
 1.  Odmiennie niż stanowi § 6 ust. 1 pkt 6) lit. b) warunków ubezpie-
czenia (rzeczy pod kontrolą) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w rzeczach należących do 
Osób Trzecich:

 a)  wyrządzonych w związku z wykonywaniem działalności Ubez-
pieczonego prowadzonej na tych rzeczach lub przy ich użyciu, 
kiedy stanowią one przedmiot tej działalności (np. obróbka, na-
prawa, remont, kontrola itp.),

 b)  jeżeli były przechowywane przez Ubezpieczonego w związku 
z wykonywaniem wymienionej działalności.

   Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od tego, czy szkoda 
powstała wskutek błędu popełnionego podczas wykonywanej dzia-
łalności czy też wady dostarczonego produktu.

 2.  W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpie-
czenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności 
z tytułu szkód:

 a)  w  rzeczach posiadanych przez Ubezpieczonego w  związku 
z wykonywaniem umowy przechowania,

 b)  w  rzeczach, które zostały wyprodukowane lub zakupione 
w celu dostarczenia przez Ubezpieczonego, ale nie zostały jesz-
cze wydane odbiorcy,

 c)  w  środkach transportu i  ładunkach powstałych podczas lub 
wskutek ich załadunku lub rozładunku, również w związku ze 
służącym tym celom ich przemieszczaniem.

 3.  Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód powstałych po 
przekazaniu wykonanej usługi istnieje tylko wtedy, gdy ubezpiecze-
nie obejmuje Odpowiedzialność za Wykonane Usługi.

 4.  Wyłączenia § 6 ust. 2 pkt 2) warunków ubezpieczenia (wykonanie 
zobowiązania) i § 6 ust. 2 pkt 3) warunków ubezpieczenia (szkody 
w produkcie i wykonanych usługach) pozostają w mocy.

 1.  Unlike provided for in § 6 1. 6)b) of the terms and conditions (prop-
erty in control), the insurance protection shall cover liability for the 
damage to property belonging to Third Parties:

 a)  Inflicted as a result of the performance of the Insured’s activity 
carried out on or with the use of such property if it is the subject 
of this activity (e.g. treatment, repair, renovation, control etc.),

 b)  If such property was held in safekeeping by the Insured because 
of the performance of the above mentioned activity.

   The insurance protection shall apply regardless of whether the 
damage was inflicted due to an error committed while performing 
activity or due to a defect in a supplied product.

 2.  In addition to the exclusions provided for in the terms and condi-
tions, the insurance protection shall not cover liability for damage:

 a)  In property possessed by the Insured because of the perfor-
mance of a contract of safekeeping,

 b)  In property which has been manufactured or purchased in or-
der for the Insured to deliver it but which has not yet been deliv-
ered to the receiver,

 c)  In means of transport and cargo incurred during or as a result 
of loading or unloading, including while relocating it for such 
purposes.

 3.  The insurance protection in the scope of the damage inflicted after 
the delivery of performed services shall only apply where the insur-
ance covers Completed Operations Liability.

 4.  The exclusions specified in § 6 2. 3) of the terms and conditions 
(Performance of an obligation) and § 6 2. 3) of the terms and con-
ditions (Damage to product and completed services) shall remain 
in force.
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