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50 50401 ~przątanie j czyszczcnie wagonów IJ UU YOO 900 1.000 
61 61 1 DośtawlI towllrów na zam6wienie do domu JOO 300, 400 · 400 
72 72401 Naprawa , uapelnianie gazem :ta palnic'.ek 900 1.000 1.500 2·000 

725Ul Pranie. pn\8tlwanie 600 1.000 1.200 1·500 
725U2 Chemiczne <!'~ys><c:tcnic. farbowanie odz,,,ży i tk anin 800 1.200 . 1.700 l 90U 
725U4 Maglowani., 500 600 900 l 10U 

89 8'1101 i qsł~gj Iry"., ,,,·sk.., , z wyjątklt,m trY'~J.erslwa 1I1ę6k:cgo. 

89102 oraz usługi k08~W.t YCZI1f) '"\ 51}() 900 1.200 1500 
81)101 Usługi tryzjerstwa m, .c kiego SOO 700 900 1100 
119201 Usługi t'ł l tografłczne 900 900 ' 1.100 l ;soo 
89301 Wykonywanif' różuycb >I/eceń 600 600 800 - 1·000 ~ 

89401 i 
89601 · Usług. pon'ądku we Ol'az dozór ,niewa 409 400 50.0 'SOO 
89501 Wypożyczanie sprzętu i pomieszczeń 600 600 1.000· 1.'200 
łl9901 Ważenie ul i,'zne . 150 200 300 , 400 

*) Obowiązuj.e do końca 1986 r. 
**, W razie świadczenia usług polegających na wyrobie mebli stylowych i slylizowanych, uiszcza'ny jes t dodatkowo podatek 
obrotowr w wysokości 20% wdrtoś ci tych usług. 
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ROZPORZĄDZENIE MIŃISTRI\ FINANSÓW 

z. dnia 3 maja 1985 r. " 

w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym poja7dów 
~" me(;hanicznych zaopatrzonych w . polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 . września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych ' 
(Dz. · U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Skłaqka za ubezpiecze.nia ustawowe komunika
cyjne pojazdów mechanicznych zare jest~owan ych w Pol
~kie j Rzeczypospolitej Ludo!"ej . (PRL), · zaopatrzonych w 
polsk ie tablice rejestracyjne zwyczajne - przy wy jeźclzie 
za gra picę na terytoria państw, w których uznawane są 

polskie dbwody ubezpieczenia . - ustalana jest w zależ
ności od państwa, do którego pojazd mechaniczny wjeż. 

dża. lub przez którego terytorium zamierza przejeżdżać, 
grupy taryfowej pojazdu mechanicznego oraz okr-esu 
ubezpieczenia .. 

§ 2. Składka za ubezpieczenia ustawowe komunika· 
cy jne jest opłacana przed . wyjazdem za granicę Towa
rz yst wu Ubezpieczeń i Reasekuracji . ,,"VARTA" Spółka 

Akcyjna - zwanemu dalej TUiR "WARTA" - za caly 
o.kres pozostawania pojazdu mechanicznego za granicą, 

§ 3. I. Ustala się taryfy składek: 
I 

l) za 'Ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy 
w yjeżdzie na · te rytoria europejskich państw członków 
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - stanowią
cą załącznik nr l do rozporządzenia, 

2) za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy 
wyjeżdzie na terytoria państw europejskich nie będll
c ych członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar .. 
czej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji ...... 
stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2 . . Składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicz
nych nie wymienionych w taryfie ustala TUiR "WARTA" 
przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną dla typu 
i. rodzaju poja'ldu pozycję taryfy składek. 

§ 4. l. Przy wyjeździe za granicę na terytoria 
państw europejskich nie będących ' członkami Rady Wza
jemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, 
Maroka i Tunezji składka jest opłacana w złotych przed 
wyjazdem z PRL za okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

~ 2. Za okres 'dłuższy niż trzy miesiące poz'ostawanid 
pojazdu na teryto riach państw, o których mowa w ust. \ . 
składka jest opłacana w walucie obcej uznawan,ej przez 
Narodowy Bank 'polski :za ·wymienialną. 

3. Wysokość składki w walucie obcej, o której mo
wa w ust. 2, ustala się wedlug taryfy składek stanowiącej 
załącznik nr 2 do r ozporządzen ia. prZEi liczając właściwq 
składkę na walutę obcą według kursu walut obcych w 
złotych, ustalonego przez · Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, obowiązującego w dniu .opłacania składki. 

4. W uzasadnionych wypadkach losowych TUiR 
"W ARTA" może wyrazić zgodę na opłacenie składki 
w złotych za okres pozostawania pojazdu mechanicznego 
na terytoriach państw , o których mowa w ust. I, prze
kraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres . 
dalszych trzech miesięcy. 

5. Przepis ust. 2 nie dotyczy, 

l) posiadaćzy pojazdów mechanicznych będących jed
nostkami gospodarki uspołecznionej, 

2) właściciel~ pojazdów mechanicznych' pobierających 
stypendia za granicą, delegowanych na przeszkolenia 
i praktyki zawodowe. studia i praktyki s~lldenckie, 
którzy opłacają składkę w złotych za okres ustalony 
.w .kontrakcie lub umowie międzynarodowej. 

§ 5. 1. Inwalidzi~ którzy są właścicielami pojazdów 
mechanicznych zaopatrzonych w polskie tabli<;e rejestra
cyjne zWyczajne, używanych do celów nięzarobkoW'ych, 
opłacają składkę obniżoną o 500/e. 
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2. Za uprawnionych do uzyskania obnizki składek 

uważa się: 

1) inwalidów,I i II grupy. 

2) inwalidów TlI grupy ze schorzeniami (uszkoozeniami) 
kOllczyn. którzy zgodnie z orzeczeniem· zakładu spo
łecznej sluzby zdrowia. upoważnionego do badań 

lękarskich kierowców i kandydatów na kierowców. 
mogą kierować pojazdem mechanicznym. 

3) inwalidów. 
mechaniczne 
państwowej. 

którym 
przez 

zostały 

właściwy 

przydzielone pojazd y 
organ administracji 

4) inwalidów wojennych wojskowych, inwalidów 
członków Związku Bojowników o Wolność i Demo
krację oraz inwalidów kombatantów - niezależnie 

od żródeł nabycia przez nich pojazdu m echanicznego. 

3. Właściciele pojazdów mech il nicznych zaopatrzo
nych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne. używa

nych do celów niezarobkowych, przy wyjazdach na tery
torium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub 
Niemieckiej Republiki .Demokratycznej opłacają za rocz
n y ok res ubezpieczenia składkę obniżoną o .50% , jeżeli: 

1) uż y lkują grunty rolne. łąki i lasy w pasie przygra
nicznym tych państw. 

2) są zatrudnien i zawodowo Vi pasie przygranicznym 
tych państw i dojeżdżają swoimi pojazdami mecha· 
nicznymi do pracy. a nie są czasowo zameldowani za 
granicą. 

3) ich osoby bliskie zamieszkują w pasie przygranicz
nym tych państw. 

4. Właścicielowi pojazdu mechanicznegb przysługuje 

tylko jedna z obniżek, o których mowa w ust. l i 3. 

5. Obniżoną o 2fJł/o składkę za roczny okres ubez
pieczenia opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych 
będllcy jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

ł 6. 1. Składka 'za ubezpieczenia moźe być jedno
ril'lOWO opłacona za okres nie dłuższy niż jeden rok. 
lL:ząc od dnia wpisa!1ego do dowodu ubezpieczenia. 

2. Jeżeli składka została opłacona za okres krótszy 
niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą. 

przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu do
(l a tkowej składki za faktyczny okres pozostawania pojaz
du z·a granicą. z zachowaniem przepisów § 4. 

§ 7. 1. Jeże li składka została opłacona TUiR "WAR
TA" za okres k ro tszy niż pozostawanie pojazdu mecha
nicznego za granicą. a posiadacz pojazdu za przedłużony 
okres pozostawania pojazd u za granicą opłaci składkę 

za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowie
dzialności cywilnej (OC) w zagranicznym towarzystwie 
(uklildzie) ubezpieczel1. posiadacz pojazdu jest zwolniony 
od opłdcenia za ten sam okres składki TUiR .. WARTA" 
za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne Oc. 

2. Posiadacz pojazdu mechanicznego. o którym 
mowa w ust. 1. jest obowiązany do opłacenia TUiR 
"WARTA" składlri za ubezpieczenie ustawowenllstępstw 
nieszcz~ .~łiwych wypadków)NW) oraz ubezpieczenieusta-. 

wowe autocasco (AC) 'l il przedłużony okres pozostawa
nia pojazdu za granicą. 

3. Wysokość składki. o której mowa w ust. 2, wy
nosi 60% wysokości składki, jaką posiadacz pojazdu 
byłby obowiązany opłacić TUiR "WARTA" za ubezpie
czenia ustawowe komun ikacyjne (OC, NW. AC) za prze
dłużony okres pozostawania pojazdu za granicą. za który 
opłacił składkę za obowiązkowe ubezpiecze nie komuni
kacyjne . ·DC w · zagranicznym towarzystwie (zakładzie) 

ubezpieczeń. z zachowaniem przepisów § ~4. 

§ 8. 1. Zwrot składki za całkowicie nie wykorzY" 
stany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas. gdy 
dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed"'" terminem 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej osobiście lu~ 
lislem poleconym; w tym ostatnim przypadku decyduje 
data stempla pocztowego. 

2. Zwrot składki ....:za częściowo 111e wykorzystany 
okres ubezpieczenia przysługuje wyłącznie przy ugezpie
czeniu obejmującym okres ubezpieczenia powyż,gj jedne-
go miesiąca. 

\ 

3. Każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny. 

4. Zwrot składki na s tępuje w walucie opłac enia 

składki. po pobraniu kos~tów udministracyjnych w wyw
kości 100. złotych. 

§ 9. Składka za częściowo nie wykorzystany okres 
ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je żeli: 

1) poszkodow i1 nemu lub ubezpieczonemu przysługuje 
świadczenie lub odszkodowa'nie z tego ubezpieczenia. 

2) składka pobrana zgodnie z § 5 ust. 3 i 5 jest niższa 
od składki usta.lonej w taryfie za wykorzystany okrel 
ubezpieczenia bez obniżki. 

§ 10. Jeżeli pojazd mechaniczny pozostaje za grant
C" po upływie okresu ubezpieczenia na skutek wypadku 
objętego ubezpieczeniem i zostanie przetransportowany 
do kraju; posiadacz pojazdu mechanicznego nie jest 
obowiązany do opłacenia dodatko wej skład ki za ten 
okres. 

§ 11. Taryfę !lkład ek za · ubezpieczenia ustawowe 
komuni kacyjne pojazdów mechanicznych należących cl o 
Jednostek gospodarki uspołecznione j. Rosiadających ze
zwolenie na wykonywanie pr.zewozów międzynarodOWych 
pojazdami samochodowymi, określajll odrębne przepisy. 

§ 12. Jeżeli składka za ubezpieczenia została opła
cona przed dniem wejścia w żyCie rozporządzenia, nie 
pobiera się składki uzupełniającej za okresy ubezpi ecze
nia przypadające po tej dacie .. 

t 13. Traci moc zar,ządzenie Ministra Finansów • 
~ła 11 czerwca 1981 r. w Ipr~v:ie ta~yf skla~ek za obo
wiązkowe ubezpieczenia komumkacYJne kraJOWCÓw de
wizowych w ruchu zagranicznym (Monitor Polski · Nr 16, 
poz. 128 i Nr 32, poz. 280). 

ł 1..c. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z rlni "m 
ogłoszenia. 

Minister Finansów: S. /Ii lediUIi 
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Za łączn i k nr t do roz po r IiIJ/.enia 
Minhtrll FIIlilns6w -Z dnia 3 maj.l 
1 91$5 r. (pOL. 104) 

rARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWO W E KOMUN IKACYJ NE PRZY WYJEŹDZIE NA TER YTORIA 
EUROPEJ SKICH PAŃSTW CZŁONKOW RADY ' WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODA RCZEJ 

Składka w złotych w zal'cź nnki od okresu ubczpicezenia 

Pozycja Grupa pojazdu wedlug rouzaju pojazdu" 

I 
! każdy 

taryfy pojemności skokowej silnika w cm' tlo l 
do,.3. dni do 7 dni un 15 <l tll 

i IHie,..i ąca 
następQ Y 1 rok 
miesi'lc 

l I 2 i 3 
, , 4 I 5 I 6 7 .8 I ---

i A") 400 l ?LO 1060 1420 710 7100 I 1 Samochouy osobowe do 900 cm' oraz osobowe o napędzie I 
elektrycznymI) ! Ba) 400 990 1480 1980 990 9900 

, , ---
A2) 400 77' 11 60 1540 770 7700 

2 Samochod y osobowe powyże i 900 do 1250 cm· ----
I:P) 4·00 1060 1590 2120 1060 106011 ----o . _~_.- -

I A") 400 820 1230 1640 820 8200 
ł Samochddy osobowe powyżej 1250 do 1500 cm". 

B') 400 1260 1890 2520 1260 12600 

- -
A') 400 1140 l7l0 2280 1140 11400 , Samochody osobowe powyżej 1500 cm8 ') _. 
Ba) 400 1680 2520 3360 1680 16800 

-, P rzyczepy kempingowe 
A") 200 350 530 700 350 3500 

Ba) 200 480 720 960 480 4800 -' 

• Motocykle, motorowery do 200 Clil" i przyczepy turystyczno-
t owarowe 150 180 270 360 180 1800 

---.-
t Motocykle powyżej 200 cm", motocykle z wózkami, trójk%we 

pojazdy samochodowe 200 300 450 600 100 8000 , 

a Autobusy do 20 miejsc i przyczepy autobusowe 1220 1750 2620 3500 1750 17500 

9 . Autobusy ponad 20 miejsc 1640 2340 3510 4680 2340 23400 

---
lO Samochody ciężarowe o ładownośc i do 2.0 t i ci ągniki rolnicze I 690 990 1490 1980 990 9900 I . 
11 Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2.0 t , ciągniki 

samochodowe ba last owe z przyczepami Inb bez przy czep oraz 
ciągniki s iodłowe z naczepami (poj azdy członowe) lub bez 
naczep 990 1410 2120 2820 1410 14100 

, , 
12 Samochody sp"cj alne i specj łll izowa.nc I 1310 1870 2810 3740 1870 18700 

13 P rzyczepy i n .. "zepy c ięża rowe I 41 0 I 580 870 1160 580 5800 

o b j aś n i e n i a : 

1) Za samochody , o których mowa w poz. 1-4, uważa si ę również samochody towarowo-os obowe; w odnies ieniu do samo
ch ,.,r1 ó , ..... z, siln ikiem ty pu rotacyjnego przyjmu je się f aktyczną pojeml10ŚC pomnożoną przez dwa. 

A2) I)u l y( zy S3 1111lchodów oso bowyc h ' oraz przyczep kempingowy ch i innych tury styczny ch, produkowanych w paI1~tw ach 
członkowskich RWPG i Jug0slawii. Do s amochodów prQduk cji pa l1stw R"VPG za li cza s i ę również samochody marek 
1agranicznyc'l, montowane w Pol, ce. 

BOlI Dotvcł:y san;oc!l()dów osobowych oraz p rzyczep kempingowy ch produkow anych w innych p al1stwach. 

0) Z wyjątkiemsdlllochodów marki War szawa, dla których sk ładkę u stala się według 3 pozycji taryfy. 
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Załącznik nr 2 do rozporządzeni a 
l'·finistra Finans6w z dnia 3 maja 
1985 r. (po z. 104) 

TAR YFA SKŁADEK ZA ' UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMlfNI KACYJI"E PRZY WYJ EŻDZIE NA TERYTO RIA 
PAf.{STW EUROPEJSKICH NIE BE;;[) i\C YCH CZŁONKAMI RA DY W Z AJEMN EJ JJOMOCY GOSPODARCZEJ ORAZ 

NATEHYIORIA JR AN U, MA ROK A. l TUNEZJI ' 

Składka w złotych ' \\, zależności od okresu ubezpieczenia 

Pozy cla Grupa pojazd u wedlug rodzaju pujazdu, 
każdy 

~aryty . pojemności skokowej si lnika Cln3 do 1 w , du I dni do 15 dni uastępny l rok 
mies i ąca 

miesiąc 
--- I I I l 2 ! 3 4 ' . 5 6 7 

l Samochody osobowe do 900 cm' oraz osobuwe o napędzie 
' A') 1540 2:HU 30110 I 1540 15400 ' 

e łektrycz~Ył" l} 
._. , 

/ 
B3) 2010 306u 4080 2040 20400 

. __ .. .. -.~ 

_ _ o 

A") J630 2<t40 3260 1630 16300 
2 . Samochod y osohowtl powyżcj 900 do 125(J cm· -- .-

BO) 2160 3210 4320 2160 21600 
-,-'-. __ '_h 

A") 1&2/1 2730 3640 1820 18200 
li Samochody osobo wc powyżej 1250 do 1500 "W' .. __ . -. I 

, . 
Ba) 2590 3880 5.180 2590 25900 

" 

-
A') 2300 3450 4600 2300 23000 

~ Samochody osobowe powyżej 1500 cw " ') .- , 
BO) 3~40 4860 6480 3240 32400 

.- - " ,"-

/ A') 770 1150 1540 770 7700 
5 Przyc:7"i'Y kempingowe , __ o " 

, 
B") 1080 1620 2160 1080 10800 - _ ... - -- 0 0 -6 ,lotocykle, motorowery do 200 cma. przyczepy I . • ' '{ styczno-

tnwarowe 311łJ 570 760 380 3800 

--- ... 

1 Motocykle powyżej 200 cm', motocykle II: w6zk ami. ; rójkolowe 
pojazdy samochodowe 610 910 1220 610 61 00 

--- . 
8 Autobusy do 20 mi"jsc I przyczcpy antóbusowe- 38110 5820 7760 3B80 38800 

, I 

Si800 9 Autobusy ponad 20 micjs,: 51BO 7770 10360 5180 
... . _-

10 Sa mochody ciężamwe o ładowności do 2,0 t i ciągniki roln icze 2110 I 3160 4220 2110 21100 
I -

H ·Samochody ciężaru we o ladowlJflśe; 
\ 

powyżej 2,0 t , ci'!glliki 
samochodowe bala. towe z przycz.'palJli lub bez przycz.,p oraz 
r: iągniki siodłowe 7. o ac7.epa mi " (pojazdy citlo uowe) ,ub bez 
nacztlp 3070 4600 6J.10 3070 30700 

0 -
, 

I' 12 Samochody specjalne i specja lizowane 'tO:10 I 6050 I 11060 I 4,030 40300 
.- o . h 

13 Przyczepy i naczepy ciężarowe I 1250 I 18BO i 2~00 I 1250 12500 

, . .' ~ . 

o b i a ś n i e n i a: 

1) Zd . safilochody, o . k tórych mowa w pfJZ. 1- 4, uważa się rów~ież saJllochody towarowo-osobowe; w odn ieSieniu do samo
cil "d~I'" z si lnikiem ty pu ro tacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnozoną przez dwa, 

A2j Onlyu}' sa mochodów osobowych oraz przyczep kempingowych i innych tury~ty cznych, prod ukowanych w państwach 
ld" :,"e, ,' • .;k lch R\A PG i Jugosławii. Do samochodów pro'dukcji państw RWPG zal icza się również samochody ma re k 
zagra nicznych , montow ane w Polsce. 

B") Do· ,'C! ]' 5dlllOdlOd6w o sobowych oraz przyczep kempingowych produkowanych w innych panstwach. 

'J Z ",yj~! lkiE' .H samochodów markI Witrszawa,dła których skladkę ustil lasię ., według 3 p~)Zycji t aryfy. 
/ 

\ 

I' 
I 




