
 

 

Klauzula KIN-007 Isključenje napada na računala i informacijske sustave 

 

1. Dogovoreno je i podrazumijeva se, uz preduvjet da nije drugačije ugovoreno ugovorom o 

osiguranju: 

(a) Ovaj ugovor o osiguranju ne pokriva bilo kakvo oštećenje, uništenje, deformaciju, korupciju, 

izmjenu, krađu ili kakve druge nepoštene, kriminalne, prijevarne ili nedozvoljene manipulacije 

ELEKTRONIČKIH i DIGITALNIH PODATAKA od bilo kojeg uzroka (uključujući, ali ne ograničavajući na 

RAČUNALNI NAPAD i/ili CYBER RAT I TERORISTIČKI ČIN i/ili RAČUNALNI VIRUS), ili nemogućnost 

korištenja, smanjenje funkcionalnosti, gubitak, cijenu, trošak i/ili naknadu bilo kakve vrste kao 

posljedicu navedenog, bez obzira na uzrok ili događaj koji istodobno ili u kakvom drugom redoslijedu 

može pridonijeti gubitku ili oštećenju 

ELEKTRONIČKI I DIGITALNI PODACI predstavljaju bilo kakvu vrstu podataka, uključujući, ali ne 

ograničavajući na podatke, koncepte ili druge informacije u obliku koji mogu koristiti računala ili 

druga elektronička ili elektromagnetska oprema za obradu podataka. Elektronički i digitalni podaci 

također uključuju računalni softver i sve ostale programirane instrukcije za procesiranje ili 

upravljanje podacima na bilo kakvoj opremi. 

RAČUNSKI VIRUS znači skup oštećenih, štetnih ili na drugi način neovlaštenih uputa ili kodova, 

uključujući skup zlonamjerno uvedenih neovlaštenih uputa ili kodova, programskih ili drugih, koji se 

šire putem računalnog sustava ili mreže bilo koje vrste. RAČUNALNI VIRUS uključuje, ali nije 

ograničen na "trojanske konje" (TROJAN HORSES), "crve" (WORMS) i "vremenske ili logičke" bombe. 

RAČUNALNI NAPAD predstavlja bilo koji zlonamjerno usmjereni mrežni promet, uvođenje zloćudnog 

računalnog koda, ili kakve druge zlonamjerne napade usmjerene na, koji se događaju unutar, ili 

koriste računalne sustave ili mreže bilo koje vrste 

CYBER RAT I TERORISTIČKI ČIN podrazumijevaju svaki: 

a. čin terorizma (prema definiciji iz ugovora o osiguranju, ili ukoliko nije definiran ugovorom o 

osiguranju, mjerodavni su primjenjivi zakoni i propisi) neovisno o bilo kojem drugom uzroku ili 

događaju koji istovremeno ili u kojem drugom redoslijedu doprinosi gubitku ili oštećenju. Čin 

terorizma također podrazumijeva i cyberterorizam, odnosno bilo kakav smišljeni politički, religiozni 

ili ideološki (ili slično) motivirani napad ili destruktivnu aktivnost, ili prijetnju istom, od strane grupe 

ili pojedinaca usmjerenu prema računalnom sustavu ili mreži bilo koje vrste, ili zastrašivanje bilo 

kojeg pojedinca promicanjem takvih ciljeva; i/ili 

b.    neprijateljsko ili ratoborno ponašanje u vrijeme mira, građanskog rata ili rata 

(b) Međutim, u slučaju da dolje navedeni rizik proizlazi iz bilo kojeg od uzroka opisanih u gornjem 

stavku (a), ovaj će ugovor o osiguranju, u skladu s pripadajućim uvjetima, uvjetima i isključenjima, 

pokriti fizičku štetu koja je nastala tijekom razdoblja trajanja police koja je izravno uzrokovana 

takvom navedenom prijetnjom. 



Navedene opasnosti: Požar, Eksplozija 

2. Elektronska obrada podataka - Evaluacija medija 

Bez obzira na bilo koju odredbu suprotnu ugovorenoj polici ili bilo kojih pripadajućih uvjeta, 

ugovoreno je i podrazumijeva se slijedeće: ukoliko mediji za elektroničku obradu podataka koji su 

osigurani ovim ugovorom o osiguranju pretrpe djelomičnu ili potpunu materijalnu štetu koje pokriva 

ta polica, tada će osnova za definiranje vrijednosti biti trošak praznog medija plus troškovi kopiranja 

ELEKTRONSKIH PODATAKA iz sigurnosnih kopija (back-up) ili izvornika prethodne generacije. Ti 

troškovi neće uključivati istraživanje i inženjering niti troškove vraćanja, prikupljanja ili sastavljanja 

takvih elektronskih podataka. Ukoliko se medij ne popravi, zamijeni ili obnovi, osnovica za procjenu 

vrijednosti biti će cijena praznog medija. Međutim, ova polica ne pokriva nikakav iznos koji se odnosi 

na vrijednost takvih ELEKTRONSKIH PODATAKA, osiguraniku ili bilo kojoj drugoj strani, čak i ako se 

takvi ELEKTRONSKI PODACI ne mogu ponovno obnoviti, prikupiti ili sastaviti. 


