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Следните ризици се исклучок за незгода согласно реосигурителните договори, освен доколку посебно не е наведено во полисата, и тоа:
a) ретроактивното покритие, трансфер на портфолио на загуби
б) одговорност на вработени/надомест на работници
в) предлози/детали за дистрибуција на ризик, обврзувачки органи, брокерски покритија, пулови на сопствени/подредени
осигурителни друштва и други пулови;
г) одговорност на трета страна од секаков вид;
д) обврзници за банкарско покритие, одговорност за загуби направени како резултат на нечесни постапки на вработените;
ѓ) сигурност, кредитен бизнис или секој друг вид на финансиско, банкарско или финансирачко реосигурување;
е) финансиски гаранции и инсолвентност
ж) Ex‐gratia плаќања (плаќања направени со целосно знаење дека не постои обврска да се направат вакви плаќања) освен доколку не
е поинаку договорено од страна на Реосигурителот;
з) секаква форма на обештетување за договорите за одговорност;
ѕ) вообичаени воворужени сили за секаков вид загуби настанати како последица на активно учество во војна, инвазија, акти на
странски непријатели, непријателски или воени операции (во случај на објавена или необјавена војна), активности на зачувување на
мирот, граѓанска војна, бунт, граѓански немири;
и) загуби причинети од епидемиски или пандемиски болести кои опфаќаат/афектуираат повеќе од едно лице на агрегирана основа
поинаку отколку во случај на ограничување во рамки на дефиницијата на клаузулата за “појава на загуба” спомената овде;
ј) радиоактивна контаминација, без оглед дали настанува директно или индиректно како последица на, освен во случајот на НБХ
терористички напади како што е дефинирано подолу. Ова исклучување не се применува во поглед на медицински работници кои се
поврзуваат со радиоактивни изотопи и во поглед на бизнис комуникацијата во Србија;
Клаузула за дефиниција на нуклеарни, и/или хемиски и/или биолошки ризици од тероризам
За целите на овој Договор под поимот напад од „нукеларен и/или хемиски и/или биолошки тероризам” се подразбира секоја загуба
директно или индиректно настаната од, се припишува на или причинета од, или пак која резултира од или е во врска со секаков вид на
акт на нуклеарен, хемиски, биолошки тероризам (како што подолу се дефинира) без оглед на секакоја друга причина или настан кој
истовремено допринесува или е во друга причинско последична врска со загубата.
За целите на ова одобрување/прифаќање:
“Нуклеарен, хемиски, биолошки тероризам” подразбира употреба на секаков вид нуклеарно оружје или уред или емисија, празнење,
ширење, испуштање или излив на секаков вид тврд, течен или гасен хемиски агенс и/ или биолошки агенс во текот на периодот на ова
осигурување од секое лице или група (и), без оглед дали дејствуваат поединечно или во името на или во врска со секоја организација(‐
ции) или влада(и) посветени на политички, религиозни или идеолошки цели или причини кои ја вклучуваат намерата да се влијае на
секоја влада и/или да се стави јавноста, или дел од јавноста, во страв.
“Хемиски” агенс подразбира сложено соеднинение кое,
кога правилно ќе биде распострането, произведува ненадоместлива штета или смртоносни ефекти врз луѓе, животни, растенија или
материјален имот.
“Биолошки” агенси подразбира секој вид на патогени
(предизвикувачи на болести) микроорганизми и/или биолошки
произведени токсини (вклучително генетски модифицирани организми и хемиски синтетизирани токсини) што предизвикуваат болест
и/или смрт кај луѓе, животни или растенија.
За нуклеарен и/или хемиски и/или биолошки тероризам, настан ги опфаќа сите осигуреници во портфолио оние кои се медицински
дијагностицирани во рамки на 90 денови од исложеноста на радијација или биолошки или хемиски супстанци, или се реорганизирани
како такви во согласност со локалното законодавство во поглед на препознавање на незгоди и/или болести.
Доколку реосигурителотнаведува дека според логиката на гореспоменатото, секоја загуба, штета, торошк не е покриен со овој
Договор, теретот за исполнување на спротивното паѓа на товар на Реосигуреникот.

