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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dl!ia 20 listopada )985 r. 

W sprawie ogłoszenia ogólnych "'warunków ubezpieczenia" statków powietrznych od uszkodzeń (aerocasco). ogól
nych warunków ubezpieczenia sti!.tków żeglugi śródJądo'Vej od uszkodzeń (casco) i taryfy składek za te ubez

pieczenia. 

l. N. podstawie ert. ' 12 ust. 3 ustawy z dnia 
. 20 wrześni. 1984 r. o ubezpieczeniach mająfkowych 

l olobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się: 

l) ogólne warunki ubezpieczenia / statków powietrznych 
od uszkodzeń (aerocasco), stanowiące 'załącznik nr ·1 ' 
do niniejszego obwieszczenia, 

. 2) ogólne warunki ubezpieczenia statków żeg.lugi śród-o 
llldowej od uszkodzeń (casco), stanowiące załącznik 

nr 2 do. niniejszego obwieszczenia, 

a) tar,yfę Ikładek za ubezpieczenie statków powietrz
nych oraz statków żeglugi śródlądowej od uszko
dzeń. Itanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ob
wieszczenia, 

ul"wierdzone uchwałami nr 45, !'l6 i 47 Rady Ubezpiecze
aiowej z dnia 7 ' lis~opada 1985 r. 

2. Trac, moc: 

.l) ogólne waruqki ubezpieczenia od uszK'odzeń stat
ków powietrznych (aerocasco) jednostek gospodar~ 
ki uspołecznionej. zatwierdzone decyzją fv1inistra Fi
nansów I dnia ~ grudnia 1976 r. nr FR-GSU/4030-
-132/76, 

2) ogólne warunki ubezpieczenia od uszkodzeń (casco) 
statków żeglugi śród l ądowej jediJ'ostek gospodarki 
uspQłecznionej, zatwierdzone decyzją Ministrą Finan
sów z dnia 12 Ustopada 1974 r. nr FR-GSU/4030-
·159/74, 

3) ogólne warunki ubezpieczenia od uszkod7.eń (casco) 
statków żeg lugi śródlądowej jednostek gospodarki 
ni e · uspołecznionej, zatwierdzone decyzją Ministra 
Finansów z dnia 2 grudnia 1975 r. nr FR-Gs,Ur4030-
·142/75, 

4) taryfa skłfłdek za ubezpieczenia od uszkodzeń statków 
powietrznych. (aerocasco) jednostek gospodarki 
uspołecznionej, zatwierdzona decyzją Ministra Finan
sów z dnia 29 grudnia 1976 r. nr FR-GSU/403 1-133/75 

z tym że dotychczasowe ogólne warunki (pkt 1. 2, 3) 
i taryfę składek (pkt 4) stosuje się do umów zawartycb 
przed wejściem w życie ogólnych warunków i taryfy, 
wymienionych w ust. 1 - do końca bieżącego okresu 
Ubezpieczenia określonego w tych umowach . 

3. Ogólne warun,ki j taryfa wymienione w ust. l 
wchodzą w życie z dniem l stycznia 1986 r. 

Prezes Państwowego Zakłada Ubezpieczeń: A. Adamskl 

Załączn'i ki ' do obwieszczenia Pretesl . 
Pa ństwowego Zakładu . Ubezpieczed 
z dnia .20 listo pada 1985 r. (poz. 268), 

Załącznik . nr 1 

OGOLNE WARUNKI UBEZPIEC7;ENIA ~TATKOW POWIETRZNYCH OD USZKODZEN: (AEROCASCO) 

Postanowieąia ogólne 

f 1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawiera 
I jednostką gospodarki uspołecznionęj, z osobą fizyczną 

lub jednostką gospodarki nie uspołecznionej, zwaną 

dalej "ubezpieczającym", · umowę ubezpieczenia Itatków-
\ powietrznych od uszkodzeń. 

.Zakres ubezpieczenia 

f 2. t. Umowa ubezpieczenia obejm0je ubezpiecze
nie . statków powietrznych znajdujących się' w posiadaniu 

. ubezpieczającego. 

2. Za statek powietrzny uważa się urządzel1ie przez
naczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni 
powietrznej ąraz lotnie, balony i modele, zdolne din! 
unoszenia !ię w tej przestrzeni n~ skutek oddziaływa-
nia powietrza. • I 

. 3. Ubezpieczeniem oc j ęte są statki powietrzne pod
czas lotu oraz na ziemi .- w czasie manewrowania. 
postoju i naprawy - na całym obszarze PRL. a poza 
tym oIJszarem jedynie wówczas. gdy znalazły sl~ tam 

w wyniku błędu .nawigacyjnego, kradzieży lub . rabun
kl.}. albo też gdy zostało to. przewidziane w · umowie 
ubezpieczenia. 

- . . 
§ 3. 1. PZU odpowiada za szkody powstałe wsku

tek: 

1) zderzenia się s~atku z innym statkiem, z z,iemią albo 
z przedmiotami lub obiektami stałymi lub ruchomymi. 

2) ognia, piqrunu, wybuchu:, huraganu, g(adu, powodzi 
- lub zatopienia, 

3) kradzieży lub rabunku, 
4) innego zdą.rzenia spowodowanego przez osoby trze

cie, z wyjątkiem osób, którym ube'łpieczający powie
rzył obsługę lub· nadzór statku, oraz osób, z którymi 
l.}.bezpieczający pozostaje . we ' wspólnym gospodar. 
stwie domowym lub za które ponosi odpowiedżial

ność. 

2~ Za szkody spowodowane 'przez: 
1) oglen - uważa się szkody powstałe w wyniku 

dz~ałania ognia, który przedostał się poza palenisko 
lub powstał bez paleniska rozszerzył się o własnej 

sile. 
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2) wybuch uważa się szkody po~stałe w wyniku 
gwałtownej źmiany, stanu równowagi układu z jed
noczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłow lub pa, 
ry,." wywołane· ich właściwością rozprzestrzeniania 
si ę. W odniesieniu do n·aczyń ciśnieniowych i ipnych 
tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania~ szko
dy . za· spowodowaną wylmchem jest, aby ściany tych 
naczyń i zbjorników uległy rozdarciu w takich roz
miarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub 
cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spo
wodowane wybuchem uważa się rówlllez szkody 
powstą.łe wskutek implozji, polegające na uszkodze
niu zbiornika lub ap.aratu próżniowego ciśnieniem 
zewnętrznym, 

3) hura.gan -:- uważa się szkody powstałe w wyniku 
działan~a wiatru o prędkości nie mllleJszej niż 

24,5 m/s, którego działanie wyrządza masowe szko
d·y; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane 
przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedz

twie stwierdzono działanie huraganu, 

4) grąd - uw~a . się szkody powstałe ' wskutek opadu 
atmosferycznego składającego się z bryłek Indu, 

6) powódż ...:... uważa się szkody powstałe wskutek: 
li) z.alania terenów w następstwie podnie·slenia się; 

wody w korytach wód płynących i stojących 
oraz wskutek nadmiernych opadów atmosferycz
nych, 

b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach ' 
górskich lub falistych. 

Granice ubezpieczenia 

§ 4. PZU nie odpowiada za szko·dy: 

1) nie przekraczające : 

a) 5.000 zł - w odniesieniu do statków bezsilni-
kowych, Qalonów, lotni i modeli, " 

b). 10,000 zł ~ w odniesieniu do pózostałych stat
ków , 

2) w materiałach pędnych, 

nie uspołecznionej - wartość lzeczywista statku 
według kosztów zakupu lub wytworzenia po potrące-' 
niu zużycia. 
2. Dla każdego statku ubezpieczający określa odręb

ną wartość · ubezpieczeniową (sllmę ubezpieczenia). 

Urnowa ubezpieczenia 

§ 6. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera . się na pod
sta-wie wniosku ubezpieczającego .. 

2. Wniosek pOWinIen zawierać następujące dane 
niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia: 

l) nazwę (nazwisko i imię) i adres ubezpieczającego, 

2) dane określające tożsamość ubezpieczonego ·statkul 
nazwę, numer rejestracyjny, typ i serię, wytwórcą • 
• Lok budowy, numer fabryczny, -

3) wartość ubezpieczeniową ustaloną w sposób okreś
lony w' § 5, 

4) okres ubezpieczenia. 
3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych 

określonych w ust. · 2 albo został sporządzqny wad1iwie 
lub niezgodnie · z warunkami ubezpieczenia, ubezpiecza· 
jący jest obowiązany na wezwanie PZU uzupełnić lub 
sporządzić nowy wniosek ·w terminie 14. dnl . od daty 
otrzymania pisma PZU. · 

4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić PZU od
powiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku 

. lub skiero,:wane do niego w innej for.mie oraz poda~ 
PZU wszystkie znane mu ' okoliczności, które są istotne 
·do odmy ryzyka l ustalenia zakresu · odowie,dzialnóścl 

oraz mają wpływ na wysokość składki. Jeżeli PZU zawarł 
umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ·ubezpie
czającego na poszczególne pytania, pominięte okolicznoś
ci uważa się za nieistotne. 

§ 7. 1. PZU stwierdza zawarcie umowy ubezpiecze
nia polisą (dokumentem ubezpieczenia), którą obowiąza

ny jest przesłać ubezpieczającemu w ciągu l . mie.siąc. 

'od daty otrzymania wniosku zawierającego wszystkie 
dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

3) w silnikach napędowych. spowodowane przez wy-
. 2. Jeżeli polisa za wiera postanowienia, -które odbuchy związane z ich normalną funkcją lub przez 

wybuchy spowodowane normalnym Ciśni-eniem za- biegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści . złożo
wartych w nich gazów, nego przez niego wniosku lub ogólnych warunków ubez

pieczenia, PZU ·jest obowiązany zwrócić ubezpieczające-
4) powstałe w czasie używania statku w związku ,z obo- mu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu polisy, wy-

wiązkowymi świadczeniami na rze·cz wojska, znaczając 14-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. 
5) powstałe wskutek działań wojennych. . W razie niewykonćmia tego obowiązku przez PZU, .zmia-
6) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczaj"ącego · albo ·· ny dokonane; na niekoq.yść ubezpieczającego są niewiiŻ

osobę. ~a którą ubezpieczający pono.si odpowiedział- ne. W braku sprzeciwu ) UWaża się, że umowa doszła do 
n ość' lub która pozostaje' z ubezpieczającym we skutku zgodnie. z treściij polisy następnego dnia po upły-
wspólnym gospodarstwie douiowym, . wie wyznaczonego terminu do złożenia sprzeciwu. . . . 

7) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez oso- § 8. 1. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od 
by, o których mowa w pk,t . 6, chyba że zapłata . następnego dnia, po złożeniu wniosku, z zastrzeże,nlem ·· 
odszkodowania odpowiada w dallych okolicznościach ust. 2, chyba że WP wniosku oznaczono · późniejsz~' termin 
zasadom współżycia · ·społecznego albo interesom gos- początku . pdpowiedzialności. 

podarki narodowej. 2. W odniesieniu do u~ów . ubezpieczenia z·awl.,-

Wartość ubezpleczeniQwa 

§ 5. f. Wartość ubezpieczeniową (sumę ·ubezpiecze
nla) stanowi: 

l) w odniesieniu Odo statków zna.jdujących się w po
siadaniu jedno'ltek .gospodarki uspołecznionej - war
tość początkowa · (brutto) statku powietrznego, wyni
X,iljąca z e~idencji ksi'ęgowej, 

2) w odniesieniu do statków znajdujących się w po
siadaniu osób fizycznych · i jednostek gospodarki 

ran ych prżez osoby fizyczne l'ub jednostki gospodarki 
nie uspołecznjpnej odpowiedzialność PZU ~ozpoczyna się 

od ,dnia następnego po opłaceniu składki. 

3. Za dz.ień zgłoszenia wniosku uważa 

l) przy zgłoszeniu listem poleconym -
listu według datownika· pocztowego, 

Sięl 

datę nadania 

2) przy zgłoszeniu listem zwykłym - dzień otrzyma
·nia wniosku przez PZU. 

§ 9. 1. Okres ubezpieczenia liczy się od rozpo
częcia , odpowiedzialności . PZU i trwa jeden rok, cł;lyba 

• 
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te umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubez
pieczenie krótkoterminowe). 

2. Umowę ubezpieczenia zawartą : przez jedno;;tkp, 
gospodarki uspoł~cznione j przedluża się automatyczniE; 
na nast ~ :pny okres roczny. jeżj:!,li żadna ze stron n1(, 
wypowiedziala jej IL'ltem polecon ym najpó~niej ną dwa 
miesi ące przed upływem ·bieżącego okresu ' ubezpiecze
nia, Przy przedłużeniu ubezpieczeoia na następny okres 
ubezpieczający oboVfiązany jest podać PZU - najpóźniej 
w ciągu 50. dni po upływie bieżącego okresu ubezpie
czenia - zaktualizowany wykaz znajdujących się w jego 
posiadaniu statków powietrznych. jlł oznaczeniem prZY 
każdym z nich ,aktualnej wartości ubezpieczeniowej · (su
my ub~zpieczenia) ustalonej w sposób określony w § 5. 

3. W umowie ubezpi€czenia zawartej przez osobę 

fizyczną lub · jednostkę gospodarki nie uspołecwionej 
ciągłość odpowiedzialności PZU zosta je zachowana przez 
opłacenie składki ubezpieczeniowe] za następny okres 
ubezpieczenia przed upływem bieżącego okresu. Mimo 
upływu bieżącego okresu ' ubezpieczenia . umowa ubezpie
czenia nie wygasa. jeś.!j skladka ubezpieczeniowa opła
cona zostala najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie bie- ' 
żącego okresu, ubezpieczenia,· ' Jednak.że rIo dnia na stęp- · 
nego . po dniu opłacenia składki, za s:zkody powsta łe 

w t ym okresie PZU odpowiada na warunkach dotyc h
czas obowiązującej umowy. nawet . wted y. gdy wraz 
z, opłac eniem skłĘldki zmienione ' zostały I warunki umo
wy ubezpieczenia, 

§ 10. .1. W ramach umowy ubezpieczenia ża wa-rtej 
, z jedn ostką gospodarki llsp'Olecznion~j , ubezpiecze~iem 

objęte są również statki powietrzne nab yte przez ubez
pieczającego w ciągu okresu ubezpieczenia. pod wa~' 

runkiem zawiadomienia o tym PZU najpóżniej w ciągu 
dwóch m if'si ęcy od daty n ć1 bycia r zaplć1cenia uzupełnia
ją.cej . s ~.!.a <iki za okres od daty nabycia statku do końca . 
bi eżącego 'okresu ubezpieczenia. ' i<. 

.. 

2. Umowa ube.zpieczenia wygasa w razie przejścia 

wla"ności . ubezpieczonego statku po wietrznego na inną 

osobę lub · wycofania statku na stale z eksploatacJi. 

3. Jezeli w okresie u.bezpieczenia. w którym nastą

pHo wygasn.ięcie umowy ubezpieczenia statku powietrz
nego z przyczyn wymienionych w l:Ist. 2., nie powstała 

w tym stptku szkoda. za \ którą PZU przyznał odszkodo
wanie. ubezpieczającemu · przyslu'gu j~ zwrot części skład

ki ·za nie wykorzystany okres uł?ezpieczenia. ,obliczone.] 
7.3 ,czas od daty otrzymania przez PZU . ząwiadom,iimia 

o zbyciu bądż wycofaniu statku ż eksploatacji do k.oń·ca 
okre~u ubezpieczenia. 

\ 

Obowiązki ubezpieczającego 

~ 11. Do obowiązków ubezpieczającego należy: · 

l) opłarenie skladki ubezpieczeniowej: 

l a) w ciągu ,30 dni od dólty doręczenia mu polisy 
lub obliczenia nal.ezt ej składki ..:.. jeśli ube~pie
czającym jest jednostka y ,.,spoda~ki uspołecznio

nej. 

b) przy zawarciu umowy ubezpi eczeniii za cały okres 
ubezpieczenia z gó'ry - jeśli ubezpIeczającym 
jest osoba ,fizyczna lub je,dnostka gospodarki nie. 
uspołecznionej . 

2) ,poinformowanie PZU , o zruia.oie adresu; jeżeli ubez
pieczający nie ząwiadomił PZU o . zmianie adresu, 
pismo PZU wysłane pqd ostatnim żnanym adresem 
wywiera skutki prawne. 

, ' 

§ 12. 1. Ubezpieczający obowiązany jest ściśle prze
strzegać ogólnie obowiązujących oraz zastrzeżonych iN: 
umowie ubezpieczenia p rzepisów mając'ych na celu z~ 
pobieżenie powstawaniu szkÓd. 

2. vi razie stwierdzenią, że s~koda .powstala wsku- . 
tek nieprzestrzegania . przez ubezpieczającego obOWią

zujących przepisów bądż wskutek t~go. że ubez
piec;zający zezwalał lub dopuszczał do naruszenia tych. 
przepisów - PZU może odmówić odszkod·o wania w części 
lub w '. cąłości. chyba że zapłata całości lub części od~ 
szkodowania · odpowiada w danych okolicznościach za~ 
sadom współżycia społecznego albo interesom gospodar
ki narodowej. 

ł 13. 1. ,W razie powstania · szkody ubezpieczający 
obowiązany j~st : 

. / . 

l) użyć wszelkich dostępnych ~ środków 'w celu je} 
zmniejszenia oraz , niedopuszczenia do jej rozszerze
nia .. 

2) starać się o ustalenie sprawcy i świadków szkody 
oraz · o protokola rne ustalenie istotnych okoliczności 
powstańia szkody. ' 

3) jeśli szkoda powstała w wyniku kradzieży lub ra" 
bunku -;- o fakcie kradzieży lub rabunku zawia
domić ni€zwłocznie MiliCję Obywatel~ką. 

4) jeśli szkoda powstała w wyniku' wypadku lotnicze-
" go - zawiadomić o wypadku właściwy organ Inspek

toratu Kontroli Cywilne j Statków Powietrznych. Mi
licję Obywatelską i prokuraturę oraz przeprowadzić 
badania wypadku. wymagane ·przez obowiązujące 

przepisy prawa lotniczego. 
5) nie~włocznie zawiadomić o . szkodzie PZU. najpóź

niej w ciągu 3 dni od powstania szkody lub otrzy
Jllania wiadomości o jej powstaniu . . 

6) zezwolić PZU na dokonanie , czynności mających na 
celu ustalenie 6'koliczności powstania szkody,jej 
rodzaju lub rozmiam. jak również udzielić PZU 
potrzebnych- w· tym celu wyjaśnień oraz przedsta

' wić niezbę.;lne dowody. 
1) sporządzić na własny koszt dokładne obliczenie po

niesionych ' strat (rachunek szkody). 

2. W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego ' 

któregokolwiek z ' obowiązków wymienionych w ust. l, 
PZU może odmówić odszkodowania w części lub całości, 

,jeżeli niedopełnienie obowiązków miaN> wpływ na usta
lenie okoliczności powstania szkody albo jej rozmiarlf 
bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania. 

Ustalenie wysokości szkody 
• 

odszkodowania 

§ 14. 1. Za wysokość szkody w ubezpieczonym 
,tatku przyjmuje się: '"'j. 

l) w umowach ubezpieczenia zawartych przez jednostki _ 
gospodarki 'uspołecznionej: 
a) w razie utraty statku bez możliwości jego od~ 

zyskania oraz w razie zakwa·lifikowania statku 
do kasacji w związku z powsla/4 szkodą ,- w 
trybie określonym w przepisach dotyczących 

rozporządzania statkami powietrznymi używany

mi w lotnictwie cywtinym - ' wśłrtość ·statku III 

dniu szkody, ustaloną w protokole zakwalifiko
wania statku do kasacji. 

. b) · w pozostałych przypadkach - wartość kosztów 
naprawy. fransportu. demontażu i montażu zgodnie 
z rzeczywistymi kosztami usunięcia szkody. po-
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, twierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalku
lacją, zleceniową poszkodowanego, który szkod~ 
usunął siłami własnymi, 

2) w umowach ubezpieczenia ' zawartych przez osob·~ 
' fizyczną lub jednostkę gospodarki nie uspołecznio
nej ~ wartość kosztów zakupu tego samego rodza
ju i typu statku albo wartość Kosztów 'naprawy, 
transportu, demontażu i ' montażu, po potrąceniu 
procentowo określonego stopnia faktyczneg,o zuży

cia do dnia szkody w granicach wartości ubezpie, 
czeniowej statku zadeklarowanej do ubezpieczenia; 
wartośt tych kosztów pow inna być udokumentowana 
rachunkiem ' zakupu ,!ub ' rachunkiem ną.prawy albo 
określona przez rzeczoznawcę według cen stosowa
nych przez jednostki gospodarki uspołecznionej w 
dniu ustalania odszkodowania, ' 

2. WysokośĆ', szkody ustalona według, kosztów re
montu lub naprawy nie może' przekroczyć rzeczywiste j 
wartości stiltku. 

§ 15. I. Odszkodowanie ustala . się w kwocie od
powiadającej wysokości szkody (§ 14), ~ uwzględnie

niem nastt; pujących post a nowień.: 

l) od kwoty szkody ustalonej dla statku zakwalifiko
wanego do kasacji potrąca się wartość pozostałości:' 
które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, 

2) do kwoty szkody dolicza się poniesione przez ubez
pieczającego i udokumentowane koszty: 

a) ratunku. który miał na celu zmniejszenie strat 
łub niedopuszczenie do ich zwiększenia i był 
uzasa(l niony okolicznOŚCIami danej szkody, 

b) transportu sta-tku z miejsca wypadku do miejsca 
napra wy', 

e) usunięcia wraku statku z miejsca wypadku. 

2. Odszkodowilnie wynikające z umowy ubezpiecze
lJi~ zawartej przez osobę fizyczną lub jednostkę gospo
darki nie uspołecznionej ustala , się w granicach zade
klarowanej przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia. 

, § 16. 'iN razie zbiegu odpowiedzialności PZU , wy
nikającej z umowy ubezpieczenia: 

l) z ubezpieczeniem ustawowym - odszkodowanie wy
płaca się z ubezpieczenia ustawowego, 

2) z innym ubezpieczeniem umownym - odszkodowa
nie wypłaca się z ' ubezpieczeniil ko rzystniejszego dla 
ubezpieczającego . 

Wypł!!tą odszkodowanIa 

§ 17. PZU wypłaca od'lzkodbwanie w terminie 30 
dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chy~ 

, ba że : 

l) ubezpieczający 'nie złożył PZU w ci ągu 14 dni ~d' 
daty zawiadomienia o szkodzie rachunku strat i in~ 
nych dokumentow uzasadniających roszczenia; w ra
zie późniejszego ,złożenia tych dokumentów odszko~ 
'dowanie jest wypłacane w terminie , 14 dni po ich; 
dostarczeni u, 

2) wyjaśnienie w te rmi nie 3G-dniowym okoliczności ko-' 
niecznych do ustalenia odpowiedzialnbŚci PZU albo 
wysokości ods~koclo""ania okazało się niemożliwe; 

w takim przypadku odszkodoWanie powinno być 

wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych 
okoliczno~c(, z tym że bezsporną CZt;ŚĆ ' odszkodo
wania PZU wypłćka w ter:n inie 30 dni' odotrzyma- " 
liia zawiadomienia o szkodzie. 

,UprawnienIa , PZU_ RoszczenIa regresowe , 

§ 18. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania PZU może 
dochodzić roszczeń , od osoby odpowiedzialnej za, szkodę 
do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenia 
regresowe). Jeżeli PZU ' pokrył tylko część szkody, ubez
pieczającemu prz ysługuje co de pozostałej części pierw
szens two zaspokojenia przed ruszczeniami PZU. 

2. Nie , przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczające
go przeciwko osobom, za które ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we wspó ln ym 
gospodarstwie domowym, 

-3. Ubezpieczający obowiązany jest . udzielić PZU 
wszelkiej pomocy przy dochodze'niu ', roszcze,ń, o których 
;nowa w ust. 1, dostarczając IDformacji .oraz dokumen-. 
ty niezbęd ne do skutecznego dochodzenia roszcżeń. 

4. Jeże li ubezpieczający bez zgody PZU zrzekł się 

ros'lczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za. 
:;zkodę lub je / ograniczył, PZU może odmówić odszko
dowania lub je zmniejszyć. Jezeli 'zrzeczenie si~ lub 
ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie 
odszkodowania, PZU moi,e ządar. od ;Jbezpieczająceg,o 

' zwrotu c a łości lub części wypłaconego odszkodowania. 

,Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie 

§ 19. 1. Jeżeli ubezpieczający nie zgadza się z usta
leniami jednostki orgi'lnizacyjnej PZt] co do odmowy 
zaspokojenia roszczenia al bo co do wysokości odszkodo
wania, może w terminie 30 dni od otrzymania zawiado
mienia w tej -sprawie zgłosić na piśmie ządanie ponow
nego rozpatrzenia sprawy przez bezpośrednIO nadrzęd

ną jednostkę organ izacyjną PZU. 

(2. PZU jest obowiązany poinformować ~bezpieczają

cego o terminie wymienionym w ust. 1 ora z wskazać 

jednostk(~ organiziJcy jną, do której może być wniesione 
żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy. W razie niedo
pełnien'i a tego obowiązku, przewidzi an y w ust. 1 te rmin 
nie ~iegnie. . 

3. Nadrzędna jednostka organizacyjna jest pbowią

zana ' rozpatrzyć sprawę i zawiadomtć o wyniku ubez
pieczającego w termi nie 30 dni od otrzymania jego 
wniosku. 

§' 20. 1. Ubezpieczający może dochodzić roszczeiIia ' 
na drodze sądowej bez zachowania trybu. o którym mo, 
Wd w § 19, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 ,dni 
od dn ia z910szenia roszczenia do PZU. ' 

2. Jeżeli ubezpiecza jący jest jed nostką gospodarki 
l!spolecznionej podlegającą państwowemu _ , arbitrażowi 
gospodat'czemu, może doc:hodzić roszczenia w drodze pos
tępowania arbitrażowego nie wcześniej n~ż porozpa
trzeniu roszczenia ' przez jednostkę organizacyjną PZU 
bezpośrednio nadrzędną, chyba że ' nie został przez nią; 
zachowany termin określony , w § 19 ust. 3. 

Postanowienia końcowe 

§ , 21. W porozu~ i enill z ubezpieczającym ' 'rIo l lmowy 
vbezpi eczenia moqą hyć wprowadzone postariowienia 
dodatkowe luh orJ~ienne od 'ust a lon ych w bgóln'ych wa
l unkach ubezpi eczenia : Poslanow lenia te nie mogą byĆi 
sr1izeczne z bezwzględnie obowiązującymi " przepisami 
prawa. 

J 
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OGÓLNE vVARlJNKI UBEZPIECZENIA STATKOW ZEGLUGI SRODLĄOOWEJ 00 USZKODZEr'J (CASCO) 

Postanowienia ogólne . 

§ 1. Pilństwowy Zakład UI)ezpietzeń (PZU) zawie ra 
z jednostk ą y ospodarki u.spo łecznionej, z osobą fiz yczną 

lub jed nostki} gospodarki ni e usp ołecznior..ej, zwaną 

dalej "ubt'zpi eczającym", umowę ubezpieczenia statków 
żeg ! ugi Ś l ód ląd oweJ od uszkodze Il. 

Zakres ubezpJecŻenla. 

§ 2. ·1".'iJmowa . ube<::pieczenia obejmuje ubezpie
czenie : 

1) statków żeglugi śródląaowej, 'za które uwa ża siq 
stanow i ące własność lub znajdujące się w posiada
niu ubezpleczaJącego obiekty pl.ywa jqce z włusnym 

n aPf;dem . mecha nicznym lub bez ' n apt~du. używane 

na srócł l ćjdowych drogach wodnych do prze wozu 
osób, zWIerząt. towa , ów i poczty, do robó t tech· 
niczn ych ' i pomocniczych, do uprawiania rybołów

stwa. spo rtu i tur ystyki 'bądź uzywane jako za k ład 

k ą piel owy , koszar ka, świetlica lub przystań pływa· 

jąca, 

2) mienia osobisteg o członków załóg pł ywających znaF 
dU3ąceg o si ę na ubezpieczonym statku, za które 
uw aża si ę od zi eż, obuwie, poś ciel, bie liznę poście· 
lową oraz inne przedmioty osobistego uż ytku. 

2. Umową ubezpieczenia ob j ęte są również znaj
dujące się na sta tku przedmi oty za li czane do in wentarza 
itatku oraz c z<-;ś c i zapasowe urządzeń sta tku. 

3. Sta tki. które na podstawie odrębn ych przepisów 
podleg aja obo'v'iiązkowi wpisu do rejestru administra
. cyjnego pIlIskich st a tków żeglugi śród l ąd owej al bo reje
.tracji we Włć1~ciwe j organizacj i t urystycznej lub spor
towej mogą by ć ob j ęt e ubezpi eczeniem, jeż e li zostały 

wpisane do , rejestru lub zare jestrowane. 

4. Sta tki i znajd ujące si ę na nich mienie, o którym 
mowa w us t 1 pkt 2 i w ust. 2, objęte są ubezpiecze 
niem , w czasie ' pł ywania na śródlądowych drogach wodo 
nych PRL oraz na wodach morskich, j eże li statek---ó 
_godnie z wpisem lub rejestracją - dopuszczony jest 
do żeglugi na tych wodach, a ponadto 110dczas postoju 
w portach, · przystaniach, zimowiskach, warsztatach na. 
prawczych, stoczniach remontowych, dokach i w innych' 
JDiejscach postoju (przechowywania). 

t 3. 1. PZU odpowiada za szkody. powstałe wskutek: 

~l) zderzeńia sią . statku z innym statkiem, 
/ 

2) zatonięcia, 

') ognia. piorunu, wybuchu, huraganu i sztormu, 

1&> najechania statku na mi~liznę, budowlę wodną, 
przeszkody podwodne lub nadwodne, 

.) upadku pojazdu powietrznego, 

'i działania lodu lub KI y lodawej, 

7) kradzieLY z włamaniem i rabunku przedmiotów za
liczon ycn do inw entarza statku oraz mienia osobis
tego członków załogi pływającej statku, 

8) kradziezy sta tku, 
, 

9) inney o zdarzenia spowodowanego ' przez osoby trze
cie. z wyją tki em osób, którym ubezpieczający po
wierż y! obsługę lub n ", dzór statku, oraz osób, z któr y
mi u bezpieczaj ący pozostaje we wspólnym gospo
dars twie domowym lub za które ponosi odpowie
dzial ność. 

2. Za szkody ·spowodowane przez: 

l) ogień ' - uważa się szkody powstałe w wyniku dzia
łania ognra, który przedostał się poza pal enisko lub 
powstał bez pal eniska i rozszerzył się o własnej sile. 

2) wy buch - u waża si ę szkody powstałe w wyniku 
gwałt ownej zmiany stanu równowagi układu z jedno
czesn ym wyzwoleniem się gazów, pyłów ·Iub pa ry, 
wywoła n e ich wła ściwością rożprzestrzeniania się~ 
W od ni esie niu do n aczyń ciśni eniowych ' -j innych 
tego rodzaj u zbiorników warunkiem uznania szkody 
za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych 
naczyń ·i zbio rników uległy rozdarciu w takich roz
mia rach. i ż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub 
cieczy , nt\sta,pilo nagle wyrównanie ciśnień. Z. · spo
wodowane wybuchem uważa się również szkody po
wstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu 
zbi o rnika lub aparatu próżniowego ciśnieniem ze.. 
wm;t rzny m, 

3) huragan - uważa się szkody powstałe w wynikli 
działa nia wi i'ltru o - prędkości nie mniejszej nit 
24,5 'm/s, -k tórego dzialn.n ie wyrządza masowe szkodYI 
pojed yncze szkody. Lrważ a się za spowodowane prze • 
huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie 

stwierd zono dzi a łani e huraganu, 

4) sztorm - uważa się szkody powstałe w wyniku 
działania wi atru o prędkości nie mni ejszej nii 
6 stopni w skali 8eauforta, 

5) upadek pojazdu powietrznego uważa się szkody 
powstałe wskute k ka tastrofy bądż przymusowego 
lądowania samolotu s ilnikowego, bezs'ilnikowego' lub 
innego obiektu lataj ącego, a także spowodowane 
upadkiem ich części lub przewożonego ładunku. 

§ 4. W przypadku szkód powstałych wskutek zda
rzeń, o których mowa w § 3, PZU pokrywa dodatkowo 
poniesione przez ubezpieczającego i uc,iokumentowane 
koszty: 

1) ratunku ubezpieczonego statku L mienia, mające n. 
celu zmniejszęnie strat lub niedopuszczenie do ich 
zwiększenia, 

2) podniesienia j usunięcia wraku ubezpieczonego 
statku, 

3) . awarii wspólnej przypadajqcej naub~zpieczony 
stalek. 
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f 5. PZU nie odpowiada za szkody: 

1) nie przekraczające: 

I 

II) 5.000 zł - w odniesieniu .do statków należących 

do jednostek gospodarki uspołecznionej. 

h) 1.000 zł - w odniesieniu do statków należących 

do jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób 
fiżycznych oraz mienfa osobistego członków załóg 
pływaiących. 

2) powstałe w silnikach spalinowych lub wybuchowych. 
spowodowane przez wybuchy związane z ich nor
malną pracą lub przez wybuchy spowodowane nor
mainym ciśnieniem z~wartych w nich gazów, 

3t powstałe w materiałach ·pędnych. 

4) polegające na zaborze mienia z nie zabezpieczonego 
pomieszczenia; pomieszczenie UWćłża się za zćłbez

pieczone jeżeli nie ma ono otw.orów umożliwia
jąCYCh wydostanie przedmiotów bez wiamania. a 
drzwi prowadzące do tego pomieszt:zerria są zamknię
te co najmniej na jeden zamek zapadkowy lub kłódkę 
zapadkową. 

5) w mieniu ,?sobistym członków załóg pływających, 

polegające na zniszczeniu. uszkodzeniu lub utracie 
pieniędzy i innych środków płatniczych. biżuterii. ' 
papierów wartościowych. dokumentów i wszelkiego 
rodzaju zbiorów. . 

6) powstałe wskutek działań . wojennych. 

7) wyrządzone przez zakład naprawczy w związku z 
konserwacjl\ -I naprawą statku. chyba że szkoda po
wstałel wskutek ognia lub wybuchu albo podczas 
ni ezbędnych prób techniczpych po dokonaniu na
prawy, 

8) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego albo 
osobę· la którą ubezpieczający ponosi odpowiedzial

. ność lub która poz€lstaje z ubezpieczającym we wspól~ 
nym gospodarstwie domowym. 

9) wy rządzone wskutek rażącego niedbalstwa os6b. 
o których mowa w pkt · 8. chyba że zaplata odszko
dowania odpowiada w danych okolicznościach za
sadom wc;p6łżycia społecznegg albo interesom gos
. podarki narodowej. 

lYartość ubezpieczeniowa 

§ 6. 1. Wartość ubezpieczeniową (sumę ubezpiecze
Dia) stanowi: 

1) w odniesieniu do statków znajdujących się w posia
daniu jednostek gospodarki uspolecznionej - . war
tość początkowa (brutto) statku żeglugi śródlądowej, 
wynikająca z ewidencji księgowej. . 

2) w odniesieniu do statków znajdujących się w posia
daniu osób fiz:ycznych i jednostek gospodarki nie 
uspołecznionej ....:.. wartość rzeczywista statku 'Żeglugi 

śródlądowej wed1ug kosztów zakupu lub wytworze
nia po potrąceniu zużycia. 

.3) w ubezpieczeniu mienia osobistego członków załóg 

pływających - kwota 30.000 zł na jedną osobę. 

2. Dla każd<>go statku ubezpieczający określa odręb
ną wartoś~ ubezpieczeniową (sumę ubezpieczenia) w wy
lIokości odpowiadającej łącznej sumie wartości określo
nych w . usi. t. 

Umowa ubezpieczE'nia 

§ 7. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera si'ę na pod
o stawie wniosku ubezpieczającego. 

2. Wniosek pOWlnlen zawi.erać następujące dane 
niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia : 

l} nazwę (nazwisko i imię) i adres ' ubezpieczającego, 
2). dane określające tożsamość ubf:'zpieczonego sta.tku~ 

J:odzaj. nólzwę, klasę. numer rejestracyjny. przezna
czenie oraz liczbę członków załogi. 

3) port macierzysty lub przystań statku. 
4) wartość ubezpieczeniową ustaloną w sposób okreś-

lony, w § 6. . 
5) ókres ubezpieczenia. 

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych 
określonych w ust. 2 albo został sporządzon'y wadliwie 
lub niezgodnie z warunkami ubezpiecze nia, ubezpiecza
jący jest obowiązany ' na wezwanie PZU uzupełnić lub 
sporządzić nowy wniosek. w terminie 14 dni od . daty 
otrzy~ania pisma PZU. 

4. Ubezpieczający obowiązany jest udz i elić PZU 
odpowiedzi na pytania zamieszczone w formul arzu wnios
ku lub skiero~vane do nieg.o w innej formie o raz pod ać 
PZU wszystkie znane mu okoliczności, które są istotne 
do oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpowi edzi'ti lności 

oraz mają wpływ na wysokość składki. Jeżeli , PZU za
warł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubez
pieczającego na poszczególne pytania. pominie te okolicz
nościuważa się za nieistotne. 

§ 8. l'. PZU potwie.rclza 7.awarde ' ~Imowy ubezpie
czenia dokumentem ubezpieczenia (polisą). PZU obowią

zany jest pIzes!ać ubezpieczającemu polisę w ciągu 
1 miesiąca od daty otrzymania wniosku zawi erającego 

wszystkie dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpie
czenia: 

2. Jeżeli polisa zawi e ra postanowienia. które odbie
gają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonego 

przez niego wniosku fub od ogólnych warunków ubezpie
czenia. • . PZU jest obowiązany zwrócić ubezpIeczającemu 

. na to uwagę na piśmie przy dmęczeniu polisy, wyzna:
I!:zając 14-dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu . W razie 
tliewykonania tego obowiązku przez PZU. 'zmi any doko
nane na niekorzyść ube,zjli·eczającego są nieważne . 
W braku sprzeciwu ze strony ubezpieczającego uw C! ża 

się. że. umQwa doszła do skutku zgodnie z treścIą polisy 
następnego dnia P9 upływie wyznaczonego te rminu de 
złożenia sprzeciwu. 

§ 9. 1. Odpo.wiedzialność PZU rozpoczyna si ę od 
następnego dnia po złozeniu wniosku. z zastrzeżeniem 
ust. 2. chyba że we wnio:,ku oznaczono pÓźniejszy termin 
początku odpowiedzialnośc i. 

2. W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawiera
nych przez osobę fizyczną lub jednostkę gospodarki nie 
uspołecznionej odpowiedzialność PZU rozpoczyna się ' od 
dnia następnego po opłaceniu składki. 

3. Za dzień zg.loszenia wniosku uważa się: 

l} przy zgIoszeniu list8m poleconym - datę nadania 
ristu według datownika poc7towego. 

2}' przy zgło.szeniu listem zwykłym - dzień o'trzyma
nia . wniosku przez PZl'. · 

§ 10. 1. Okres ubezpieczenia liczy się od rozpoczę
cia odpowiedzialności PZU i tlWC! jeden rok. chyba 'Że 
Uln" wę ubezpieczf:nia Zdwarto na okres krótszy (ubezpie
czeni'eR:rótkoterminowef . .. 
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, 2 . . Umowę ubezpieczenia zawartą" przez jp-dnostkę 

gospodal'ki uspołecznionej -przed łuza się automatycznie 
na r,,,stępn y okres roczni. jeżeli żadna 'le ' ·stron nie wy
powiedziała jej lish'm poleconym . najpóżniej na dwa 
miesiące przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 
Prz'y przedłużeniu ' ubezpie,czenia na następny okres. 
ubezpieczający · obowiązany jest podać PZU - najpój;niej 
w ciągu 50 dni po upływ.ie bieżącego okresu ubezpie, 

_czenia - zaktu a lizowany wykaz znajdujących się w jego 
posif'rlaniu statków żeglugi śródlądowej z oznaczeniem 
przy kazdym z nich aktualnej wartości ubezpieczeniowej 
ustainnej w sposób- okre510ny w § 6. . 

3. W umowie ubezpieczenia zawartej przez osobę 

fizyczną lub jednostkę gospodarki nie uspołecznionej 

ciąg/ust odpowiedzialności PZU zostaje zachowana przez 
opłaCenie składki ubezpieczeniowej za następny okres 
ubezpieczenia przed· upływem bieżącego okresu. Mimo 
upływu bieżącego okresu ubezpieczenia umowa ubezpie
czenia nie wygasa. jeżeli składka' ubezpieczeniowa opła-

cona zos tn/a n a jpóźniej w ciągu 30 dni po upływie bie-
7.ącego ok resu ubezpieczenia. Jednakże do dnia następ

nego po 'dniu opłacenia składki za szkody powstałe 
w . tym, okresie PZU odpowiada na warunkach dotychczas 
zawartej umowy nawet wtedy. ' gdy wraz z opłaceni em 
składki zmienione zostały warunki umowy ubezpieczenia. 

§ 11. 1. W ramach umowy ubezpiecze nia zawartej 
z jednostką gospodarki uspołecznionej ube '?pieczeniem 
objęle są również st i:1 tki nabyte przez ubezpieczającego 

w ciągu ok resu ubezpieczenia. pod warunkiem zawia
domienia o tym PZU najpóźni~.i w ciągu dwóch iniesi~.cy 
od daty nabycia i zapłacenia uZupełniającej składki za 
okres od daty nabycia statku do końca bieżącego okresu 
ubezpieczenia. 

2. Umowa ubezpieczenia wygasa w razie przejścia 
własnoścI ubezpieczonego statkll żeglugi śródlądowej na 
.inl1ą osob(;. wycofania na stale z ekspl oatacji lub skreś- ' 

lenia z rejestru statków i.eglugi 5Tódl.ądowej. 

3. JezeJi w okresie ubezpieczenia .. w którym nastą
piło wyga s llJ(;cie lImowy .u bezpieczeniR statku żeglugi 
śródlądowe j z przyczyn wymi e nionych w ust. 2. nie po
wstała w_ tyli} st iltku szkod a , za którą PZU przyzna l od
szkodowanie . ubezpie'czającemu p rzysługuje zwrot cz~śd 
składki za nie wykotzyst?my okresuł)ezpieczenia obli
czonej za ,zas od ' daty otrzymania p rzez PZU zilwiado

"mieniR' o zhvciu bądźwycOt~ niti 'z eksplontacji lub sk r eś
leniu z rejestru do korl ca ok resu ubezpieczenia . Zwrot 
składki ni e przysługuje . jeżeli. umowa ubezpieczenia zo
stała zawil rtEl nR okres k rótszy od jednego. roku (ubeż
pieczenie krótkoter minowe). 

ObowiązkI uhezpieczajacego 

§ 12. ' Do obf'lwiązków uh?zpieczEljącego n a leży~ 

1) oj.Jla( rW ie sklddki ubezplE'czehiowej : 

al w ciągu 30 · dni od daty doręczr~ nia d okumentu 
ubf'z pi, cze nia (polis y) lub . obliczeni a należnej 

skłildki - jeżeli ub '.:! zpieczającym jest jedno,; tka 
gospodarki uspołecznionej. . 

b) przy za\Varciu lImowy ub~zpieczenia za cały o!GCS 

u.bezpieczeQia z góry - jeżeli ' ubezpieczającym 
je~t osoba fizyczna lub jednQ,stka gospodarki nie 
uspołecznione j. . 

. 2) poinformowanie PZU o zmianie adresu; jeżeli ubęz- : 

pieczający nie zawiadomił PZU o zmianie adre"iu, 
.pismo PZU wysłane pod ostatnim znanym adresem 
wywiera skutki prawne. 

ł 13. 1. Ubezpieczający obowiązany . jest śc1śle 
pl'zestrzegać ogólnie obowiązujących oraz zastrzeżonych 

w umowie ubezpieczenia przepisów mających na celu 
zapobieżenie powstawaniu szkód. 

2. W razie stwierdzenia. że szkoda powstała wskutek 
nieprzestrzegania przez ubezpieczającego obowiązujących ~ 

przeplsow bądź wskutek tego. ze ubezpieczający 

zezwalał lub dopuszczał do ' naruszania tych przepisów
PZU moźe odmówić odszkodowania w części lub w ca
łość!. chyba że zapłata cal.ości lub części odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach zasadom współży~ 
cia społecznego albo interesom' gospodarki narodowej. 

/ . 
§ 14. 1. W razie ' powstania szkody ubezpieczający 

obowiązany jest: 

1) uzyć wszelkich dostępnych środków w celu jej 
zmniejszenia lub niedopuszczenia do jeJ. rozszerzenia, 

2) dokonać zapisu dotyczącego daty i okoliczności po
wstania szkody oraz rodzaju i rozmiarów szkody 
w dzienniku pokladcwym statku lub dokumencie 
podróży bądź. w dzienniku przystani. jeśli obowiązek 
takiego zapisu wynika z przepisów cgólnych. 

3) starać się o ustalenie sprawcy i świadków szkody 
oraz o protokolarne ilstalenie istotnych okoliczności 

pO,wstania szkody. 
4) zawiadomić o szkodzie właściwy organ administracji 

żeglugowej. a w razie szkody powstałej w wynik-tt 
kradziezy. rabunku lUb kradzieży z włamaniem

również Mili>.ję Obywatelską. 

S) niezwłocznie zawiadomić o szkodzie PZU. naj'póź-

.. niej w ciągu 3 dni od powstania szkody lub otrzy-
mania wiadomości o- je\j powstą.niu. . 

6) zezwolić PZU na dokonanie czynności mających na 
celu ustalenie okoliczności powstania szkody. jej ro
dzaju lub rozmiaru. jak również udzielIć PZU potrzeb
nych w tym cęlu wyjaśnień oraz przedstawić nie .. 
zbędne dowody. 

7) . sporządzić na własny koszt dokłaclne obliczenie po
niesionych strat (rachunek szkody) . 

2. W razie ni edopeinienia przez ubezpieczającego 

któregokolwiek i obowiązków wymienionych w ust 1. 
PZU może odmówić orJszkodowaniR w części · lub w ca 
łości. jeżeli nierJopełnieni e obowiązków miało wpł y w 

na ustalenie okoliczności powstania szk0c1y albo jej roz~ 

miaru badż też ona ustalenie wysokości odszkodowania. 

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania ' 

§ 15. t. Za w ys(')k ość szkody w ubezpieczonym 
statku przy jmuje SI l;. 

1) w umowach ubezpiecze nia zawartych przez jednostki 
gosporlarki u s poleczn i onej: 

a} w razie utraty statku hez możliwości jego odzys
kani a oraz w razie zakwalifikowania statku do 
kasacji w zwią~ku z powstałą szkodą - wartość 

statku w dniu , szkody 'Jedług ewidencji księgo

weJ z uwzgl0dnienif'm lllnorzenia • . 
\ b)w pozostałych przypadkach - wartość kosztów 

naprawy .statku i niezbędnych kosztów transportu. 
zgodnie z I:.t:eczywistymikusztami usunisci~ szko-' 
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dYl potwierdzonych .rachunkiem wykonawcy lub 
kalkulaćją .,.J:leceniową poszkodowanego, -który 
szkodę usuri~ł siłami własnymi, 

2) w umowach ubezpieczenia zawartych przez osoby 
. fizyczne lub jednostki gospodarki' nie uspołecznio
nej - wartość Kosztów zakupu tego sąmego rodzaju 
i typu statku aloo wartość kosztów naprawy i trans
portu. po polJ-ąceniu procentowo określonego stopnia 
faktycznego zl1żyda statku do dnia szkody. Wartość 
tych koszt6w 'powinna ,być udokumentowana rachun
kiem zak,upu lub rachunkiem naprawy albo określo
na 'przez rzeczoznawcę według cen stosowanych w 
dniu ustalenia odszkodowania., 

3) w mieniu osobistym. członków załóg pływających -
wartość odpowiadającą 7()O/o wartości nabycia przed
miotu ustalonej wed'ług cen stosowanych przez jed-. 
'nosiki gospodarki uspołecznionej, z wyłą<:zeniem cen 
komisowych. . 

2. WysokośĆ' szkody ustalona według kosztów re
montu lub naprawy nie ' może przekroczyć rzecżywistej 
wartości statku. 

Uprawnienia PZU. Roszczenia regresowe 

§ 19. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania PZU m6fe 
d~chodzić roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę 
do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenia 
regresowe). Jeżeli PZU pokrył tylko część szkody, ubez
pieczającemu 'przysługuje co do pozostałej CZęSCl pierw-
szeństwo zaspokojenia przed toszczeniami PZU. ' 

2. Nie .przechodzą na · PZU roszczenia ubezpieczają
cego prze~iwko osobom, za które ubezpiec.zający ponosi 
odpowiedzialność lub z którymJ pozostaje we 'wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić PZU 
wszelkiej -pomocy p rzy dochodzeniu roszc~eń, o. których 
mowa w ·ust. I, dostarczając informacji oraz d ok Jm.ent y 
niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń. 

4: Jeżeli ubezpieczający bez ' zgody PZU żrzekł się 
roszczenia przeciwko osobi-e trzeciej odpowIedzialnej za 
szkodę IUQ je ograniczył. pZU może admówić od~zkodo
wania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się .lub ogra,ni
czenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszko-

. § 16. 1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpo- dowania, ,PZU może żądać od ubezpieczającego zwrotu 
wjadającej wysokości szkody, z zastrzeżeniem ust. 2. _ całości h.ib części I wyplac<;mego odszkodowania. 
:l uwzględnieniem następujących postanowień: 

l} od kwoty szk~dy ustalonej dla statku zakwalifiko
wanego do kasacji potrąca się wartość pozostałości. 

któr'e ' mogą być przeznaczone do dalszego użytku. 

, 2} do kwoty ' szkody dolicza się poniesione przez ubez
pieczającego i udokumentowane koszty wymienione 
w § 4. 

2. OdsZ1todowanie wynikające z umowy ubezpiecze
nia zawartej pnez osobę fizyczną, lub jednostkęgospo
dark.i nie uspołecznionej llstaJa się w granicach zadekła
Jowanej przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia. 

_ § 17. W razie zbiegu odpowiedzialności PZU wyni
kającej z umowy ubezpieczenia: 

l} z ube~pieczeniem ustawowym - odszkodowanie wy
płaca się z ubezpieczenia ustawowego, 

2) z innym ubezpieczeniem ' umownym - odszkodowa
nie wypłaca się z ubezpieczenia korzystniejszego dla 
ubezpieczającego. 

Wypłata odszkodowania 

§ 18. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 
" 30 dni od daty otrzymania żawiadomienia o szkodzie. 
chybaże'1 ' " 

li ubezpieczający . nie złożył PZU w ciągu 14 dni od 
' datyzawiadomienia o szkodzie rachunku strat i in
nych dOkumentów uzasćldniających roszczenie; w ra
zie póżniejszego złożenia tych dokumentów odszko,
dowanie jest wypłacar!e w terminie 14 dni po ich do
star.czeniu, 

2) wyjaśnienie w terminie 3D-dniowym okoliczności 

'koniecznych do l1sŁaJenia odpOWIedzialności PZU 
albo, wysokości odszklJdowania okazało się niemożli

we; w takim przypadku odszkodowanie powinno być . 

wyplaconew ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych 
oKoli("znośd, z tym że bezsporną część odszkodowa
nia PZU wyplaca w ternlinie 30 dni od otrzymania 
za wiadomienia o Szkbdżie . . 

Dochodz~nie . roszczeń o ooszkorlowanJe 

§ 20.1. Jeżeli ubezpieczaJący nie zgadza się ,z usta
leniami jednostkI organizacyjnej PZU co do odmowy za
spokojenia roszczenia ,albo co .do wysokości odszkodo
wania; może wt~rmiDle 30 dni od otrzymania zawiaćło
mienia w tej sprawie zgłosić na piśmie żądanie ponow- ' 
nego rozpatrzenia sprawy przez bezpośrednie nadrzędną 

jednostkę organizacyjną PZU. • 

2. PZU jest obowi1fzdBY poinformować ubezpieczają
cego o terminie wymienionym w ust. l Oraz wskazać 
jednostkę organizacyjną. do której może by.ć wniesi'one 
żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy. W razieniedo
pełnienia tego obowiązku przewidziany w ust. 1 termin 
nie biegnie. 

, 
3. Nadrzędna jednostka organizacyjna jest obowią

zana rozpatrzyć 'sprawę i zawiadomić o wyniku ubezpie
czającego W terminie 30 dni od otrzymania jego wniosk~. 

§ 21. 1. Ubezpieczający może dochodzić roszczenia 
na drodze' sądowej bez zachowania trybu, o którym mowa 
w § 20, jednak nje wcześniej niż po upływie 30 dni od 
dnia zgłoszenia roszczenia do PZU. 

2. Jeżeli ubezpieczającym jest jednostka gospodarki 
uspołecznionej podlegająca pailstwowemu arbitrażowi . 

gospodarczemu, może dochodzić roszćzenia w drodze po
stępowania arbitrażowego nie wcześniej niż po rozpatrze
niu roszczenia przez ' jednostkę organizacyjną PZU bez
pośrednio nadrzędną, chyba że nie został przez nią za
chowany termin określony w § 20 ust. 3. 

Postanowienia końcowe 

§ 22. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy 
ubezpieczenia mogą byĆ' wprowadzone postanowienia do
datkowe ·lub odmienne od ustalonych w ogólnych warun
kach ubezpieczenia. Postanowienia te nie mogą być 
sptzeczne z bezwzględnie ' ob6wiązującymi przepisami 
prawa. 

\ " 
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Załą~znik nr3 

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ STATi6W ŻEGLUGI 
SRÓDLĄDOWEJ OD USZKODZEŃ 

§ 1. '1. Składkę roczną za ubezpiecżenie statków 
powietrznych od uszkodzeń (aerocasco) oraz. ubezpiecze
nie statk-6w zeglugi śródlądoweJ od uszkodzeń (casco) 
oblicZil się od sumy ubezpieczenia według stawek tary
fowych wyrażonych ' w procentach sumy uhezpięczenia. 
Składkę ustala się w pełnych złotych. 

§ 2. Stawki taryfowe za ubezpieczenie statków po- . 
wietrznych oraz statków . żeglugi śródląd'owej od uszko
dzen ustala ' się według następującej tabeli : 

Stawki taryfowe (0/0) 

. rOSObY fi -
jednostl~izyczne, i 

Poz. Rodża] statku gospoda rh jednostki 
2. Jeżeli umowa . ubezpieczenia została zawarta na 

okres krófszy 'od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe), 
składkę za ubezpieczenie oblicza sią według ' tabeli frak- . uspołecz- gospoda! ki , 1.,0; 

cyjnej: / . nionej nie uspo-

l) ubezpieczenie na okres do miesiąca - 200/0 sk.ładkl , lecznionej J 

- Toc;:z:nej, 

2) ubezpieczenie na 
rocznej, 

3) ubezpieCzeni~ na 
rocznej, 

4) ubezpieczenie na 
rocznej, 

5) ubezpieczenie na 
rocznej, 

6) ubezpieczenie na 
rocznej, 

,) ubezpieczenie na 
rocznej, 

8) ubezpieczenie n/l 

~ 
rocznej, 

9) ubezpieczenie na 
składki rocznej. 

,I 

l Statki powietrzne z wlas~ 

okres do 2 miesięcy - 30% składki ąym napędem " .6 

2 Statki powietrzne bez 
okres do 3 miesięcy - 400/0 składki własnego napędu oraz 

modele .lotnie, balony i 

okres do 4 miesięcy -500/0 składki 
latające 3 4 

3 Statki . żeglugi śródlądo-

okres do 5 miesięcy - 60% składki 
wej z siinikiem stałym 

lub doczepianym .1 2 

okres do 6 miesięcy - 10010 skł.adki " Statki żeglugi śródlądo-
wej bez silnika (jachty, 
łodzie, pontony, kajaki, 

, 

okres do 7 miesi,ęcy - 80% składki rowery wodne; deski z 
żaglem oraz bojery) 0,8 1,5 ~ 

okres do 8 miesięcy - 90% składki 
.; 

okres powyżej 8 miesięcy - 100°/. 
§ 3. Przy ubezpieczaniu statków pow.ietrznych 

statkóW żeglugi śródlądowej na czas trwąnia zawodów 
sportowych, sŁawki taryfowe podane w § 2 zwiększa 

się o 200?/o . 
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