ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1/2018
Niniejsze klauzule modyfikują zakres ochrony udzielanej na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 1/2018 (zwanych dalej OWU)
KLAUZULA NR 1 – SZKODY POWSTAŁE LUB DOCHODZONE
NA PODSTAWIE PRAWA MATERIALNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO
W USA LUB KANADZIE

3.7. wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej lub zawodowej;

1. Odmiennie od postanowień pkt 7 OWU uzgodniono, iż umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za Szkodę
rzeczową lub Szkodę osobową, powstałą na terytorium USA, ich terytoriów zależnych lub Kanady lub dochodzoną na podstawie prawa
materialnego obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych lub
w Kanadzie.

3.8. spowodowanych naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych
osobowych, praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, naruszeniem dóbr osobistych oraz w związku z informacjami, które zostały przekazane w reklamie;
3.9. wynikających z wad prawnych;
3.10. związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu zarządczego
ubezpieczonego przez osobę wchodzącą w jego skład;

2. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu:

3.11. związanych ze stosunkiem pracy;

2.1. Czystych strat finansowych;

3.12. wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej;

2.2. odpowiedzialności podmiotów mających siedzibę rejestrową lub
w zakresie, w jakim prowadzą działalność w USA, ich terytoriach
zależnych lub w Kanadzie.  

3.13. wyrządzonych przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, w ramach tej samej umowy ubezpieczenia;

3. Odmiennie od postanowień pkt 9 OWU uzgodniono, iż koszty obrony
i ekspertyz będą pokrywane w ramach, a nie w dodatku do sumy
gwarancyjnej.

3.14. powstałych na terytorium USA i ich terytoriach zależnych lub
Kanady, lub dochodzone na podstawie prawa materialnego
obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych lub w Kanadzie.

KLAUZULA NR 2 – CZYSTE STRATY FINANSOWE

KLAUZULA NR 3 – SZKODY WYNIKAJĄCE Z NAGŁEGO
ZANIECZYSZCZENIA LUB SKAŻENIA ŚRODOWISKA

1. Odmiennie od postanowień pkt 2 OWU uzgodniono, iż umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za Czyste
straty finansowe.

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.1. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
Szkodę rzeczową (w tym koszty usunięcia lub neutralizacji zanieczyszczenia albo skażenia powietrza, wody lub gruntu) lub Szkodę na osobie,
która wyniknie z zanieczyszczenia lub skażenia powietrza, wody, gruntu
albo innego elementu środowiska, wskutek nagłego, niezamierzonego,
niespodziewanego i możliwego do zidentyfikowania zdarzenia, zachodzącego w całości w określonym miejscu i czasie.

2. Uzgodniono, iż w zakresie niniejszej klauzuli wyłączenie roszczeń dotyczących wad Produktu lub usługi, o którym mowa w pkt 11.12. OWU, nie
ma zastosowania do Czystych strat finansowych wyrządzonych przez
Produkt lub usługę oraz że obowiązują pozostałe wyłączenia określone
w pkt 11 OWU.
3. Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu Czystych
strat finansowych:

2. W uzupełnieniu zakresu wynikającego z  pkt 1 uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
następujące Czyste straty finansowe, powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia środowiska:

3.1. wynikających z niewykonania albo nieterminowego wykonania
jakiegokolwiek zobowiązania umownego;
3.2. wynikających z zanieczyszczenia lub skażenia jakiegokolwiek
elementu środowiska, w tym powietrza, wody lub gruntu;

2.1. polegające na poniesieniu przez osoby trzecie (w tym Skarb
Państwa) kosztów usunięcia lub neutralizacji zanieczyszczenia  
albo skażenia powietrza, wody lub gruntu, nie stanowiących rzeczy
w rozumieniu prawa cywilnego;

3.3. wynikających z wadliwości Produktu pochodzącego od ubezpieczonego – w zakresie roszczeń powstałych po jego zmieszaniu,
trwałym połączeniu z innymi rzeczami lub jego dalszej obróbce,
albo w wyniku wadliwości maszyn produkcyjnych lub ich części,
pochodzących od ubezpieczonego;

2.2. wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do lub możliwości
korzystania z powietrza, wody, gruntu albo innego elementu środowiska;

3.4. wynikających z przekroczenia kosztorysu, budżetu lub szacowanego kosztu inwestycji lub usługi;

2.3. wynikające z utraty albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej,
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;

3.5. stanowiących koszty usunięcia wad lub usterek w Produkcie lub
usłudze albo doprowadzenia Produktu lub usługi do stanu zgodnego z prawem albo z umową, w tym koszty usunięcia lub zastąpienia Produktu, usługi lub ich części;

2.4. stanowiące koszty działań prowadzonych przez służby ratownicze,
mających na celu ochronę albo usunięcie zagrożenia dla życia,
zdrowia, mienia lub elementów środowiska.
3. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowiedzialności
za szkody:

3.6. związanych z wykonywaniem usług w zakresie działalności:
3.6.1. bankowej, leasingowej, ubezpieczeniowej lub innej działalności finansowej, w tym w zakresie pozyskiwania finansowania;

3.1. w gruntach lub w wodzie znajdujących się w granicach terenu
lub poniżej powierzchni stanowiących własność lub użytkowanych
przez ubezpieczonego w okresie lub przed okresem ubezpieczenia, albo w inny sposób oddanych ubezpieczonemu w pieczę,
dozór lub pod kontrolę;

3.6.2. księgowej;
3.6.3. dotyczącej przetwarzania danych, projektowania, wykonawstwa, modyfikacji lub instalacji oprogramowania;
3.6.4. reklamowej;

3.2. polegające na poniesieniu kosztów badania, monitorowania lub
kontroli zanieczyszczeń środowiska;

3.6.5. polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu,
kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;

3.3. polegające na poniesieniu jakichkolwiek grzywien, kar lub opłat
administracyjnych, nałożonych bezpośrednio na ubezpieczonego;

3.6.6. o charakterze pośrednictwa jakiegokolwiek rodzaju;
3.6.7. płatniczej;

3.4. powstałe na terytorium USA, ich terytoriów zależnych lub Kanady,
albo dochodzone na podstawie prawa materialnego obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych lub w Kanadzie.

3.6.8. projektowej, nadzorczej,  organizacyjnej lub logistycznej;
3.6.9. polegającej na kierownictwie budową lub organizacji
procesu inwestycyjnego;

4. Ubezpieczony ma obowiązek przestrzegania obowiązujących go przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, ochrony środowiska,

3.6.10. badawczej lub rozwojowej.
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przechowywania i postępowania z substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami. Naruszenie tego obowiązku może spowodować odmowę
wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim spowodowało to lub zwiększyło szkodę objętą ubezpieczeniem.

2.3. w rzeczach przyjętych do przewozu lub będących przedmiotem
czynności spedycyjnych;
2.4. polegające na utracie rzeczy.
3. Uzgodniono, iż w razie wątpliwości w ustaleniu, czy przedmiotem
obróbki, naprawy lub innych czynności jest cała rzecz, czy jej część,
za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia
pod względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym część rzeczy bezpośrednio poddaną takim czynnościom.

5. Odmiennie od postanowień pkt 6 OWU uzgodniono, iż umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu
zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia wskazanym w umowie. Wszystkie szkody wynikające
z tej samej przyczyny (seria szkód) uważa się za jeden wypadek, który
wystąpił w chwili wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, nawet
jeżeli kolejne szkody powstaną po upływie okresu ubezpieczenia. Postanowień pkt 6 zdanie trzecie OWU nie stosuje się.

KLAUZULA NR 7 – SZKODY W RZECZACH RUCHOMYCH
ODDANYCH W PIECZĘ, DOZÓR LUB POD KONTROLĘ
UBEZPIECZONEMU
1. Odmiennie od postanowień pkt 11.11. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego
za Szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych oddanych w pieczę, dozór
lub pod kontrolę ubezpieczonemu.

KLAUZULA NR 4 – SZKODY OSOBOWE WYRZĄDZONE
PRACOWNIKOM UBEZPIECZONEGO
1. Odmiennie od postanowień pkt 11.2. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
Szkodę na osobie wyrządzoną Pracownikowi, powstałą w następstwie
nagłego, niezamierzonego, niespodziewanego i możliwego do zidentyfikowania zdarzenia, zachodzącego w całości w określonym miejscu i
czasie.

2. W przypadku kradzieży rzeczy ruchomej ubezpieczony obowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Policję.
3. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowiedzialności
za szkody:

2. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowiedzialności:

3.1. w rzeczach ruchomych (w tym w pojazdach, maszynach i urządzeniach) najętych, pożyczonych, wziętych w leasing, albo używanych
przez ubezpieczonego na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu
prawnego;

2.1. za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem
jakiejkolwiek choroby lub zakażenia, chyba że taka choroba lub
zakażenie wynika ze zdarzenia, o którym mowa w pkt 1;

3.2. powstałe wskutek czynności ubezpieczonego wykonywanej na
lub z użyciem rzeczy należących do osób trzecich, o ile stanowiły
one przedmiot tych czynności (np. konserwacji, naprawiania, renowacji, przeglądu itp.);

2.2. wobec jakiejkolwiek instytucji, która byłaby prawnie zobowiązana
do organizacji, w tym do wypłaty świadczenia z tytułu Szkody na
osobie.
3. Odmiennie od postanowień pkt 6 OWU uzgodniono, iż umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu
zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, które miało miejsce  w okresie
ubezpieczenia wskazanym w umowie. Wszystkie szkody wynikające
z tej samej przyczyny (seria szkód) uważa się za jeden wypadek, który
wystąpił w chwili wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, nawet
jeżeli kolejne szkody powstaną po upływie okresu ubezpieczenia. Postanowień pkt 6 zdanie trzecie OWU nie stosuje się.

3.3. w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach
w nich pozostawionych;
3.4. w rzeczach przyjętych do przewozu lub będących przedmiotem
czynności spedycyjnych;
3.5. w gotówce, kartach płatniczych, czekach, metalach szlachetnych,
kamieniach szlachetnych, wyrobach z tych metali lub kamieni,
papierach wartościowych, dokumentach i dziełach sztuki;
3.6. polegające na brakach inwentarzowych.

KLAUZULA NR 5 – SZKODY W RZECZACH RUCHOMYCH
UŻYWANYCH PRZEZ UBEZPIECZONEGO

KLAUZULA NR 8 – SZKODY W LĄDOWYCH POJAZDACH
MECHANICZNYCH ODDANYCH W PIECZĘ, DOZÓR LUB POD
KONTROLĘ UBEZPIECZONEMU

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.11. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
Szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych najętych, pożyczonych, wziętych w leasing, albo używanych przez ubezpieczonego na podstawie
jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.11. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego
za Szkody rzeczowe w lądowych pojazdach mechanicznych oddanych
w pieczę, dozór lub pod kontrolę ubezpieczonemu.

2. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowiedzialności
za szkody:

2. W przypadku kradzieży lądowego pojazdu mechanicznego ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu
Policję.

2.1. w zakresie, w jakim rzecz dotknięta Szkodą rzeczową była objęta
umową ubezpieczenia mienia, w tym także szkody mieszczące się
w ramach franszyzy lub udziału własnego w takiej umowie;

3. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowiedzialności
za szkody:

2.2. w przedmiotach ze szkła lub elementach szklanych;
2.3. w pojazdach mechanicznych (innych niż wózki jezdniowe podnośnikowe stosowane w transporcie bliskim lub magazynowaniu)
oraz ich wyposażeniu;

3.1. w pojazdach najętych, pożyczonych, wziętych w leasing, albo
używanych przez ubezpieczonego na podstawie jakiegokolwiek
innego tytułu prawnego;

2.4. spowodowane używaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją.

3.2. powstałe wskutek czynności ubezpieczonego wykonywanych na
lub z użyciem pojazdów należących do osób trzecich, o ile stanowiły one przedmiot tych czynności (np. konserwacji, naprawiania,
renowacji, przeglądu itp.);

KLAUZULA NR 6 – SZKODY W RZECZACH RUCHOMYCH
BEZPOŚREDNIO PODDANYCH JAKIMKOLWIEK CZYNNOŚCIOM
PRZEZ UBEZPIECZONEGO

3.3. w pieniądzach, papierach wartościowych, dokumentach i dziełach
sztuki;

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.11. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego
za Szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, powstałe wskutek czynności ubezpieczonego wykonywanych na lub z użyciem tych rzeczy,
o ile w chwili powstania szkody stanowiły one bezpośredni przedmiot
tych czynności (np. konserwacji, naprawiania, renowacji, przeglądu,
czynności ładunkowych itp.).

3.4. polegające na brakach inwentarzowych;
3.5. wyrządzone na skutek działania sił natury, w szczególności:
wichury, powodzi, gradobicia, uderzenia pioruna;
3.6. wyrządzone przez zwierzęta;
3.7. będące konsekwencją rażącego naruszenia przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, obowiązku
nadzoru nad powierzonymi pojazdami, w tym pozostawienia ich
bez należytego nadzoru.

2. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowiedzialności
za szkody:

KLAUZULA NR 9 – SZKODY DALSZYCH PRODUCENTÓW
WYNIKAJĄCE Z WADLIWOŚCI PRODUKTU POCHODZĄCEGO
OD UBEZPIECZONEGO, POWSTAŁE PO JEGO ZMIESZANIU,
TRWAŁYM POŁĄCZENIU LUB DALSZEJ OBRÓBCE

2.1. w rzeczach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego bez wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;
2.2. w rzeczach ruchomych (w tym w pojazdach, maszynach i urządzeniach) najętych, pożyczonych, wziętych w leasing, albo używanych
przez ubezpieczonego na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu
prawnego;

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.15. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego
za szkody wyrządzone dalszemu producentowi spowodowane przez
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wadliwy Produkt pochodzący od ubezpieczonego, jeżeli Produkt ten
zostanie trwale połączony lub zmieszany z innymi rzeczami albo w inny
sposób przetworzony.

przetworzenia takich rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest
do zakresu wynikającego z klauzuli nr 9.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadto szkody osób trzecich
poniesione po zamontowaniu rzeczy wytworzonych, obrabianych lub
przetworzonych za pomocą maszyn lub urządzeń opisanych w pkt 1,
polegające na kosztach ich usunięcia, demontażu lub odsłonięcia,
a także ponownego  wadliwych Produktów oraz montażu, umocowania
lub położenia rzeczy pozbawionych wad. Ochrona ubezpieczeniowa
ograniczona jest do zakresu wynikającego z klauzuli nr 11.

2. Umowa ubezpieczenia zostaje rozszerzona wyłącznie o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za:
2.1. nakłady konieczne na wyszukanie Produktów wadliwych i niewadliwych, łącznie z kosztami ich identyfikacji i wysortowania;
2.2. szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu innej rzeczy
w wyniku trwałego połączenia, zmieszania lub przetworzenia
wadliwego Produktu z taką rzeczą;

5. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wniesionych przez spółkę, w której
ubezpieczony – w chwili sprzedaży wadliwego Produktu – posiadał większość udziałów lub akcji, albo w której członkowie organu zarządczego
ubezpieczonego stanowili więcej niż połowę członków organu zarządczego.

2.3. poniesione przez  dalszych producentów koszty związane z wytworzeniem dalszego produktu, z wyłączeniem kosztów zakupu wadliwego Produktu pochodzącego od ubezpieczonego;
2.4. koszty powstałe w celu usunięcia wady z dalszego produktu; ubezpieczyciel potrąci z wyliczonego odszkodowania część kosztów
odpowiadającą stosunkowi wartości wadliwego Produktu do
wartości rynkowej dalszego produktu w stanie nie uszkodzonym;
2.5.

KLAUZULA NR 11 – KOSZTY USUNIĘCIA I ZASTĄPIENIA
WADLIWEGO PRODUKTU

utracony zysk dalszego producenta w sytuacji, gdy dalszy produkt
nie mógł być sprzedany lub może być sprzedany tylko po obniżonej cenie; ubezpieczyciel potrąci z wyliczonego odszkodowania
część kosztów odpowiadającą stosunkowi wartości wadliwego
Produktu do wartości rynkowej dalszego produktu w stanie nie
uszkodzonym;

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.12. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
wydatki osób trzecich poniesione po zamontowaniu Produktu zgodnie
z jego przeznaczeniem obejmujące koszty usunięcia, demontażu lub
odsłonięcia wadliwych Produktów oraz montażu, umocowania lub położenia Produktów pozbawionych wad, w tym:

2.6. koszty bezpośrednio spowodowane przestojem w produkcji
u odbiorcy Produktu, w szczególności poniesione na oczyszczenie, ponowną konfigurację lub sprawdzenie maszyn i urządzeń.

1.1. wyszukania Produktów wadliwych i niewadliwych, łącznie z kosztami ich identyfikacji i wysortowania;

3. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wniesionych przez spółkę, w której
ubezpieczony – w chwili sprzedaży wadliwego Produktu – posiadał większość udziałów lub akcji, albo w której członkowie organu zarządczego
ubezpieczonego stanowili więcej niż połowę członków organu zarządczego.

2. W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie stosuje się wyłączenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, o których mowa w pkt 11.12. OWU.

1.2. podroży, diet, noclegu i dodatki z tytułu nadgodzin;
1.3. rusztowań, dźwigów i innych urządzeń.

3. Umowa ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną
ubezpieczonego za koszty poniesione przez osoby trzecie w wyniku
zlecenia realizacji ubezpieczonemu, jednej z czynności, o których mowa
w pkt 1., przy czym udziały ubezpieczonego w zysku nie są objęte ubezpieczeniem.

KLAUZULA NR 10 – SZKODY DALSZYCH PRODUCENTÓW
WYNIKAJĄCE Z WADLIWOŚCI MASZYNY LUB URZĄDZENIA
POCHODZĄCEGO OD UBEZPIECZONEGO

4. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje kosztów ponownego zakupu niewadliwego Produktu. Jednakże ubezpieczenie obejmuje koszty transportu
Produktów pozbawionych wad, pomniejszone o koszty transportu do
miejsca pierwotnej dostawy zrealizowanej przez ubezpieczonego.

1. Odmiennie od postanowień pkt 11.15. OWU uzgodniono, iż umowa
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
szkody dalszych producentów powstałe wskutek wad rzeczy wytwarzanych, podlegających obróbce lub przetwarzanych przy pomocy maszyn,
urządzeń lub ich części wyprodukowanych, dostarczonych, zmontowanych, serwisowanych lub naprawianych przez ubezpieczonego.

5. Jeżeli zamiast demontażu i ponownego montażu może zostać wykonana inna odpowiednia czynność, w tym także polegająca na naprawieniu wadliwego Produktu, wówczas ubezpieczyciel pokrywa koszty
niezbędne dla wykonania tej czynności, jednakże maksymalnie do
wysokości kwoty, która byłaby konieczna przy realizacji demontażu
i montażu. Umowa ubezpieczenia obejmuje koszty wskazane w zdaniu
pierwszym pod warunkiem, że osobie trzeciej przysługiwałoby roszczenie  do ubezpieczonego o pokrycie kosztów demontażu i montażu.

2. Umowa ubezpieczenia zostaje rozszerzona wyłącznie o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za:
2.1. nakłady konieczne na wyszukanie wadliwych i niewadliwych
rzeczy wytworzonych, obrabianych lub przetworzonych za pomocą
opisanych powyżej maszyn lub urządzeń, łącznie z kosztami ich
identyfikacji i wysortowania;

6. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje kosztów wynikłych z sytuacji, gdy
ubezpieczony sam dokonał instalacji lub montażu wadliwych Produktów
albo jeżeli zostały one zainstalowane lub zamontowane na jego zlecenie
lub na jego rachunek. Jednakże niniejsze wyłączenie nie obowiązuje,
gdy ubezpieczony wykaże, że konieczność demontażu wynika z przyczyny innej niż wadliwy montaż Produktu.

2.2. szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy wytworzonych, obrabianych lub przetworzonych za pomocą opisanych
powyżej maszyn lub urządzeń;
2.3. nakłady poniesione bezskutecznie w celu wytworzenia, obróbki
lub przetworzenia opisanych wyżej rzeczy;

7. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje także odpowiedzialności z tytułu szkód
następczych, jak np. przerwanie eksploatacji lub przestój w produkcji,
w szczególności wynikających z niezrealizowania przez osobę trzecią
jej zobowiązań umownych.

2.4. nakłady wynikające z wykonania wymaganej przepisami i ekonomicznie uzasadnionej czynności naprawczej w produktach wytworzonych, obrabianych lub przetworzonych za pomocą opisanych
powyżej maszyn lub urządzeń;
2.5. utracony zysk dalszego producenta w sytuacji, gdy rzeczy wytworzone, obrabiane lub przetworzone za pomocą opisanych powyżej
maszyn lub urządzeń nie mogą być sprzedane lub mogą być
sprzedane tylko po obniżonej cenie;  

8. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikłych z konieczności
usunięcia, demontażu lub odsłonięcia oraz montażu, umocowania lub
położenia części pojazdów mechanicznych, statków wodnych, powietrznych i kosmicznych.

2.6. koszty bezpośrednio spowodowane przestojem w produkcji
u odbiorcy Produktu, w szczególności poniesione na oczyszczenie, ponowną konfigurację i sprawdzenie maszyn lub urządzeń.

9. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa
ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wniesionych przez spółkę, w której
ubezpieczony – w chwili sprzedaży wadliwego Produktu – posiadał większość udziałów lub akcji, albo w której członkowie organu zarządczego
ubezpieczonego stanowili więcej niż połowę członków organu zarządczego.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody dalszych producentów wynikające z trwałego połączenia lub zmieszania rzeczy
wytworzonych, obrabianych lub przetworzonych za pomocą maszyn
lub urządzeń opisanych w pkt 1 z innymi rzeczami albo innego rodzaju
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