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,DZIENNIK UST'AW 
, POLSKIEJ RZECZYPOSPOL·ITEJ· LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 18 111te~o J985 r. 'Nr 6 

T Ił E S CI 
Poz.: 

IOlPORZĄDZENIB RADY MIN.ISTIOW 

20· - z dnia 6 lutego 1985 r:" w. sprilwie ubeąii e.czeti ustawowych lwmuriikacy jll}'ch ł I . 45 

20 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

• dnia 6 lutego 1985 f. 

w Iprawle ubeipiecze6 ultłlwowycb komunlkacyjnycb. 

Na podstawie art, 7 ł art. 23 ust. 2 ustawy l · dni« 
20 W I l.esnia 1984 r. o ubezp'ieczeniach majątkowych i ·010-

bowych (Dz. U. Nr 45. poz. ' 242)zarzlłdza się, cO ' nastę

puje: . 

Rozdzial' 1 

Przt>plsy ogólne. 

§ 1. 1. Ubezpieczeni4 ustawowe- komunikacyjne na 
te.rytoriuąI Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) obej
mują ·: 

· 1) odpowiedzialność cy wilną (OC) posiadaczy i kie
' rowc6w pojazdów mechanicznych la szkody powstał. 
w związku z ruchem tych pojazd6w. 

2) . następstwa l1ieszczęśIiwych wypadków (NW). po
wstałe u . os6b fizycznych w związku z ruchem po· ' 
jazdów m'echanicznych. 

3) uszkodzenie. zniszczen ie lub utratę zarejestrowanych 
w PRL pojazdów mechanicznych, będących w pa... 
siadaniu osób . fizycznych i jednostek gospoda~kl nie 
uspołecznionej, zwane dalej "auto-casco" (AC); przeli 
pojazd zarejestrowany rozumie się pojazd, na który 
właścfwy organ administracji państwowej wydał do
wód rejestracyjny lub pozwolenie. czasowe, 

2, Ubezpieczenie, o ktQrym mowa w ust . . t pkt ·1. · 
nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków, wy
nikłych u osób zagranicznych, . 

\ . 
1) pojazdy podlegające rejestrac)f w PRL -- stosownie 

do . przepisów ustawy - Pr4woo . ruchu drogowym --1 

oraz. motorowery. ' 

2) inne p.ojazdynieszynowe,·' będące w posiadaniu Jed
nostek podległyCh Ministrom ' Obrony Narodowef · 
t Spraw Wewnętrznych. ,napędzane umieszczonym n. 
nich silnikiem zasilanym zwła'snego źródła ' energii. 
wraz z ciągnięty~ wszelkiego rodzaju sprz~ t em. 

3) pojazdy zarejestrowane za granicą, 

4} pojazdy zarejestr-owanewPRL. zaopatrzone w pol
skie tablice rejestracyjne 'dyplomatyczne lUD cudzo
ziemskie. 

§ 3. Przez . użyte w rozporządzeniu określenia: 

l) zakład ubezpieczeń - rozumie . się Państw0wy Za
kład Ubeźpieczeń (PZU) oraz Towarzystwo Ubezpie
czeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna 
(TUiR .;WARTA"), 

2) osoba bliska"';" rozumie . się młlłżonka, dzieci. pa~er. 
b6w. dzieci przysposobione albo przyjęte na wycho
wanie, rodZiców, przysposabiających, rOdzeństwo. 

- ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki. zięciów 
l synowe. 

3) osoba krajowa lub osoba ~agraniczn4 - rozumie się 
fizyczne osoby krajowe i fizyczne osoby zagraniczne. 
okreś l one w ustawie. - Prawo dewizowe, 

3. Ubezpieczenie, o którym .mowa w ust. 1 pkt 3, § 4, L PZU · odpowiada za następstwa wy padków, 
nie dotyczy pojazdów za r.ejestrowanych za granicą otas które wydarzyły się na terytorium PRL i dotyczą po

. pąjazdów za rejestrowanych w PRL, zaopatrzonych w pol • . ja7;Qów mechanicznyc h wymieniónych "0!I § 2 pkt ~ t 2~ 
skie tablice rejestracyjne d yplbmatyczne lub cudzo- - 2. TUiR "WART A" odpowiada za następstwa wyJ;~d
ziemsk fe, ków, któ re . wydarzyły się: 

§ 2, ' Pojazdami mechanicznymi 'oN rozumieniu rozpo- . 
rządzenia są: 

1) na ter ytorium PRL i dotyc·z!\ - pojaulów merhanicz· 
nych wymienionyc'h w § 2 pkt 3i 4, 

J , . 



Dziennik Ustaw Nr ., 

_ 2) na terytorium innycb państw, w których są uzna
wane polskie dowody ubezpieczenia, i dotyczą po
jazdów mechal1icznych . zarejestrowanych w PRL, 
określonych w § 2 pkt l, zaopatrzonych w pol
skie tablice rejestracyjne zwyczajne. 

,I 

§ 5. Ubezpieczeniem komunikacyjnym w ruchu za
granicznym są objęte w pełnym zakresie (OC. NW; AC) 
pojazdy mechaniczne, b których mowa w § 4 ust. 2 
pkt 2, będące w posiadaniu osób fizycznych, jednostek 
gospodarki nie uspołecznionej oraz uspołeczni onej - bez 
względu na ok res używania tych pojazdów. 

§ 6. I. Jezeli przepisy rozporządzenia nie stanowią 
inaczej, uhezpieczenia kQmunikacyjne óbejmują następ

stwa wypadków, które wynikły w związku z ruchem 
pojazdu mechanicznego, w tym także podczas naprawy 
pojflzdu mechanicznego na trasie jazdy, ·przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z pojazdu albo bezpośrednio przy zała· 
dowywaniu i wyładowywaniu pojazdu oraz w czasie 
jego postoju i garażowania. 

2. Zakład ubezpieczeJl nie odPowiada za następstwa 

wypadków spow~dowanych dzialaniami wojennymi. 

§ 7. 1. Z ubezpieczenia ustawowego auto-casco, do
tyczącego wypadków na terytorium PRL (§ l ust. l pkt 3), 
wyfącza się: 

l) samochody osobowe używane w celach niezarobk0-
wych przez okres dłuzszy niż 15 lat, 

2) autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki przy-
czepy (naczepy) do pojazdów, używane w ćelach 
niezarobkowy,ch przez okres dłuższy nii 10 lat. 

3) motocykle r motorowery. 

2. Okres używania pojazdu liczy się od 31 grudnia 
roku, w któ rym pojazd zostalwyprodukowany. 

3: Poza przypadkami wymieniony~i w ust. 1 wyłą
cza się z ubezpieczenia ustawowego auto-casco w danym 
roku kalendarzowym pojazd mechaniczny nie używany 
w celach zarobkowych, jeżeli posiadacz pojazdu w ter
minie do dnia 31 stycznia tego roku opłaci składkę za 
ubezpieczenie ustawowe OC i NW oraz złoży jed.no
cześnie oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia usta
wowego AC na· blankiecie wpłaty składki dla PZU. Wy
łączenie z ubezpieczenia/ ustawowego auto-casco nie przy
sługuje vi danym roku kalendarzowym w stosunku do 
pojazdu mechanicznego, który w okresie od dnia l stycz · 

. nia· do dnia złożenja TEzygnncji z ubezpi€'czenia AC został 
uszkodzony, zniszczony lub utracony wskutek zdarzen. 
z których wynika roszczenie z ubezpieczenia, ustawo
wego AC. 

4. Pojazd nie wyłączony z ubezpieczenia AC stosow--
nie dó ust. 1. rejestrowany w ciągu roku kalendarzowego, 
jest objęty ubezpieczeniem w pełnym zakresie (OC, NW, 
AC), chyba że posiadacz pojazdu oplaci składkę za ubez
pieczenie ustawowe OC i NW oraz zloży nie póżniej 

niż w dniu rejestrowania pojazdu oświadczenie o re
zygnacji z ubezpieczenia AC w trybie określonym · w 
ust. 3. 

5. W razie zbycia pojazdu przez osobę fizyczną lub 
jednOstkę ·gospodarki nie uspołecznionej w ciągu roku 
kalendarzowego, dowód opłacenia składki ubezpiecze
niowej jest ważny w stOSunku do nabywcy pojaz~u. 

6. Nabywcy pojazdu, którego poprzedni posiadacs 
zrE:.zygnował z ubezpieczenia AC (ust. 3 i 4). przysługuje 

' prawo rozszerzenia zakresu tego ubezpieczenia ..:.. nie) 
póżniej niż w dniu przerejestrowania pojazdu- o ubes
pieczenie AC" pod warunkiem zapłaty składki uzupełni ... 
jącej za to ubezpieczenie za pełne miesiące do . końca 
danego roku kalendarzowego, z tym że miesiąc rozpo
częty liczy się Zćl pełny. 

§ 8. 1. $wiadczenia z ubezpieczeń ustawowych k(Jlo 
munikacyjnych przysługują niezależme od jednorazo
wych świadczen pieniężnych należnych z tytułu wypad
ków przy pracy lub w drodze do pracy albo z pracy. 

2. Zakładowi pracy oraz Zakładowi UbezpieczeA 
Społecznych nie przysługuje roszczenie~ o zwrot świad
czeń wypłaconych z tytułu wypadku przy pracy lub w 
drodze do pracy albo z pracy zarówno od zakładu uhez· 
pieczeń, jak i od posiadacza lub kierowcy pojazdu. 

3. Zakładowi pracy or~z Zakładowi Ubezpieczeń Spo
łecznych przysługują jednak roszczenia o zwrot tych 
świadczen od kierowcy lub posiadacza pojazdu. jeżeli 

zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody pr-zez nich 
wyrządzone albo jeżeli zakład pracy lub Zakład Ubez· 
piefzeń Społecznych wypłaci świadczenie w <;wiązku II 

wypadkiem wynikłym z ruchu pojazdu, o którym mowa 
w§ 2 pkt 3, nie ubezpieczonym w TUiR "WARTA". 

4. Przepisy ust. I i 2 stosuje się odpowiednio w 
przypadkach, w których poszkodowanemu żołnierzowi. 

fmrkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej lub Służby Wię
ziennej albo członkom ich rodzin przysługują, w razie e 

wypadku powodującego uszczerbp.k na zdrowiu , lub 
śmierć, świ,adczenia pieniężne przewidziane w przepi
sach szczególnych. 

Rozdział 2 

Ubezpieczenie odpowledzla~noścl cywilnej IOC). 

§ 9. 1. Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodo
wanie, jeżeli posiadacz lub kierowca pojazdu mecbanicz· 
nego są zobowiązani - na podstawie obowiązującego 
prawa - do odszkodowania za .szkodę wyrządzoną ' tym 
pojazdem, w wyniku czego nastąpiły: śmierć, uszkodze· 
nie ciala, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lu·b usżko

dzenie rzeczy. 

2. Za szkodę wyrządzoną na terytorium PRL osobie 
kraj?wej zakład ubezpieczeń odpowiada także wówczas, 
gdy szkoda . ta została wyrządzona w okolicznościach 

uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiaaacza 
lub kierowcy pojazdu mechanicznego. · a nie ustalono ich 
tożsamości albo nie zidentyfikowano pojazdu. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy szkody w · pojeżdzie 

mechanicznym, z zastrze~eniem § 10 pkt 2. 

4. Zakład ~bezpieczeń wypłaca odszkodowania w 
granicach odpowiedzialności cywilnej posiadaczi'l luh kie
rowcy pojazdu mechanicznego, chyba ze przepisy rozpo-
rządzenia stanowią inaczej. . . 

§ 10. Z tytułu ube?pieczenia OC zakład ubezpieczel\ 
nie odpowiada za szkody· 

l) dotyczące uszkodzenia, zniszczenia lub utl'atv mie
nia, . wyrządzone przez kierowcę posiadaczowi po-
jazdu. 

\ 
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2) w pojeździe mechanicznym, z wyjątk-iem szy~, je
żeli ni~ ustalono tożsamości posiadacza lub kierowcy 
albo nie zidentyfikowano pOJazdu, którym spowodo
wano szkodę, 

3) wynik/e w przewożonych za opłatą ładunkach, prze
/ syłkach lub bagażu, chyba Że szkoda ,wynikła wC 
związku ,z ruchem innego pojazdu , mechanicznego, 

4) polegające na utracie gotów ~ i. biżuterii, papierów 
wa.rtosciowyCh, wsze)kiego rodzaju dokumentów oraz 
zbiorów filatelistycznych, nutnizmatyc.:nych i innych, 

S} w drzewostanie lasów i parków ' na skutek wznie
cenia pożaru, 

6) które nie przt'kraczają łącznie 2 OO~ zł. 

§ 11/ 1. ' Zaklao ' ubezpieczeń jest obowiązany docho
dzić oJ kier:owcy zwrotu wypłaconego odszkodowania, 
jeżeli : 

l) szkoda została wyrządzona przez kierowcę umyślnie 
lub w stanie nie trzeźwości, 

2) kierowca nie pusiadał odpowiedniego prawa jazdy 
lub kierował pojazdem nie zarejestrowanym, z wy
jątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życid 

,llldzkiego lub mienia, albo o ściganie przestępcy, 

' 3) Kierowca' wszedł vi posiadanie pojazdu wskutek po
pełnienia przestęp~twa. 

2. W uzasadnionych społecznie i gospodarczo przy
padkach zakład ubezpieczeń może ograniczyć częściowo 
roszczenie, o którym mowa w ust. 1. Nie dotyczy to, 
'przypadków, gdy szkoda ' została ' wyrządzona umyślnie • . 

§ 12. 1. Osoba uprawniona do odszkodowania może 
dochodzić , bezposJ;ednio od zakład\l ubezpieczeń roszczeń 
związan ycłr z wypadkiem, przysługujących ' w stosunku 
do posiadacza lub kierowcy pojaZ<!u mechanicznego. 

2. Jeżeli roszczenie zostanie ' zgłoszone do posiadacza 
lub kierowcy pojazdu mechanicznego, przekazują oni to 
roszczenie zakjadowi ubezpieczeń, ' pOWiadamiając o tym 
, poszk,odowanego. 

3. W ' postępoWaniu sąd,owym- (arbitrażowym) ' prze
ciwko pOSiadaczowi lub kierowcy pojazdu mechanicznego 
o naprawienie szkody wyrządzonej tym pojazdem. ko
nieczne jest zapozwanie także zakładu ubezpieczeń. 

4. Jeżeli postępowanie okreś)ooe w ust. 3 ~sta]o 

~szczętę ,za granicą, posiadacz lub kierowca pąjazdu jest 
,obowiązany ' niez.włocznie ' pówiadomić o tym TUiR 
;,WARTA"~raz korzystać ź pomocy TUiR "WARTA" w 
tym postępowaniu. W razie niedopełnienia tego wyma
gania, TUiR "WARTA" może odmówić pokrycia kosztów, . 
które powstaną' z fego tytułu. 

5. Dochodzenie roszcżenia od zakładu Ubezpieczeń 
na dr.odżesądowej (arbitrażowej) może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie ' 30 dni od , dnia żgłoszenia rosz
czenia zakładowi ubezpieczeń. 

6. Za wypadki powstałe , na terytorium PRL zakład 

ubezpieczeń wypłaca odszkodowania z tytuł~ ubezpie
czenia OC osobie uprawnionej do odszkodowania, za
wiadamiając o t ym posiadacza pojazdu mechanic.znego. 

§' 13. , Na poczet odszkodowan.ia , przysługującego za 
szkodę z uoezpieczenia Oc. zalicza si,ę ; prz~nane te~ 

samej osobie, z tytułu tego sainego zdarzenia, świadcze
nia z tytułu ustawowego ubezpieczenia komunikacyjne
go NW oraz - -jeżeli chodzi o szkodę m.ajątkowll ....... 
odszkodowan~ez tytułu ubezpieczenia AC innych ubez
pieczeń majątkowych. 

Ubezpieczenie 

Rozdział 3 I 

następstw nieszczęśliwych 

(NWł~ 
wypadków 

§ 14. ' 1. Z ubezpieczenia NW przysługują świad- ' 
cienia. jeżeli poszkodowany zmarł lub doznał uszczerbku 
na zdrowiu (uszkodzenia ciała albo rozstroju ' zdrowia) w 
następstwie wywołanego przyczyną zewnętrzną zdarze
nia, które wynikło w związku z ruchem pojazdu mecha
nicznego, podczas wsiadania lub wysiadania z niego, bez
pośrednio przy jego załadówywaniu lub wyładowywańiu. 
postoju i naprawi~, na trasie jazdy oraz wskutek upadku. 
pożaru lub wybuchu pojazdu. 

, 2.Swiadtzenia, <> których m0"la w ust. 1. nie przy
sługują, jeżeli wypadek zdarzył. się: 

1) poszkodowanemu w czasie prowadzenia przez niego 
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, 

2) pOSzkodowanemu w czasie prowadzenia przez niego 
pojaz4u mechankznego, jeżeli -poszkodowany nie po
Siadał odpowiedniego prawa jazdy 'uprawniającego 

do prowadzenia danego pojazdu, 

3) posiadaczowi lub kierowcy pojazdu nie zarejestro
wanego, jeżeli wypadek został spowodowany ruchem 
tego pojazdu. ' 

4) wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez 
poszkodowanego przestępstwa lub samobójstwa, , 

5) osobie uprawnionej do świadczenia, jeżeli umyślnie 
spowodow.ała wypadek, w wyniku którego nastąpiła 
śIllierć poszkodowanego. 

3. W przypadkach wymieni~nych w ust., 2 pkt l ~3 
zakład . ubezpieczeń może przyznać świadczenie. jeżeli od-, 
powiada to zasado'm współżycia społecznego. 

§ t,5. , ' l. Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku 
poszkodowany zmarł przed upływem dwóch lat od dnia 
wypadku, zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie ~ 
wysokości 60000 zł, w' tym w pierwszej kolejności udo
wodnione koszty pog~zebu nie przekraczające -tej kwoty. 

2. W razie sprowadzenia zwłok z zagranicy, zakład 
ubezpieczeń .pokrywa również koszty z tym związane, , 
nawet wówczas, gdy koszty te, łącznie z kosztami po- ~ 
grzebu, przekroczą kwotęśwladczenia określoneg~ w 
ust. t. 

3. Koszty pogrzebu przewiezienia zw'łok (ust. t 
2~ zwraca się teIllu. kto je poniósł. 

4. Swiadczeni'e z tytułu sIDlerci zakład ' ubezpieczen 
wypłaca, z zastrzeżeniem ust, ' 3, osobom uprawnionym 
według następującej kolejności: 

l) małżonkowi, 

2) dzieciom. 
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3) rodzicom. 

4) innym spadkobiercom zmarłeg/)o 

§ ' 16. '1. Poszkodowanemu, który wskutek nieszczęśli
wego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wyso
kości l 000 zł za ' każdy procent trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. nie więce?' niż 100000 Złi przy trwałym uszczerb
ku na zdrowiu. nie przekraczającym pięciu 'procent. przy-

, sługuje świadczenie w wysokości 5000 zł. Przy określa
niu' procent,u uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod 
uwagę specjalności zawodowej poszkodowanego. 

2. Jeżeli poszkodowany nie kierujący pojazdem w 
chwili wypadku był w stanie nietrzeżwości i niet.fZeżwość 
ta miała wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, zakład 
ubezpieczeń może zmniejszyć o 25% świadczenie. o któ
rym mowa w ust. 1. . 

" . 
3. Jeżeli wypłacono jednorazowe świadczenie z ty-

tułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie po
szkodowany zmarł wskute~ 'tego samego wypadku. świad
czenie i tytułu śmierci wypłaca , się tylko wówczas. gdy 
jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego poszkodo
wanemu, przy czym potrąca się. wypłaconą uprzednio 
kwotę. 

4. Jeżeli poszkodowany zmarf po ustałeniu procentu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje 
w. związku priyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem. 
nie , wypłacone przed smlercią świadczenie z tytułu 

usze.Zęrbku na zdrowiu przysługuje osobom uprawnionym 
(I 15 ust. 4); w razie gdy przed śmiercią poszkodowa
nego qie został ustalony procent trwałego uszczerbku na 
~rowiti. do określenia' świadczenia przyjmuje się przy
puszczalny procent tegouszczerbku,""ustalony na p!'dsta
wie dokumentacji lekarskiej. Przysługujące świadcLenie 

wypłaca si .. według zasad ~kreślonych w § 15 'ust. 4. 

5. W razie braku osób. uprawnionych do otrzymania 
łwiadczenia określonego w ust. 4. śwIadczenie to wypla
ca się osobie, która poniosła koszty pogrzebu poszkodo
wanego. 

f 17. W razie trwałego uszczel'bku na zdrowiu, zakład 
ubezpieczeń pokrywa w pełnej , wysokości także koszty 
j41dnorazowego nabycia protez lub specjalnych ślOdków 
pomocniczych zaleconych przez lekarza, a w razie skie
rowania poszkodowanego do ośrodka prze~;zkolenia ,za
wooowego inwalidów - również koszty tt!go przeszko
lenia. pod warunkiem że zalecenie środkó " lub ,kiero-

. wanie na przeszkolenie nastąpiło przed upływem 5 lat 
od daty wypadku. a jeżeli pos'lkodowany w dniu wy
padku " nie był pełnoletni - od dnia osiqgnięcia pelno
letności. 

ł 18. Zakład ube~pieczeń zwraca udowodniol/e koszty 
leczenia, jeżeli koszty te powstały przeO upływem dwóch 
Jal od dnia niesztzęśliwego wypadku. Za koszty leczenia 
uważa/ się koszty przewożenia poszkodowanego do, 
mieszkania oraz do lekarza lub zakładu leczniczego, 
opieki lekarskiej. zaleconej przez lekarza opieki pielęg
marskiej. wszelkich środków badania i leczenia, zabie
gów i operacji. Zwrot ~osztóW' leczenia ' przysł1lguje 

, temu, kto je poniósł. ' 

f 19. Zakład ubezpieczeń: 

1) wypłaca , łwiadczenia z ' tytułu jmierci (ł 15) 

'-
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i uszc'zerbku na zdrowiu (§ 16), niezależnie od przy, 
sługującego poszkodowanemu jednoraz(~wego ' odszko

' dawania z tytułu · wypadku przy pracy. w drodze do 
/ pracy albo z ' pracy oraz z innych środków pai':stwo- . 

wychalbo z , innego ubezpieczenia. 

.2) pokrywa koszty leczenia. protezowania przeszko-
lenia zawodowego, jeżeli świadczenia z tego tytułu 

nie przysługują poszkodowanemu z innych środków 

palistwowych albo z inn€·go ubezpieczenia. 

~ 20. Zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenia bą 

oczekiwania na wyniki p~stępowania w sprawie ustale
nia odpuwiedzialności cywilnej za nieszczęśliwy wy-
padek. ' 

Rozdział 4 

Ubezpieczenie auto-casco. tAC). 

§ 21. Z ubezpieczenia AC przysługuje odszkodowar.l. 
w razie uszkodżenia. zniszczer.ia lub utraty zarejestrcwa- . 
nego w PRL pojazdu mechanicznego. przyczepy (naczepy) 
oraz ich wyposażenia wskutek: 

l) . nagłegodziałartia siły ~ mechanicznej w chwili ze
tknięcia pojazdu z pr72dmiotami lub osobami waj
dującymi się po~ tym pojazdem, 

2) ' powodzi, zatopienia. piQJunu. poiaru, . wybuchu, gra
dobicia. huraganu - niezależnie od miejsca ich po
.wsLmia -=- oraz innych si! przyIOdy działających 

nagle. 

3) , nagłego/ działania czynnika termicznego lub chemicz
nego, pochodzące~o z , zewnątrz pojazdu. 

4) użycia pojazdu bez zgody posiadacza albo kradzieży 
pojazdu lub jego części. pod wiUunkiem zabezpie
czenia ich przed kradzieżą w sposób przewidziany 
w konstrukcji pojazdu •. chyba że pojjzd jest pozo
stawiony w pomieszczenIu zamkniętym albo strze
ż onym. 

5) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie. 

6) uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w zwiazku z 
przewoz~m osób. którym ma być udzielona pomoc 
lekarska. 

§ 22. Zakład ubezpiecze!1 nie 'odpowiada za szkodYI 

l) powstałe podczas prowadzenia pojazdu mechanicz
r:ego przez posiadacza pojazdu lub upoważnionego 

kierowcę w stanie nietrzeźwości albo bez odpowied
niego prawa jaŻcly. 

2) ' spowodowane umyślnie przez posiadacza pojazdu 
lub kierowcę upowazmonego przez posiadacza do 
kierowania tym ' poja~dem. 

j) powstałe podczas jazd wyścigowych i konkursowych 
oraz treningów do takich jazd. jak ' rownież podczas 
użycia pojazdu jako rekwizytu. 

'" pówstałe wskutek czynności wykonywanych przez 
posiadacza (kierowcę) pojazdu l ub os;)b,.~ przez niego 
upoważnioną albo / przez zakład naprawczy podczas 
konserwacji i naprawy pojazdu" chyba że szkud a 
powstała wskutek ognia, w ybuchd, nie7będnychprób 
technicznych .przed lub po dokonaniu no prawY, idk 
również wskutek· kradzieży pojazdu lub .jego części. , 

/ 
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5) nie przekraczające 3 000 zł. 

§ 23. W razie całkowitego zniszczenia pojazdu albo 
gdy nie odzyskano pojazdu "utraconego wskutek .kra
dzieży lub innych przyczyn określonych w § 21 (szkpda 
całkowita) •. zakład ubezpi.ęczeń· wypłaca , OdS'lkodowanie 
w kwocie równej wartości pOJuzdu w dniu ustalenia 
przez zakład ubezpieczeń 'tego ' odszkodowania. 

. § 24. 1. W razie częściowego uszkodzenia pojazdu, 
7niszczenia lub utraty jego cz(~sri (:;zkoda częściowa), 

z,"lkład ubezpieczeń wyplarB odszkodowanie. które obej
muje koszty naprawy pojazdu w zakresi~ określonym 

w wypadkowej ocenie technicznej. sporządzone] przez 
zakład ubezpieczeń bąd7 na zlecenie za kładu ubezpie
czen. z tym że wysokość tego odszkodowania. nie może 
przekraczać wartości pojazdu w dniu ustalenia odszko-
dowania przeż zakład ubezpieczell;' . 

':>. Odszkodowanie obejmuje koszty naprawy wY"' 
miar:y tylku tych części pojazdu. które zostały uszko
dzone wskutek wypadku, chyb'! że . .lżycie do naprawy , 
zmodernizowanych części lub, zes;.oI6w wymaga wymia-' 
ny również c z,ęś ci nie uszkodzonych. 

§ 25. 1. Wartość poJi.łZdu w odniesieniu do pojazdÓW 
sprzedawanych w tJan~lu uspołecznionym ustala zakład 

ubezpieczeń. stosując ceny pojazdów obowiązujące w 
dniu .ustillenia odszkodowania. 

2. W razie szkod y częściowej. koszty naprawy i wy
m(any . części pojazdu usta,la z .akład " lbezpieczeń według 

cen usług i części zamiennych. stosowanych w gospo
d,arce uspołecznionej i nie ' uspołecznionej w dniu usta
lenia odszkodowania. 

3. Warto$ć pojazdów nie wymienionych Vi ust. ' f 
wartość ich części ustala zakład ubezpieczeń. przyjmu-

. jąc za podstawę właściwości techniczne' pojazdu. kraj 
jego produkcji oraz wskaźnik cen 'ppjazdów o najbar~ ' 
dziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploata
cyjnych. 

4. Jeżeli wypadek objęty ubezpieczeniem nastąpi! za 
granicą. naprawa pojazdu powinna być dokonana w PRL, 
chyba ze zakład ubezpieczeń lub jego zagraniczny przed- ; 
stawideł wyrazi zgodę na przeprowadzenie naprawy za 
granicą. 

5. ,Minister Finansów okresli tryb ro'zliczeńotaz wy
liokość kwoty, do której dokonanie naprawy za granicą 

" , 'W' zakresie niezbędnym do kontynuo'\vilnia dalszej bez
piecznej Jazdy nie będzie wymagaro zgody zakładu ubez
pieczeń lub jego zagranicznego przedstawiciela. 

§ 26. Z ustalonego odszkodowania ' w razie szkody 
'. całkowitej (§ 23) oraz szkody ' częściowej (§ 24) potrąca., 

się wartość pozostałości. Wartości pozostałości nie po
trąca się. jeżeli pojazd został całkowicie zniszczony poza 
terytorium PRL i na podstawie decyzji . zakładu ubezpie
czeń nie będzie transportowany do PRL aibo jeżeli po
siadacz pojazdu pf7eniesie' prawo własności pozostałości 
na ' zakład ubezpieczerl .. 

§ 27. 1. Z ustalonego 'odszkodowaniaw razieszko
/ dy całkowitej lub szkody częściowej zakład ubęzpieczefl 

potrąca udział własny posiadacza pojazdu w. szkodzie 
objętej uhezpieczeryem auto<.asc.o,Jeieli: 

1) istnieje odpowiedzialność cywilna tego pOSiadacza 
za szkodę wyrządzoną innym osobom, 

2) szkoda powstała z przyczyn określonych w § 21 
pkt 1. -

2. Udział własny stosowany do poszczególn ycl1 grup' 
pojazdów, o którym mowa w ust. 1. jest określony w 
ta beli stanowiącej załącznik do -rozporządzenia. 

3. Jeżeli w okresi-e kolejnych, dwóch lat trwania 
ubezpieczenia powstanie więcej niż jedna szkoda, zĄ 

którą wypłaca się odszkodowanie z zastosowaniem udzia
łu własnego. udział ten ulega zwiększeniu o 50% przy 
drugiej szk'ld~ie.a o 1000/0 przy trzeciej i następnych 
szkodach. ' .. 

4. Przepis ust. 3 nie... dotyczy ,$.Zkód powstałych VI. 
ruchu zagranicznym. 

§ 28. Udziału własnegn nie stosuje się, jeżeli: 

, 1) szkoda wynikła w~utek zdarzeń określonych w21 
pkt 2--6, 

2) napril wa uszkodzonego pojazdu została, dokona.na za 
granicą. w zakresie niezbędnym do kontynuowania 
dalszej bezpiecznej jazdy, za ż9od4 zakkdu ubezpie
czeń lub jego zagranicznego przedstawiciela albo W 

przypadku okrc :lonym w § 25 ust. 5. 

§29. Zakład u!JE'Zpieczeń wypłaca odszkodowanie 
za szkodęob]ętą ubeL.pieczeniem AC . nte czekając M, 

wynik postępowania w sprawie ustalenia Odpowiędzial
ności cywilnej za dany wypadek. 

§ 30. 1. Jeżeli poszkodowany odzyskał skradzion1 
lub utracony z innych przyczyn pojazd albo jego część 
po. wypłacie odszkodowania, jest on obowiązany zwróci4 
zakładowi ubezpieczeń otrzynlane odszkodowanie. a w
razie odzyskania pojazdu w stanIe us~kodzonym - od-
powiednią jego część. . 

2; Jeżeli pojazd został odzyskany po wypła~ie oc:»
$~kodowania przez zakład ubezpieczeń i nabyCiu innego 
pojazdu przez poszkodowanego. może on zamiast zwrotu 
odszkodowa.nia przenieść prawo własnosCi odzyskanego 
pojazdu na zakład ubezpieczeń. 

§ 31. 1. Z chwilą zapłaty odszkodoWania roszczeni. 
posiadacza pojazdu przeciwko osobie odpowiedzjalnej za 
'szkodę przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeA 
,do ' wysokości zapł~conego odszkodowania. Jeżeli zakład 
ubezpieczeń pokrył tylko część szkody; posiadaczowi pO
jazdu przysługuje co do pozostałej <:zęści pierwszeństwo 

zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami zakładu ubez. 
'pieczeń. 

• 
2. Nie przechodzą na zakład ubezpieczeń roszczenia 

przeciwko: 
1) osobie bliskiej, chyba że psoba ta wyrządziła s~od .. 

umyślnie. 

2) pracownikowi . posiadacza pojazdu, chyba że wyrzą

dził on szkodę umyślnie albo gdy. szkoda wynikła 
w czasie użycia pojazdube'Z, zgody posiadacza. 

3. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli poszkodowany bez zgody zakładu ubezpie
czeń zrzekł się roszczenia w stosunku do osoby trzeciej 
odpowie'dzialnej za szkodę lub je ograniczył. zakład ubez
pieczeń może odmówić ods:i.kodowania lub je z;rpniejszyć. 
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J~żeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczeni d zosta
nie ujawnione po wypłaceniu 'przez zakład ubezpieczeń 

,odszkodowania. zakładowi ubezpieczeń przysługuJe pl d wo 
dochodzenia od poszkodowanego zwrotu całości lub 
części wypłaconegu odszkodowania. 

/.' , 
Rozdział 5 

Obowiąu.l posl.adaczy pojazdów mechanicznych w 
zakresie rejestracji ł opłacanfa składek oraz obowiązki 

granicznych urzędów celnycil. 

§ 32. Posiadacze pojazdów mechilfiicznych opłacają 

składki za ubezpieczenia\ ustawowe komunikacyjne we
dług zasad i stawek ustalonych odrębnymi przepisami. 

§ 33. 1. Posiadacze pojazdów mechanicznych zare
jestrowanych za granicą są zwolnieni od opłaty składki 
za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialriości cywilnej. 
jeżeli posiadają ważne dowody ubezpieczenia uznawane 
na terytorium' PRL. Dowody ubezpieczenia określa TUiR 
"WARTA'" na podstawie zawartych umów międzynarodo
wych, zapewniających zwrot (ref~mdację) wypłaconych 
przez TUiR "WARTA" świ adczeń od właściwego zagra
nicznego zakładu ubezpi eczen, powiadamiając o tym 
organy !!dministracji celnej. 

2. Posiadacze ' pojazdów, o których mowa w ust. 1. 
nie mający dówodów ubelpi ecze nia uznawanych na te
rytorium PRL, r, raz posiaoi'lcze pojazdów ' mechan icznych 
zarejest rowaJ1 ', ch w PRL o których mowa w § 2 pkt ,3 

, I 4, opłaca i ,! skł i'l dki w T-lJiR "WARTA" za okres poio-
stawania tych pojazdów na terytorium PRL. 

3. Jeżeli posiadacz po jazdu; o ktprym mowa ust. I 
2, nie opłaci! składki za pełny okres p' ozośtaw. , :'I po

jazdu mechanicznego na ter ytorium PRL. TUiR .. Y RTA" 
pobiera składkę. uzupełniającą oraz odsetki za .~ wł ekę. 

§ 34. I. Posiadacze pojazdów, o których mowa w 
§ S, wyjeżdżający za granice tymi pojazdami. opła
cają ,składki z tytułu ubezp i eczeń komunikacyjnych 
realizowanych przez TUiR .. WARTA" za pełny okres po
zostawania poj azdu poza granicami PRL. 

2. Jeżeli posiadacz, okU>rym mowa · w u!jt. t. nie 
opłacił składki za pełny okres pozostawania pojazdu me· 
chanicznego za granicą, TUiR .. WARTA" pobiera składkę 
uzupełniającą oraz odsetki za zwłokę. 

§ 35. I. Graniczne urzędy celne są obowiązane dOi 
sprawdzani!! przy przekraczaniu granicy PRL dowodów 
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli graniczny 
ur2;lłd celny stwierdzi. że posiadacz pojazdu: . 

I 
,I) zarejestrowanego za granicą , a nie pod l egającego 

rejestracji w PRL. przy wjeżgzie na ' terytorium PRL 
nie posiada dowodu ubezpieczenia na planowany 
okres pobytu , w PRL, pojazd nie może być dopusz
czony do przekroczenia granicy bez uprzedniego 
opłacenia składki. 

~) zarejestrowanego za granicą lub pojazdu zareje. 
strowanego w BRL, zaopatrzonego w polskie tablice 
rejestracyjne dyplomatyczne lub cudzoziemskie. przy 
~yj~ździ8 z terytorium pRL nie ma dowodu ubez-

, pieo:en ia obejmujt).<ego pełny okres pozostawania 
pojazdu w PRL, poja.zd nie może być dopuszczony 
do przekroczenia granicy bez uprzedniego opłacenia 

składki, 

3) zarejestrowanego w PRL. zaopatrzonego w polskie 
tablice rejestracyjne zwyczajne, przy wyjeżdzie. z te~ 
rytorium PRL nie ma dowodu ubezpieczenia na pla
nowany okres pobytu za granicą. pojazd nie moze 
byc dopuszczony do przekroczenia granicy bez 
up rzed niego opłaceniaskladki. 

4) zarejestrowanego w PRL,. zaopatrzonego w polskie 
~ahlice rejestracyjne 7.wyczajne. przy wjeżdzie na te
rytor(um PRL nie ma dowocłu ubezpieczenIa obe j
mującego pełny okres pozostawania pojazd~1 za gra
nicą . pojazd nie może ,hyć odprawiony bez uprzed
niego opłacenia składki. z zastrzeżeniem ust. , 2 i 3. ' 

2. Jeżeli posiadacz, o którym ' mowa w ust. 1 pkt 4. , ' 
nie ma środków pieniężnych na opłacenie naleine j skład· 
ki i odsetek, granic~ny urząd celny odprawia pojazd 
i ził trzymuje dowód ubezpieczenia, odnotowując na nim 
datę przekrocżenia granicy., Zatrzyman y dowód przesyła 

się do TUiR "WARTA" , W razie braku dowodu ubezpie
czenia, 'graniczny urząd celny sporządza informację dla 
TUiR "WART A", podając dane dotyczące posiadacza po
jazdu oraz markę i n-umerrejestracyjny pojazdu, a takze 
okres pozos tawania pojazdu za granicą. 

3. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w ust. 1. 
opłaca składkę we wskazanym przez graniczny urząd 

celny przed stawicielstwie TUiR "WARTA". ' 

4. Graniczne urzędy ce lne , są obowiązane stempl~
wać dowody ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mecha
nicznych zarejestrowan'ych w PRL. zaopat rzonych w pol
skie tablice rejestracy jc e zwyczajne, przy wyjeżdzie 

I wjeździe tych pojazdów na ter ytorium PRL. . 

, Rozdział 6 

Obowiązki posiadacza pojazdu mechanicmego oraz 
Innych osób ł organów w razie wypadku. 

§ 36. W .razie wypadku posiadacz pojazdu (kie-, 
' rowca) powinien: 

l) przedsięwziąć odpowiednie środki VI celu zapewnie
nia bezpieczeństwa ruchu' w miejscu wypad ku, sta
rać się o złagodzenie skutków wypadku oraz zapew
nienie pomoc:'y lekarskiej osohom poszkodowanym. 
jak równie:[' w miarę możliwości o zabezpieczenie 
ich ,mienia ; 

2) zapobiec w miarę · możliwości zwiększeniu się szkody. 

3) powiadomić w miarę możliwości niezwłocznie o wy
padku zakład ubezpieczeń, udzielając niezbędnych 

informacji i wyjaśnień, 

4) nie dokonywać w uszkodzonym pojeżdzie żadnych 
zmian nie uzasadnionych koniecznością kóntynuowa
nia dalszej bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do 
naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin 

przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń, chyba 
że zakład ubezpieczeń ni.e przeprowadził ich w ciągu 
7 dni od, dnia otrzymania zawiadomienia · o wypadku 
lub 14 dn'i. jeżeli niezbędne bvło powołanie rzeczo
znawców. 
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5) w przypadku szkody powstałej za granicą. nieza
leżnie od obowiązków określo_nych w pkt ]- i 2, nie
zwłocznie powiadom,ić zagl anicznego przedstawiciela 
TUiR "WARTA", nie dokonywać - bez jego zgody
żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe i nie od
dawać go do naprawy, chyba że zagraniczny przed
stawidei TUiR "WARTA" nie dokona oględzin pojaz
du w ciągu dwocp dni od dńia powiadomi~nia lub wy- ' 
słania Zilwiadomienia o wypadku albo jeżeli wyso
kość kositów naprawy pojazdu niezbędnej do kon
tynuowania dalszej bezpiecznej jązdy nie przekro
czy wysokości kwoty - ok~eślonej na ten cel przez 
Ministra Finansów, 

6) po powrocie do kraju ' każdą szkodę powstałą ża 
granicą zgłosić zakładowi ubezpieczeń w ciągu 7 dni 
od dnia przekroczenia granicy. 

§ 37. O wypadku z ofiarami w ludziach lub kra
dzieży ubezpieczonego pojażdu oraz o ' wypadku powsta
ł;ym w okolicznościach n'asuwających przypuszczenie, ż. 
popełniono przestępstwo, jak również gdy została spo
wodowana poważna szkoda' w 1Dieniu" posiadacz pojazdu 
(kierowca) powinien niezwłocznie zawiadomić Milicję 

Obywatelską, a ' za granicą odpowiednie organy. 

§ 38. Posiadacz pojazdu (kierowca) i osoba zgła-

' szająca roszczenie powinni przedstawić posiadane dowo>
dy dotyczące wypadku i ~łatwić zakładowi ubezpieczeń 
pstalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód, jak 
również udzielić wszelkiej pomocy w ' dochodzeniu 
przez zakład ubezpieczeil roszczel'l przeciwko sprawcy 
wypadku. 

§ 39. Jeżeli posiadacz pojazdu (kierowca) z winy 
umyślnej nie wykonał obowiązków wynikających z prze
pisów § 36 pkt 1. 'l I 4-'-6, § 37 oraz § 38 I miało to 

· wpływ na rózmiar szkody. zakład ubezpieczeń ' może 

zmniejszyć należne z ubezpieczenia AC odszkodowanie 
e kwotę nie przekraczającą 100/0 wysokości szkody, nie 

, wi ecej jednak niż o lO 000 zł. 

§ 40. Właściwe organy administracji państwowej ." 
ohówiazane udostępnić zakładowi ubezpieczeń wszelkie 
d~ne ' dotyczące zarejestrowanych pojazdów. 

Rozdział 7 

'Ustalenie r01.mlaru szkody I wyplata Świadczenia. 

§ 41. 1. Po otrzymaniu wiadomości o wypadku za
kład ubezpieczeń przeprowadza postępowanie dotyczące 
ustalenia stanu faktycznego wypadku, ' zasadności rosz
czeń i wysokości świadcze'ń oraz informuje posiadacza 
pojazdu i osobę zgłaszającą roszczenie, ja~ie dowody S" 

· potrzebne do , ukreślenia świadczenia. 

'2. Jeżeli osoba uprawniona zg~osiła zakladowi ubez
pieczeń roszczenie z tytułu jednego z ubezpieczeń usta-

· wowych komunikatyjnych, zakład ubezpieczeń z urzędu 
przystępuje także <lo badania i ustalania ewentualnych 
llprawnień tej osoby do otrzymania świadczeń z ty-

· tułu'- pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych. 

§ 42. l , C:;wiadczenia za szkodę na osobie, wypla~ 
cane przez zakład ,ubezpieczeń z ubezpieczenia DC, nie 

mogą być niższe od świ a d<;zerl przewidzianyc~ w prze
pisach dotyczących ubezpieczenia ustawowego komuni
kacyjnego NW. 

2. Niezależnie od świadczeń przewidzianych w roz, 
działach 2 i 3 zakład ubezpieczeń zwraca kosz~y świa
dectw i orzeczeń lekarskich, wymagan ych do uźasiłdnie
nia roszczenia, koszty przejazdów w razie skierowania 
poszkodowanego przez zakład ubezpieczeń na badania 
pomocnicze lub obserwaCję kliniczną, kószty uzyskania 
innych żądanych przez zak./ad ubezpieczeń dowodów, 
świadectw" ekspertyz itp.. a co do osób nie uprawnio
nych do bezpł~tnego leczenia - k oszty badań pomocni
czych i obserwacji klinicznej. Zwro~ kosztów przejazdów 
przysługuje również osobie . towarzyszącej, jeż~li opieka 
była uzasadniona wiekiem lub stanem zdrowia poszko
dowanego. 

§ 43. Niezależnie od świadczeń przewidzianych W 

rozdziałaci:l 2-4 zakład llbezpieczeń: 

1) zwraca uzasadnione , okolicznościami d'anego wypad
ku koszty poniesione przez posiadacza (kierowcę) 

pojazdu mechanicznego w telu zapobieżenia zwięk

szeniu się szkody, 

2) zwraca niezbędne I uzasadnione koszty transportu 
uszkódzonego pojazdu do najbliższego od miejsca 
wypadku zakładu naprawciego albo do zakładu ila
prawczego w-" miejscu zamieszkania lub siedziby po
siadacza pojazdu, jak ' r6wnież z zakładu napraw-

i, czego do innego zakładu specjalistycznego, 

3) . w . razie powstania szkody za granicą - zwraca nie
zbędne koszty transportu uszkodzonego pojazdu do 
najbliższego od miejsca wypadku zakładu napraw~ 
czego, a -w przypadku transportu uszkodzonego po
jazdu do kraju - niezbr:dne i uzasadnione koszty tego 
transportu oraz koszty przejazdu z miejsca wypadku 
do miejsca zamieszkania posiadacza, kierowcy lub 
osób, które wyjechały z nim z kraju ubezpieczonym 
pojazdem, jeżeli pojazd został utracony, uległ , cał

kowitemu zniszczeniu lub na' skutek uszkodzenia 
będzie transportowany do kraju, 

-') pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawc;ów · p.o.o , 
wołanych przez zakład ubezpieczeń albo za jego 
zgodą przez osobę zainter-esowaną, w celu ustalenia 
okoliczności lub rozmiaru szkody. 

§ 44. Z tytułu uhezpieczeń ustawowych Komunika
cyjnych zakład ubezpieczeil jest obowiązany tylko do 
świadczeń pieniężnych .i dokonuje ich wypłaty w złotych. 
W odniesieniu do szkód z ubezpieczeri prowadzonych 
przez TUiR "WARTA" wypłata świadczeń pieniężnych w 
walutach obcych następuje w przypadkacR- określonych 
przez Ministra Finansów. ' 

§ 45. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o szkodzie. 

2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1, wyjaŚnie
nie okoliczności koniecznych dl? ustalenia odpowiedział-' 

ności zakładu ubezpieczel} albo wysokości świadczenia 

.okazało się niemożliwe,śwladczenie wypłaca się W. ter
minie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże 
bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń wypłaca 

w terminie określonym w ust. l. 

' ; 
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3. Jeżeli świadcz.eni~ nie przysługuje, zakład ubez
pieczeń informuje o tym na piśmie w terminie, o którym 
mowa w ust. 1, wskazując na okoliczno~ci i podsta wę 
prawną, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia. 

§ 46. 1: , Ministrowie Zdrowia i Opieki Społecznej 
oraz Finansów w porozumieniu z Ministrem Precy, Płac 
t Spraw Socjałnych określą zasady wspołdziałania zakła
dów społecznych służby żdrowia z ' zakładem ubezpie, 
czeń. tryb wyznaczariia- lekarzy i stawki ich wynilgro-

. dzenia za orzeczenia oraz opinie wxdawane dla zakładu 
ubezpiecżeń, zasady orzekania przez' leka rzy w , związku 

. • wypadkami objętymi , ubezpieczeniami ustawowymi ko
-munikacyjnymi. 

wartości pozostałości oraz zakres wyposażenia pojazdu 
objętego ubezpieczeniem ustawowym auto-casco. 

Rozdział 8 

Przepisy końcowe. 

§ 47. Traci moc rozporządzeąie Rady Ministrów z 
dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubez-

, pieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nt 30. poz. i66 i z, 
1983 r. Nr 73. poz. 325), oz; tym że przepisy tego rozpo
rządzenia' stosuje się do wypadków. któ~e wydarzyły się _ 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. . 

§ 48. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
marca 1985 r.. z wyłączeniem przepisu § 39,. klóry 

2. Minister F-inansów w porozumięniu z Ministrem wchodzi w życie z dniem l lipca 1985 r. 
Komunikacji określi szczegółowe zasady ustalania przez ' 
nkład ' ubezpieczeń wart{)ści · pojazdu; zasady ustalanill 

J 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. l\1eS8/l~( 

Załącznik do rozporządzenia RoHl.y 
Ministrów z dnia 6 lutego 19l:l5 ·c: -
(poz. 20) 

TABELA UDZIAtOW WŁASNYCH POSIADACZY POJAZDOW W SZKODZIE OBJĘTEJ UBEZPIECZENIEM 
AUTO-CASCO (AC) 

Rodzaj pojaldu 

Samochody osobowe o pojemności silnika w cml: 
do 900 

901-1250 
1251-1500 

powyżej 1500 

Samochody osobowe o napędzie elektrycznym, 
ciężarowe o ładowności . do 2 ton oraz przyczepy 
(w tym kempingowe) l przyczepy typu rolniczego 

Autobusy i przyczepy autobusowe 

przyczepy 
specjalne 

Samochody ciężarowo-osobowe, ciężarowe o ładowności do 2 ton 
i ~iężarowe o napędzie elektrycznym: samochody specjalne. 
mikrobusy 0) oraz ciągniki (z wyjątkiem ciqgników samochoao
wych siodłowych i balastowych) 

Samochody i przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 tony, 
ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe oraz naczepy 

I 
Udział własny w złotych 

podstawowy J prży drugiej 
przy pierwszej szkodzie 

szkodzie 

6.000 9.000 
8.000 12.000 

10.000 15000 I 

12.000 18.000 

6.QOO 9,000 

16.000 I 24.000 

10.000 15.000 

12.000 18.000 

I 
przy trzeciej 
szkodzie i na·' / ,-~ " 

. stępnej 

12.000 
16.000 
20.000 
24:000 

" 

llOOO 

32.000 

20,000 

24,000 

.) Za mikrobus ' uważa siąautobus o liczbie mlejsc s i edzą 'cych ód 10 do 15. , 

Oplata za prenumeratę Dllennika Ustow wynosi rOlI nie 1600.-:- zł. półrocznie 1000.,... zł. 
Opłato za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi 300,,"" zl. 

Reklamacje z powodu nied.oręczenia pqszczególnych numerów zgłaszać należv f HI 

piśmie do Wydziału Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (uL Powsiil
ska 69i71. 00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu - następnego kolei-

nego numeru. ' 
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