb ali obratnih zemljišč zavarovalca.

Eksterna elektro omrežja so vsa elektro omrežja z infrastrukturo (vse naprave za
pridobivanje električne energije, prenos energije in njeno transformacijo) izven vseh
prostorov, zgradb ali obratnih zemljišč zavarovalca.
TEKOČI STROŠKI
Tekoči stroški so vsi v zavarovanem obratu nastali stroški.
Izvzeti od teh so vsi stroški, ki so odvisni od prometa, še prav posebej
a)

potroški za surovine, pomožni ali obratni material kakor tudi naročene zaloge, v
kolikor ne služijo za potroške za ohranjanje obrata ali za minimalne in naročnine
za oskrbo z električno energijo;

Komunikacijski partnerji so vsa podjetja, z katerimi podjetje izmenjuje podatke. Ti so
od dobaviteljev do strank, s katerimi se elektronsko odvijajo naročila do drugih
storitvenih podjetij, npr.: finančni svetovalec, banke, ali ponudnik informacij (Contentprovider) v internetu, npr.: založbe.
OMREŽNO PODJETJE (CARRIER)
Omrežno podjetje je podjetje, ki nudi na razpolago fizično infrastrukturo omrežij, torej
kabelske poti, radijske poti, centrale za povezovanje itd. To so predvsem telefonske
družbe, kakor tudi okrbovalci z električno energijo.
SERVICE - PROVIDER
So vsa podjetja, ki ponujajo komunikacijske storitve za daljnovodna omrežja (WAN)
npr.:

b)

potrošniški davki in izvozne carine;

c)

paketne pošiljke in drugi izvozni tovori, v kolikor niso na podlagi tekočih
pogodbenih obveznosti povezane ne glede na promet z blagom;

d)

zavarovalnih premij, ki so odvisne od letnega prometa;

ISDN

e)

licenčnih pristojbin (tudi za iznajdbe), ki so odvisne od letnega prometa;

prenos podatkov (npr.: X.25, itd.)

f)

davka na letni promet;

g)

stroški, ki nimajo povezavo s samim obratom, npr.: iz kapitalnih, špekulacijskih in
zemljiščnih poslov.

telefon

internet storitve
To niso samo državne telekomunikacijske družbe, ki nudijo najem omrežnim podjetje.
Druge definicije glej XMC, odsek 1 (premoženjsko zavarovanje).

KOMUNIKACIJSKI PARTNER
Uprava GRAWE zavarovalnice d.d. je sprejela te pogoje na svoji seji in pričnejo veljati 01.01.2000.

