CX304
CLÁUSULA DE RISCOS CIBERNÉTICOS - LMA 5403

A seguinte tradução tem carácter meramente informativo e não deve
considerar-se oficial. Em caso de discrepância, prevalecerá o texto
original em inglês.
1. Com sujeição apenas ao ponto 3 abaixo, em nenhum caso este seguro
cobrirá perdas, danos, responsabilidade ou despesas, direta ou
indiretamente, causadas(os) ou que contribuam ou resultem do uso ou
operação, como meio para causar dano, de qualquer computador,
sistema informático, programa de software, código malicioso, vírus de
computador, processo de computador ou qualquer outro sistema
eletrónico.
2. Com sujeição às condições, limitações e exclusões da apólice na qual
está incluída esta cláusula, a indemnização recuperável ao abrigo da
mesma não será prejudicada pelo uso ou operação de qualquer
computador, sistema informático, programa de software informático,
processo informático ou qualquer outro sistema eletrónico, se o
referido uso ou operação não for um meio para causar danos.
3. Quando esta cláusula seja incluída em apólices que cubram riscos de
guerra, guerra civil, revolução, rebelião, insurreição, o conflito civil
que provenha daquelas(es), ou de qualquer ato hostil por ou contra
uma potência beligerante, ou terrorismo ou qualquer pessoa atuando
por um motivo político, o constante no ponto 1 não atuará para excluir
perdas (que de outro modo estariam cobertas) resultantes do uso de
qualquer computador, sistema informático ou programa de software
de computador ou de qualquer outro sistema eletrónico no sistema de
lançamento e/ou de comando e/ou mecanismo de disparo de qualquer
arma ou míssil.
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1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover
loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or
contributed to by or arising from the use or operation, as a means for
inflicting harm, of any computer, computer system, computer software
programme, malicious code, computer virus, computer process or any
other electronic system.
2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which
this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder
shall not be prejudiced by the use or operation of any computer,
computer system, computer software programme, computer process or
any other electronic system, if such use or operation is not as a means
for inflicting harm.
3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war,
revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any
hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person
acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude
losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any
computer, computer system or computer software programme or any
other electronic system in the launch and/or guidance system and/or
firing mechanism of any weapon or missile.
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