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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%. 
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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.: 
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l) małżonka, w tym także osobę, która pozostaje z Llbez-

· pieczającym w .faktycznym związku, . 
2} dzieci. pasierbów, dzieci przysposobione orai dzieci 

przyjęte na wychowanie, 
3) rodziców, przysposabiających, ojczyma, macoch() 

oraz teściów-;--
4) dzjadków, wnuków, rodzeństwo, zięciów synowe. 

Zakres ubezpieczenia 

§ 2.. ,1. Umowa ubezpieczema bagażu podróżnego 
ebejmuje ubezpieczenie bagażu. który znajd uje się' 

.. J) pod opieką ubezpieczającego. 

:2) w pomieszczeniu przeznaczon ym ' do prz'echowyw'ania 
• baga:fU w czasie powierzer:ia go do przewozu zawo

dowemu przewożnikowi. 
3}. w przechowalni hagażu, 

") W zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwatero
wantą, w ' namiocie znajdującym ~ię na strz'eżonym 
terenie bądź w zamknięt-ej kabinie jednostki pływa

jllcej, 
I) w zamkniętym pojeżdzie samochodowym lub zamknię
. tej przyczepie. 

I 

2. Umową ubezpieczenia objęty jest bagaż podróżny, 
Ił ' który uważa się rzeczy należące do ube~pieczająceY9, 
Jakie zabiera ze sobą w podróż. 

·3. Umową ubezpieczenia hagażu podróżnego objęte 

lIł również rzeczy czasowo znajdujące się w posiadaniu 
ubezpieczającego' i zabrane w podr'Óż. jeżeli zostały . mu 

. przydzielone do używania albo wypo~yczone przez orga
. aiza<:ję"sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię ' Iub inną 
-jednostkę. pod waru'nkipm że fakt przydzielenia do uży-
wania albo wypożyczenia został udokumentowany lub 

' potwierdzony przez tę jednbstkę. . 

. . .. -ł! Umową ubezpieczenia nie są objęte: 
l) przedmioty ze ·srebra, zlota i platyny oraz bizuteria, 
2) kamienie szlachetne i syntetyczne oraz szlachetnG 

_ substancje organiczne (perły. bursztyny. korale), 
, J) dzieła sztuki'. zbiory kolekcjonerskie, rękopisy i . do

kumenty. 
-ł)' pieniądze i inne środki pł dtnicze, papiery wartości 0-

· we. bony towarowe, książeczki i bony oszczędnoś
ciowe . bilet ,v na przejazd środkami komunikacji pu
blicznej. 

5) paliwa napt:dowe, 
e) przedmioty w ilościach wskazujących na Ich p rze

, znaczen,ie na ha.ndeL 
' ,l przedmioty służące dzialalnosci 'us/ugowo-prod uk

cyjnej. 

Przyczyny szkody 

§ 3. 1. PZU, odpowiada za szkody powstałe wskutek: 

l) kat~stiofy lub .wypadku środka komunikacji, 
2) zd.arzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powo

dzi, piorunu. wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, 
.. upadku pojazdu powietrznego, wydos\ania się wody 

z urządzeń wodnokanalizacyjnych, lawmy, zapadania 
się ziemi. usuwania 3ię ziemi. 

·· 3) kradzieży z włamaniem z zamkniętych pomieszczeń, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i S, lub kradzieży 
· zwykłej, jeżeli bagaż pozostawał pod opieką ubezpie
czającego lub został oddany do przechowania t§ ~ 

ust. 1 pkt 1-3), 

ot) , rabunku. 
5} zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zda

rzenia !ósowego lub wskutek nieszczęśliwego wy
padku oraz nagłego zachorowania ubezpi-eczającego, 

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

w którego wyniku . byl on- pozbawiony możliwoścł 

zaopiekowania si(} bagażem . 

2. Za . szkodę w bagażu podróżnym uważa się utratę 

lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich 
zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub zaboru wskutek 
zdarzeń wymienionych w ust. I. 

3. Za szkody spowodowane przez: 

1) ogiel1 - uWaża się szkody powstałe w wyniku dzia
łania ognia, który przedostalsię poza, palenJsko lub 
powstał bez paleniska i rozszerzył się .0 własnej sile, 

2) huragan - uważa sIę szkody powstałe w wyniku 
działania wiatru o · prędkości nie mmeJszej. niz 
74,S m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; 
pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez 
huragan wówczas, gdy w najblizszym sąsiedztwie 

stwierdzono działanie huraganu, 
3) powódź - uważa się szkody powstałe wskutek: 

aj zalania terenów w następstwie podniesienia się 

wody w korytach wód płynących i stojących oraz 
wskutek nadmiernych Qpadów o'Itmosferycznych, 

b) ~pływu wód po zhoczach lub stokaCH na terenach 
górskich lub .falistych, 

4) wybuch - uważa się szkody. powstałe w ',Vyniku 
gwałtownej zmiany stanu równowagi ukladu z ' jedno
czesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywołane ich właś.:iw05cią rozpIzestrzeniania się. 

W odniesieniu do naczy'ń ciśnieniowych i innych tego 
. rodzaju zhiorników warunkiem uznania szkody za 
spowodowaną wybuchem jesl. aby ściany tych na
czyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmia
rach. iż wskutek ujścia gazów. pyłów, pary lub cieczy 
nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnien. Za spowodowane 
wybuchem uważa się rÓwnież szkody powstałe wsku
tek implozji. polegające na uszkodzeniu zbiornika 
lub aparCltu próżniowego ciśnieniem zewnc,trznym., 

5) deszcz nawalny --uważa się szkody powstałe wskutek 
deszczl1 o współczynniku wydajności o wartości co 
najmniej 4, który ustala lpstytut Metporologii L Gos
podarki Wodnej (IMiGW); w braktl stacji pomiaro
wej IMiGW. w miejscu szkody, bierze się pod uwagę 
stan faktyczny j rozmiar szkód w miejscu ich po
wstania, świadc2:ące . wyraźnie o dzi a łaniu deszczu 
nawalnego, 

6) grad - uważa się szkody powstałe wskutek opadu 
atmosfe~ycznego składającego się z bryłek lodu. 

7) upadek pojazdu powietrznego - uważa się szkody 
powstałe wskutek katastrofy' bądż przymusowego lą
dowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub 
Innego obiektu latającego, a także spoworlowane 
upadkiem iC;h części ~ub przewożonego ładunku, 

8) wydostanie się wody z urządzeń wodnokanalizacYJ
nych ---.: uważa się szkody powstałe wskutek: 

.. 

a) spowodo\'vanego awarią wydostania się wody lub 
. pary z ' przewodó~ i llTządzeń wodociągowych. ka

nalizacyjnych. centralnego ogrzewania i innych, 
b) cofnięcia się wody lub scieków z publicznych 

urządzer. kRnalizacyjnych. 
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów 

w urządzeniac]I wodnokanalizacyjnych, 

9) l'owinę - uważa . się szkody ' powstałe wskutek gwał
tow.nego zsuwania się lub st.aczania mas śniegu, lodu, 
skał lub kamieni ·ze zboczy gQfskich, 

10) 

i l) 

zapad~nie się ziemi - uwaza się szkody powstałe 
wskutek ohnizenia si~ terenu z powndu z.:nvalenia 
się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie. 
usuwanie się zi-emi :..c... uważa się szkody powstałe 
wśkutek ruchówżiemi na st.ok.ach, 
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12) . kradzież & włamaniem· - 1!waia się . kradzież, w któ
' rej sprawca dokonał lub usiłował dokonać "zaboru 
mienia z pomieszczenia po usunięciu siłą zabezpiecze
nia 'lub · otworzeniu zabezpieczenia podrobionym Idu

, czem lub innym narzędziem albo kluczem oryginal
nym, który sprawca zdobył przez ,kradzież z włamd~ 
niem lub w wyniku rabunk.u, 

13) .rabunek -- uważa się: 

. a) zabór ubezpieczoneg'o mienia· z zastosowaniem 
p/iemocy fizycznej albo grożby natychmiastowego 
użycia gwałtu lub z doprowadzeniem ubezpiecza
jącego do nieprzytomności lLib bezbronności" 

bl zapói ubezpieczonego mienia dokonany w ten' 
sposób, że sprawca z zastosowaniem przemocy 
fizycznej lub grożby - natychmiastowego użycia 

gwaltu doprowadził do' pomieszczenia osobę posia
dającą klucze i zmusił ją do otworzenia pomiesz" 
czenia albo sam je otworzył zrabowanym kluczem, 

c) przywłaszczenie lub wyłudze/He mienia dokonane 
z użyciem podstępu wobec osób małoletnicł,l, 

niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie 
w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzy-

.many i skazany prawomocnym ' wyrokiem sądoe 
wym lub sam fakt podstępu ,jest bezsporny w 
-świetle przedstawionych dowodów. ' 

§ 4, Pomieszczenie uważa się . za zamknięte, jeżeil 
spełnione zostały łącznie naśtępujące warunki: 
. , 1) wszystkie · drzwi zewnętrzne prowadzące do pomiesz

czenia ':>yły zabezpieczone zamkiem, 
2) ~'Ii ~cianach i stropach nie było otworów umożliwia

jących wydostanie przedmiotów bez' włamania .- nie 
dotyczy to otworów riakondygnacjach powyiej par, 
teru , jeżeli ,.nie mci do. tych otworów dostępu z po,lo
żonvch pod nimi lub o.bok nich przybudówek, balko
nów, ta rasów. schod·ów ltlb zamontowanych na stałe 

drabinek , 

§ 5. PZU odpowiada za szkody powstałe · wskutek · 
rabunku bez Względu ':la miej'sce jego doko.nania. 

Granlcl" ubezpleczenła mienia 

§ 6: PZU nie . odpowiada za szk ody: 

1) . nie przekraczające 1000 zł, , I 
,1) wyrządzone uJIlyslnie przez ubezpieczającego lub · 

przez Qsobę. za którą ubezpieczający ponosi odpo~ ' 
wiedzialnośćalbo która pozostaje z ubezpieczającym 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3) wyrżądzon"e · wskutek rażącego niedbalstwa pr~ez 
osoby, o których mowa w _pkt 2, chyba że zapł~ td 
odszkodowania odpowiada w dan ych okolicznościach 
zascidom współżycia spo!ecznego, · 

-4) po.legające na uszkodzeniu środków transportu (np. 
, pojazdów samochodowych lub lodżi motorowych ora:r. 

jachtów i łodzi żaglowych) 

5) polegające m( utracie , żniszczen'iu lub uszkodzeniu 
sprzętu · turystyczno-sportowego. w związku z jego 
używaniem , 

&) polegające wyłącznie ną "uszko.dzeniu lub" zniszczenru 
waliz, kufrów i inn yc h pojemników bagażu w czasie 
przewo.zenia·," 

7) powstałe w ap'Iratach lub innych urządzeniach wsktl" 
tek działania prądu elekt r yczn,ego podczas ich eksploa
tacji, chyba że dział3nie prądu · spowodowało równo

, cześniE' pożar, ' 

8) powstti/e poza gr~nicami, kraju, 
. 9) puw~tdłe wskutek dZiałań wojennych. 

. Prawa· I obowiązki atroR 

ł 1. 1. PZU wypłaca należne odszkodowanie Vi kwo
cie odpowiadajll<:ej wysokości, szkody, nie więcej jednak 
niż wynosi sum. 1,1bezpieczenia stanowiąca górnq granic. 
(,dpowiedziaJności PZU. 

2. Su.ma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartoŚci 
bagażu podróżnego i nie może być wyższa od 500 000 zł. 

3. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający . 

Ustalenie wysokości szkody I odszko1owan.la 

§ 8. 1. . Wysokość szkody ustala się ",('dług wartoścoi 
przedmiotu tego samego lub pcdobnego re 'zaju i gatun
ku, ustalonej na podstawie cen detałiczn) -:h występuj~
cych w " handlu uspołecznionym, z ~yłączeniem cen ko.mi -
sowych. . . 

2. Przy ustalaniu szkody w 'przedmiotach pochodzenia 
zagranicznego, które nie są importowane do PRL - wyso
kość szkody ustala się według wartości "przedmrotu tego \ 
samego lub podobnego rodzaju i gatunku produkcji kJa
jowej, a w razie braku takich przedmiotów produkcji kriV 
jowej ~ wec!ług ceny stosowanej przez Przedsiębiorstwo ' 

Eksportu Wewnętrznego :,Pewex", ' po pl zeHczeniu jej' na ' 
złote , po.lskie według średniego k·ursu . Wd lut. ustalonego 
przez Prezesa Narodowego Banku Po lsJdego, 

3. Przy ustalaniu wysokości ,zkody według zasdą 
pkreślonych w ust. I i 2 potrąca sip' p"rocentowo okre~lo- ' 
ny !.topień taktycżnego zużycia przedmiotu, ' ' . 

4. Wysokość s2;kody według kosztów ' napr~wy ' ustdla, 
się odpOWiednio.. do zakresu rzeczywistych uszk od ;leń . 
spowodowanych "zdarzeniem losowym· według cen' tisług , 
zakładów .. uspołecznionych lub udokumentowanych rachun- ' 
'kiem kośztów nawa wy wykonanej przez nie uspołeczniony 
zakłar. usługowy . R.ii~hunek kosztów · naprawy p~dl~9a·, ~ 
weryli.kacji przez PZU co do zakresu robót Przy ustałaniu 
Wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynika ją
cych z brqku części zamiennych lub materiałów pot rzeb
nych d<? przywrócenia stanu istniejącego przed ' s:r.kod ą. 

- 5. Wysoko.Ść szkody · ustalona według kos2;t6w napra
wy nie ' może przekroczyć rzeczywistej wMtości PIT '"J-
miotu . . . 

§ 9. 1. Wysokość szkody ustala się według cen oba o • 

wiązujących w dniu ustalenia odszkodow.ania. 

, 2. PIZy ustalaniu wysokości SZKody ni e uwzgtęr!nia 
&ię wartośCi naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowe j ' lub 
amatorskiej (upodohania) . ./ . 

§ lO. 1. . Wysokość szkody -zmniejsza się: o W~ I ł qsć 
pozostałości, klóre mogą być przeznar.zone do dal ::ze90 
uz ytk u bąd 'l przeróbki. 

2. Od usta lonej wysokości szkody potrąca się równo. 
wartość odsikorlowan uzyskamych przez ubezpiecza racegQ 
od osób trzecich . , ' , 

§ "! I. W razie' zhiegu odpowierlzialn~ ';ci w przecl t\liO'
tach wchodzacych w skład hagażu podrow ego wynik d ją· 

. cej z niniejszeqo ubezpieczenia z innym ubezpieczeniem, 
odszk?dowapie wypłaciJ się z u~ezpieczenid korzvs~('ie j
SZNIO dla ubezpieczającego. 

Wypłata orl~7lwclowiłnła 

§ . IL Odszkodowanie za szk0dy · w bagażu pod
różnym PZU · wypłaca w terminie 30 dni lid. daty ot. zy " , 
"1IlanL, zawiadomienia o szkodzie. chyba że 

1) uhezpl ecza jący nie złozył PZU w ciągu . 14 dni od 
daty 7ć1wiailomienia " o szkodzie róchunkll strat i innych 
dokumentów uzas·ad niającyctl roszczenie ; · 'IN razie 
póżniejszegQ złozenia . ,c!okumentó1Y orlszkodowanie!"" 
je·st wypłacane · w terminie , 14 dni po je!l ,qostarcZeDlll<, 
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2) wyjaśnienie w 3O-dniowym terminie okoliczności ko-, 
niecznych do ,ustalenia odpowiedzialrlOści PZU i'lbo 

'-. wysokośCi Odszkodowania okazało ' się , niemiYi:liwe; 
', odlzkodowanie powinno być -' wytHacone w Ciągu 
czternastu dni od ' wy jaśnienia tych okolicznoś'ci, l 

tym że bezsporną część odszkodowania PZU wypłaca 

w ' terminie 30 ,dni od zawiadomienia o szkodzie, 
, , 

3) , w ,lprawie powstałej , szkody zostało wdr'ożone postę
powanie karne, którego wynik moze mj(~ć , istotne zna
czenie dla ustalenia , wysokości odszkoduwĘ\nia; PZU 
wypłaca jednak w 't'enDinie 30 dni od zawiadomieni,a 
o szkodzie bezsporną część odszkodowania, a pozo-

• stalą część :...- po' uzyskaniu wyników dochodzenia 
.lub uprawomocnieniu się wyroku sądowego. 

Roszczenia regTe~owe 

§ 13. 1. Z dniem w]platy odszkodowania PZU może 
dochodzić roszczeJi , od osoby odpowiedzialnej ' za szkodę 

do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenia 
' regresowe), Jeżeli PZU pokrył tytko część szkody, ubez
pieczającemu przyslug uje co do pozostałej częścI pierw
szeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU. 

'2. Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczają

cego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozo
staje we wspólnym' gospodarstwie domowym lub za które 
ponosi odpowiedzialność. ' " 

3. W _przypadkach społecznie i gospodar~zo. uzasad
nionych ,piu może ograniczyć< roszcżenie regresowe; nie 
dotyczy to jednak wypadków, gdy szkoda została sPOW?

, dowana umyślnie. 
4. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU zrzekł ' się 

roszczenia ' przeciw ko osobie , trzeciej odpowiedzialnej ' za 
szkodę lub je ograniczył. PZU może odmówić odszkodo
:wania lub je _zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się hib ogra
nicz,enie roszczenia zostęnie ujaw'nione po wypła,\eniu 

(lQsżkodowania, PZU może żądaĆ ' od ubezpieczającego 

,Ewrotu całości lub części wypłaconego odszkodowćlnia. 

Obowiązki ubezpieczającego 

f 14. 1. Do obowiązków ubez'pieczającego należy: 

' .1) podanie 'do wiadomości PZU wszystkich znanych sobie 
okolicżności. o które 'PZU zapytywał przed zawarCiem 
umowy. Jeżeli PZU zawarł umowę ubezpieczen'ia 
mimo braku 'odpowiedzi ubezpieczającego na poszcze,
góine pytania, pominięte okolicznośCi' uważa się Z3 

nieistotne., 

2) opłacEt1ie oblic~onej na podstawie ' obowiązującej ' ta
ryfy składki ubezpieczeniowej za cały ókres ubezpie-
czenia Z góry, ' 

3) informowanie PZU o ' zmianie. adresu; w przeciwnym 
'razie pismo PZU wysłane pod ostatnim znanym adre
le~ wyw,iera skutki prćlwne. 

2. W ' razie ' powstania szkody ubezpieczający obowią-
, zimy jest użyć wsze1kil=h dostępnych mu środków w celu 

zmmejszenia szkody w ubez'piec'zonym mieniu oraz w celu 
zabezpieczenia bezpośrednio zagroż'onego mi enia przed 
szkodą. Je'żeli ubezpieczający dopuścił się ' rażącego nie
dba'lstwa w wykonaniu pOWyższych obowiązków, oliszko
dowanie się' nie należy, chyba że zaplata calqści lub części 
odszkodowania odpowiada w danych' okolicznościach za
sadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki 
·narodowej. Poza tym do obowi-ązków ubezpieczającego 

, ; należy: 

" l) niezwłoczne 'zawiadomienie PZU o powsłaniuszkody, 
-najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody 

" l lub uzyskania ó niej Informacji. 

/ ' 

-
' 2) -zawiadomienil! Milicji ObywatelskieJ ' o każdym, . wy-

padku ' kradzieży z włamaniem, rabunku ' lub ' zaginię
cia przedmiotów objętych ubezpieczeniem w czasie 
trwania zdarzenia losowego albo akcji ratowniczej 
" podanie w miarę możliwości rodzaju i tlości zagi
nionego mienia oraż przypuszczalnej jego wartości, 

3) zawiadomienie właściwego przewożnika lub kier'ow
nicŁwa hotelu, domu wczasowego, kempingu "Hp. , o 
każdym wypadku sźkody, która powstała w publicz
nym środku komunikacji llłb w miejscu zakwatero
wania, i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego za
wiadomienia, 

4) złożenie w PZU, najpóżniej w ciągu 7 dni od daty ' 
'powzięcia wiadomości , o powstaEiu szkody, spisu 
utraconych lub uszkodzonych przedmiotów ' z okreśy 

leniem iCh wartości i roku nabycia, 

5) , niezmi~nianie bez pożwolenia PZU stanu faktyczneg~ 
spowodowanego zdarzeniem losowym lub wypadkiem 
do czasu przybycia na miejsce szkody przedstawiciela 
PZU, chyba że zmiana jęst niezbędna w celu zabez
pieczeni-a mieniapozosta lego po: szkodzie lub zmniej~ 
szenia szkody albo dokonanie !ych ,-l:mianw danych 
okolicznościach jest konieczne; P.ZU nie może po
woływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął 

czynności - likwidacyjnych w ciągu siedmiu dni od 
daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody, 

6) udzielenie' PZU zezwolenia na , dokonanie czynności 
niezbędnych ' do ustalenia okoliczności powstania 
szkody i wysok.ości odszkodowania, jak rówT'ież po- , 
trzebnych wyjaśnień, zwłaszcza co do liczby, roązaju 
I wartości. utraconych bądź zniszczonych przedmiotÓw. 

3. W razie uzyskania informacji o przedmiotach za-
ginionych, ~kradzionych lub ' zrabowanych, ubezpieczający 
jest obowiązany zawiadomić o tym ni~zwłócznie Milicję 
Obywatelskq r' PZU qraz ućzęstnicźyĆ w czynnościach' 
zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przed
miotów: Jeżeli ubezpieczający przedmioty te odzyska! po 
wypła~ie' odszkodowania, jest obowiązanY'zwróci,t , PZU 
odszkodowanie wypłacone 2;a te przedmioty lub przed
mioty pozostawić w dyspozycji PZU. 

4. Ubezpieczający , obowi,ązańy Jest udzielić PZU 
wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, 
w txm dostarczyć dokumenty i udzielić informacji. ' 

5. W rażie niedopełnienia przez Ubezpieczającego 
, któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 2 

pkt 1-6 ,i w ~t. 3, PZU może odmówić odszkodowania 
w części lub w całości. jeżeli niedopełnienie obowiązku 
miało wpływ na ustalenie okolicznoś,ci powstania' szkody 
Jub ustalenie jej wysokości. 

Umowa ubezpieczenia 

§ -15. 1. Umowę ubezpieczenia bagażu podróżnego 

, zawiera się na podstawie ' wnfosku ubezpiecza iącego. 
2 . .umowa ubezpieczenia, mOŻe _byt zawarta również 

w, formie zbior'owej i, obejmować grupe osóbucz,"stniczą
cych w podróży zorganizow a ne 1 przez biuro podr67.y, 
uspo ł e'cznion y za kł ad Dracy, stowarzyszenie, organizację ' 
sportową, społeczną itp. 

3. Z·- zastrzeżeni em wyjątków przewid'lianych w 
'ust . 4~6 umowę uważa ' się za ,zawarfą Po· opłaceniu 
skladki. 

, 4. Jeżeli przed ' upływem czternastu dniqo daty 
otrzymania wniosku na piśmie PZU niedoręczyi , Llhezpi~
cza'jącemu dokumentu ubezpieczenia, uJllowę UWil7i! się 

-za 'zawartą z upływem piętnastego dnia od otrzymania 
wniosku, na podstawie niniejszycb ogóla.ych warunków 
ubezpieczenia. 

/ 

t , 
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5. ,Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postano
wIenia. które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającega 

od treści złażonego przez niego wniasku lub ogólnych 
warunków ubezpieczenia bagażu padróinega, PZU zoba
wiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę 

na piśmie przy daręczeniu dokum.entu ubezpieczenia, wy
żnaczając mu co najmniej siedmiadniowy termin zgłosze
nia sprzeciwu. W . razie niewykonania ' tego .obowiązku 
zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego , są nie
. ważne. 

6. W braku sprzeciwu ubezpieczającego w wypadku 
określonym w ust. 5 umowę uwa±a się za zawartą następ
negodnia po upływie wyinaczonego terminu do zło±enia 
Iprzeeiwu. 

, 16. Umowa ubezpieczenia wygasa w razie przejścia 
własności ubezpieczanego mienia na inną osobę . 

§ 17. L Każda ze stron może w ciągu miesiąca od 
daty wypłaty odszkodowania lub ,daty' doręczenia uhez· 
pieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania wypowie
dzieć umowę ubezpieczenia bagażu podróżnego, z zacho-
waniem , miesięcznego okresu wypowiedzenia. ' 

2. W rażie wy.,powiedzenia umowy składka , za nie 
wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko 
wtedy, gdy nie wypłacana odszkadowania. 

§ 18 .. 1. Odpawiedzialność PZU rozpaczyna Się z. 
chwilą rozpaczęcia podróży przez ubezpieczającega, nie 
wcześniej jednak niż od daty (z oznaczeniem gadziny) ' 
wystawienia dokumentu ubezpieczenia zaplace'nia 
składki. 

2. Odpowiedzialność PZU kończy się ' z chwilą ż'akoTl
czenia podróży, nie póżnie j jednak niż z upływem dnia 

• . ' oznaczonego .w dbkumencie ubezpieczenia. 

3. Podróż uważa się za rozpoczętą z chwilą opuszcze
nIa mieszkania przez ubezpi eczającego. Zakończenie pod
róży następuje z chwilą powratu ubezpiecza jącega do 
mieszkania. . 

.4. Okres ubezpieczenia liczy się od ro:zpoczęcia qi:tpo- ~ 
wiedzialności.PZU i trwa jeden rok, chyba że ' urnową 

' ubeźpieczenia zawarto na okres krótszy ' (ubeźpieczenie ,: .. _ . 
krótkoterminowe) .lub że umawa zostala w'ypowiedzian-il '; ,~ '?--' 
(§ 17 ust. I). 

5. Ciąglośćodpowiedzialnaści PZU zostaje zachowa: 
na przez opła,cenie składki ubezpieczeniowe) na ndstępnj 

okr'es ubezpieczenia . przed upływem dotychczas~wego 
okresll . 

DochodzeBie roszczeń O"""edszkodowanłe 

§ 19. 1. Jeżeli poszkodowany flie zgadza się z usta
leniami właściwej jednastki .organizacyjnej PZl} co.do 
odmowy zaspokojenia roszczenia , albo co do . wy'sokusci . , 
od~k9dowania, może w tenńinie 30 dni od otrzymania :" 
zawiadomienia 'w tej sprawie zgłosić na piśmie żądani~ , 

ponownego rozpatrzenia sprawy przez bezpośrednio nad
rzę~ną jednostkę o'rganizacy jną PZU. 

2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest .obo
wiązana poinformować poszkodowanego 'o tenninie wy: 
mienianym w ust. I oraz ' wskazać nadrzędną jednostkę 

organizacyjną. W razie niepoinformowania przewidziany ' 
w usl. l .termin nie biegnie. 

3. Nadrzędna jednostka 'organizacyjna jest .obowiąza
na rozpatrzyć sprawę i zawiadamić poszkodowanego q __ 
wyniku w terminie 30 dni od otrzymania jego wniosku. 

4. Poszkodowany moż.e również dochodzić roszczenia '-
na drodze sądowej bez zachowani,a trybu, '0 któFym mowa _ > 

w usl. 1-3, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni 
od dnia zglostenia roszczenia do PZU. . 

PostanowienIa .końcowe 

§ _20. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być 
wprowadzane do umowy ubezpieczenia postanowienia 
dodatkowe lub odmienne ad ustalonych W niniejs'lych 
'ogÓlnych warunkach ubezpieczenia. Pastanowienia te 
nie mogą byĆ' sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Załącznik nr '2 do obwieszczenia 
Prezesa Pallstwowego Za kł a du Ubez- __ . 
pieczeii ' .z dnia 20 listopada 1985 ,r. 
!poz. 258) 

TARYFA - SKŁADEK ZA UBEZPIEtZENIH BAGA2U __ PODROZNEGO 

ł L Składkę za ubezpieczenie bagażu podróżnego 
oblicza się od sumy ubezpieczenia według staw ek taryfo
wych (§ 2) wyrażonych Wf promilach (%0) ~umy ubezpie
czenia. Składkę ustala się w pełn ych złotych. 

5) za . okres ubezpieczenia do 90 ' dni - 3,5%0 
.' 

. 6)" do 180 dni - 4,0%9, 
7)" pÓwy7.ej 180 dni ~ 5,0%0. 

§ 3. Minimalna składka za indywidual.ne ubezpiecze~ 
f 2. Stawki taryfowe , wynoszą: 

1) za okres ubezpieczenia do. 3 
2) 

" " do 7 
3) " .. H do 15 
4) . " .. Ol do 30 

"'. 

dni 
dni 

.dni 
dni 

1,0%0, 
2;0%0. 
'2,5%0, 
3,0%,0, 

n,ie wynosi 50 zł ad jednej. polisy. . 

§ 4. W ubezpieczeniach zawi'eranych na podstciwle ' . , 
porozumień generalnych z organizacjami turystycznymI 
i biurami podróży mogą być stosowane specjalne stawkI · 
taryfawe. . /. 

..:. ... "' . 
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