Zavarovalnica na Vaši strani

Splošni pogoji za zavarovanje elektronike – programska oprema in nosilci podatkov EVSW 2000
Za to zavarovanje veljajo splošni pogoji premoženjskega zavarovanja (ABV)

ČLEN 1
PREDMET ZAVAROVANJA
V kolikor je v zavarovalni polici dogovorjeno, veljajo kot sozavarovani poleg
zavarovanih naprav računalniške in komunikacijske tehnike in pisarniških aparatov* (ne
pa npr.: medicinska tehnika, kompozicijska in reprodukcijska tehnika)
a)

b)

podatki (informacije, ki jih lahko berejo naprave), npr.: stalni podatki in podatki, ki
se lahko premikajo in datotek v zbirke datotek, podatki iz serijsko izdelanih
standardnih programov, podatki iz individualno izdelanih programov, ki so
pripravljeni za obratovanje;

e)

Odškodnina za nenavedena obratna zemljišča je omejena na 25.000,- €.

f)

V kolikor je bilo dogovorjeno zavarovalno kritje za mobilno uporabo izven
zavarovanega zemljišča, je za le te odškodnina omejena na 20 % v polici
navedene zavarovalne vsote.
ČLEN 5
IZKLJUČITVE

5.1. Stvarne izključitve:
Nezavarovani so:

tisti nosilci podatkov (nosilci podatkov za informacije, ki jih lahko berejo naprave),
na katerih so shranjeni zavarovani podatki, v kolikor se ti nosilci podatkov lahko
zamenjajo s strani uporabnika, npr.: magnetne plošče, magnetni trakovi, diskete.
ČLEN 2

ZAVAROVALNI KRAJ
Zavarovani so podatki in nosilci podatkov dodatno k XMC, (Hardware zavarovanje),
člen 2 a) do c) navedenih zavarovalnih krajev:
a)

v kolikor je bilo v zavarovalni polici dogovorjeno, tudi izven obratnega zemljišča –
po celem svetu.;

b)

v okviru tujega obrata, če je vsakokratni uporabnik zavarovalnca avtoriziran za
obdelavo zavarovanih podatkov.

c)

v okviru kraja shranjevanja;

Varnostne kopije so zavarovane tudi med transportom med posameznimi obrati oz.
kraji shranjevanja.
ČLEN 3
ZAVAROVANE ŠKODE IN NEVARNOSTI
Zavarovalni primer je podan ko:
a)

je nosilec podatkov poškodovan ali uničen zaradi nepredvidenega dogodka tako,
da ga ni več možno strojno prebrati ali prepisati; ali

b)

pri izgubi nosilca podatkov zaradi tatvine, vlomne tatvine ali ropa.
ČLEN 4

ODŠKODNINA – DAJATEV ZAVAROVALNICE
Za dajatev zavarovalnice veljajo naslednji kriteriji:
a)

Zavarovalnica nudi odškodnino

pri izgubi ali spremembi zavarovanih podatkov ali programov zaradi zavarovalnega
primera v višini potrebnih stroškov za vsakokratno potrebni:
ponovni strojni vnos podatkov in programov iz varnostnih nosilcev podatkov;
strojni ali ročni vnos podatkov in programov iz izvirnih programov ali pri
zavarovalcu obstoječih kopij (vključno z njihovo pripravo in sestavitvijo);
ponovno nabavo vključno s ponovno pridobitvijo licence in ponovnega vnosa v
sistemske in standardne programske podatke;
pri zavarovanih škodah na nosilcih podatkov
stroški za njihovo ponovno nabavo

a)

nosilci podatkov, ki jih uporabnik ne more zamenjati (npr.: matična plošča);

b)

podatki in programi, ki so nameščeni samo v delovnem pomnilniku centralne
enote;

c)

podatki za programe, ki niso pripravljeni za obratovanje kakor tudi podatki iz
piratskih kopij.

5.2. Nezavarovane nevarnosti:
Nezavarovane so škode na nosilcih podatkov in izgube podatkov in sprememba
podatkov zaradi vzrokov, ki so izključeni v XMC, odsek 1 (Hardware zavarovanje), člen
5.2. a) do h) in j).
5.3. Nezavarovani stroški:
Nezavarovani so stroški, ki nastanejo, ker so se zavarovani podatki zaradi
zavarovalnega primera spremenili ali izboljšali.
ČLEN 6
OBVEZNOSTI ZAVAROVALCA
V interesu preprečitve nastanka škode mora zavarovalec:
a)

izvajati običajno shranjevanje podatkov (najmanj enkrat tedensko, shranjevati
varnostne kopije na drugih nosilcih podaktov v zaprtem hranišču - npr.: v železni
omari, po možnosti v omari za shranjevanje podatkov);

b)

upoštevati predpise in navodila proizvajalca za vzdrževanje naprave za obdelavo
podatkov in nosilcev podatkov.

Če zavarovalec ne upošteva teh obveznosti, je zavarovalnica prosta obveznosti, v
kolikor se dokaže, da je škoda nastala zaradi kršenja teh obveznosti.
ČLEN 7
ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota mora biti določena tako, da ustreza ponovni nabavi oz. ponovnemu
vnosu podatkov in programov, vključno s stroški ponovne nabave nosilcev podatkov
(XMC, odsek 2 (zavarovanje podatkov), čl. 4a).
ČLEN 8
PODZAVAROVANJE
Zavarovalna vsota se določi sporazumno s zavarovalcem na “prvi riziko”.
Podzavarovanje se ne upošteva.
DEFINICIJE
PROGRAMI PRIPRAVLJENI ZA OBRATOVANJE

do v zavarovalni polici navedene zavarovalne vsote.

so programi, katerih razvoj je bil zaključen, ki so dokazljivo uspešno prešli testiranje in
testno obratovanje.

b)

Odškodnina se določi, ko se od ugotovljenega zneska odškodnine odšteje
dogovorjeni samopridržaj.

Druge definicije glej XMC pogoji, odsek 1 (Hardware zavarovanje).

c)

Če se podatki v časovnem obdobju dvanajstih mesecev po nastopu
zavarovalnega primera ponovno ne vzpostavijo, nadomesti zavarovalnica
posledično stroške za ponovno nabavo nosilcev podatkov.

d)

Odškodnina za ponovno pridobitev licence kopirno zaščitenih programov je
omejena na 50 % v zavarovalni polici nazadnje navedeni zavarovalni vsoti –
vendar največ 25.000,- €.

*

glej definicije

