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256 -... z dnia " 12 listopada 198,,) r w sprawie ogłoszenia ogólnych , warunków ,'ubezpieczenia mieszkań 1 
taryfy ,skladekld to ,; ubeipie,czenie , 453 

257 - z dnia 12 li5to~ada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogćlnych , warunkÓw ubelpieczenia domów let, 
niskowych Oril ! mieni,! ' ruchomegr, i taryfy składek za te ubezpieczenia 4,60 

258 - z dnia 20 listopada, 1985 r, w spTawie ogloszeni/l ogólnych warunków ubezpie czenia bagażu podróż-
nego i taryfy s'kładek za to ubezpieczenie, 464 

256 
OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU miEZPIECZEŃ 

z dnia 12 listopada 1985 r. 

w sprawie ogłoszenia oq6Jnych warunków ubezpieczenia mieszkań I taryfy składek za to ubezpieczenie., 

't. Na podstawie art\ 12 usL_3 ustawy z dnia 20 wrześ
nia 198.4 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U, Nr 45, pozo 242), ogłasza się: 

l) ogólne warunki ubezpiecżenia mieszkań, stanowiąca 
załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia, 

2) taryfę składek za ubezpieczenie mies1.kań, stanowiąc ą 
załączn.ik nI 2 do niniejszego obwieszczenia. " 

zatwierdzone uchwałami nr 8' i 9 Rady Ubezpieczeniowej 
z dnia l pażdziernika 1985 r. 

2. Tracą moc: 
l) ogólne warunki ,ubezpieczenia mieszk ań, zatwie rdzo

ne decyzją Minis~Ta Fin ansów z dnia 8 lipca 1981 r. 
ni GSl:J/4030-71 /8 1; ze zmianami zat", ierdzunymi de· 
cyzjami Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 19b..! r. 

nr GSU/4030-140/82 
nr DMU /.4030-156/83, 

z dnia 8 września 1983 r. 

2) taryfa składek za ubezpiec7.enjemieszkań, zatwier<ho
na decyzją Ministra Finansów z dnia 20 grudni. 
1982 r. nr DMU/ 4031-1.41/82, ' 

I tym ' że dotychczasowe ogólne warunki (pkt 1) l taryf, 
(pkt 2) stosuje się do UmÓW zawarty<;h przed wejściem 
'w życie ogólnych warunków i taryfy! wymienionych w 
ust. 1 - do konca bieżącego okresu ubezpieczenia okreŚ
lonego w- tych umowach. 

3. Ogólne warunki ubezpieczenia l taryfa" wymie
nione w ust, 1, wchodzą w życie z dniem lstycznił 

1986 r. 

Prezes PaństwQwego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adanlskf 

Załącznik nr do 'obwieszczeni. 
Prezesa Państwowego Zakładu ' Ube~ 
pieczeń z dnia 12 Iisfopad/l 1985,. 
(pOI, 256) 

OGQ.LNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAI'1 

, Postanowienia ogóJpe 

§ L l. Państwowy Zakład Ubezpiecze,ń (PZU) zawie
ra umowę ubezpi eczenia mieszkania ' Z osobą fizyczną, 
zwaną dalej ' "ubezpieczającyrI,l'~, zajmującą mieszkanie 
na podstawie odpowiedniego ty:tułu prawnego (prawa 
własności. ,>półdzielczego prawa do lokalu, decyzji admi
nistracy jnej lub umowy na jmu) , pod warunkiem że osoba 
ta zamieszkuje i jest za'meldowana w tym mieszkaniu. , 

, 2. Przez ubezpieczającego rozumie 'się także zamiesz
kujące i zameldowane wspólnie z ubezpieczającym osoby 
bliskie. a mianowicie: 

l) ma/żonka, w tym także osobę! ktpra pozostaje z ,ubez
pieczającym w fakt ycznym związku, 

, 2) dzieci. paSierbów, dziec:;i przysposobione oraz dzieci 
przyjęte na wychowanie, '\ 

3) rodziców, przysposabiających, ojczyma, macochę ora7O 
teściów, . 

4) dziadków, wnuków; rodzeństwo, zięciów l synowa,. 
5). pomoc domową_ 

• 

§ .2. Umowa' ubezpieczenia obejmuje ubezpierzenlera 
tylko to mieszkanie. ił którym ubezpieczająćy jest zamel
dowany na pobyt stały. W razie przeprowadzeni~si. 

ubezpieczającego do inńego mieszkania, dotychczasow• 
mieszkanie objęte jest także ubezpieczen{em, ilie dłużej 

\ jednak niż 30 dni od dnia zameldowania się w innym 
miesZkaniu. ' / 

Zakres ubezpieczenia 

§3. ,L- Umowa ubezpieczenia mieRzkan(a, z żilst rz~ 
• żeniemllst. 2, obejmu je llbezpieczenie : 

" l) ruchomości domowych, jeżeli znajdują się w; 

a) ubezpieczonym mieszkaniu' wskazan ym w polisl' 
lub- innym dokumencie ubezpieczenia, 

b) _piwnicy, pra lni domowej, na strychu lub w innym 
pomieSZCzeniu gospodarczym tego samego budyn· 
'i\u. w którym znajduje się ubezpieczone mies~ . , 

,kanie, 



/ 
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c) komórkach " I ,innych pomieszczeniach 'gospodar
czycb położonych na ' terenie posesji, na której stoi 
budynek, -w. którym znajduje się ubezpieczone 
mieszkanie, , 

d) . garażu -:- ' bez względu na jego usytuowanie, 
2) stałych elementów mieszkania i pomieszczeń wymie

nionych w pkt li za stałe , elementy uważa się: meble 
wbudowane, meblościanki f antresole. drzwi i okna 
wraz 'z z,amknięciami i ~rządieniami ' zabezpieczający
mi. przenośne piece kuchenne i kominki. elementy 
urządzeń wodnokanalizacyjnych, wykładziny łcian, 
podłóg, malowanie oraz' instalacje sygnalizacji alar
mowej, 

I) odpowiedzialności cywi'nej ubezpieczającego. 

2. W um'owie ubezpieczenia · mieszKania w gospodar-' 
Itwie rolnym ubezpieczenie obejmuje mienie (ust..! pkt 1 
l 2) znajdujące się wy!ącznie w' budynku mieszkalnym. 

3. Postanowienia szczegółc.we określają. w . Jakich 
warunkach PZU zawiera ' umowy ubezpieczenia ' mi.szkan 
w rozszerzonym zakresie, 

4. Umową ubezpieczenid ' mieszkania objęte 1'
z zastrzezeniem ust. 5 - następujące ruchomości .domowe 
nalei,ące do- ubezpieczającego: 

l) urządzenia domow,e, przedmioty i zapasy gospodar· 
stWa domowego óraz ' odzil'Ż i ihne przedmiotyoso
bistego I,łźytku. 

2) dzi eła sztuki, przedmioty ze srebra, złota i platyny, 
monety dote ' i srebrne, biżuteriCi, pieniądze i Inn • 

. środki płatnicZe , - papiery wartościowe ,oraz zbiory 
filatelistyczne , obrę.zy , książl<;i i cUlsopisma, jeżeli " 
znajduj, się w ubezpieczonym mieszkaniu ,(us,L 1 
pkt I lit. a), 

3) rowery, wózki .Inwalidzkie bez napędu mechimlC2ne
go; sprzęt turyśtyczny i ' sportowy oraz części 'do mo-

" torowerów, motocykli i samochodów, " " 
") psy;-1toty, ptaki. ryby w akwariach oraz inne~e

rżęta, ż wyjątkiem ' zwierząt utrzymywanych w celach 
hodowlanyell lub handlowych, , / 

5) urządzenie warsztatów chałupniczych, chyba ie mal
I dują się poza mieszkaniem ubezpieczającego. 

5. UmowlI ' ubezpieczenia mieszkani~ objęte są rów
'nleż ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posia

' daniu ubezpieczającego, jeieli zostały , m'u przydzielone do 
używania albo wypożyc;:zone przez organizację sportową, 

społeczną, klub. wypożyczalnię ' lub innlt jednostkę, pod 
warunkiem że fakt przydzielenfa do używania albo .wypo
życzenia został udokumentowany lub potwierdzony' przez 
tę jednostkę. ~ 

6. UmowII ubezpieczenia mieszkania nie są objęte 

następujące ruchomoŚci domowe: 
1) dokumenty i rękopisy. 

2) srebro,.%łoto i platyna w złomie i sztabach, 
3) n-ie oprawione kamienie szl achetne i syntetyczne oraz 

szl'achetne sl!Ihstancje organiczne , (perły, bursztyny, 
', korale) nie stanowią re wy,robu użytkowego. ' 

~) zhior y kolekcjonerskie. z wy jatkiem filatelistycznych, 
5)pi1liwa napędowe, -

'6) 'pTz{>dmioty w ilości a c h wskęz lIj ących nc lch przeina-
' czenie na handel. ' 

1) pl zer, mioty s łużące dzi'a ł a I r,oś ci lI ~ługowo· produkcyj-, 
ne j. z wyjątkiem ' warszta tów , c 96 /up nir.zych znajdują· 
cych się w mieszkaniu ubezpipc'zająceg o. 

Przyczyny szkody 

~ 4, 1. PZU' odpówiada. 1:' zasfrzeżeniem ust. 2. za 
I7'k od ypowstale ws~ utek : 

l) kradzieży z włamaniem. pod warunkie:m że mieszka
ni-e lub pomieszczenie było należycie iabezpiecżone, 

I) rabunku. 
I) ' zdarzeń losowych w ,. postaci: ognia, huraganu; ,- powo

dzi, piorunu" wybuchu. ' deszczu nawałnego, gradu. 
upadku pojazdu ' powietrznego. wydostania się wody 
a urządzeń wodnokanalizacyjnych. lawiny, ~apadanl. , 
lię ziemi. usuwania się ziemi, -

.ta ugi-nięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zda
rzeni.a losowego lub w ,czasie akcji ratowniczej pro
wadzonej w związku ze zdarzen iem- losowym, z wy
łączeniem: jednak szkód w postaci zaginięci ą.. w tym: 
czasie pieniędzy I innych środków płatniczych. papie
rów wartościowych. zbiorów' filatelistycznych, d~ieł 
Iztuki. przedmiotów ze srebra. zł ota i platyny; monet · 

, Irebmychl- złotych OldZ biżuterii. 

2, W ramach' umowy ube~pieczenia mieszkania. za- ' 
wartej z ; , 

l) właścicielem mieszkania w budynku własnym znajdu
jącym się na działce o powierzchni do 0.50 ha . 

2ł rolnikiem - właści c iel em mieszkania' w pudynku 
mieszkalnym znajdującym 'się w 'gospodarstwie rol
nym, 

ruchomości domowe 1 stale elementy mieszkania są objęte , 
ubezpieczeniem od szkód, o których mowa w ust. -l pkt 3 
t 4, w :zakresie nie objętym ubezpieczeniem ustawowym. 

3: Za szkodę w rucąomośc.iach domow ych I sfałycb 
elementach mieszkania uważa się utratę lub ubytek war~ 
tościpbezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia;, 
uszkodzenia. zaginiqcia lub zaboru wskutek zdarzeń loso
wych wymienIonych w ust. I. 

... Za szkody spowod owane przez: . 

') kradzież z włamaniem - uważa się kradzież, w któ- ,' 
rej sprawca - dokonał lub usi/owa l dok9nać zaboru 
lIlieniaz mieszkania (lub pomie szczenia) po l:l sllnięciu 
Iną zabezpieczenia lub po otworzeniu zahezpie'czenia 
podrobioJ:lym kluczem lllbinn'ym narzędziem , albo 
kluczem oryginalnym. który sprawca zdobył przea 
kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku. 

l) rabunek .....; ' uważa się: 

a) zabór ubezp'ieczonegó mienia z zastosowanie~ ' 
przemocy fiHczne j wobec ubezpiecza jąceg,o albo 
grożby natychmiastowego użycia gwałtu lub 'z do-' 

, prowadzeniem ubezpieczającego do nieprzytom-
ności "lub bezbronnoś ci. 

b) zabór : ubezpieczonego mienia dokonany w teG 
sposób, że' sprawca z zastosowaniem przemocy 
fizycznej lub , groźby natychmiastowego użycia 

gwałtu doprowadził do mieszkania lub ubet'pieczo
nego ISomieszczenia ~obę mającą klucze i zmusił 
ją do ' otwor,zenia mieszkania lub pomieszczenia 

, albo sam je otworzył zr,abowanym kluczem, 
c) , przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane 

z uzyciem podstępu wobec osób małoletnich. nie
dołężJ)ych będą·cych w podeszłym . wieku lub ni. 
w pełlii sprawnych. jeżeli sprawca został zatrzy
many , i skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

lub sam fakt podstępu jest bezsporny w' świetle 
przedstawionych dowodów. 

,3) ogień - uważa się 3Zkody powsta łe w wyniku' dzia
łania ognia, który przedost.ał się ' poza palenisko lub 
powstał , bez , paleniska 'i rozszerzył się o własnej sile, 

,4) huragan - uwaza się ' szkody powstałe w wyniku 
działania wiatru o pr,ędkości oie mmeJszej nit 
24.5 m/s. którego działanie wyrządza masowe szkody, 
pojedyncze ·szkod~ uważa, się za spowodowane .przez . 

. huragan w6wczas. g<ly w najbliższym iąsiedztwi. 
Itwierdzono działanie hw-aganu, ' 



" ~. 

" 

. ' Monitor Polski Nr 38 455 -- Poz. ' 256 ------------------------
j) powódź - uwaz. Ii, Izkody powitał. wskutek: 

.) zalania terenów w naatępatwi. podniesienia. si, 
wody w korytach wód płynących istojllcych' oraz 
wskutek nadmiernych opadów atmosfaryc:inych. 

bl spływu wód po zboczach l~b Itokach na terenach · 
górskich I ub falistych, 

6) wybuch - uważa się luody/ powstałe ' w wyriiku 
gwaltownejzmiany stanu równowagi układu z jedno
czesn ym wyzwoleniem się gazów, pyłów IU.b .pary, 
wy wolane icn właściwością rozprzestrzeniania si,- ' 
W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego 
rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za 
spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych naczyń 
i zbio!ników lIległy rozdarciu w takich rozmiarach. 
iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy . 
nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spo'J>locfowa
ne w ybucheni uważa się również szkody powstałe 

w~kutek 'implozJi. polegające na uszkodzeniu zbior
nikćt ' lub aparatu prózniowego ciśnieniem zewnętrs
nym, 

7) deszcz ' nawalny - uważa się szkody powstał, wsku· 
tek deszczu o współczynniku wydajności o wartości 
co najmniej 4"który . ustala Instytut Meteorologii I 
Gospodarki Wodnej (IMiGW); w ' braku stacji pomia
rowej IMiGW w miejscu szkody, bierz~ się pod 
uwagę stan faktyczny ' i rozmiar szkód w miejscu Ich 
powstani.a, świadczące wy'rażnieo działaniu deszczu 
naWdinego, 

8)grdd - 'lIwa,ża się szkody powstałe wskutelf opadu 
\' / atmosferycznego skladającegC) się z bryłek , .lodu, 

9) upadek pojazdu powietrzńego - uważa się szkody 

"' .-

powstałe wskutek koatastrofy oqdf przymusowego l~. 
dowania s"mowtu silnikowego, bezsilnikoweg.o lub 

:innego . obiektu lilt~jącego, ' a także spowodowane 
o upadkiem 'ich o częscl. lub przewożońego Ładunku, 

10) wydóstanie się wody z urządzeń wodnokanalizacyj
nych -' uwaza , się szkod y powstałe wskutek: . 
a) spowodowanego awarią wydostania się. wody lult . 

[Jary z przewodÓw i urządzeń wodociągowych, ka
nalizacyjnych. centralnego ' ogrzewania I Innych, 

b) cofnięcia się wody · lub Ścieków z publicznych 
urządzeń kanal izacy jnych, . ' , 

.. c) nieumyśi{lego pozostawienia otwartych kranów 
w urządzeniach wodnokanalizacyjnych w uhezpi.-' 

. czónych pomieszczeniach, . 
U.l; ' lawio e - uWaża się szkody .powstałe wskutek gw .... 

' towneqozsuwania się lub. staczania mas śniegu', lodu, 
. skał i~bk~ńlieni ze zboczy. górskich, 

:.' '12) , zapadtłnie się ziemi - uważa się szkody powstał. 
wskute,k obniżenia się terenu z powódu zawalenia 

'sit: ,'odziemnych pustych przestrzeni w gruncie, 

i,' 

! 13) usuw dnie się ziemi - uważa się szkody powstał. 
wskutek rtlchów ziemi na stokach, 

~ . S.' Mieszkanie . lUD ubezpieczone pomieszczenie 
,UW '3 Zd Sil; za nalezycie zabezpieczone, jezelf spełnione 
:;:nstały łł!C'lnie następu'jare warunki: 

1) wszystkie d rzwi zewnqt rzne prowadzące do mieszka- ' 
-\ nła h y ły zaJnkni(~te co najmniej na jE?den 'lamek 'la~ 

pdok l wy, / ił jeżeli - suma ubezpieczenia -przekracza 
mil! n n 'dotych - na 'dwa lamki zapadkowe; w pozo
stahch pomieszczeniach - na zamek zapac; l:owy 11.~h 
klódkc 

2) Or7Wl i okria znajdowały się w ~ależylym stLlnie tec.h
nicznym i były tak umocowane i osadzone, że wvła
manie ich lub wyważenie wymagało nzycia siły tub 
nćHzędzi. 

. -3) w .';cianach i stropach nie było otworów ymożiiwia· 
" _ ' jącvch wydostanie przedmiotów . bez włamdnia; nie , 

".d~tyczy to otworów na , kondygnacjach powyżej par-

------------------~--------~----

teru, jeżell nie ma d9 tych otworów dostępU z połO- ' 
łonych nad nimi lub obok nich przyb'ildówek, ballLo
nów, tarasów, schodów lub zamontowanych na stał. 
drabinek, ' 

.) kI'ucze · od zamków lub kłódki były w wyłącwym po
,siadaniu ubezpieczającego lub oloby uprawnionej d. 
przechowywania klucza. 

§ łl. PZU odpowiada .. ukody powstał. wskutek 
rabunku, bez względu na to, czy był on dokonany w mien
kaniu lub pomieszczeniu, ' czy poza nimi. 

'Granice ubezpieczenia mienia 

§ 7. PZU nie odpowiada za szkody: 
l) nie przekraczające 1000 zł, ' 
2) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub 

przez osobę, za którl! ubezpieczający ponosi odpowie
dzialność albo która pozostaje z ubezpieczającym 

we wspólnym ·gospodarstwie domowym, , 
Sł wyrządzone wskutek rażącego -niedbalstwa prze:! 

osoby" o których mowa w pkt 2, chyba ze zapłata 
odszkodowania , odpowiada w danych {)kolicznościach 
zasadom współżycia spolec:7.llego, 

., powśtałe w przedmiotach ze złota, srebra I platyny, 
biżuterii. w dzłełachsztuki. pieniądzach i innych ~rod
kach płatniczych, / w razie gdy mieszkanie byio nla ' 
zamieszkane nieprzerwanie dłużej niż. 6 miesięcy, 

5) powstałe w aparatach lub innych urządzeniach wsku
tek działania prądu elektrycznego podczas ich eks
ploatacji. chyba że działani' prądu spowodowało . 
równocześnie pożar,' 

fS) powstałe wskutek zawilgocenia mieszkania I pomiesz
czen z powodu' nies2:q~lnoścl instdlacji wocJnokana
lizacyjnej, Urzłldzen odprowadzajłlcych wodę z dachów 
(rur spustowych I rynien) lub wskutek przenikania 
wód gruntowych, 

7) wynikł.. wskutek przemarzani. elementów konstruk
cyjnych budynku, 

' e) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
9) powstałe poza granicami kraju, 

W) powstałe wskutek działań wojennych. 

- Zakres ubezpieczenia odpnwledlłalnośc;J cywUne) , / 

§ 8, L Ubezpieczenie mieszkania obejmuje równieł 
ube'!:pieczenieodpowiedzialności cywilnej ubezpieczaj~

cego .za szkody spowodowane: 
1) wskutek wykonywania przez ubezpieczaj4cego czyn

ności życia codziennego, 
2) opieką nad dziećmi oraz ' innymi członkami r,odziny, 

za których cZ,yny ubezpieczający ponosi odpowiedzial
ność ··z mocy prawa, 

3) wskufek pOSiadanIa j używania mieszkania określo
nego w dokUmencie ubezpieczenia (polisie), a w tym 
za szkody wyrządzone posiadaczom innych miesz
kan przez nieumyślne pozostawienie otwartych kra
nów w urząd:>:eniach wodnokanalizacyjnych lub ża
lanie ' z inn ycb pJ'Eyczyn, 

4) wS,kutek zatrudnienia pomocy domowej na podst;Jwle 
umow y o pracę, 

5) uprawianiem sportu, 
6) uż)'waniem roweru lllb wózka inwalidzkiego bez na

pędu mechanlCznego, 
7) przez posiadane zwierzęta domowe lub pszczoły 

7. pasieki · do pięciu uli, . 
8) u~ywaniem .bi oni. którą ubezpiecza iący posiad 'lI la 

: zezwoleniem, 
9) używaniem garażu nq własne potlzeby; 

./ 

I , 

" 
I 
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2. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej '!'f y
'Ilczon. są !żkody: 

1) nie pf'lekraczające 1000 zł. 

2) wyrządzone . umyslnie przez ubezpieczającego i osobę, 
za którą ubezpieczający ponosi odpowied'lialność 

albo która pozoslaje z uDezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

3) wy IZćjdzone przez ubezpieczającego qsobom bliskim 
lub 'przez osobę bliSk.ą . ubezpieczającęmu, 

4) powstałe wskutek uszkodzenia. zniszczenia · lub sagi
nięciaprzedmiotów pr,zyjętych przez ubezpieczającego 
do używania. przechowania lub rl a prawy .. 

5) rzeczowe. wyrządzone przez powolne I działanie tem
peratury, gazów , wód odpływowych, pary lub wilgoci. 
dymu. 'Jadzy i' pyłu. wyciekanie. wstr~ąsy oraz two
rzenie się grzyba. 

6) wyrządzone w związku z posiadaniem. kierowaniem 
lub używaniem' pojazdów samochodowych (w tym 
motocykli i motoroWerów). 

. 1) powstałe wskutek czynl}ości wynikających z · wyko· 
nywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa. 

8) wyrządzone wskutek uprawiania sportu o charakterze 
wyczynowym lub konkursowym. a także sportów mo
torowych i polowania. 

9) wyrządzone przez pomoc domową czynnościami nie 
mieszczącymi się w zakresie obowiązków wynikają- ' 
cych z umowy o pracę. . . 

. . 1.0) polegające na zniszczeniu. uszkodzeniu . lub utracie . 
pieniędzy i inn ych środków płatniczych. biżuterii, pa
pierów walto~.ciowychv wszelkiego ' rodzaju dokumen
tów oraz · zbiorów filatelistycznych. numizmatycznych 
i innych. 

11) polegające na uszkodzeniu zajmowanego przez ubez
pieczającego mieszkania lub garazu. 

12) wynikające z podnajmowania przez ubezpieczającego 

części mieszk-onia lub garażu'i 
13) wynikająć. z przeniesienia przez ubezpieczającego 

choroby lub z przeniesienia choroby przez zwie·rzęta 

należące ' do ubezpieczającego lub pozostające pod 
jego opiekll. 

1.4) . powstałe , w drzewostanie lasów. 
15) powstałe poza granicąmi kraju. 

3. Zakres odpowiedzialności cywilnej właścfcieli 
. gospodarstw rolnych normują odrębne przepisy dotycząc~ 

. ubezpieczeń ustawowych. . 

. . 
Prawa I obowiązki stmn 

ł 9. 1. Z tytLIłu ubezpieczenia ruchomości domowych 
oraz stałych elementów mieszkania lub ubezpieczonych 
pomieszczeń - z zastrzeżeniem ust. 2 - PZU wypłaca 

należne odszkodowanie w kwocie 0dpowiadającej wyso- , 
kości szkody, nie więcej ,jednak niż wynosi ' suma ubez
pieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności 

PZU; suma ubezpieczenia powinna odpowiadać' wartości 
posiadanych ruchomości domowych . . 

2. Górn" 'granicę odpowiedzialności PZU za: 

l) dzieła sztuki. przedmioty ze srebra, złota lub platyny, 
monety złote i srebrne oraz prawdziwą bi żuterię sta
nowi. kwota odpowiadająca 40010 sumy ubezpieczenia. 

2) szkody w sta ł , ch elementach mieszkania i innych 
ubezpieczonych 'pomieszczeń stanowi kwota oclpowia· 
dająca250f0 sumy ubezpieczenia. ' 

3) pieniądze i inne środki płatnicze. papieJY wartościo , 
we ' i zbiory fil a te'listyczne stanowi kwota ' odpowia

.' dająca 5% sumy ubezpieczenia. 

.f) ruchomości domowe w ubezpleczon y,c h pomieszcze
niach poza mieszkaniem. !;tanowi k~ota odpowiada
Jąca 5°f , sum y ubezpieczeni-a. 

;" 

3. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpiec~a)ący. W razie 
podwyższenia sumy ubezpieczenia w ' ciągu okresu ubez
pieczenia. podwyższona suma stanowi. podstawę ustdlenia 
granicy odpowiedzialności PZU od dnia następnegu po 
zapłaceniu uzupełniającej składki. . -

§ lO, ' 1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialnoślci 
cywilnej PZU wypłaca należne odszkodowanie w grdni
cach odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczającego. chyba 
że . postanowienia niniej!':zyc;h ogólnych wa~un.ków stano- ' 
will ibacze j. 

2 .. Górną granicę odpowiedzialności PZU z tytlIłu . 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi kwota 
odpowiadająca dziesięciokrotne] wartosci sumy ubezpIe
czenia mieszkania. 

3. Niezależnie od odszkodowania, o,któlym mowa 
w ust l. PZU: ' 

l) pokrywa niezbędne kosztr sądowej i pozasądowej 
obrony przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze 
prowadzonym na polecenie PZU lub ' za jego ' zgodą. ' 

2)pok{Jwa koszty wynagrodzenia ' rzeczoznawCów powo
łanych przez PZU lub za jego zgodą przez ubeżpiecza
jącego dla ustaleni/! okoliczności zdarzenia I ub roz
miaru szkody. 

Ustalenie wysokości szkody I odszkodowanIa 

, 11. 1. Wysokość szkody ustala się według war
t'ości przedmiotu tego samego lub podobnego . rodzaju \' 
I gatunku, us.talonej na podstawie cen de~alicznych wy': 
stępujących w handlu uspołecznionym. I wyłączeniem 

cen komisowych. . . 

2. Przy ustalaniu szkody w przedmiotach pochodżenia 
zagranicznego. które nie są importowane dó PRL - wy
sokość szkody ustala się wedhlg wartości przedmiotu tego 
samego lub podobnego rodzaju i ga tunku produkcji kra
jowej; w razie brak u takich przedmiotów prod ukcji krajo
wej - wartość przedmiotu ustala się według :.: e ny stoso
wanej przez Przedsiębiorstwo Eksportu WewnętrJ.nego 
.. Pewex" po przeliczeniu jej .- z zastrzeżeniem § 12 
ust. 2 - na złote polskie. 

3. Przy ustalaniu wysokości szkody według zilsad 
. określonych W ust . 1 I 2 potr~ca się określony procen
towo stopień faktycznego zużycia przedmiotu . 

4. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala 
się odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń spo- ,
wodowanych zdarzeniem losowym według cęn usług za
kładów uspołecznionych lub udokumentowanych rachun
Idem kosztów naprawy wykonanej przez nie uspołeqnio
ny zakład usługowy , Rachunek kosztów naprawy podlega 
weryfikacji przez PZU co do zakresu robót. Przy ustala~ , 
niu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wyni
kających z braku części zamiennych lub materiałów po
trzebnych do przywrócenia stanu . istniejącego przed . 
szkodą· . . 

5. Wysokość szkody ustalona według koszt&w napra
wy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przed- 
miotu. 

§ 12. 1. Wysokość szkody w pieniądzach i innych 
trodkach płatniczych oraz papierach wartościowych lIstlila 

. się według i<:h nomi,nalnej wartości. 

2. Przy ustalaniu ' szkody w pieniądzach i innych 
środkach p.łatniczych oraz papier/:lch wartościowych. opie
wających na walutę obcl!. ich nąminalnll wartość przelicza . 
się na , złote polsldlł według średn!eqo kmsu walut usta- . 
lonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego . 

3 .. . Wysokość szkody w monetach złotych t srebrnych 
ustala się według wartości złomu. chyba że moneJy t. 
~t&llowill prawny środek płatniny,a Ich nominalna ,war-
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tośc jest · wyższa 'od wartości złomul -za wYlokość Izkody 
przYJmuje się wówczas wartość nominalną tycbmonet. .. 

. beż uwzględnienia ich wartości numizmatycznej. 
. . 

§ 13. l. Wysokość Izkody ustala . się według CeR 

obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowani'a. 

2. Przy ustalanfu szkody nie uwzględnia lię' wartołc'l 
nau~owej : kolekcjonerskiej, zabytkowej lub amatorsldej, 
(upodobania), . 

§ 14. WysokośĆ szkody zwiększa się -w granicach 
sumy ubezpieczenia ..... o udokumentowane koszty .uprząt

nięcia - pozostałości po szkodzie w wysokości do 3°/ •. 

§ 15 Niezależnie od odszkodowania, o którym mowa 
w § 9. PZU zwraca udokumentowane koszty zwil\zane 
"L ratunkiem u,bezpieczonego mienia w wysokości do 3'/. 
sumy uhezp ieczent'a. ' 

§, 16, Jezeli pZU wypłacił odszkodowanie za szkodę 
l'0leyającą na ' uszkodzeniu mieszkania. a przy następnej 

szkodzie obejmującej to samo pomieszczenie zostani. 
stwierdzone. iż ubezpieczający nie dokon'ał naprawy 
uszkodzen, to odszkodowanie przysługujące z tytułu tej 
szkOdy zmniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotą. 

W)'płata odszkodowania 

§ - 17. 1. Odszkodowanie za szkody w ruchomościach 
domowych oraz ' stałych elementach mieszkania lub ubn
pieczonych pomieszczeń PZU wypłaca w terminie 30 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chy~a *-: 

l) ubezpieczający nie złożył PZU w cil\gu 14 dni od · 
daty zawiadomienia o szkodzie rachunku strat I iu
nych dokumentów uzasadniających roszczeniei w razi. 
póżni e jszeg~ złożenia dokumentów 6dszkodowanie 
jest lA' y pl aqme w terminie 14 dni po ich dostarq:enlu. 

2) wy jasnienie w 30-dniowym terminie okoliczności ko
niecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo 
wyso,k QSci odszkodowania okazało się niemoillwe, 
,odszkodowanie powinno być wypłacone w ci~gu 

czter nastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. 

,'z tym ze bezsporną część odszkodowania PZU wypła
ca w terminie 30-dniowym od zawiadomienia e 
szkodzie. ' 

3) w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postę
powanie karne. którego wynik może mieć istotne 
znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania! 
PZU wypłaca jednak w tenninie 30 dni od zawiado-

'mienia o szkodzie bezsporną część ods'zkodowania, 
8 pJlzostałą część - po uzyskaniu wyników docho
dzenia lub uprawomocnieniu się wyrokv. sądowego. 

2. Udszkodowanie z ubezpieczenia odpo:wiedzialności 

cywilnej PZU wypłaca w terminie 14 dni od daty zawar- ' 
cia mięc!zy stronami ugody lub uprawomocnienia się wy
lOku sąd.Qwego. 

ROlłlczenła regresowe 

§ 18. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania PZU może 
dochodzić rcszczen od osoby odpowiedzialnej za ,~zkodę 
do wy.sokości wypłaconego ' odszkodowania '(roszczenia 
regrt>sowe). · J~żeli PZU pokrył tylko część szkody, ubez
pieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierw
szenslwo . zaspokojenia przed roszczeniami PZU. 

2. Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpiecza ją
/ cegH przeciwko . osobom, r. którymi ubezpieczający (1o,zo
' ·t:taje we wspólnym: gospodlHstwi~ d{)IDGwym lub za która 

:'~onosi, odpowiedziahloSć. . 

~----------~------------~-------

3. W przypadkach społecznie I gospodarczo uzasad
nionycb PZU może ograniczyć roszczenie reglesowe; nie 
dotyczy to jednak wypadków, -gdy szkoda została spowo~ 
dowana umyślni • . 

-4. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU zrzekl siq 
roszczenia przeciwko osobie trzecieJ odpowiedZialnej za 

, szkodę lub je ograniczył, PZU może odmówić odszkodo
wania lub je zmniejszyć Jeżeli zrzeczenie I się lub ogra
niczenie roszczenia' 'zostanie ujawnione po wyplaceniu 
odszkodowania, PZU może żądać od ubezpieczając('go 

zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 

Obowiązki ubezpieczającego 

f' 19. 1. Do obowiązków upezpieczającego ' naleźy: 

l) podanie do wiadomości PZU wszystkich znanych sobie 
okolicznoścf, o które PZU zapytywał przed 'zawarciem 
umowy. Jeżeli PZU zawarł umowę ubezpieczenia 
mieszkania mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego 
na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważ4 
lię za nieistotne., 

2J opłacenie obliczonej na podstawie obowiązującej ta
ryfy składki ubezpieczeniowej za cały okres ubezpie
czenia z góry. chyba że składka za roczny okres 'ubez
piecienia przekracza kwotę'~ 2000 zł; wówczas może 
on opłacić składkę w. dwóch ratach. z tym że pierwsza 
rata składki ,wynosi 70% 'całej składki. Druga . rata 
(300/.) powinna być zapłacona przed upływem szóste
go. miesiąca trwania uIllowy ubezpieczenia; w razie 
niuapłacenia flity składki w tym tenilinie. umowa 
ubewietzenia wygasa z upływem , ostatniego dnia 
Izóstego miesiąca ubezpieczenia. Przy zbiorowej for
mie ubezpieczenia może być przyjęty odrębny tryb 
poboru składki.. 

3) informowanie PZU o zmianie adresu! w przeciwnym 
razie pismo PZl) wysłane pod ostątnim znanym adre
sem wywiera skutki prawne. 

2. W ' razie powstania szkody ubezpieczający obowią· 
zany jest użyć wszelkich dostępnych mu Środków , w celu ' 
zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu 
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed 
Izkod~. ·JeŻeli ubezpieczający - dopuścił się rażącego nie .. 
dbalstwa w wykonaniu powyższych obowiązków, - odszko
dowanie się nie należy, chyba że zapłata całości lub 
cZ4łści odszkodowania odpowiada w danych okolicznoś
ciach zasadom współżycia społecznego albo interesom 
gOIpodarki narodowej. Poza tym do obowiązków ubelpie
czającego należy: 

l) niezwłoczne zawiadomienie PZU o powstaniu · szkody, 
najpóżniej 'w terminie trzech dni od pcwstania szkody 

. lub uzyskania o niej informacji, 

2) zawiadomienie Milicji Obywatelskiej o każdym wy
padku kradzieży ż włamaniem, rabunku lub zaginięciu 
przedmiotów objętych ubezpieczeniem w czasie trwa
nia zdarzenia losowego albo.kcji ratowniczej i poda. 
nie w miarę możliwOści rodzaju i iloŚci zaginioneg() 
mienia ' oraz przypuszczalnej jego wartości, 

3) złożenie w PZU, najpóźniej w ciągu ; dni od daty
powzięcia wiadomości ·.o powst,aniuszkody, spisu 
utraconych lub uszkor;lzonych przedmiotów 'z okreś' 
leniem ich wartości i roku nabycia, 

.) niezmienianie bez pozwolenia PZU stanu ' faktycznl"fJo 
spowodowanego zdarzeniem losowym lub wYPc'ldkiem 
do cżasu przybycia na miej!'>Ce. szkodyp,rzl'dstilwlri,,"la 
PZU chyba ,żezmi.ana jest nit>zbędna w celu n"V1.
pieczenia mienia po:zostałegopo szkod~ie lubzlI'.niej-
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azenia Izkody" albo · dokonanie ' tych zmian w · danych 
okolicznosciach jest Itoniecine : . PZU nie moze powo
ływać się 'na ten zakaz, jeżeli nIe rozpócząl czynności 
likwidacyjnych )Ii ciągu 7 dni od d a ty otrzymania 
zawiadomienia o powstaniu szkod y, 

~) udzielenie PZU' zezwolenia na dOK onanie czynności 

' niezbędnYCh do ustaleniaokolicznosci pow~dnia 
" Izkody i wysokości odszkodowani a, jak również 

udZielenie PZU potrzebn ych 'wy jasnień, zwłaszcza co 
do Iic'zby, rodzaju i wartości utracopych bądż znisz
Czon ych przed miotów. 

3. ' W razie uzyskania informacji o przedmi otach za
ginionych, skradzionych lub zrabowanych ubezpieczający 
obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Mi l icję 

Obywatelską i ~ZU . oraz uczestniczyć w ' czynn ościach 
zmierzających d o rozpoznania i odzyskania tych przed
miotów . Jeżeli ubezpieczający przedmioty te odzyskał po 
;wypłacie odszkodowania, obowiązany ' jest zwrócić PZU 
odszkodowanie wypłacone za te przedmioty I ub przedmio
ty pozostawić w -dyspozycji PZU. 

4· Ubezpieczający obowiązany jest udzi.elić -P.ZU. 
wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regl esowych, 
w tym: dostarczyć dokumenty i udzielić informacji. 

'5. W razie niedopelnienia przez ubezpieczającego 
kt6regokolwiek z obowiązków w y mienion ych w ust. 2 
pkt 1-,-5 i w ust.' 3, PZU mozebcłmówić odszkodowania 
w części lub w całości, chyba że niedopełl"ienie obowiązku 
nie miało wplywu na ustalenie okoliczności powstania 
Izkody lub ustalenie jej wysoko~ci. 

RozszerzOn~ umowy ubezi1iet:zenla mieszkanh 
J 

§ 20. l." Odpowiedzia~ność PZU z tytułu um9 wy 
ube~pieczenia -mieszka~fa moż~ byc, ' za za platą dodatko- ' 
wej składki. rozszerzona' na . skutki zdarzenia ' losowego 
w postaci zalania; nie dótyc.zy to wlascicieli mieszkan 
w budynkach p ołożonych na działkach O pow ierzchni do 
0,50 ha oraz w gospodarstwach rolnych. 

. I 

2. Z ubezpieczenia od skutków .zalania PZU ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek: 

. . \ . 
l) zalania wodą pochodzącą z opaclów atmosferycznych, 

. 2) zalania wodą lub innym ' 'płynem, l:.powo6'owa.nego 
przez osoby trzecie. 

3; Z ubezpI eczenia od skutków zalania wyłączone są 
anody spowodow~ne . zalaniem wodą pochodzącą z opa
dÓw atmosferycznych poprzez dach. ściany, balkony, ta
raly fub nie zabezpieczone otwo'ry, gdy konserwacja tych 
.lementówbudynku · należała do .obowiązków ubezpie-
czajlIcego. . . 

4. Ubezpieczający obo~iązany jest powiadomić admi
nistrację budynku o każdym wypadku zalania, ubezpieczo
nego · mieszkania. 

5. Wobec .osoby pońoszącej . odpowiedzialność za za
lanie u,bezpieczonego mieszkanid, ,która niezwłocznie, mij
później w ciągu 14 drii od daty wypłacenia przez PZU 
odszkodowania ubezpieczającemu mieszkanie, ' zawarła 
umowę ubezpieczenia mieszkania , PZU może odstąpić , od 
dochodzenia roszczeń regr~sowych. . . 

f 21. 1. Odpowiedzialność PZU z tytu!u umowy 
ubezpieczenia mieszkania moze ' być, za opłatą ,dodatkowej 
.kładki. rozszerzona na - ruchomości domowe znajdujące 

się w ,krytym i zamkniętym na klucz sam9chodzie osobo
wym oraz przyczepie kempiIigpwe.j bez w~ględu na miej-
aee Jeh póstoju. ' 

. 2. Ruchomości domowe ią uDezpieczon&-- od zdarzeń 

JOMwyeh wymienionych w f • ust· l. 

----------------~----~----------
) 

J. Rozsze rzone ubezpieczenie .. nie ' obejmUJe : dzieł . 
. sztuki. obrazów, biżuterii-, przedmiotól,łj ze sreb r<i. zLota~ .. 

i plat"yn y, pieniędzy i innych środków płatniczych,monet . 
złotych ·i srebrnych, papierów wartościOWYC h , zhiorów 
filat'elisŁyczn Ych. książek i cza~opism, przedmiotów i urzą
dze .1 stanowiących wyposai.enie podstawowe i dodatkowe · 
samochodów i przyczep kempingowych. objętych ubezpie
czeniem ustawowym komunikacyjnym lub ubezpieczeniem 
tlutocasco, ' oraz innych części i ' akcesorió"" . samocho
dOWyCh. 

4. W' zakresie wymaganych środków bezpiecze!lstwa 
przeciwwłamaniowego dla samochodów . i przyczep kem
pingo wych obowIi~ująZi1mknięcia i zam ki , fabryczne, 

5. Odszkodowanie za szkodę w ruchomościach do
mo wych znajrlujących się w samochodzie osobvwym 
i przyczepie kempingowej nie mGłe przekrocz'yć za dekl'a
lowanej ' przez ubezpieczającego sumy ubezpieczen ia dla 
wymienionego mienia. 

Umowa ubezpieczenia 

§ 22. 1. Umowę ubezpieczenia mieszkania zawiera 
się na podstawie wniosku ubezpieczającego. 

2. Z . zastrzeżeniem wyjątków pru·widzi anych w 
ust. 3-5, umowę uważa się za zawartą po 'o płaceniu 
tikl adki. 

3. Jeżeli przed upływem czternas.tu dni cd daty ' otrzy
mania wniosku ha piśmie PZU nie doręczy ł ubezpiecza
jącemu dokumentu ubezpieczenia, umowę uwrtża się za 
zawć;. rtą z piętnastym dniem od otrzymania wniosku na .:.. -
podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia 
mieszkań. . 

4. · Jeżeli. dokument llhezpieczenia zawie ra post.ano- " 
wienia. które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego 

od treści złożonego przez niego wni c-sku I ub ogólny<;:h 
warunków ubezpieq:enia mieszkan, PZU jest obowiązany 
zwrócić ubezpieczając;emu na to uwagę na pi ś lfiie przy . 
doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu co .. 
najmnjej sledl!1iodniowy tęrmin zgłoszenia sprzeciwu. 
W razie niewykonan~a tego obowią~ku przez PZU, zmi!lny 
dokonane na niekorzyśĆ' . ubezpieczającego są niewaine. 

5., \ W braku sprzeciwuubezpiecza,iącego w wypadku 
określonym w ust. · 4 umowę uważa się za zawartą następ
nego dnia po upływie wyznaczońeqo terminu do złożenia 
iprzeciwu. 

§ 23· Umowa· ubezpieczenia wygasa w razie przejścia 
wł~snó5ci ubezpieczonego mienia 'na inną osobę .. 

. § 24. 1 Każda ze stron może, w ciągu miesiąaa od 
daty wypłaty odszkodowania lub daty doręczenia u~ez

pieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, wypowie
dzieć umowę ubezpieczenia mieszkania z zac howaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W razie. wypowiedzenia umowy, składka za nie 
wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zw rotowi tyl 'ko 
wtedy, gdy nie wypłacono o~sz,kod o v.; ania. , 

§ 25. l. Odpowiedzi"lność PZU rozpoczyna się od 
dnia · nasl'ępującegopo zawarciu umowy, 'nie wcześniej. 
jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. chyba 
te w. umowie przewidzIano pózniejszy termin poc'zątku 
odpowiedzii.lłności . , 

2. Okfes ubezpieczenia mieszkania liczy się od roz
poczęcia odpowiedzialności PZU i trwa jeden rok;" chyba 
że umowę ubezpieczenia zawarto na okre'3 krótszy (ubez
piećz.enie . krótkoterminowe) lub . że umowa została wy
powiedziana (§ 24 ' ust. 1). 

3. Ciągłość odpowiedzialności PZU zostaje zachowćma 
przez opłacenie składki ubezpieczeniowej na następny 

okres ubezpieczenia przed ' . upływem dotychczasoweg~ '- . okresu. ' ., 
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4. ' Umowa ubezpieqenia nie wygasa, mimo upły*u _ 
okresu ubezpięczenia, gdy składka ulJezpieqeniowa 'opła
cońa 'l:ostanie najpóżniej w dągu 30 dni po upływie do
tychcza.sow~go okresu ubezpie( zenia. Jednakie ~o 'dnia , 
~stępującego po dniu opłdcenia składki PZU za szkody 
powstałe w tym okresie odpowiada na . warunkach dotych
czas zawartej umowy nawet wtedy, gdy 'wraz z . opłaceniem 
Ikładki . zmienione zostały warunki umowy ubezpieczenia 
mieszkania. 

5. Odpowiedzialność PZU konczy się wraz z wygaś· 
nięciem umowy ubezpie'czenia, 

Dochodzenie roszczeń o od .. zkodowanie 

§ 26. 1· Je7eli poszkodowany nie ,zgadza się z usta
leniami właściwej jednostki ol"ganizacy jnej' PZU co' do 
odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości 
odszkodowania lub świadczenia. może w terminie 30 dni 
od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na 
piśmie żądanie ponownego -rozpatrzenia . sprawy ,'przeJe 
bezpośrednio nadrzędną Jednostkę organizacyjną PZU. 

2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest ,obo.
wiązana poinformować poszkodowanego o terminie wy
mienionym w ust. 1 oraz wskazać nadrzędn~ jednostkę 

organizacyjną. W razie. niepoinformowania przewidziany 
w ust. ) termin nje biegnię. 

3. ·Nadrzędna jednostka · organi,zacyjna jest obowiąza
na' rozpatrzyć sprawę lzawiadomic poszkodowane:go 
o wyniku w terminie :m dni od otrzymania jego wniosku.' 

4. Poszkodowany może również dochodzić roszczenia 
na drodze sądowej bez zachowania trybu, o. ktorym mowa 
w ust. 1-3, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni 
od dnia zq/nszenia roszczepia do PZU. 

5. Uprawniony do odszkodowania w związku z wy· 
padkiem objętym ubezpieczeniem ' odpowied;,;iaJno.<3ci cy
wilnej może do.chodzić roszczenia bezpośrednio od PZU. 

6. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone do 'ubezpie- ' 
czającego, przekazuje on roszczenie do PZU, powiadamia
jltc o' tym poszkodowanego. 

Postanowienia końcowe 

f 27. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być 
~ wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia do:· 
datkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogól
nych wdIjunkach ubezpieczenia. Postanąwienia te nie ' 
mogą być sprzeczne z bezwzględnie ,ObOWiąZUjącymi 
przepisami prawa. ' 

Załącznik nr 2 do obwieszczenla 
Prezesa Pań-stwowego Zakładu Ubea
pieczeń z dnia 12.. listopada 1985 r. 
(poz '256) 

TARYFA SKŁADEK ZA lJBEZPIECZENIE MIESZKAŃ 

§ I. 1. Skłildkę roczną ·za ubezpieczenie mieszkaA 
oblicza się od- sumy ubezpieczenia według stawek tary
fowych wyrażonych W promilach (0/00) sumy ubezpieczenia 
lub określonych kwotowo. Skladkęustala s.ię w pełnych 

-złotych. . 

2. Jeże'lI umowa ubezpieczenia zosŁała zawarta na 
okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe), 
.kładkę za to ubezpieczenie oblicza się według tab.U 
frakcyjnej: 

l) ubezpieczenie na okres do miesiąca - 2OU/o składki 
rocznej, 

2) ubezpieczenie na okres do 2 miesięcy - 300/0 Ikładki 
rocznej, 

3) ubezpieczenie na okres do- 3 mie,sięcy - 40°/. składki 
rocznej, 

.) u bezpiecze.nie na okres do 4 miesięcy - 50°/. Ikład.ld 
rocznej, 

~} ubezpieczenie na okres do 5 miesięcy - 60% składld 
rocznej, . 

6) ubezpieezenie na okres do 6 miesięcy - 700/0 -składki 
rocznej, 

7) ubezpieczenie na okres do 7 miesięcy ~ . 80Q/o składki 
rocznej. 

8} ubezpieczenie na 'okres do 8 miesięcy - 9?0/o składki 
rocznej. 

9) ubezpieczenie powyżej 8 miesięcy - 1000/0 składki 

rocznej. / , . 
.§ 2. Stawki taryfowe za ubezpieczenie mieszkań w 

stosunku rocznym wynoszą: 

1J 7.0%0 pDdstawowy zakres ubezpieczenia mieszkan, 
\ tj. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem 

i rabunku. ognia . I innych zdarzeń losowych 
oraz ubezpieczenieodpowiedzialnośd cywil- 

_ nej. 

2) -9,O°,(,q - rozszerzony l.ilkres ubezpieczenia mieszkań 
obejmujący także rYLyko zllla~ią~ 

3>. ubezpiecz~ie mieszkań w budynkach na działkach 
o powierzchni do 0,50 ha: 
a) 6,0%0 - za ubezpieczenie od kradzh!zy ·,z włama

niem i rabunku, ognia i innych zdarzeń 
losowych w zakresie nie objętym ubei~
pieczeniem Ilstawowymoraz za ubezpie
czenie odpowiedzialności cywilnej. 

b) 4.0%0 za ubezpieczenie od kradzieży z włama
niem i. rabunku oraz ubezpieczenie odpo
wiedzialności cywilne j: 

.) ubezpieczenie mieszkań w budynkach mieszkalnych 
gospodarstw rolnych : 
a) 6,0%0 - za ubezpieczenie od kradzieży z włama: 

niemi rabunku oraz oll~ia f innych zda
, rzeń losowych 'W zakres(e nie objętym 
ubezpieczeniem us\awowym, 

b) 4,0%0 .. - za ubezpieczenie od kradzieży ' z włama-
. niem i rabunku, 

5) ubezpieczenie dodatkowe ruchomości domowych znaJ
dujących się w samochodzie osc;>bowym i przyczepie 
kempingowej: " . . 
a) 250 zł - przy sumie ubezpieczenia 11050000 d, 
bl 500 zł - przy sumie ubeżpieczenta do 100 ÓOO zł. 

§ 3. W ubezpieczeniu mieszkań stosuje się nastą-
pujące obniżki składek: 

1) za sygnalizacyjno-alarmowe. elektroniczne urządzenie 
"przeciwwłamaniowe zainstalowane w mieszkaniu 
ubezpieczającego, czyrine i należycie 'konserwow~ne,. ' 
przysługuje ohniżka składki o 150J0,' 

2) w' umowach ubezpieczenia zawieranych: 
"aj przy sumie ubezpieczenia od 400 000 zł do 

500 000 zł - 15%. 
b) '. przy sumie ubezpieczenia od 501000 zł do 

600 000 zł- 20%, 
c) . prży sumie- ubezpieczenia . od 601 000 zł do 

700 000 zł - 25%, 
d} przy sumie ubezpieczenia powyżej' 700 000 zł --. I 

30010. 


