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Isključenje opasnosti povezanih s informacijskim tehnologijama i kibernetičkom 
sigurnosti -  
 
1. Ovom se klauzulom isključuje svaki gubitak, šteta, odgovornost, trošak, novčana kazna ili 

sankcija ili bilo koji drugi traženi iznos kao izravna ili neizravna posljedica sljedećeg: 
 

1.1. korištenja ili rada bilo kojeg Računalnog sustava ili Računalne mreže; 
1.2. smanjenja ili gubitka mogućnosti korištenja ili upravaljanja bilo kojim Računalnim sustavom, 

bilo kojom Računalnom mrežom ili bilo kojim Elektroničkim podatcima; 
1.3. pristupa bilo kakvim Elektroničkim podatcima, njihove obrade, prijenosa, pohrane ili 

korištenja; 
1.4. nemogućnosti pristupa bilo kakvim Elektroničkim podatcima, njihove obrade, prijenosa, 

pohrane ili korištenja; 
 
kao posljedica: 
 
(a)  neovlaštenih ili zlonamjernih radnji bez obzira na vrijeme i mjesto, odnosno povezanu 

prijetnju ili obmanu; 
(b) Zloćudnog softvera ili sličnog mehanizma; 
(c) pogreške u programiranju ili operativne pogreške originalnog osiguranika osiguranog 

temeljem ovih uvjeta; 
(d) bilo kakvog nenamjernog ili neplaniranog Prekida rada Računalnog sustava, Računalne 

mreže ili Elektroničkih podataka originalnog osiguranika, koji nije izravna posljedica fizičkog 
gubitka ili štete. 

 
Definicije: 
 
Podrazumijeva se da se u svrhu ovog isključenja primjenjuju sljedeće definicije: 
 
„Računalni sustav” je svako računalo, hardver, softver, aplikacija, proces, kod, program, 
informacijska tehnologija, komunikacijski sustav ili elektronički uređaj koji se nalazi u vlasništvu 
originalnog osiguranika osiguranog sukladno ovim uvjetima ili kojim on upravlja. To uključuje 
svaki sličan sustav ili bilo koju konfiguraciju spomenutog sustava te svaki povezani ulazni uređaj, 
izlazni uređaj ili uređaj za pohranu Elektroničkih podataka, mrežnu opremu i sigurnosnu kopiju. 
 
„Računalna mreža” je skupina Računalnih sustava i drugih elektroničkih uređaja ili mrežnih 
mehanizama povezanih oblikom komunikacijske tehnologije, uključujući putem interneta, 
intraneta i virtualnih privatnih mreža (VPN-a), što omogućuje da umreženi računalni uređaji 
razmjenjuju Elektroničke podatke. 
 
„Elektronički podatci” su informacije koje Računalni sustav koristi, kojima pristupa, koje 
obrađuje, prenosi i pohranjuje. 
 
„Zloćudni softver ili sličan mehanizam” je bilo koji programski kod, uputa za programiranje ili neki 
drugi skup uputa, koji su namjerno osmišljeni na način da mogu naštetiti, omesti ili na drugi 
način negativno utjecati na, infiltrirati se u ili pratiti računalne programe, podatkovne datoteke ili 
operacije (bez obzira na to ima li svojstva samorazmnožavanja ili ne), uključujući ali ne 
ograničeno na računalne viruse, trojanske konje, računalne crve, logičke bombe, ucjenjivačke 
softvere, napade onemogućavanjem pristupa, napade uskraćivanjem usluge. 
 
„Prekid rada” je vremensko razdoblje u kojem je opskrba električnom energijom ili druga usluga 
nedostupna odnosno u kojem je rad opreme obustavljen.  
 

 


