Popis služby
IBM IoT for Insurance
Tento Popis stanovuje podmínky služby Cloud Service, kterou IBM poskytuje Zákazníkovi. Zákazník znamená
smluvní stranu a její oprávněné uživatele a příjemce služby Cloud Service. Příslušná Cenová nabídka a
Dokument o oprávnění (Proof of Entitlement) jsou poskytnuty ve formě samostatných Transakčních dokumentů.

1.

Cloud Service
Služba IoT for Insurance Cloud Service je integrovaná produktivní instance IoT, která směřuje údaje ze
snímače koncových uživatelů Zákazníka ("Pojistníků Zákazníka") k Zákazníkovi, aby mohl Zákazník
takové údaje ze snímače využít jako pomůcku pro různé obchodní procesy a cíle Zákazníka. Takové
obchodní procesy a cíle mohou zahrnovat analýzu těchto dat pro Pojistníky Zákazníka za účelem
přizpůsobeného hodnocení rizik, ochrany v reálném čase, snížení nákladů na pojistné smlouvy, včasných
výstrah, přizpůsobeného poradenství a zjednodušení zpracování a vypořádání nároků.
Zákazník si může zaregistrovat službu Cloud Service, která je v souladu s typem pojistné smlouvy, která
bude službou spravována:
●

IBM IoT Vehicle Protection for Cloud

●

IBM IoT Workers Compensation for Cloud

●

IBM IoT Safer Workplace for Cloud

●

IBM IoT Home for Cloud

Každá služba Cloud Service zahrnuje 1,5 GB datového úložiště na oprávnění k Položce.

1.1

Služby typu Pay Per Use
Služby typu pay per use budou použity, pokud Zákazník překročí 1,5 GB datového úložiště, které je
součástí oprávnění k Položce pro jednotlivé služby Cloud Service. Služby typu pay per use jsou
následující:

2.

●

IBM IoT Vehicle Protection for Cloud Pay Per Use

●

IBM IoT Workers Compensation for Cloud Pay Per Use

●

IBM IoT Safer Workplace for Cloud Pay Per Use

●

IBM IoT Home for Cloud Pay Per Use

Popis zabezpečení
Tato služba Cloud Service splňuje zásady IBM pro zabezpečení dat a ochranu soukromí IBM SaaS, které
jsou k dispozici na adrese http://www.ibm.com/cloud/data-security, a další dodatečné podmínky uvedené
v této části. Jakákoli změna zásad zabezpečení a ochrany soukromí IBM nesníží zabezpečení služby
Cloud Service.
Tuto službu Cloud Service lze využívat ke zpracovávání obsahu, který zahrnuje osobní údaje, pokud
Zákazník jako správce dat rozhodne, že technická a organizační bezpečnostní opatření jsou přiměřená
rizikům spojeným se zpracováním a povahou údajů, které je třeba chránit. Zákazník uznává, že tato
služba Cloud Service nenabízí funkce pro ochranu citlivých osobních údajů nebo údajů, na něž se
vztahují další regulační požadavky. Zákazník potvrzuje, že společnost IBM nezná typy údajů, které byly
zahrnuty do obsahu, a že neprovádí posouzení vhodnosti služby Cloud Service nebo uplatněných
bezpečnostních ochran.

2.1

Funkce zabezpečení a odpovědnost
Služba Cloud Service implementuje následující bezpečnostní funkce:
Služba Cloud Service šifruje obsah dat během přenosu dat mimo síť IBM. Služba Cloud Service nešifruje
obsah, je-li nečinná a čeká na přenos dat.

3.

Dohoda o úrovni služeb
IBM poskytuje pro Cloud Service následující Dohodu o úrovni služeb, jak je uvedeno v Dokumentu o
oprávnění (Proof of Entitlement). Dohoda o úrovni služeb nepředstavuje záruku. Dohoda o úrovni služeb
je k dispozici pouze pro Zákazníka a vztahuje se pouze na používání v produktivních prostředích.
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3.1

Kredity za porušení úrovně dostupnosti služeb
Zákazník musí u IBM střediska technické podpory zaregistrovat tiket podpory se Závažností 1 do 24
hodin od okamžiku, kdy poprvé zjistil, že událost měla kritický obchodní dopad a služba Cloud Service
není dostupná. Zákazník musí s IBM přiměřeně spolupracovat při diagnostice a řešení problémů.
Nárok na požadavek podpory za nesplnění Dohody o úrovni služeb musí být předložen do tří pracovních
dní od konce smluvního měsíčního období. Kompenzací za platný nárok týkající se Dohody o úrovni
služeb bude kredit vydaný oproti budoucí faktuře za Cloud Service na základě doby, během které nebylo
zpracování produktivního systému pro Cloud Service k dispozici ("Odstávka"). Odstávka se měří od
okamžiku, kdy Zákazník nahlásí událost, do okamžiku obnovení Cloud Service a nezahrnuje čas
související s plánovanou nebo nahlášenou odstávkou v rámci údržby, příčinami mimo kontrolu IBM,
problémy s obsahem, technologií Zákazníka nebo třetí osoby, návrhy nebo pokyny, nepodporovanými
konfiguracemi systému a platformami nebo jinými chybami Zákazníka či incidentem zabezpečení
způsobeným Zákazníkem nebo testováním zabezpečení Zákazníka. IBM bude aplikovat nejvyšší
použitelnou kompenzaci vycházející ze souhrnné dostupnosti služby Cloud Service dosažené během
každého smluvního měsíčního období, jak je uvedeno v tabulce níže. Celková kompenzace vztahující se
k jakémukoliv smluvnímu měsíčnímu období nesmí přesáhnout deset procent z jedné dvanáctiny (1/12)
ročního poplatku za Cloud Service.

3.2

Úrovně služeb
Dostupnost Cloud Service v průběhu smluvního měsíčního období
Dostupnost v průběhu smluvního měsíčního období

Kompenzace
(% měsíčního registračního poplatku* za smluvní
měsíční období, za které je uplatňován nárok)

< 99,8 %

2%

< 99,0 %

5%

< 95,0 %

10 %

* Pokud byla služba Cloud Service získána od Obchodního partnera IBM, bude měsíční registrační
poplatek vypočítán na základě aktuálního ceníku pro Cloud Service, který je platný pro smluvní měsíční
období, na které se nárok vztahuje, se slevou 50 %. IBM Zákazníkovi přímo poskytne slevu.
Procento dostupnosti se vypočítá jako: celkový počet minut v rámci smluvního měsíčního období minus
celkový počet minut Odstávky za smluvní měsíční období, děleno celkovým počtem minut za Smluvní
měsíční období.

4.

Technická podpora
Technická podpora pro službu Cloud Service je poskytována prostřednictvím online systému hlášení
problémů. IBM zpřístupní Software IBM jako Příručku podpory služby, která poskytuje informace o
technické podpoře a další informace a procesy. Technická podpora je nabízena se službou Cloud Service
a není dostupná jako samostatná nabídka.

5.

Oprávnění a informace o fakturaci

5.1

Metriky poplatků
Služba Cloud Service je poskytována v rámci metriky poplatků uvedené v Transakčním dokumentu:
a.

Položka je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat službu Cloud Service. Položka je výskyt
specifické položky, která je zpracovávána, spravována nebo souvisí s použitím Cloud Service. Je
nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat všechny Položky zpracovávané,
spravované službou Cloud Service nebo související s použitím služby Cloud Service během období
měření specifikovaného v Zákazníkově Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) nebo v
Transakčním dokumentu.
●

V rámci produktu IBM IoT Vehicle Protection představuje Položka vozidlo s jedinečným
identifikačním číslem, např. identifikačním číslem vozidla nebo výrobním číslem.

●

V rámci produktu IBM IoT Workers Compensation představuje Položka osobu, na niž se
vztahuje příslušná pojistná smlouva týkající se kompenzace pracovníka.

●

V rámci produktu IBM IoT Safer Workplace představuje Položka osobu, která je pracovníkem
Zákazníka.
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●
b.

5.2

V rámci produktu IBM IoT Home představuje Položka jedinečnou fyzickou adresu.

Gigabajt je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat službu Cloud Service. Gigabajt je
definován jako 1 073 741 824 bajtů. Je nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude
pokrývat celkový počet Gigabajtů zpracovaných prostřednictvím služby Cloud Service během
období měření uvedeného v Zákazníkově Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) nebo v
Transakčním dokumentu.

Poplatky za překročení limitu
Pokud skutečné používání služby Cloud Service během období měření překračuje oprávnění uvedená v
Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement), bude poplatek za překročení účtován v sazbě stanovené v
Transakčním dokumentu v měsíci následujícím po takovém překročení.

5.3

Poplatky typu Pay per Use
Poplatky typu A Per Use budou fakturovány v měsíci následujícím po použití služby za sazbu uvedenou v
Transakčním dokumentu.

6.

Smluvní období a možnost obnovení
Smluvní období pro poskytování služby Cloud Service začíná datem, kdy IBM Zákazníkovi oznámí, že mu
byl udělen přístup ke službě Cloud Service, jak je uvedeno v Dokumentu o oprávnění (Proof of
Entitlement). Dokument o oprávnění určí, zda se Cloud Service obnovuje automaticky, je používána
nepřetržitě, nebo zda je po uplynutí smluvního období ukončena.
V případě automatického obnovení platí, že pokud Zákazník neposkytne alespoň 90 dní před datem
ukončení období písemné oznámení o záměru nabídku neobnovit, bude služba Cloud Service
automaticky obnovena na období uvedené v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement).
V případě průběžného používání bude služba Cloud Service dále dostupná na měsíční bázi, dokud
Zákazník neposkytne 90 dní předem písemnou výpověď. Po ukončení takového 90denního období
zůstane služba Cloud Service k dispozici do konce kalendářního měsíce.

7.

Dodatečné podmínky

7.1

Obecné
Zákazník souhlasí, že IBM může Zákazníka veřejně označovat jako odběratele služeb Cloud Service v
tisku nebo v marketingových sděleních.

7.2

Uplynutí doby platnosti služby Cloud Service
Před uplynutím doby platnosti nebo ukončením služby Cloud Service může Zákazník používat libovolné
funkce reportingu nebo exportu služby Cloud Service k extrahování dat.

7.3

Zamýšlené použití
Zákazník nesmí používat službu Cloud Service ani umožnit jiným subjektům využívání služby Cloud
Service, samostatně nebo v kombinaci s jinými službami či produkty, na podporu kterékoliv z níže
uvedených vysoce rizikových činností: návrh, výstavba, řízení nebo údržba jaderných zařízení, systémů
hromadné přepravy, systémů řízení automobilů, systémů řízení letecké dopravy, zbrojních systémů nebo
letecké navigace či komunikace; zdravotnických prostředků nebo jakékoliv jiné činnosti, při které by
mohlo selhání programu způsobit vznik závažného rizika smrti nebo vážného úrazu.
Zákazník potvrzuje, že společnost IBM působí pouze jako poskytovatel informačních technologií, že se
společnost IBM nesnaží o zapojení do zdravotnické praxe ani žádné jiné odborné klinické či licencované
činnosti a služby Cloud Service a veškeré jejich komponenty nejsou navrženy ani určeny k použití jako
zdravotnické prostředky pro využití v rámci zdravotnického prostředku či jako jeho příslušenství nebo jako
náhrada za odbornou lékařskou konzultaci, diagnózu, léčbu nebo posouzení.
Služba Cloud Service není určena pro ukládání nebo přijímání jakýchkoliv identifikovatelných Osobních
údajů. Povinností zákazníka je zajistit, aby jeho používání služby Cloud Service pro Pojistníky Zákazníka
odpovídalo všem platným právním předpisům a regulačním požadavkům. To může vyžadovat podniknutí
kroků, které nejsou přímo podporovány službou Cloud Service.
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