
. \ 

::1I::oftfł;:=" :.:=:or:......:..P.=.ol:.:s=kl=-· -=-N~i'-3=-=8:..-,-_________ --r __ -_~460 .~ __ --,_~ _____ " __ -,--:----'-___ p_O_z_ .. _2 __ ~7., 

257 

OBWIESZCZENIE ' PREZESA PAr'olSTWOWEGO ZAKł,ADU UBEZPIECZEI'l 

z dnia 12 Iistop~da 1985 r. 

W 'prawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego 
składek za te ubezpieczenia. 

taryfy 

1. Na podstawie art: 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20 wneśnht 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso-
bowych (Dz. U. Nr 45, poz, 242)og'łasza się: . 

1) og61 n'e warunki ubezpieczenia domów , letniskowych 
oraz mienia ruchomego, stanowiące załącznik nr l 
cło niniejszego obwieszczenia, ' 

2) taryfę składek za ubezpieczenie domów letnis,kowycJl, 
oraz 'mienia rućhomego. stanowiącą załącznik nr 2 
do niniejszeg() obwieszczenia, 

zatwierdzone uchwałami nr 11 i 12 Rady Ubezpieczenio- , 
wef z dnia ' 3 października 1985 r. #' 

2. Tracą moc' 
1) ogólne warunki ubezpieczęJliadomków campingowych 

i . mienia ruchomego, zatwierdzone decyzją , Ministra 
Pinapsów z dnia , 2 grudnia 1975 " r. nr F,R/GSU/4030c 

-143175; ze zmian'ami zatwierdzonymi decyzjami, Mi, 
Bistra Finansów z dnia 12 czerwca 1981 r. nr GSUI 

/4030-59/81, z dnia 16 grudnia 19,81 r. nr OSU/4030-
-134/81 i- z dnia ' 8 września , 1983 r.nr DMU/4030-
-157 /83, 

2) taryfa składek za ubezpieczenie domków campingo
wych i mienia ,ruc!1oJIlego, zatwierdzona ' decyzją Mi
nistra Finansów z dnia 9 czerwca 1982 r. nr DMUI 
/4031,15/82. ze zmianami zatwierdzonymi decyzją Mi
nistra Finansów z dnia 20_grudnia 1982 r, nI fJMU/ 
/4031-142 /82, . 

'l tym że dotychczasowe ogólne warunki (pkt I) i taryfę 

(pkt 2) stosuje się do umów zawartych przed wejściem 

w życie ogólnych warunków I taryfy wymienionych w 
ust. ·l - do końca bieżącego okresu ubezpieczenia ,okreś
lonegO w tych umowach. 

, 3. Ogólne ' warunki i taryfa wymienione w ust, 1 
wchodzą ' w życie', ź dniem l styc;znia 198b r. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. AdamskJ 
, .' 

Załącznik nr uo obwieszc~eniol 
Prezesa Państwuwego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. 
(poz: 257) 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO 

Postanowienia ogólne 

f l. 1. Pańs'tw6wy Zakładu Ubezpieczeń (PZU) za.
wiere . umowę ubezpieczenia domu letniskowego oraz 
,mienia ruchomego z osobą fiżyczną - właścicielem tego 
domu, zwaną dalej "ubezpieczającym". 

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

1) małżonka, w tym także ()sobę, która pozostaje z ubez
pieczającym w faktycznym związku, 

2) dzieci, pasierbów, dzieci przysposobione oraz dzieci 
przyjęte na' wychowanie. 

I) rodziców, przysposabiających, ojc~yma, macochę oraz 
teściów, ' 

:.) dziadków. wnuków, i-odzeristwo, zięciów i synowe. 

rakres ubezpieczenia 

§ 2. 1. Umowa ' ubezpieczenia obejmuje . ' ubezpie
czenie:' 

1), domów letniskowych, za które uważa się nie podlę- ' 
gające ubezpieczeniu lIstawowemu budynki przezna
czone na cele , rekreacyjne. , w tym także domki ! 
altany na terenie ogrodów działkowych, 

2) mienia ruchomego -znajdującego się w domu letnisko
wym ' oraz z zastrzeżeniem ust. 3 w komórkach i , 
innych po~ieszczeniach gospodarczych polozonych 
na terenie posesji. na której stoi dom letniskowy. 

Umowa ubezpieczenia może "" również obejJ,1lOWać' tylko 
dom letniskowy hlb tyłko mienie rur:home. 

2. Umową ubezpieczenia objęte je!'t, Ż zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4. następujące mienie ruchome stanowiące włas
Ilośt: ubezpieczającego: 

1) urządzenii'ł dQmowe, przedmioty i zapasy gospodar
stwa domowego oraz odzież i inne przedmioty ()sobis-
tego UŻytku, _;..,/ 

2) sprzęt turystyczny I sportowy, 
3) wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego. części 

do motorowerów, motocykli i samochodów, 
4) narzędzia gospodarcze oraz drobny inwentarz żywy 

(ZWierzęta i ptactwo domowe). 
5) stałe wyposaż,enie domu letniskowego, jak: meble 

wbudowane, meblościanki i antresole, drzwi i okna 
. wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczają-. 

cymi. przenośne kuchnie, piece i kominki. elementy 
urządzeń wodnokanalizacyjnych, wykładziny ścian, 

podłóg i malowanie oraz instalacje sygnalizacji al ar-

I 3, Umową uhezpieczenia mienia ruchomego w ko, 
mó;rkach i innych pomieszczeniach -gospodarczy'ch, o któ
rycb mowa w ust. 1 pkt 2, objęte jest wyłącznie m:ienie 
stanowiące zapasy gospoda.rstwa domowego, sprzęt tu
rystyczny i ' sportowy, narzędzia gospodarcze iodziei 
roboczą, części do motorowerów, motocykli i samocho
dów oraz drobny inwentalz żyvvy. 

4. Umową ubezpieczenia objęte jest rówDlez mienie 
ruchome czaso.wo znajdujące Się -w posiad.,niu ubezpiecza
jącego, jeżeli zostaJo mu przydzielone do używania albo 
wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, 
wypożyczalnię lub inną jednostkę, pod warunkiem że fakt 
przydzielenia do używania albo wypożyczenia został udo
kumentowany lub potwierdzony przez tę jednostkę: 

5. Umową ubezpieczenia nie jest objęte naslęplljące 

mienie ruchome: 
l) przedmioty ze srebra, złota i platyny oraz biżuteria, 

2) kamienie szla,chetne, syntetyczne, szlachetne substan
cje organiczne (perly, bursztyny, korale). 

3) dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, rękopisy i do
kumenty, 

ot) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery , wartościo
we . . bony . towarowe, książeq.ki'j bony oszczędnoś
ciowe, 

• 
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5) przedmioty w ilościach wskazujących na ich przezna
c·zenie . na handeł, 

6) przedmi9ty' służące dzialainości usługowo-produk. 
cy jnej, . 

7) drobny inwentilrż żywy w ilościach wskazujących na 
prowadzenie hodowli lub cho~u. 

§ 3. 1. PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek: 
1) kradzieży z włamaniem do ubezpieczonegg domu let

niskowego łub ubezpieczonego pomieszczenia, jednak·-' 
że tylko wtedy, gdy" były one naieżycie zabezpieczone, 

2) zdarzeń lpsowych w postaci ognia. huraganu, powo
_ dzi. piorunu. wybuchu. deszczu -nawalnego, gradu. 

upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody 
z Iłrządzeń wodnokanalizilcyjnych, lawiny. zapadania 
się ziemi. usuwania się ziemi, . 

3) zaginięcia ·ubezpieczonych przedmiotów w czasie zda
rzenia losowego lub w czasie akcji ' ratowniczej pro
wadzonej w związku ze zda rżeniem losowym, 
2. Za . szkodę uważa się ulratq lub ubytek wartości 

uhezpieczonego mienia z powodu jego .zniszczenia, uszko
dzenia. zaginięcia lub zaboru - - w czasie trWania zdarzeń 
wymienionych w ust. 1. 

3. Za ' szkody spowodowane przez: 

~~--------~------"------------~-
/ 

' 1) grad - - uważa się 5zkoc,ly powstałe wskutek opadu 
atmosferycznego sk ł a dając ego się z bryłek lodu; 

6) . upadek pojazdu powiet rznego - uważa się szkody 
powstałe "'Isk utek katast rofy bądź przymusowego lą

dowa nia samolotu si lnikowego. bezsiinikowego lub 
innego obiektu latającego. a ' także spowodowan,
upadkiem kh częsci lub p rzewożonego ładunku, 

9) wydostanie się wod y z urządzeń wodnokanaliz_acyj
nych - uważa siEl szkody powstałe wskutek : 
a) spowodowanego awarią wydostania się wody lub 

pary - z przewodów i urządzeń wodociągowych, 
kanaliza,cyjnych. centralneqo _ ogrzewania iinn-ych. 

b) cofnięcia sią wody lub .- Ścieków z publicznych 
ufządzeil kanalizacyjnych. ' 

c) nie umyślnego po~ostawienia otwartych kranów w 
urządzeniach wodnokanalizacyjnych' w ubezpie
czonych pomieszczeniach, 

10) lawinę - uważa się szkody powstałe wskutek gwał
townego zsuwania się lub staCzania mas śniegu, lodu. 
skal lub · kami~ni -ze zboczy górskich. 

11) zapadanie się ziemi - uważa się - szkody powstałe 
wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia 
się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, 

1) kradzież z włamaniem - uważa się kradzież, w kt6- . ' \1) ,usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe 
rej sprawca dokonał lub usiłował dokonilć zaboru wskutek ruchów ziemi na stokach. 
mienia z domu letniskowego lub ubezpieczonego po
mi ęszczenia po usunięciu silą zabezpieczenia lub otwo
Izeniu zcibezpieczeni~ podrobionym kluczem lub innym 
narzędziem albo k-Iuczem oryginalnym, który sprawca 
zdobył przez kradzież z wlamanierp. · lub- w wyniku 
rabunRu, -

2) ogień, - uważa się szkody powstałe w wyniku dzia
łania ognia. któ ry przedostał się poza palenisko lub. 
powsta ł bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile. 

3) hurag an - uwaza się szkody powstałe w wyniku 
dzi a ł a nia wiatru o prędkosci nie mmeJszej niż 

24,5 m/s. którego dział a nie wyrządza masowe szkodYI 
poj~d yncze szkody uważa się za spowodowane przez 
huragan wó\vczas, gdy w na jblizszym ' sąsied~twi8 
stwierdzono działanie huraganu. . 

~) powódż - uważa się szkody powstałe wskutek: 
a) zalania te renów w nęs tępstwie podniesienia się 

wody w korytach wód płynących i stojących oraz 
wsk ut.ek nadmierpych opadów atmosferycznych, 

bl spIywu wód po _ zboczach lub stokach na terenach 
górskich lub falistych, 

S) w.ybuch -- uWaża, się szkody powstałe w wyniku. 
gwałtownej zmiany stanu -równowagi układu z jedno~ 
czesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary. 
wywolane ich Właściwością rozprzestrzeniania się. 

W odniesieniu .do naczyń ciśnieniowych i innych 
tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody 
za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych 
naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich roz
miarach; iż wskutek ujścia gazów, pyłów . pary lub 
cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spo
wodowane wybuchem uważa się również szkody. po
wstałe wskutek iIPplozji, polegające na uszkodzeniu 
zbiornika lub ~paratu próżniowego clsmeniem ze· 
w~trznym. . - . 

I) deszcz na'walny - u~ai,a się szkody powstałe wsku
tek deszczu o współczynniku wydajności o wartości 
co na jmniej 4. który ustala Instytut Meteorologii t 

. Gospodarki Wodnej (IMiGW)j w braku stacji po~ , 
miarowej IMiGW w - miejscu szkody. bierze się pod 
uwagę stan "faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich. 
powstania, świadcząCe wyraźnie ó działaniu deszczu 
Ilawalnego. -

§ 4. 1. Dom letniskowy lub ubezpieczone pomiesz
czenie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli. speł
nione zostały l :ącznie następujące warunki: 

1) wszystkie drz:wi zewnętrzne prowadzące do domu 
letniskowe!Jo lub ubezpieczonego pomieszczenia były 
zamknięte co najmniej na jeden zamek zapadkowy 
lub kłódkę. . 

2) 'drzwi i okna znajdowały sIę w należytym stanie 
technicznym L były tak umocowane- i oStldzone. t. · 
wyłamanie ich lub wyważenie wymagało użycia siły 
lub narzęd ;~i, · 

3) w śCian ac b i stropach nie było otworów umożliwiają
cych wydostanie przedmiotów bez włamania. 
2. Dom letniskowy łub ubezpieczone pomieszczenie 

uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli poza spełnie
niem warunków wymienionych w ust. l klucze od zam
ków .lub kłódek były w wyłącznym posiadaniu ubezpiecza
jącego lub osolily uprawnionej do przechowywania kluczy. 

3 .. Za równoznaczne ze szkodą powstałąwsk tltek kra~ 
dzieży z włam ,aniem uważa się zniszczenie lub uszkodze
nie ubezpieczonego mienia ruchomego (bez jego zaboru) ". 
w związku z dokonanym włamaniem do domu lub po. 
mieszczenia. 

/ 

§ 5. PZU nie odpowiada za szkody! 
1) nie przekraczające 1000 zł, 

2) wyrządzon,e umyślnie przez ubezpieczającego lub 
przez osobę, 'z,aktórą ubezpieczający ponosi odpo
wiedzialno~;ć albo która pozostaje z ubezpieczającym 
we wspól nym gospodarstwie domowym, 

3) . wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez 
osoby. o których "roowa w pkt ' 2, ch-yba że zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
zasadom. współżycia społecinego, 

\ 

ł) powstałe wskutek deszczu nawalnego, jeżeli zalanie 
' . wodą nastąpiło z powodu zlego stanu dachu lub nie

xabezpieczenia otworÓw dachowych, .. 
I) powsta łe wskutek zawilgocenia domu i pomieszczeń 

z powodu nieszczelności instalacji wodnokanaliza-, 
cyjnej, urządzeń ' odprOwadzających wodę z dachów 
(rur spustowych i rynien) lub wskutek przenikania 
wód gruntowych. . . 

• 

• 
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6) wynikłe wskutek przemarzania 'elementów konstruk
cy jnychbudynku. 

7) powstaJę w aparatach lub innych ur~dzeniach wsku
' tek d.ziałania. prądu elektrycwego podczas ich eks
plodtacji. chyba że działanie prądu spowodowało 

rów nll~ześniepożar, 
8) górniCze w rozumieniu prawa górniczego, 
9) powstałe poza granicami kraju, . 

10) powstałe wskutek działań wojennych. 

Prawa i obowiązki , stron ' 

§6, 1. PZU wypłaca nalezne odszkodowanie "VI kwo
cie odpowiadającej wysokości szkod y, nie więcej jednak 
. niż wynosi .suma ubezpieczenia Stanowiąca górną gl anicę 
odpowiedzialności PZU. 

2. Sumę ube,zpieczenia, odrębną dla domu letnisko
wego i odrębną dla mienia ruch·omego. ustala ubezpiecza
J4cy. Suma ubezpieczenia określona w pełnych tysiącach 

złotych powinna odpowiadać wartoś.c.i 'zeczywistej posia
danego mienia (tj, wartości domu letniskowego i mienia 
ruchomego w stanie nowym. po potrąceniu zuzycia). 

3. W razie podwyższenia sumy ubezpieczenia w ciągu 
okresu ubezpieczenia. podwyższona suma stanowi" podsta
wę ustalenia gl anicy odpowiedzialności PZU od driia na
Itępnego po zap'łaceniu uzupełniającej składki. 

§ 7. Wysokość szkody ustala się według cen obo
wiąZUJących w dniu ustalenia odszkodowania. 

§8. 1. Za wysokoś,: szkody przyjmuje się: 

',1) w domu letniskowym - wartość kosżtów odbudowy 
lub remontu, ' potwierdzon yCh rachunkiem -wykonawcy 
lub kalkulacją zleceniową ' poszkoqowanego, jesl1 
szkodę usunął siłami własnymi, okreŚlonych zgodhie 
J: zasadami kalkulacji i ;jstalaniacen robót budowla
nych obowiązującymi w budownictwie ' - z uwzględ
nieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcjI. 
materiałów wyposażenia domu; w razie ' braku 
·udokumentowania k.osztów odbudowy lub ' remontu 
wysokość szkody uslala się według , cennika stosowa-. 
Iiego przez PZU, opracowanego przy ws.półudziale 

jednostek gospodarki . uspołecznionej wyspecjalizo
wanych w zakresie budownictwa; 

2) w mieniu ruchomym - wartuść ' prz'edmiotu tego 'sa
mego lub podobnego rodżaju i gawnku, ustaloną n.a 
podstawie. cen detalicznych występujących w handlu 
uspołecznionym, z wyłączeniem cen ' komisowych. 
Przy ustaJan'iu SZkody w p;;zedmiolach pochodzenia' 
zagranicznego, które nie są imporkwaI1'e do PRL: 
wysokość szkody ustala się według wartości przed
miotu tego samego lub pod.obnego rodzaju i gatunku 
produkcji krajowe}; w ' razie braku takich plzedmiotów 
produkcji krajowej, wartość przedmiotu ustala sią 
według ceny stosowanej przez Przedsiębiorstwo Eks
portu. Wewnętrznego "Pewex" po przelłczeniu jej na 

. złote polskie według średniego kurs\1 W!llut. ustalo-, 
nego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiegv. 
2. Wysokość szkody polegającej na , usżkodzeni'J 

mienia ruchomego ustala się . odpowiednio ' do zakresu 
rzeczyWistych uszkodzen, w~dłLłg Irosz~w naprawy okreś
lonych na podstawie cen usług zakładow ' uspołecznionvch 
lub udokumentowanych r~chl1nkiem kosztów naprawy 
wykonimej przez nie uspołeczniony zakład usługowv ' 

. 3. Przy ustalaniu wysoko<;tI . s\ kody wetllug w sad 
określonych w ust. 1 pkt J i 2 potrąca się określony 
procentowo stopień faktycznego zużycia domu lub mienia 
·ruchomego. 

4. Wysokość szkody, ustalona według "'kosztow re
montu lu b naprawy, nie może ' przekroczyć rzeczywistej 
wartości przedmiotu szkody, 

\ 

5, / Rachunek kosztów odbudowy, remontu lub napra
wy podlega weryfi~acjf przez PZU .co dózakr~su robót. 

§ 9. Przy ustalaniu wysokości szkOdy nie uwzględ
nia się: 

1) kosztów wynikających z braku części zamiennych 
lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu 
istniejącego przed szkodą, 

2) wartości naukowej, kolekcjonerskiej. zabytkowej lub 
amatorskiej (upodobania). 

§ 10. Wysokość szkody: 
1) zmniejsza się o waltość pożostałości, które mogą byc 

przeznaczone do dalszego uzytku, przeFóbki lub od
budowy, . 

2) zwiększa się w granicach sumy ubezpieczenia -
o udokumentowane kosLty uprzątnięcia pozostałoścł 
po szkodzie w wysok.ości do 5'/0. 

§ 11. Niezależnie ()d odszkodowania, o którym' m0wa 
w ł 6. PZU zwraca udokumentowane ko~ty ,związana 

z ratunkiem ubezpieczonego mienia w wysokości do 3°/. 
sumy ubezpieczenia. 

§ 12. 1. W razie zbiegu odpowiedzialności za szkody 
w mieniu ruchomym, wynikającej z niniejszego ubezpie
czenia iz ubezpieczenia ustawowego, odszkodowania wy-
płaca, się z ubezpieczenia ustawowego. ..,.; 

2. Jeżeli wysokość szkody przekracza wartość mienia 
ruchomego przyjętą w ubezpieczeniu ustawowym, ubez
pieczającemu przysługuje dopłata odszkodowania zni
niejszego ubezpieczenia, w granicach sumy ubezpieczenia 
mienia ruchomego. "-. . 

ł 1,3. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dftt 
od. daty otrzymania zawiadomienia o' szkodzie, chyba· żel 

l) ubezpieczający ,nie złożył PZU w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia o szkodzie rachunku strat i innych 
do!eumentów uzasadniających roszczenie; w razi. 
pOZTIleJszego złożenia dokumentów oo.szkodowani. 
jest wypłacane w terminie 14 dni po ićb dostarczeniu. 

2) ~jaśnienie w 30-dniowym terminie okoliczności ko
niecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo 
wysokości odszkodowania okazało się niemozliwe, 
wtedy odszkoddwanie powinno byc wypłacone w. cią
gu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, z tymże 
bezsporną część odszkodowania P4U wypłaca .~ ter
minie 30 dni od dnia zawiadomienIa o szkodzie. 

3) , w spray,de powstałej szkody zostało wdrożone postę
powanie karne, którego wynik może mieć istotne zna
czenie dla ustalenia wysokosci odszkodowania, PZU 
wypłaca jednak w terminie 30 dni od zawiadom1en.a 
o szkodzie bezsporną częŚi': odszkodowania, a pożo,. 
stałą część - po uzyskaniu wyników dochodzenia 
lub uprawomocnieniu się \vyroku sądowego. 

§ 14. , 1. Z dnIem wypłaty oaszkodowania PZ.U może 
. dochodzić roszczeń od o:;oby odpowiedzialnej za IzkOd, 
do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenia 
regresowe). Jeżeli PZU pokrył tylko część szkody •. ube. 
piec:zającemu przysługuje co do pozostałej '. części pierw. 
szenstwo za~pokojenia przed roszczeniami PZU. 

2. Nie prz'echodzą' na PZU roszczenia ubezpleczaj~- ' 
cego przeciwko osobom, z którymi _ ubezpieczający pozo
staje we wspólnym gospodarstwie domowym lub ~ które 
ponosi odpowiedzialno';ć, . 

3, W przypadkach spolecmie i gospod~rczo -uzasad~ 
nionych PZU może ograniczyć roszczenie regres.owe; ni • 

. dotyczy to jednak wypadków, gdy szkoda została spowo
dowana umyslnie . 

.4. J~żeli ubezpieczający bez zgody PZU zrzekł się .' 
roszczenia przeciwko osobie tJZeciej Gdpowiedzialnej . za 
szkOdę lub je ogranic ... y'ł, .PZU może odmówić odszkodo-
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,wania . 'lub Je .. zmnięjszyć. _ JeŻeli zrzeczeni~się ·Iub ograni , 
oczenie .roszczenia ,zostanie ujawnione 'po wypła~eniu odo. 
szkodowania, PZU może żądać . od ubezpieczająceg.o 

zwrotu . całości lub części wypłaconego Qdszkodowania. 

Obowiązki ubezpieczającego i ' 

' ł 15. 1. \ Do obOwiązków . ~bezpieczającego należy,; 
1) podanie do wiadomości PZU wszystkich znanych sobie 

okoliczności, 0 - które PZU zapytywał przed zawar
ciem umowy . Jezeli pZU zawarł umowę ubezpieczenia 
npmo braku odpowierlzi ubezpieczającego na poszcze
gólne pytania, pominięte okoliczności uważa się za 
nieistotne., 

2/ opłacenie obli~zonej ną podstawie obowiązującej ta
ryfy składki ubezpieczeniowej za cały okresubezpie
czenia z góry , chyba ze składka .za roczny okres ubez
pieczenia przekracza kwotę 2000 zł. Wówczas ubez· 
pieczający może -opłaciĆ" .składkę w dwóch wtach, 
z tym że pierwsza rata składki wynosi 70% całej 
składki. Druga rata składki (30%), powinna być za

. placo,na przed , upływem szóstego miesiąca tr"';ania 
umowy ' ubezpieczenia: w razie ' niezapłac;enia raty 
składki w tym terminie, umowa ubezpieczenia wygasa 
,z upływem ostatniego dnia szóstego miesiąca ubezpi~-
czenia, 

3)in,formowanie PZU o zmianie 
razie pismo PZU wysłane pod 
sem wywiera skutki prawne. 

adresu; w '- przeciwnym 
ostatnim znanym adre-

2. W razie powstania szkody uh~zpieczający obowią-

3. W razie uzyskańia informacji o przedmiotach za
giniunych lub skradZIOnych, ubezpieczający obowiązany 
jest zawiado~ić o tym niezwłocznie Milicję Oby watelsk" 
i Pl'.U oraz uczestniczyć w czynnościach zmiena jących 
do rozpoznartia i odzyskania ·tych przedmiotów leżeli 

ubezpieczający przedmioty te odzyskał po wypłacie od
szkodowania, obowiązany jest zwrócić PZU odszkodowa
nie' w'ypła<\one za te przedmioty lub plzedmioty pozosta
wić w dyspozycji PZU. 

4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić PZU 
wszelkiej pomocy przy dochodzeniulOszczen regresowych, 
w tym ' dostarczyć dokumenty i ud,zielić informacji. 

-5. W razie niedopeJnienia przez ubezpieczającego 
któregokOlwiek z obówiązków wymienionych w ust. 2- i 3, 
PZU może odmówić odszkodowania w óęści lub w ca
lości, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpły-. 
wu na ustalenie okoliczności powstania szkody lub usta-
leni8 . jej wysokości , . . 

Umowa ubezpieczenia 

§ 16. 1. Urriowę ubezpieczenia . zawiera się na pod
sta~ie wniosku ubezpieczającego. Umowę ubezpieczenia 
zawiera się na .okres roczny. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
ust. 3-5 umcwę uważa , się za zawartą ·po opłaceniu 
składki. 

3. Jeżeli przed upływem czternastu dni od daty otrzy
mania wniosku na piśmie PZU nie doręczył' ubezpiecza
jącemu dokumentu ubezpieczenia, ' umowę uważa się 'la 
zawartą z piętnastym , dniem od otrzymania wniosku. 

z'any jest UŻyĆ' .wszelkich dostępnych mu środków w celu 
zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu 
lEa~ezpieczerTia bezpoś rednio zagrożonego mienia przed 

. szkodą Jeżeli ubezpieCzający dop~ścił się rażącego nie- 4. Jeżeli dokumel1t ubezpieczenia zawiera postano-
Wienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego dh\alstwa w wykonaniu powyższych obowiązków. odszko· 

doWimie się nie należy, chyba że zapłata całości lub od treści złożonego -przez niego wniosku lub ogólnych 
warunków uoezpieczenia, PZU jest obowiązan y zwróciĆ 

części odszkodnwania odpowiada w danych okolicznoś-
ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu ciac;h ' za'sadom współżycia społecznego albo interesom ' , 
dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu co naJ'mniej' gospOdarki narodowej. ,Poza tym do obowiązków ubezpie-
siedmiodniowy termin zgłoszenia sprzeciwu. W razie nie· 

czającego należy, 
wykonania tego obowiązku pl. zeż PZU zmiany dokonane_ 

1) nl'ezwloczne" zawl'adoml'enie PZU o powstanl'u szkody - 'na niekorzyść ubezpieczającego sa nieważne. 
najt:>óżniej w terminie - trzech dni od jej powstania 
lub uzyskania o niej informacji. 5. W' braku sprzeCiwu ubezpi eczającego w, wypadku 

2) _ zawiadomienie Milicji Obywatelskiej o każdym wy- • określonym w ust. 4 umowę uwaza się za zawartą następ
padku kradzieży z włamaniem lub zaginięciu przed._- nego dnia po upływie wyznaczonego terminu do złożenia 
miotów objętych ubezpieczeniem w czasie trwania sprzeciwu. 
'zdarzenia losowego albo akcji ratownjczeji podanie § 17. Umowa ubezpieczenia wygasa w razie przejścia 
w -miarę możliwości-rodzaju i ilości zaginionego mie- własności ubezpieczonego mienia 'na inną osobę. 
nia c;lfaz przypuszczalnej jego wartości, I § 18. , 1. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od 

, 3) złożenie w PZU, najpóźniej w ciągu 7 dni , od daty daty wypłaty odszkodowania iub daty doręczenia ubez-
powzięcia wiadomości o powstaniu szkody, spisu pie-czającemu ,odmowy wypłaty odszkodowania wypówi~
utraconych lub . uszkodzOllych przedmiotów z Qkreśle- dzieć umowę ubezpieczenia Z zachowaniem miesięcznego 
niem ich wartości i roku nabycia, . okresu · wypowiedzenia. ' 

. 4) niezmienianie bez pozwolenia PZU stalilu faktycznego 
spowodowanego ; zdarzeniem loso~ym lub wypę.dkjem 
do czasu przybycia na miejsce szkody przedstawicielą 
PZU, chy,ba że zmiana jest niezbędna- w celu · za bez-
'pieczeni,a mienia pozostałeg'o po szkodzie lub zmnięj
szenia c;zkody albo dokonanie tych zmian w danych 
ok'olicznościach jest konieczne; PZU n!e może po
woływać się na 'ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czyn
ności likwida'cyjnych w ciągu siedmiu dni od : da'ty 

. 5) 

otrzymanIa zawiadomie,nia o powstani'il szkody, 
udzielenie PZU zezwolenia na dokonanie czynności 
niezbędnych do ustalenia okoliczności . powstania 

, szkody i wysokości odszkodowania, jak równie:i: udzie
lenie PZU potrzebnych wyjaśnień, zwłaszcza co do 
liczby, rodzaju i wartości utraconych bądf zn~szczo: ' 
nych przedmiotów. 

2. W razie wypo~iedzenia umowy, składka za nie 
wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko 
wtedy, gdynie wypiacono odszkodowilnia. 

§ 19. 1. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od 
dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej 
Jednak ' niż dnia następnego po zapłaceniu składki. chyba 
że w umowie przewidzii'lno późniejszy termin początku 
odpow,iedzialności. ' 

2. Ciągłość odpowiedzialności PZU zostaje zachowa
na przez oplacerie składki ubezpieczeniowej na następny 
okres ubezpiec'zenia przed upływem dotychczasowego 
okresu. , 

. 3. Umowa ubezpieczenia nie ,łygasa, mimo upływu 
okresu ubezpieczenia, jeżeli składka ubezpieczen~nwa · 

cpłacona zostanie najpóźniej w ciągu 30 dni po uplywie 

\..- / 
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dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Jednakże do dnia 
naa1ępującego po dniu opłacenia składki PZl) za szkody 
powstai. w tym okresie odpowiada na warunkach dotych
csaa zawartej umowy nawet wtedy, gdy. wraz z op"lace
niem składki zmienione, zosti'\ly warunki umowy ubezpie
eMnia. 

•. Odpowiedzialność PZU kończy się wraz z wygaś
nIęciem umowy ubezpieczenia. 

Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie . 

f 20. 1. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z usta
leniami właściwej jednostki organizacyjnej 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 przez 
bezpośrednio nadrzędnll jednostkę órganizacyjną PZU. 

l. Właściwa jednostka orga~izacyjna PZU jest obo-

wiązana ·poiI).f.ormować posikodowanj')go o telUunie wy
mienionym w ust. 1 oraz wskazać nadrzędną Jednostk, 
organizacyjną. vy razie hiepoin/ormowania prz,ewictziany. 
w ust. l termin nie biegnie. ~ 

3. Nadrzędna jednostka organizacyjna jest . obowią- , 

zana rozpatrzyć sprawę i zawiadomi.ć poszkodowanego 
o wyniku w terminie 30 dni od otrzyma nia je,go wniu,; ku. 

4. ' Poszkodowany może również d ochodzić roszczenia 
na drodze sądowej bez zachowania trybu, o którym mowa 
w ust. 1-3, jednak nie wcześniej niz ' po upływie 30 dni " 
od dnia zgłoszenia roszczenia do ' PZU. 

Postan~wjenia końcowe 
\ 

§ 21. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być 

wprowadzone do umowy ubezpieczenia postan owienia do
datko~elub odmienne od lIstillonych w ninieJszych ' og01-
nych 'warunkilch ubezpieczenia . Postanowieni a te ' niel 
mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązuJąćymi prze
pisami · prawa. 

Załącznik nr 2 . do obwieszczeni 1 

Prel esa Pati~twowego Zak ł adu U bel
piE'czeń z dnia .12 listo oad-a 1985 r . . 
(poz. 257) 

TARYFA SKŁADEK ZAUBEZPIECZ;ENIE DOMOW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO. 

ł t. Składkę roczną za ubezpieczenie domów letnis
kowych oraz mienia ruchomego oblicza się od sumy ubez-· · 
pieczenia według stawek taryfowych (§ 2) wyrażonych 
w promilach (%0), odrębnie dl. domów letniskowych l 
odrębnie dla mienia ruchomego. Składk~ ustala sł, w 
pełnych złotych. 

ł 2, Stawki taryfowe wynosząr 
, l) za ubezpieczenie domów letniskowychi 

a) murowanych - 3,0%0, . 

b) drewnianych - 6,0%0, 

2t za ubezpieczenie mienia rucłl.Omego 28%0. 

§ 3. Za ubezpieczenie mienia · ruchomego w domach 
położonych na terenie pracowniczych ogrodów działko :' 
wych stawkę taryfową określoną w § :2 pkt 2 oblliża 

li~ o 25%. 

, 258 
OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGÓ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

]t dnia 20 IJ-stopa<:la' 1985 r. 

'W aprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego l taryfy Składek za to ubezpjeczed~ 

l. Na podst.awie art. 12 ust. 3 ustawy :r; dnia 20 wrześ- zmianami zatwierdzonymi' decyzją Mini'stra Finansów 
nia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych- 1 osobowych z dnia 20 grudnia 1982 r. nr DMU/4030-144/82, 
(DL U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się: r • 2) taryfa składek Zil dobrowolne ubezpieczenie bagażu 
l) ogólne warunki. ubezpieczeriia bagażu podróżnego, podróżnego, zatwierdzona decyzją Ministra· Finan'sów ' 

atanowiącQ załącznik nr 1 do niniejszego obwiesz- z dnia 12 września 1975 r. nI FR.GSU/4031-1 04/75~ . 
czenia, z tym że dotychczasowe ogólne warunki (pkt : 1). i taryfę 

2) taryfę składek za ube.zpieczenie bagażu podróżnego, (pkt 2) stosuje się do umów zawartych przed wejściem . 
stanowiącą-załącznik nr 2 do niniejszego. obwiesz- w życie ogólnych warunków i taryfy, wymieni'lnych w 
c:zenia, uśt. 1 -do końca bieżącego okresu ubezpieczenia okreś-

utwierdzone uchwałami nr 13 1 14 Rady Ubezpiec'lenio- lonego w tych umowach. 

wej ]t dnia 3 października 1985 r. 3. Ogólne warunki ubezpieczenia i taryla składek. 
l. Trac4 moc: wymienione w ust. 1, wchodzą w życie z dniem l stycznia 

l) ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia bagażu 1986 r. 
podróżnego, ·zatwierdzone decyzjll Ministra Finansów 
11 dnia 12 września 1975 r.n!, FR.GSU/4031-103/75, ze Prezes Państwowego Z;akladu UbezpieczeIi: A . Adums'kl 

Załącznik nr do obwles"Zczenia 
Prezesa· Pańsiwowego Zakładu Ubez
pieczeń l dnia 20 listopada 19R5 r. 
(poz. 2S!l) 

OGOLNR WARUNKI UBEZPIECZENIA BAGA2U PODR02NEGO 

Postanowienia ogólne 

ł l. 1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) u
wiera umowę ubezpiećzenia bagaźu podróżnego . z . osob<} 
fizyczną zwil.n·~ dalej .,ubezpieczającym", odbyWdj4c4 
'podróż dowolnymi 'środkami lokomocji lub " pi.ei;~<i ' w 

celach turystycznych, wypoczynkowych, służbowYC;łt. · 
zdrowotnych itp. 

/ 

2. Przez ubezpieczającego rozumie się także zamiesz
kując. i zameldowane wspólnie z ubezpieczającym osoby 
bliskie, ., mianowic-i.: 


