KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO ROZPOZNAWANIA DATY
(Ubezpieczenie mienia w transporcie)
Na mocy niniejszej Klauzuli, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody w
przedmiocie ubezpieczenia, w tym szkody polegające na utracie spodziewanego zysku (zwane dalej
Szkodami):
1) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane nieprawidłowym działaniem komputera, urządzenia
przetwarzania danych, mikroprocesora, układu scalonego lub podobnego urządzenia (zwanych
dalej „Sprzętem”), systemów operacyjnych lub oprogramowania komputerowego (zwanych dalej
„Oprogramowaniem”), jeżeli nieprawidłowe działanie Sprzętu lub Oprogramowania wynika z
niemożności:
a) prawidłowego odczytywania lub rozpoznawania daty lub czasu zgodnie z ich wartością
rzeczywistą,
b) znalezienia, zachowania, gromadzenia lub prawidłowej obróbki, interpretowania, wykonania,
przetworzenia danych, informacji, poleceń lub instrukcji w związku z nieprawidłowym
rozpoznaniem daty lub czasu,
c) znalezienia, zachowania, gromadzenia lub prawidłowego przetworzenia danych w wyniku
wykonania polecenia, które było zawarte w oprogramowaniu komputerowym i spowodowało
utratę danych lub niemożność gromadzenia, zapisywania zachowywania lub poprawnego
przetwarzania danych w dniu nieprawidłowego działania lub w terminie późniejszym;
2) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane naprawami lub modyfikacjami dowolnych elementów
Sprzętu lub Oprogramowania, podejmowanymi w celu usunięcia wad, naprawienia właściwości
logicznych lub operacyjnych - niezależnie od tego, czy powyższe naprawy lub modyfikacje
przeprowadzane były zgodnie z zasadami sztuki;
3) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane brakiem porady, konsultacji, konserwacji, naprawy,
oceny projektu, odbioru instalacji, nadzoru bądź też otrzymaniem tychże w postaci niedostatecznej
lub błędnej, jeżeli wymienione powyżej czynności powinny być lub zostały podjęte w celu
określenia, naprawienia lub przetestowania (wypróbowania) potencjalnych lub rzeczywistych
nieprawidłowości w działaniu Sprzętu lub Oprogramowania;
niezależnie od tego czy Sprzęt lub Oprogramowanie stanowi własność Ubezpieczającego.
Niniejsza Klauzula nie wyłącza jednak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za Szkody pośrednio
spowodowane okolicznościami, o których mowa powyżej w pkt. 1 - 3, lecz bezpośrednio wynikające z
„ryzyk nazwanych”, chyba że odpowiedzialność za powyższe podlega wyłączeniu na podstawie innych
postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków. W rozumieniu niniejszej Klauzuli
„ryzykami nazwanymi” są: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego lub jakiejkowiek jego części bądź przewożonego na nim ładunku, huragan, deszcz
nawalny, grad, lawina, trzęsienie ziemi, zalanie, powódź, ciężar śniegu lub lodu, oddziaływanie dymu
oraz fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny.
Niniejsza Klauzula nie wyłącza także odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody pośrednio
spowodowane okolicznościami, o których mowa powyżej w pkt. 1 - 3, lecz bezpośrednio wynikające z
kradzieży z włamaniem, pod warunkiem, że ryzyko kradzieży z włamaniem jest częścią umowy
ubezpieczenia.

