
Združenie poisťovacích spoločností Lloyd's of London opustilo 
diskusiu o vplyve mobilných telefónov na zdravie

Naposledy aktualizované: pondelok 30. marca 2015, vytvorené: piatok 27. marca 2015

"Dôvodom vylúčenia je vylúčiť krytie chorôb spôsobených nepretržitým dlhodobým vystavením 
neionizujúcemu žiareniu, t.j. prostredníctvom používania mobilného telefónu." CFC Underwriting 
LTD, Londýn.

2010: Lloyds porovnáva riziká vyplývajúce z elektromagnetických polí 
(EMP) k rizikovosti azbestu

V roku 2010 Emerging Risks Team of Lloyds of London (Tím združenia poisťovacích spoločností Lloyd's of 
London, ktorý posudzuje novovznikajúce riziká) zverejnil správu v otázke EMP (elektromagnetické polia) 
a urobil porovnávaciu štúdiu histórie azbestu a jeho vplyvu na odvetvie poisťovníctva. V roku 2010 
dospeli k záveru, že hoci existuje mnoho podobností so skúsenosťami s azbestom, žiadne aktuálne 
vedecké dôkazy nepodporili zmenu aktuálnej politiky manažmentu rizika v súvislosti s 
elektromagnetickými poľami (EMP), avšak s tým, že pokrok vo vedeckom výskume sa musí pozorne 
sledovať.

2015: Lloyds v tichosti vylučuje zo svojho poisťovacej politiky 
zodpovednosť v prípade EMP

V roku 2015 Všeobecná sekcia o vylúčení zodpovednosti v ich kanadskom dokumente poistenia 
ProSurance Architects & Engineers Policy dáva elektromagnetické polia (EMP) na rovnakú úroveň ako 
azbest: celkové vylúčenie krytia v prípade všetkých typov EMP žiarenia. Združenie poisťovacích 
spoločností Lloyds of London prestalo poskytovať akékoľvek poistné krytie potenciálnych vplyvov EMP na 
zdravie. Združenie Lloyds of London je známe tým, že akceptuje najvyššiu úroveň rizika pri poistnom 
krytí, a keď Lloyds sa rozhodne pre vylúčenie, toto vylúčenie všeobecne prijíma celé odvetvie 
poisťovníctva.

Dôsledky tohto rozhodnutia pre podnikanie a osobnú zodpovednosť riaditeľov firiem a 
tiež verejnej zodpovednosti na strane vlád sú dobre vysvetlené v liste vláde kanadskej 
provincie Britská Kolumbia, ktorý jej adresovala Sharon Nobleová (riaditeľka Koalície 
stop smart metrom - združenie za ukončenie používania smart metrov - elektrických 
meračov).

Follow this link for more details on EMF and health risks. - na tomto linku sú ďalšie podrobnosti o EMP a 
rizikách pre zdravie



List vláde Britskej Kolumbie - "ste zodpovední za budúce 
zdravotné problémy vyplývajúce z používania mobilných 
telefónov"

22. februára 2015

Lloyd's of London vylučuje krytie poistných nárokov vyplývajúcich z pôsobenia RF/EMF 
(rádiofrekvenčného žiarenia / elektromagnetických polí)

List vláde od Sharon Nobleovej - riaditeľky Koalície Stop smart metrom v Britskej Kolumbii (zahŕňa 
dokument poistenia ProSurance Architects & Engineers Policy)

Premiérka (Britskej Kolumbie) Clarková, pán Bennett a Reimer,

RE: Lloyd's of London vylučuje krytie poistných nárokov spôsobených vystavením neionizujúcemu žiareniu

"Na základe nepresných informácií od (energetickej firmy) ITRON, ministerstva zdravotníctva Kanady a 
Dr. Perryho Kendalla (hlavný vládny úradník pre zdravotníctvo v Britskej Kolumbii) hovoríte ľuďom, že 
neexistuje zdravotné riziko vyplývajúce z dlhodobého vystavenia sa žiareniu zo smart metrov v domoch a
wifi v školách - a to napriek tomu, že ste dostali množstvo štúdií nezávislých výskumníkov a veľa listov od
vedcov a lekárov s opačným tvrdením.

"Preposielam teraz informáciu, ktorá by vás mala zaujímať, hoci vás nezaujímajú potenciálne zdravotné 
problémy obyvateľov Britskej Kolumbie sposobené týmito zariadeniami. Aj keď viem, že provincia a 
energetická spoločnosť BC Hydro majú vlastné rezervy pre poistenie, predpokladám, že máte dohodu o 
maximálnom krytí pri katastrofálnych nárokoch. Ak táto dohoda o maximálnom krytí už neobsahuje 
vylúčenie, čoskoro bezpochyby vylúči akékoľvek nároky v súvislosti s vystavením žiareniu z bezdrôtových 
zariadení ako sú mobilné telefóny, smart metre alebo wifi. 

Pemiérka Clarková, pán Bennett a pán.Reimer,
 
"Združenie poisťovacích spoločností Lloyd's of London je jedným z najväčších poisťovateľov na svete a 
často určuje cestu v oblasti ochrany, preberajúca riziká, ktoré nikto iný nepreberie. Pripájam nedávne 
obnovenie politiky zo 7. februára 2015, ktoré vylučuje krytie spojené s vystavením neionizujúcemu 
žiareniu. Tu je reakcia na žiadosť o objasnenie z 18. februára 2015 od zástupcu britskej Underwriting 
LTD, Londýn, ktorá pôsobí v mene Lloyd's: "

"Vylúčenie elektromagnetických polí (Vylúčenie 32) je všeobecné poistné vylúčenie a uplatňuje sa 
ako štandard na celom trhu. Účelom tohto vylúčenia je vylúčiť krytie chorôb spôsobených 
nepretržitým dlhodobým vystavením neionizujúcemu žiareniu, t.j. prostredníctvom používania 
mobilných telefónov." 

"To znamená, že provincia (čiže my -daňoví poplatníci) budeme ručiť za nároky zo strany učiteľov a 
rodičov detí trpiacich biologickými účinkami z wifi zariadení na školách, zo strany majiteľov domov 
vystavených rádiofrekvenčnému žiareniu (RF) povinne inštalovaných smart metrov v domoch a zo strany 
zamestnancov nútených používať mobilné telefóny alebo byť vystavení pôsobeniu wifi v práci. Súdne 
procesy v iných krajinách už viedli k veľkým výdavkom /platbám/ a je iba otázkou času, kedy k 
podobným súdnym sporom príde v Kanade a budú úspešné.



"Potenciálne tí, ktorí umožnia prevádzkovať takéto zariadenia, po tom ako boli informovaní o 
nebezpečenstvách, by mohli byť braní na zodpovednosť, a manažérske poistky im pravdepodobne 
neposkytnú finančnú ochranu. Poistenie riaditeľov sa uplatňuje, ak ľudia vykonávajú svoje úlohy "v 
dobrej viere". Je ťažké argumentovať, že konajú "v dobrej viere" po tom, ako boli varovaní skutočnými 
vedeckými odborníkmi a vysoko rešpektovaným poisťovateľom.

"Považujte sa za opäť upovedomených, že by ste mohli byť právne braní na zodpovednosť pre 
rozhodnutia, ktoré robíte."

S úctou, Sharon Nobeová, Victoria, Britská Kolumbia

Text vyhlásenie Lloyds o vylúčení EMF, ktoré bolo vyššie uvedené:

VŠEOBECNÉ POISTNÉ VYLÚČENIA

32. Elektromagnetické polia vznikajúce priamo alebo nepriamo, ktoré sú výsledkom 
alebo ku ktorým prispievajú elektromagnetické polia, elektromagnetická radiácia, 
elektromagnetizmus, rádiové vlny alebo rádiový šum.

Výrobcovia mobilných telefónov sa už snažia obmedziť 
zodpovednosť

Varovania v súvislosti s používaním mobilných telefónov existujú v každej dokumentácii výrobcov, ale 
tieto varovania sú hlboko ukryté v používateľských manuáloch, ktoré sa nečítajú. Zdá sa, že jediným 
účelom je vyhnúť sa zodpovednosti pre prípad, že sa na súde preukáže vplyv používania mobilného 
telefónu na zdravie. Povedia: "Informovali sme vás, aby ste telefón nedržali v blízkosti vašej hlavy." 
Hovoria, že telefón sa má držať ďaleko od vášho tela, ale vedia a ich reklamy to ukazujú, že nikto to 
nerobí. Odborníci z Geovital Akadémia pre Slovensko a Česko niektoré z týchto manuálov pre nás 
preštudovali.

Ako hovoria: tieto varovania by mali byť vytlačené na každú škatuľu mobilného telefónu a zverejniť v 
školách a na pracoviskách. Majte pritom na pamäti, že všetko toto súvisí so starými mobilnými telefónmi.
Na chvíľku zoberte do úvahy oveľa silnejšie telefóny 4G a 5G, nehovoriac už o mobilných telefónoch v 
podobe náramkových hodiniek, ktoré sa nosia priamo v kontaktne s pokožkou počas celého dňa. 
Domnievam sa, že združenie poisťovacích spoločností Lloyd's of London videlo tento nápis na stene a 
ustúpilo z bojovej línie.

Dôležité upozornenie o bezpečnom používaní zariadenia

Nižšie je zoznam upozornení zo strany každého väčšieho svetového výrobcu, ktoré sa nachádzajú hlboko 
vo vnútri manuálov pre používateľov, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo držania ich zariadenia pri 
hlave alebo pri jeho nosení vo vreckách/podprsenkách. Väčšina ľudí o tom nemá potuchy. Táto 
informácia by mala byť na prednej strane škatule u každého zariadenia.



Apple - "Ak sa iPhone nachádza menej ako 15 mm od tela, nameraný SAR môže prekračovať normy 
vyplývajúce z predpisov americkej Federálne komisie pre telekomunikácie (FCC) pre činnosť 
prístrojov nosených na tele. Keď používate iPhone v blízkosti svojho tela na telefonovanie alebo na 
bezdrôtový prenos dát cez mobilnú sieť, majte iPhone aspoň 15 mm od povrchu tela a používajte na
nosenie mobilov iba také obaly alebo puzdrá, či sponky na ich pripínanie na opasok, ktoré nemajú 
kovové časti, a ktoré udržiavajú iPhone oddelený prinajmenšom 15 mm  od tela."

SAR (Specific Absorption Rate -merný absorbovaný výkon) je mierou absorbcie energie ľudským telom, 
keď je vystavené radiofrekvenčným (RF) elektromagnetickým poliam.

POZNÁMKA: Firma Apple nedávno zastavila distribúciu príručiek uživateľa s iPhonmi a upozornenia v 
súvislosti s ich bezpečným používaním sa teraz musia hľadať v príručke užívateľa v samotnom telefóne) 

-------------------------------------------------------------------------------------

Blackberry - "Používajte v hands-free prevádzke, ak je to možné, a udržujte zariadenie 
BlackBerry aspoň 0.98 in. (25 mm) od tela (vrátane brucha tehotných žien a spodnej časti brucha
teenagerov), ak je zariadenie BlackBerry zapnuté a pripojené k bezdrôtovej sieti.

-------------------------------------------------------------------------------------

Samsung - "Pre nosenie na tele pri prevádzke, tento telefón bol testovaný a spĺňa požiadavky FCC RF 
na expozíciu pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a ktoré umožňuje, aby bol 
mobilný telefón najmenej 1,5 cm od tela."

-------------------------------------------------------------------------------------

Nokia - „Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiofrekvenčného 
žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 
centimetra (5/8 palca) od tela.” 

-------------------------------------------------------------------------------------

Sony - "Pre nosenie na tele pri prevádzke, tento telefón bol testovaný a spĺňa požiadavky FCC RF na 
expozíciu, ak je slúchadlo umiestnené minimálne 15 mm od tela bez akýchkoľvek kovových častí v 
blízkosti telefónu, alebo pri použití s originálnym Sony Ericsson príslušenstvom na nosenie na tele 
určené pre tento telefón. Pri použití iného príslušenstva nemusí byť zaistené dodržanie smerníc FCC 
RF. "

-------------------------------------------------------------------------------------

HTC – "Toto zariadenie bolo testované pre typické nosenie na tele pri prevádzke. V súlade s 
požiadavkami na vystavenie rádiovým vlnám, musí byť minimálny dodržaný odstup medzi telom 
užívateľa a slúchadlom, vrátane antény 1cm."

Neionizujúce žiarenie
Tento prístroj má zabudovanú anténu. Tento produkt by mal byť prevádzkovaný iba v normálnom 
režime, aby bol zaistený žiarivý výkon a bezpečnosť. Rovnako ako u iných mobilných vysielacích 
rádio zariadení, užívateľov upozorňujeme, že na zaistenie uspokojivej funkcie zariadenia a bezpečnosti 



pracovníkov, je odporúčané, aby žiadna časť ľudského tela nebola príliš blízko k anténe počas 
prevádzky zariadenia.

-------------------------------------------------------------------------------------

LG - „Toto zariadenie bolo testované pre typické nosenie na tele pri prevádzke, a to tak, aby zadná časť 
telefónu bola v stálej vzdialenosti 1,5 cm medzi telom užívateľa a zadnou časťou telefónu. V súlade s
požiadavkami FCC pre vysokofrekvenčné žiarenie, minimálny odstup1,5cm musí byť zachovaný 
medzi telom užívateľa a zadnou časťou telefónu.“

-------------------------------------------------------------------------------------

Motorola - "Ak nosite toto mobilné zariadenie na tele, vždy umiestnite mobilné zariadenia do 
Motorola dodaného alebo schváleného klipu, držiaka, púzdra, obalu alebo popruhu. Ak nepoužívate 
príslušenstvo dodané alebo schválené spoločnosťou Motorola, udržiavajte mobilné zariadenie a 
jeho anténu najmenej 2,5 cm (1 in.) od tela.  

-------------------------------------------------------------------------------------

T-Mobile - "Toto zariadenie bolo testované pre nosenie na tele pri prevádzke s odstupom 0,79 in. (2 
cm) pri normálnom režime a s odstupom 0,39 in. (1 cm) od tela užívateľa pre režim hot-spot. Aby boli 
splnené požiadavky FCC pre vysokofrekvenčné žiarenie, minimálny odstup 0,79 in. (2 cm) za 
normálneho režimu a 0,39 palca (1 cm) pre režim hot-spot od tela užívateľa musí byť zachovaný. 
"

Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným 
telefónom a kardiostimulátorom, aby sa zabránilo prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
K dosiahnutiu toho - používajte telefón na uchu opačnom k kardiostimulátoru a nenoste ho v náprsnom 
vrecku.
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"Dôvodom vylúčenia je vylúčiť krytie chorôb spôsobených nepretržitým dlhodobým vystavením neionizujúcemu žiareniu, t.j. prostredníctvom používania mobilného telefónu." CFC Underwriting LTD, Londýn.

2010: Lloyds porovnáva riziká vyplývajúce z elektromagnetických polí (EMP) k rizikovosti azbestu
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	List vláde Britskej Kolumbie - "ste zodpovední za budúce zdravotné problémy vyplývajúce z používania mobilných telefónov" 22. februára 2015 Lloyd's of London vylučuje krytie poistných nárokov vyplývajúcich z pôsobenia RF/EMF (rádiofrekvenčného žiarenia / elektromagnetických polí)

List vláde od Sharon Nobleovej - riaditeľky Koalície Stop smart metrom v Britskej Kolumbii (zahŕňa dokument poistenia ProSurance Architects & Engineers Policy)

Premiérka (Britskej Kolumbie) Clarková, pán Bennett a Reimer,

RE: Lloyd's of London vylučuje krytie poistných nárokov spôsobených vystavením neionizujúcemu žiareniu "Na základe nepresných informácií od (energetickej firmy) ITRON, ministerstva zdravotníctva Kanady a Dr. Perryho Kendalla (hlavný vládny úradník pre zdravotníctvo v Britskej Kolumbii) hovoríte ľuďom, že neexistuje zdravotné riziko vyplývajúce z dlhodobého vystavenia sa žiareniu zo smart metrov v domoch a wifi v školách - a to napriek tomu, že ste dostali množstvo štúdií nezávislých výskumníkov a veľa listov od vedcov a lekárov s opačným tvrdením.

"Preposielam teraz informáciu, ktorá by vás mala zaujímať, hoci vás nezaujímajú potenciálne zdravotné problémy obyvateľov Britskej Kolumbie sposobené týmito zariadeniami. Aj keď viem, že provincia a energetická spoločnosť BC Hydro majú vlastné rezervy pre poistenie, predpokladám, že máte dohodu o maximálnom krytí pri katastrofálnych nárokoch. Ak táto dohoda o maximálnom krytí už neobsahuje vylúčenie, čoskoro bezpochyby vylúči akékoľvek nároky v súvislosti s vystavením žiareniu z bezdrôtových zariadení ako sú mobilné telefóny, smart metre alebo wifi.
	Pemiérka Clarková, pán Bennett a pán.Reimer, "Združenie poisťovacích spoločností Lloyd's of London je jedným z najväčších poisťovateľov na svete a často určuje cestu v oblasti ochrany, preberajúca riziká, ktoré nikto iný nepreberie. Pripájam nedávne obnovenie politiky zo 7. februára 2015, ktoré vylučuje krytie spojené s vystavením neionizujúcemu žiareniu. Tu je reakcia na žiadosť o objasnenie z 18. februára 2015 od zástupcu britskej Underwriting LTD, Londýn, ktorá pôsobí v mene Lloyd's: " "Vylúčenie elektromagnetických polí (Vylúčenie 32) je všeobecné poistné vylúčenie a uplatňuje sa ako štandard na celom trhu. Účelom tohto vylúčenia je vylúčiť krytie chorôb spôsobených nepretržitým dlhodobým vystavením neionizujúcemu žiareniu, t.j. prostredníctvom používania mobilných telefónov."
	"To znamená, že provincia (čiže my -daňoví poplatníci) budeme ručiť za nároky zo strany učiteľov a rodičov detí trpiacich biologickými účinkami z wifi zariadení na školách, zo strany majiteľov domov vystavených rádiofrekvenčnému žiareniu (RF) povinne inštalovaných smart metrov v domoch a zo strany zamestnancov nútených používať mobilné telefóny alebo byť vystavení pôsobeniu wifi v práci. Súdne procesy v iných krajinách už viedli k veľkým výdavkom /platbám/ a je iba otázkou času, kedy k podobným súdnym sporom príde v Kanade a budú úspešné.

"Potenciálne tí, ktorí umožnia prevádzkovať takéto zariadenia, po tom ako boli informovaní o nebezpečenstvách, by mohli byť braní na zodpovednosť, a manažérske poistky im pravdepodobne neposkytnú finančnú ochranu. Poistenie riaditeľov sa uplatňuje, ak ľudia vykonávajú svoje úlohy "v dobrej viere". Je ťažké argumentovať, že konajú "v dobrej viere" po tom, ako boli varovaní skutočnými vedeckými odborníkmi a vysoko rešpektovaným poisťovateľom. "Považujte sa za opäť upovedomených, že by ste mohli byť právne braní na zodpovednosť pre rozhodnutia, ktoré robíte." S úctou, Sharon Nobeová, Victoria, Britská Kolumbia Text vyhlásenie Lloyds o vylúčení EMF, ktoré bolo vyššie uvedené: VŠEOBECNÉ POISTNÉ VYLÚČENIA 32. Elektromagnetické polia vznikajúce priamo alebo nepriamo, ktoré sú výsledkom alebo ku ktorým prispievajú elektromagnetické polia, elektromagnetická radiácia, elektromagnetizmus, rádiové vlny alebo rádiový šum. Výrobcovia mobilných telefónov sa už snažia obmedziť zodpovednosť Varovania v súvislosti s používaním mobilných telefónov existujú v každej dokumentácii výrobcov, ale tieto varovania sú hlboko ukryté v používateľských manuáloch, ktoré sa nečítajú. Zdá sa, že jediným účelom je vyhnúť sa zodpovednosti pre prípad, že sa na súde preukáže vplyv používania mobilného telefónu na zdravie. Povedia: "Informovali sme vás, aby ste telefón nedržali v blízkosti vašej hlavy." Hovoria, že telefón sa má držať ďaleko od vášho tela, ale vedia a ich reklamy to ukazujú, že nikto to nerobí. Odborníci z Geovital Akadémia pre Slovensko a Česko niektoré z týchto manuálov pre nás preštudovali. Ako hovoria: tieto varovania by mali byť vytlačené na každú škatuľu mobilného telefónu a zverejniť v školách a na pracoviskách. Majte pritom na pamäti, že všetko toto súvisí so starými mobilnými telefónmi. Na chvíľku zoberte do úvahy oveľa silnejšie telefóny 4G a 5G, nehovoriac už o mobilných telefónoch v podobe náramkových hodiniek, ktoré sa nosia priamo v kontaktne s pokožkou počas celého dňa. Domnievam sa, že združenie poisťovacích spoločností Lloyd's of London videlo tento nápis na stene a ustúpilo z bojovej línie.



Dôležité upozornenie o bezpečnom používaní zariadenia

Nižšie je zoznam upozornení zo strany každého väčšieho svetového výrobcu, ktoré sa nachádzajú hlboko vo vnútri manuálov pre používateľov, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo držania ich zariadenia pri hlave alebo pri jeho nosení vo vreckách/podprsenkách. Väčšina ľudí o tom nemá potuchy. Táto informácia by mala byť na prednej strane škatule u každého zariadenia.

	Apple - "Ak sa iPhone nachádza menej ako 15 mm od tela, nameraný SAR môže prekračovať normy vyplývajúce z predpisov americkej Federálne komisie pre telekomunikácie (FCC) pre činnosť prístrojov nosených na tele. Keď používate iPhone v blízkosti svojho tela na telefonovanie alebo na bezdrôtový prenos dát cez mobilnú sieť, majte iPhone aspoň 15 mm od povrchu tela a používajte na nosenie mobilov iba také obaly alebo puzdrá, či sponky na ich pripínanie na opasok, ktoré nemajú kovové časti, a ktoré udržiavajú iPhone oddelený prinajmenšom 15 mm  od tela." SAR (Specific Absorption Rate -merný absorbovaný výkon) je mierou absorbcie energie ľudským telom, keď je vystavené radiofrekvenčným (RF) elektromagnetickým poliam. POZNÁMKA: Firma Apple nedávno zastavila distribúciu príručiek uživateľa s iPhonmi a upozornenia v súvislosti s ich bezpečným používaním sa teraz musia hľadať v príručke užívateľa v samotnom telefóne)


