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' w 9dniesieniu do funkC'jpnarius~y pożarnictwa pel- . 
niąc.ycb , w niCh sJużoę . óraz członków zakładowych, ' 
pchotniczy:ch i o.b{Jwiązkowych straży pożarnych, 

3) komen,dy wojewóclzlde straży pożarnych - w odille-
s~eniu do: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

funkcjonariuszy pożarnictwa pełniących służbę 

w komendach wujewódzkich str8-ż.vj pożarnych, 
k!)l1Jendacb rejonow.yc;h I straży pożarnYich, I tere
now y.C'b zawodowych strażach pożarnych, 

czł, mkó~ terenow ych ochotniczycb L obowiązko
wych straży pożarny.ch. 

członków . kobiecych . imlodzieżowyc.h drużyn 

ochotniczych straży pożarnych . . 
słuchaczy ' kursów pożarniczych OTaz osób pow o
lan ych na ćwiczenia pożaTnicz-e. 

junaków odbywających zasadniczą służnę wojsko
wą w · oddziałach obrony cywilnej' pnwGllimych 
przy' tych , kom~' ndach. . 

4) komendy szkól pożarnirzych -- w odniesieniu .do 
funkcj onariu!>zy pożarnictwa pełniących w nich' służ- . 
bę, kandy'datów na funkcjonariuszy oraz słuchaczy 
kursów pożarniczych i osób powolanych na ćwicze

nia pożarnicze. jeżeli ' nie zostali ubezpieczeni' w jed
nostkach wymienionych w pkt 1~3. 

. . 
2, Ubezpi~czenie oti€jmuje tylk.o św.iadczenia podSta

wowe. któl e uslcda się w. jednolitej ' w,ysok'Ości sum. ubez
pieczenia' dla wszystkich OSÓD ' ube-zpieczon ych: 

1) 200.000 zl -- na wypadek śmierci; 

2) 400,000 zł - nćl wypadek JOIJf)/~ tm a/ego inwalidztwa. 
, 

3. Podstćlwę ' do ustalenia ogólnej składki za dany " 
okres ubezp iecze Dia stdnowi: 
1~ pr.zy ubezpiecz.eniu członków terenowychochntni

czych straży pożarnych -- liczba. tych straży . według 

stanu na dz,Leń zawierania i wznawiania umowy 
ubezpieczenia. 

2) przy ubezpieczeniu osób podlegają.cych Obowiązko

wi ubezpi'eczenia. innych niż. wymienione w pkt 1 -
l icz.b a· tych osób wedłu~ stanu na dzień zawierania 
i, w.znawiania ' umowy ufje zpieczenia. 

4, Przy umowie ubęzpi eczenia zawartej , na czas niet 
ozn aczony ubezpieczający jest obowiązany podać PZU, 
przed upływem bieżącego 'rocznego okresu .odpowiedzial
ności PZU, liczbę terenowych ' ochotniczych straży p.oiar
nych llib liczbę ul;Jezpieczonych osób. 

5. S.kładka za okres' tibe:zpieczenia (roczny I ub' 
krótszy ) wynosi: 

1) za ubezpieczenie członków terenowych ochotniczych 
straży pożarnych. łączme z człon kami istniejących 
przy tych strażach organizClcji wymienionyCh w ust. 1 
pkt 3 lit. c) - 400 zł od k ażdej terenowej ochot
niczej straży . pożarnej (pez względU na Iitzbę 
członków), 

2) Zfl' ubezpieczenie p0zostałych osób - 170 zł od 
óso.!iy. 

27ft> 

OBWIESZCZENIE PREZESN p AŃ~nVOWFGO ZAKł.ADU UBEZPIECZE~ ' 

z dnia 20 list"opada 19'85 ~ r. 
-" 

w: sprawie og:Jbs-zenlru og.ólnych~ warunków. ubezpieczenia. autocasco I , ta.ryfy składek za to ubezpieczenie; 

t. Na. podstawie art. . 12 lISt. 3 , ustawy, z dnia 
20 września: 1984 r .. Q ube.zg.iec2el1iaclL majj'ltko.wych, i oso
bowych (Dz,. U. Nr 45 •. poz. 242) ogłasza się; , 

o. o'gó lne ' warunki' ubezpieozenia, autooasco!. stanowiące 
załq'cznik nr 1 do' niniejszego obwieszczenia. 

2) taryfę sklade)c za ubezpieczenia' umowne' autocasco, 
stanowi ącą załącżnik ' nr 2' da niniejS'lego obwJesz
czenia. 

zatwierdżone uchwałą nr 33 ' Radl{ Ubezpieczeniowej] z' , 
dnia ·3 pażdżiernika 1985 r. I uchwałą nr 5~ Rady Ubez
pietzeniowej z dnia 7 fistopada- 1985 , r: 

2. Tsac.q moc: 

1) 'ogÓlne warunki ' ubezpi 'eczenia' od us,zkodzeń r po
jazd!)w mechćlr;icznycti (C'as<:o) jed nostek . gos-podarki 
uspołecznionej. zatwie.rdzone· decyzją Ministra ,Fi
nansów z dnia 16 grudnia 1981 r: nr 'GSU/4030-133/81, 

, 
2) ogólne warunki ubezpieczenia od uszkodzeń po

jazdów' samoctioduwych (autuCi:as-co) - jednostek gospo-. 
d lnki nie' uspołecznion-eJ. zatwierdzone decy,zją 
tv1'ini!rt'ra FihanS'Ów z dniił' - 16 grudnia' 198,1. r~ 
m ' «:SU74030l 1311&H ze zmian;amh Ulf:w.ierdzo.nymi. 
decyz itr' Ministra' Finans-'Ów 'lL drriii, 28~ ozemw:!a ,· 1982 r. 
nr Dt-Ml!If4O'3U13u/8'2.' ' i i z dnifl>' 23 ~ g.l'udnia 198,3. r; 

nr DMU/4030-211 /83 oraz unianami zatwierdzonymi' 
uchwałą nr 4 Rady Ubezpieczeniowej z dhia' 31 maja 
1985 r., 

3) taryfa s.kładek za ubezpieczenia od uszkodzeń po
jazdów samochodowych (autocascu) jednostek gospo
darki uspołecznionej. zatwierdzona /decyzją~ Ministra 
Finansów ' z . d,nia 12 ' lh;topada 1B74- r. nr' FR.GSU/ 
/4031-161/74, -

-4) taryfa: składek . za d'obrowolne ubeżpie-czenia związane ' 
z ruchem pojazdów samochodowych. ' zatwierdzona 
decyzją Miniśtra Finansów z dnia 2~ ' grudnia-1983 r. 
nr Drv1U/4031-210/83: ze zmianami zatwieTdzonymi 
uchwałą nr S Rady Ubezpieczeniowej z dnia 3\ maja 
1985 r .• 

z tym że dotychczasowe ogólne warunkj , (pkt ' l i 2') i ta
ryfy skłildek (pkt' 3 i 4) śtosuje się do umów zawartych 
przed wejściem w życie ogólnych warunków i , taryfv, 
wymienionych w ust. .t: - do końca bieżącego - okresu 
uhezpieczenia określonego 'w t'ycti umow Cich. 

3. Ogólne warll:,flki 'uhez.pieczenia i. taryfa. wymie
nione . w, ust. L wchodzą w życie z dniem , l styc'L.llIa 
1986. r. 

Rreze.s Pdnstwoweuo Zal;,lddu UbeLjJlt::u:dl: A\ li'r.!cllll:ski 

• 

/' 
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Załąemik nr l do obwiesloC/.enla 
P:ezesa Państwowego Zakładu Ube~. 
plec:zeń ż dnia 20 Il"sfopada - 1985 r. 
(poź • . 270) 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Ogólne -warunki ubezpieczenia autocasco sto
fluje . się w umowach ubezpieczeni s_ zawieranych przez 
Państwowy Zakład UbezIł!:eczeń. (PZU) z jednostkami 
gospodarki uspołecznionej dtaz nie uspołecznionej i fi· 
zycznymi osobami krajowymi, zwanymi dalej ubezpie
czającymi. 

§ 2. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warun
ków PZU przyjmuje do ubezpiecz~Ria: . 
l) pojazdy z wyposażeniem podlegające rejestracji w 

Polskiej Rzeczypospqlitej Ludowej, stosownie do 
przepisów ustawy :- Prawo o ruchu drogowym, oraz 
motorowery ....;. w zakresie nie objętym ubezpiecze
niem ustawpwym komunikacyjnym autocasco, 

2l inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich sil, 
nikiem zasilanym z własnego żródła energii, 

3) trolejbusy; 
4) tramwaje. 

2. Przez wyposażenie rozumie się sprzęt i urządzenia 
przewidziane do utrzymania i używania pojazdu, a także 
inne wyposażenie służące bezpieczeństwu jazdy oraz za-

- bezpieczeniu pojazdu prz.ed kradzieżą. W odniesieniu do 
jednostek' gospodarki uspołecznionej za wyposażenie _ po
jazdu l,lważa się także sprzęt i urządzenia -niezbędne do 
funkcjonowania pojazdu zgodnie z jego prze~aczeniem. 

§ 3. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy 
ubezpieczenia mogą byĆ' wI?rowadzon,e postanOWienia do
datkowe lub odmienne od ustalonych w .qgólnych wa
runkach, nie pozostające w sprzeczności z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa. , 

§ 4. W sprawach, nie uregulowanych w ogólnxcb 
warunkach mają zastosowan.ie odpowiednie prze.pisy 
Kodeksu cywilnego. 

Zakres ochron.y ubezpieczeniowej. 

§ 5. 1. Ubezpiecźeniem 'objęte są szkody powstałe 

na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Z ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w ra
- zie uszkodzenia, zniszczenia lub utr-aty pojazdu Qraz jego 
wypQSażenia wskutek: 

1) nagłego działania siły mechanicznej w . chwm że

tknięcia pojazdu z przedmiotami lub oś\?bami znajdu
jącymi się poza tym pojazdem, 

2) powodzi,. zatopienia; piorunu, pożaru. wybuchu, gra
dobicia, huraganu, niezależnie od miejsca _ ich po-

: wstania, oraz działania nagłego _ innydh sił przy
rody, jeżeli odszkodowaniel nie przysługuje z ubez- " 
pieczenia ustawowego w tym zakresie, 

, 3) nagłego działania czynnika termicznego lub _chemkz
_nego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 

4) użycia pojazdu bez zgody ]jbezpieczająceg.o albo kra-
. dzieży pojazdu lub jego części, p.od , warunkiem za- _ 

bezpieczenia ich przed kradzieżą w sposób przewi
dziany w konstrUKcji pojazdu, a · motocykla lub mo
toroweru - przez unieruchąmieni& koła. lub . kier()w-

'" nicy, chyba zę pojazd jest pozostawiony w pomiesz-
czeniu zamkniętY!D albo strzeżonym, 

5) ' uszkodzenia poj~zdu przez osoby trzecie, 
6) uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w związku z 

przew.ozem osób, którym ma być udzielona pomoc 
lekarska. 

§ 6. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
l) powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubez

pieczającego lub upoważnionego kierowcę w stanie ' 
nietrzeżwości albo bez odpowiedniego prawa jazdy, 

.2) spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego luli 
. osobę przez niego upowaznioną do kierowania tym 
pojazdem, 

. 3) spowodowane działaniami wojennymi, a także po
wstał e w czasie używanra pojazdu w związku z obo~ 
wiązkowymi świadczeniami na rzecz wpjska, 

4) powstałe - wskutek czynriości wykonywanych przez 
ubezpieczającego (kierowcę pojazdu) lub ' osobę przez 
niego upoważnioną albo przez zakład naprawczy 
podczas ' konserwa·cji i naprawy pojazdu, chyba że 
szkoda powstała wskutek ognia, wybuchu, niezbęd

nychprób ~chnicznych przed lub po dokonaniu na
prawy, jak również wskutek kradzieży pojazdu albo 
jego części, 

5) powstałe podczas jazd ' wyścigowych i konkursowych 
oraz treningów do takich jazd, jak również podczas 
uzycia pojazdu jako rekwizytu, _ 

6) nie przekraczające 20,000 zł w pojazdach jednostek 
gospodarki uspołecwionej, 3.000 zł w pojazdach jed
nostek gospodarki riie -uspołec'ZDionej i osób fizycz
nych oraz 1.000-zł w motocyklach! motorowerach. 

§ .7. 1. Ubezpieczenie może dodatkowo dotyczyć: 
1) szkód powstałych podczas jazd wyścigowych i kon

kursowych . oraz treningów do takich jazd, jak też 

podczas użycia pojazdu jako rekwizytu, 
2) dodatkowej wartości pojazou maksymalnie do śred. 

niej ceny rynkowej pojazdu w dniu zawierania umo
wy ubezpieczenia, 

3) dodatkowego _ wyposażenia pojazdu . . . 
2. Ubezpiecze-nie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,_ nie 

dotyczy pojazdów jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Umowa ubezpieczJmia. 

-§ 8. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpie
czający podaje PZU wszystkie dane, niezbędne do wy
stawienia dokumentu ubezpieczenia i określenia należnej 

składki. Umowę ubezpieczenia z jednostką gospodarki 
uspołecznionej zawiera się na podstawie pisemnegą 
wni?sku złożonego, prze~ ubezpieczającego. 

§ 9. 1. Jeżeli jednostka -gospodarki uspołecznionej 

żobowiązuje się do ubezpieczenia ' wszystkićh pojazdów 
będących w jej posiadaniu w dniu składania· wniosku, 
ubezpiecze-niemoże być zawarte w formie uproszczonej; 

,ubezpieczający dołącza wówczas do wniosku o ubeZpie
czenie wykaz pojazdów, wkt6rym podaje liczbę _ pojazdów 
W każdej pozycji taryfowej, z uwzględnieniem ewidencyj-
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nej wartości początkowej (brutto) ' tych pojazdów z wy
posazeI.1iem~ według stanu , nę . dzień 31 grudnia roku po- ' 
przedzająeęgo bieżący okres\,lp,ezpieczenia. 

2. Przy ubezpieczeniu z'awdrtym VI formie upr'oszczo
nej pojazdy, które ubezpieczający nabył .lub 'otrzymał 

do eksploatacji w czasie t[wania umowy, ubezpieczenia; 
. są ubezpieezone automatycznie bez potrzeby składania 
' wniosków uzupełni.a jących ' i , opła~y dodatkowej składki. 

J . Ubezpieczający , obowiązany jest prowadzić ewi
dencję , (w dowolnej fo rmie) ' wszystkich pojazdów, z 
uwzględnieniem ich wartości (ust. 1), i na żądanie pzV 
udoslt; pniać ją do wglądu. 

, § 10. 1. Umowę ubezpieczenia uważa się za za'wartą 

l! chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubez-
p)epenia. 

; 
2, Okres ' ubezpieczenia trwa jeden r<:)k, chyba że 

umowę ubezpieczenia zawado , na czas krótszy (ubezpie
nenie krQtkoterminowe) . 

3, Urnowa ubezpieczenia ' zawarta na okres jednego 
roku zostaje automatycznie przedłużona na rpk następ- , 

ny, jeżel'i składka za następny , .okres roczny zostanie za
płac~ma pn:ed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 

4. Umowa ubezpieczeniaz"warta z jednostką gospo
darki uspołećznionej zostaje automatycznie przedłużona 
na dalszy okres roczny, jeżeli żadna zestroo · nie wy
powiedziała teJ umowy; wypowiedzeTJie umowy nastę. 
puje na piśmie co najmniej na, tlwa miesiące przed 
upływem bieżącego okresu ,ubezpieczenia. 

5 . • W , razie całkowitego , znisz~zenia lub utraty po
Jazdu, urnowa ubezpiecze nia , w odniesieniu ,do tego po
jazdu wygasa, jeżeli PZU dokonał wypłaty odszkodo
wania. 

§ ,II. Jeżeli nie umówi ono się inaczej. odpowiedzial
, DOŚĆ' PZU rozpoczyna się od dnia następnego po zawar
ciu umowy ubezpieczenia. (lie wcześniej jednak niż po 
zapłaceniu . składki; przy umowie zawartej z jednostkll' 
gospodarki uspolen:nionej odpowiedzialność PZU rozpo
lzyna Się dnia następnego po , zgłosz,eniu wniosku, chyba 
że we wniosku oznaczono póżniejszy początkowy te'rmin 

. ubezpieczenia. ' 

, § 12. 1. Skłauk~ ubez{lieczenlową usŁala się wedłlig 
taryl,y obowiązującej w dniu zawierania umowy ubez-
pieczenia )ub jej przedłuienia~ , 

2. Ubezpi~czający opłaca składkę przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia, chyba że ,w dokumencie '. ubezpie
czenia określono inny termin płatności składki. 

§ 13. W razie zbycia ubezpieczonego pojazdu. prawa 
t obowiązki wy~ikające z umowy ubezpieczenia przecho
dzą na nabywcę, z tym że odpowiedzialność ' PZU trwa 
do kooca okrt:'su ubezpieczenia, za któTy opłacono skład
kę; :eżel, i ubezpieczającym jest jednostka gospodarki 
uspoleczr:tioneJ, odpowiedzialność PZU kończy się z chwi
lą zbycia Pojazdu i nie przysługuje zwrot składki. 

Ustalenie I wypłata odszkodowania. 

§ \4., W razie całkowitego zniszczel"'la pojazdu albo 
gdy nie odzyskano pojazdu utraconego wskutek kradzie
ży lub innych przyczyn okreslonych w ~ 5 ,(szkoda cał
kowita). PZU wypłac'il odszkodow-anie w kwocie równej 
wartości pojazdu w dniu ustalenia przez PZU tego odo, 
nkodowaDia, a w odnieSIeniu do jednostki ' gospodarki 

uspołecznionej w kwccie równej ewidency jr.ej war-
tości początkowej (brutto) pojaz.du (§ 9 ust. 1) . 

§ 15. t'. W razie c'lęśc,iowego uszkodzenia ~JOjazdu, . 
zniszczenia lub utraty jego części (szkod a części o wa),' P.ZU 
wypłaca odszkodowanie, które obejmuje ' koszty naprawy 
pojazdu w zakresie określonym w wypadkowe j ocenie 
technicznej, sporiądzonej przez PZU · bądż na zlecenie 
PZU, z tym że wysokość tego odszkodowania nie moze 
przekraczać wartości pojazdu w dniu ustalenia przez 
PZU odszkodowania. a w odniesieniu do ,jednostki gospo
darki uśpoł0cznionej - ewidencyjnej war tości początku-
wej (brutto) pojazdu. ' 

2., Odszkodowanie obejmuje koszty nap rawy i wy
miany tylko tych q:ęści pojazdu, które zostaly uszko
dzone (utracon'e) wskutek wypadku, chyba że konieczne 
użycie do naprawy zmodernizowanych części 'Iub zespo
Iów wymaga wymiany również części nle uszk.odzonych. 

§ 16, 1. Wartość pojazdu W odniesieniu do pojazdów 
,sprzedawanych w handlu uspQłecznion ym ustala PZU, sto
sując ' ceny pojazdów obowiązujące w dniu llslu!enia od
szkodewania, a w odniesieniu do iMych pojazdów -
przyjmując za podstawę właściwości technic:tne pojazdu~ 

kraj jego produkcji oraz wskażnik cen pojazdów o naj~ 

bardziej zbliżonych parametrach tecMicznych i eksploata
cyjnych.· 

2. Wartość pojazdu stanowi różnicę między. , cenll no
wego pojazdu danej marki i typu wraz z ceną wyposa
żenia dodatkowego w dniu ustalenia odszkodo:wania 
a kwotą amortyzacji wynikaiącą z okresu eksploatacji 
pojazdu, ustaloną według stawek określonych w tabeli 
stawek rocznych odpisów amortyzacyjnych. 

3. Kwotę amortyzacji pojazdu ustala się za każdy 
ukończony miesiąc jego eksploatacji, przyjmując za po
czątek eksploatacji datę 31 grudnia loku produkcji po
jazdu, a jeżeli w pojeździe dokonano ,wymian y nadw'o
zia na fabry,znie nowe I wymiana takiego nadwozia zo
stała udokumentowana ' przez ubezpieczającego. 'Za po
czątek eksploatacji pojazdu przyjmuje się datę 31 grud
nia roku. w ' którym dokonano wymiany nadwozia. 

4. Za pojazd posiadający nadwozie uważa się samo
lhM osobowy, autobus i inny pojazd. w, którym częsć 
ładunkowa (pasażerska) stanowi nierozdzfelną całość' , z 
kabiną kierowcy, np. typu furgon, towos, mikrobus, 
combi, pick-up , 

5. Jeżeli wartość pojazdu ustalona zgodnie z ust. 2 
stanowi mniej niż 300/0 ceny nowego pojazdu . w dniu 
ustalenia odszk"o.dowania, a pojazd jest dopuszczony do 
ruch~, za wartość pojazdu , przyjmuje się 30G/o ceny no
wego po jazd u. 

6. Na zlecenie PZU wartość poja.zdu może być usta
lona indywidualnie ' przez rzeczomawcę, z uwzględnie
niem stanu techmcznego pojazdu w chwili wypadku. 

7. Jeżeli do wymiany zakwalifikowano nadwozie po
jazdu, do ustalenia oflszkodowani.a przyjmuje się cenq 
nowego nadwozia pomniejszoną o kwotę jego amorty
zacjt obliczoną z uwzględnieniem zasad podanych 111 

ust. l--ti 

8. , Jeżeli zawarto umowę ubpzpieczenia w zakresie 
dodatkowej wartości samochodu osobnwego (§ 7 ust. l 
pkt 2). wartość pojazdu . ustalana jest z uwzględnieniem 
tej dodlitkowej wartości, maksymalnie jednak do śred fl iej 
ceny. rynkowej pojaZdu w dnili ustalenia odszkodowania. 

; 
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'.Zasady okreŚione w ust. 1·-8 nie dotyczą po
Jazdów jednostek gospodarki uspołecznionej. 

f 11. 1. W razie szkody cz~ściow.ej koszty naprawy 
t wymiany części pojazdu ustala PZU według cen usług 
i części zamiennych st~sowanych w gospodarce uspołecz
nionej i nie uspołecznionej w dniu ustalenia odszkodo
wania. 

2. Dla· ustalenia wartości zakwalifikowanych da wy
miany części. na które nie ma określonej ceny w złotych, 
przyjmuje się znane ceny w złotych części porównywal
nych innego pojazdu o zbliżonych parametrach technicz
nychi eksploatacyjnych, z uwzględnieniem stosunku cen 
przyrównywalnych pojazdó\v. 

3. Jeżeli ceny części zakwalifikowanych do wymia
ny są określone w walucie obcej, odszkodowanie w zło
tych. usta)a się według bieżącego kursu walut obcych w 
złotychi określonego przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego.' 

~. W razie dokonywania naprawy uszkodzonego PO" 
ludu przez jednostkę gospodarki uspołecznionej we włas
nym warsztacie naprawczym, do ustalenia wysokości od
azkodowanla przyjmuje się koc;zt naprawy według stawek 
óbowiązujących w danej jednostce. 

ł 18. 1. Z ustalonego· odszkodowania w raz.ie szkody 
całkowitej (§ 14) oraz szkody częściowej (§ 15) potrącd 
atę wartość pozostałości. . 

2. · Wartość pozostałośCi pojazdu. tj. nie uszkodzo
nych części i zespołów. ustala się w wysokości 500/0 ich 
ceny z dnia ustalenia odszkodowania, pomniejszonej o 
kwotę arriortyzacji. obliczoną z uwzględnieniem stawek 
określonych w tabeli stawek rocznych odplsów amorty~ 
zacyjnych. 

3. W razie przeniesienia przez ubezpieczającego pra
wa własności pozostałości lla PZU. z ustalonego odszko
dowania nie potrąca się wartości pozostałości. Pozosta
łości te są zbywane jednostkom zajmującym się naprawą 
pojazdów lub skupem ich części. . 

ł 19. 1. Jeżeli nie umawiono się inaczej. z ustalo
nego odszkodowania w razie szkody całkowitej lub częś
ciowej PZU potrąca udział własny ubezpieczającego w 
szkodzie wówczas. gdy: 
l) istnieje odpowiedzialność cywilna ubezpiecza jącego 

za szko<!ę wyrządzoną innym osobom. 
2) szkoda powstała z przyczyn określonych w § 5 ust. 2 

pkt i. 
2. Udział własny w zależności od . rodzaju Po,jazdu 

oraz zakresu ubezpieczenia jest określony w taryfie 
akładek za ubezpieczenia autocasco. 

f 20. 1. Jeżeli ubezpieczający odzyskał skradziony 
lub utracony z innych przyczyn pojazd albo jego część 
po wypłacie odszkodowania, zwraca on Piu otrzymane 
odszkodowanie, a w razie odzyskania pojazdu w stanie 
uazkodzonym - odpowierlnią jego część. 

2. Jeżelf pojazd został odzyskany po wypłacie od
Izkodowania l nabyciu przez ubezpieczającego innego po
jazdu, może on zamiast zwrotu odszkodowania przenieść 
prawo własności odzyskanego pojazdu na PZU. ' 

3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy jednostek gos
podarki uspołecznionej. 

ł 21. Niezależnie od odszkodowania ustalonego we
dług zasad określonych w § 14-20 PZU: 

l) zwraca uzasadnione okolicznościami danego wypad
ku koszty poniesione przez ubezpitlczającego (kie
rowcę pojazdu) w celu zapobieżenia zwiększeniu się 
szkody. . 

2) zwraca niezbędne I uzasadnione koszty transportu 
uszkodzonego pojazdu do najbJiższego od miejsca 
wypadku zakładu naprawczego albo do zakładu na:' 
prawczego w mIeJscu zdmieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego. jak również z zakładu naprawcze
go do innego zakładu specjalistycznego, 

3) pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców ' po
wołanych przez PZU albo za jego zgodą przez ubez
pieczającego w celu ustalenia okoPcznośei lub roz
miaru szkody. 

§ 22. 1. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zawiad0mieniao szkodzie. 

2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wy jaśnie- . 
nie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzial· 
ności PZU albo wysokości odszkqdowania okazało się 
niemożliwe. odszkodowanie wypłaca się w terminie 
14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bez
sporną część odszkodowania PZU wypłaca · w terminiE! 

\ określonym w ust. 1. 

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje. PZV infor
muje ubezpieczającego o tym na . plsmle w terminie, ·
ó którym mowa w ust. 1. wskaz~jąc na okoliczności 
i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty od
szkodowania. 

§ 23. 1. Z chwilą zaplaty odszkodowania • • roszcze
nie ubezpieczającego przeciwko osobie odpowiedzialnej 
za szkodę przechodzi na PZU do wysokości zapłaconego 
odszkodowania. Jeżeli PZU pokrył tylko część szkody, 
ubezpieczającemu przysługuje co do pvzostałej części 
pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczenia-
mi PZU. ' 

2. Nie przechodzą na PZU roszczenia przeciwko: 

l) osobom. z którymi ubezpieczający pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym lub za które po
nosi odpowiedzialność, 

2) pracownikowi ubezpieczającego • .chyba ,że wyrządził 

on szkodę umyślnie albo gdy. szkoda. wynikla w cza
sie uzycia pojazdu bez zgody ubezpieczającego. 

3. W uzasadnionych społecznie i gospodarczo przt
padkach PZU może ograniczyć częściowo roszczenie,: 
c którym mowa w ust. L Nie dotyczy to przypadków, 
gdy szkoda została wyrządzona umyślnie. 

4. Jeżeli ubezpieczający zrzekł się roszczenia o od-o 
szkodowanie do sprawcy szkody lub je ograniczył. PZu. 
może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli 

zrzeczenie się lub ograniczenie rO'izczenia zostąnie ujaw
nione po wypłacie przez PZU odszkodowania. PZU 
przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczającego 

zwrotu calości lub części wypłaconego odszkodowania. 

Postępowanie w razie ·wypadku. 

§ 24. W razie wypadku ubezpieczający (kierowca 
pojazdu) powinien: 

l) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnie
nia bezpi('czeń'itwa ruchu w miejscu wypadku. 

2) zapobiec w miarę illoz!iwości zwiększeniu liifi szkody. 
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3) powiadómić w mię.rę możliwości niezwłocznie ° wy
. pad ku PZU, udzielając niezbędnych informacji i wy
jaśnień, 

4) me dokonywać w uszkodzonym pojeżdzie żadnych 

zmian nie uzasadnionych koniecznością kontynuowa
nia dalszej bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do 
naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin 

plzez przedstawiciela PZU, · chyba że PZU nie prze
prowadził ich w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie luli H dni, jeżeli niezbędne 

. było powołanie rzeczoznawców. ' 

§ 15. O wypadku z ofiarami w ludziach lub kra
·dzieży, rabunku ubezpieczonego pojazdu oraz o szkodzie 
powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszcze
nie, że popełnione.> przestępstwo, jak również -gd Y została 

F 

spowodowana poważna szkoda w mieniu, ubezpieczający 
(kiqowca pojązdu) powinien niezwłocznie zawiadomić 
Milicję Obywatelską. 

§ 26. Ubezpieczający (kierowca pojazdu) zgłaszający 
roszczenie powlDlen przedstawić posiadane dowody do .. 
tyczące wypadku i ułatwić PZU ustalenie okoliczności 
wypadku i rozmiaru szkody, jak również udzielić wszel
kiej pomocy w dochodzeniu przez PZU roszczeń przeciw
ko sprawcy szkody. 

§ 21. Jeżeli . ubezpieczający z winy umyśl~ej nie 
wykonał obowiązków wynikających z postanoWień § 24 
pkt 1, 2 i 4. § 25 oraz § 26 i miało to wpływ na rozmiar 
szkody. PZU może zmniejszyć należne odszkodowanie 
0 . kwotę · nie przekraczającą 100/0 wysokości szkody. nie 
więcej jednak niż o 10.000 zł. 

Tabela stawek rocznych odpisów zU:nortyzacyjnych 

(w procentach) 

Lp. I Rodzaj pojazdu I Pojazd używany do cel6w 

.arobkowych I niezarobkowych 

l Samochody osobowe · i ciężarowo-osobowe. przyczepy ciężarowe o ładowności do li ton or •• 
przyczepy 8pecjalne (w: tym kempingowe) i przyczepy typu rolniczego 17 T 

I Autobusy .oraz Ilrzyczepy autobusowe . 18 8 

5 Samochody ciężarowe: 
, . 

- o ładowności do 2 ton . II 1 
. - o ładownośc.i powyżej 2 -ton lub • urządzeniem samowyładowczym 17 ., 

ł Samochody o napędzie elektrycznym 

5 Samochody specjalne 

6 Ciągn.iki: 

- siodłowe I balastowe 
- inne (z wyjątkiem ' rolniczych) 

~ ., 
Ciągniki rolnicze 

8 Przycze·py (z wyjątkiem wymienionych pod lp. l) oraz naczepy 

9 Motocykle dwukołowe i trzykołowe oraz motorowery 

10 Inne · pojazdy niż wymienione pod lp. 1-9 

12 . , 
1 S 

17 
-, 

10 
12- 8 

lS 5 

20 10 

IS ., 
a , 

Załącznik nr 2 do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. 
(poz. 27.0) , 

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZĘNIA UMOWNB AUTOCASCO 

Postanowienia ogólne I zakres słosowania taryfy •. 

§ 1. Taryfa składek ma zastosowanie do ubezpieczeń , 
umownych w zakresie autocasco zawieranych przez Pań
stwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) z jednostkami gospo
darki uspołecznionej oraz gospodarki . nie uspołecznionej 
I osobami fizycznymi. zwanymi dalej ubezpieczającymi. 

. , 

§ 2, Jeżeli w taryfie nie określono .inaczej, · przy 
umowach ubezpieczeniazawieran.ych n ,a, eza,s krótszy ,?d 
roku składkę oblicza się od składki zai. roczny okres od
powiedzialnościPZU, Stopa składki vi zależności od 
okre·su ubezpieczenia ·wynosi-: 

Okres ubezpieczenia 

do 15 dni 
powyżej 15 dni do 1 miesiąca 
powyżej l miesiąca do 3 miesięcy 
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 
powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy 
pow ' żej 9 miesięcy 

Stopa składki 
w procentach 
akładki rocznej 

15 
20 
4.0 
60 
80 

100 

• 

• 

;' 

/ 

• 
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§ 3. 1. Składkę za' uhezpieczenie. pojazdu nie w'y
miellionego Vi tary.fi~ ustala PZU,plzyjm~jąc za podsta
wę składkę za ubezpieczenie, pojazdu o - najbardziej zbli
żonych paI1imetrach technicznych i eksploatacyjnych 

2. Składkę za ubezpieczenie zawierane ' na zasadach 
odmiennych, niż określono w ogólnych -warunkach ubez
pieczt:'nia, ustala PZU wzal~żności od . wielkości ryzyka 
ubezpieczeniowego. 

UbezpIeczenia autO'casco jednostek gospodarki 
us·połecznioneJ . 

§ 4. 1. Podstawę do obliczenia składki stanowi -PO'
czątkowa warto$ć ewidencyjna pojazdu w dniu 3\ grud·_ 
nia roku poprzedzającego bieżący okres ubezpieczenia, 

. a w nowo powstałej ' jednostce - w dniu utworzenia tej 
jednostki. Stopa składki podstawowej ża ube7-pieczenie 
z rocznym okresem odpowiedzialności PZU Jest określona 
w promilach początkowej wartości ewidencyjnej po-jazdu 
i wynosi: 

-

-

Pozycja 
taryfy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

Rodzaj ' pojazd. 

Samochody osobowe (.ównież o napęd:tie 

el 'ktrycznyoi) ', ' 

Antobu,sy oraz przyczepy alltobl;'snwe 

Autobusy, tramwaje i trolejbusy komuni
kacji miejskiej 

Samochody ciężarowe O ladowności do 
2 ton. samochody ' ciężarowo-osobowe oraz 
mikrojmsy 

~amochody . ciężarowe ' o ładowności ponad 
2 tony, samochody specjalne (z wyjątkiem 
wyrui ,nionych w poz. 6) oraz ciągniki 

Stopa 
składki 

w promifach 
(0' ... ) 

15 

5 

10 

siodlow-e i_ balastuwe 9 

Samochody specjalne szczególnego przezn~
czenia (np. samochody pogoiowia, pożarni
cze., pogrzbowe, polewaczki, śmieciarki, 

il8enizacyjne) oraz samochody ciężarowe 

o napf-dzie elektryczuym ł-

... 
Przy"zepy specjalne ~w tym kempingowe) 
oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 
2 ton 5 

---- --1----------------1-----'--11 

8 Prz)'czepy ciężarowe _ ładowności pooa4i_ 
2 tony oraz naczepy 

.. - --·-11-------------1------1 
9 Cią~nikj (z wYjątkiem wymienionych 

w poz. S) oraz. przyczepy .ty-pu rolniczego 

10 Motocykle i motorowuy I 15 

11 Inne pojazdy niż wymienione w poz. 1-19 I 5 
I ' 

2. W ubezpiecz~niu stosowany jest _ udział własny 

ubezpieczającego w pokryciu szkody, ,który wynosi: 

1) 5000 zł w odniesieniu do motocykli i motorowerów, 

2) 29000 zł w odniesieniu do innych pojazdów. 

Na wniosek ubezpieczającego może być stosowany .. 
zwiększony udział wIosny przy odpowiepnio niższej 

składce. Kwota składki podstawowej usta10na według ' 
2'j!łsad podanych w ust. 1, w zależności od wysokości ' , 
udziału własnego, ulega wówczas obniżeniu ·0: 

Udział wlasny zlotych I w 

I Procent obniżki 
motocykle i pozostałe .. 

.kładki podstawowej 
i motorowery I pqjazdy ,-

10.000 40.000 10 
15.000 60.000 17 
20.000 80.000 22 
25.00Ó 100.000 . 26 

-

- § 5. Do składek określonych w § 4 .stosuje się na
stępujące dodatki, . jeżeli umowa ubezpi~czenia dotyc~yl 

. 1) pojazdów służących do zarobkowego prze-
wozu osób lub towarów- 50°/, -. 

2) pojazdów używanych jako rekwizyty fil-
mowe , 

3) • pojazdów prototypowych używanych do 
jazd próbnych . (testowych) 

4) pojazdów wypożyczanych , osobom , fizycz
nym łub jednostkom gospodarki nie uspo~ 
łec;:nionej 

80°/, 

200°/, 

§ 6. Za włączenie do ubezpieczenia autocasco , ry
zyka udziału w imprezach motorowych (jazdy wyścigowe 
oraz treningi do takich jazd) pobiera się składkę dodaŁ. 

kową do składki podstawowej. obliczonej według zasad 
podapych. w § 4. Stopa skladki dodatkowej w zalez.noścł 

od okresu ubezpieczenia wynosi: 

Stopa składki 

Okres ubezpieczenia 
dodatkowej 

w procelltlłcll 

I .' 
.kładk i podsta'Y0wej 

do 15 dni 100 
powyżej 15 dni do 1 miesiąca 150 
powyżej 1 miesiąca do 2 -JIli"s ięcy 200 
powyżej 2 miesięcy do 1 . roku ' 300 

§ 7. W odniesieniu do jednostek gospodarki uspo
łecznionej których pojazdy podlegają uhezpieczeniu 
ustawowemu środków tr~ołyclt przedsiqbiorstw państwo- . 

wycn od ognia. huraganu. powodzi i mnych zdar-zeń " 
1000owych. ustaloną kwotę składki i§ 4-6) pomniejsza 
się o 5°/ •. 

Ubezpleczellla aU,tocasco osób fizycznych 
ł ledn~rek gospodarki nie uspołeniłlone, 

§ 8. Składka roeroa za ubezp-ieczenie pOjazdów nie 
objętych ubezpieczeniem ustawowym kom'unikacyjnym 
w zakl ęsi e autocasco 1111 'i nosi: 
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1) samochody osobowe: 
-

Składka w złotych 
za ,'samochody produkowane 

Pojemilo~ 
w państwach 

Pozycja , człoOkoWllkich w innych 
, taryfy akokowa silnika 

RWPG pa6stwach 
w cms*) 

i J~gosławii 

przy udziale własnym w złotych 

5000 10000 i 5000 i 10000 

1 do 900- oraz o na-
pędzie elektrycz-
nym 7000 5000 9000 7000 .. .-._------;0---

2 901-1250 10000 8000 12000 lO 000 
- ,- --- ,-

3 1251-1500~*) 14000 12000 17000 15000 -
4 powyżej 1500 20000 18000 '24000 22000 

~ 

-) Dla samochodów z silnikiem rotllcyjnym przyjmuje się 
fakty:czną ,pojemność pomneżoną 'przez dwa. 

**) 'W tym również sam?ch6d "Warszawa". 

2} inne pojazdy niż samochody wosobowe: *) 

,i Składka 
' Pozycja I 

taryfy , 1.łodzaj pojazdu roczna' 
w złotych 

S ' autobusy i przyczepy autobusowe 25000 

6 8a~ochody ciężarowe o ładowności do 
2 ton, samochody ciężarowo-osobowe oraz 
mikrobusy**) 9000 

7 samochody eiężarowe o ladowności ponad 
2 tony oraz ciągniki samochodowe siodłowe 
i balastowe 12000 

8 samochody ;pecjlilne . (pojazdy konstruk- -
cyjnie przeznaczone do innego celu ,niż 

przewóz osób lub ładunków) oraz ,samo-
chody ciężarowe o napędzie elektrycznym 4000 

9 przyczepy ciężarowe: . 
a) o ładowności do 400 kg :oraz jednoosio-

we typu rolniczego i wozy konne dos to-
lowane do ciągnięcia ' p~zez ciągnik 1000 

b) inne przyczepy rolnicze 1200 
, 'c) o ładowności do 2 ton oraz przyczepy 

\ 
specjalne (w tymkemping9we) 1500 

d) o ładowności ponad 2 , tony 2000 

10 ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymie-
nionych w poz; 7) , 3000 

I 11 motocykle oraz wózki inwalidzkie ~ 1500 

12 motorowery 800 

13 inne pojazdy niż wymienione w 'poz. 1-12: 
a) ,kombajny rolnicze 20000 

b) koparki, koparko-spycharki itp. 10000 l -

*) W ubezpieczeniu st"osuje się udzia'l wla:iny w wysokości 
10000 zł. , z wyjątkiem pojazdów określonych w poz,' 11 
i 12 taryfy. gdzie udział własny , wynosi 3 QOO zł . 

.0) Ża mikrobus' uważa się autobus o liczbie miejsc siedl ąc ych 
pd 10 do 15, ' 

3) pojazdy wyścigowe - składka roczna , wynosi 3000/. 
odPowiedniej składki określonej w pkt I I 2. 

§ 9. Za dodalkowe ubezpieczenie w zakresie otniie- , 
nia do 3 '000 11 udział~ własnego ubezpieczającego w po
kryciu szkody w samochodzie osobowym objętym ubez
pieczeniem ustawowym komunikacyjnym autócasco 
składka roczna wynósi: 

}>ozyeja Pojemnoś~ skokowa silnika SklJldka 
taryfy w cm" w złotych 

l do 900 oraz o napędzie elektrycznym 900 

2 901 do 1250 1500 --,,' 
, 3 1251 do 1500*) 2100 -----
4 powyżej 1500 2700 

*) ,W tym również samochód "Wafw.zawa". 

' § 10. Za ubezpiec~enie dodatkowej wartości samo
chodu osobowego. ubezpieczonego w zakresie autocasco .. 

' składka roczna wynosi: ' 

1) 1°/0 ,zadeklarowanej , przez ubezpieczającego dodat
kowej wartości przy ubezpieczeniu samochodów 
produkowanych w państw'ach członkowskich RWPG 
i Jugosławii, -

2) 'J:O/o zadeklarowanej przez ubezpieczającegó dodatko
wej warlości - przy -ubezpieczeniu samochodów pro
dukowanych Vi innych pąństwach. 

§ 11. Za ubezpieczenie dodatkowego wyposażeni~ 

pojazdu składka toczna wynosi 30 złotych od l 000 zl za
deklarowanej przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia. 
W ' ubezpieczeniu stosowany jest udział własny ubezpie
czającego w wysokóści 1()ll/0 wartości szkody. 

§ 12. 1. Za włączenie ryzyka udziału w imprezach 
motorowych (wyścigi. zawody oraz treningi do takich 

\ jazd) do umownego ubezpieczenia autocasco samocho- , 
dów oraz motocykli składka uzależniona jest od okresJ,l . 
ubezpiecżenia. Stopa składki w procentach rocznej skład
kj podstawowej wynosi : 

Procent rocznej 
Okres ubezpieczenia składki 

podstawowej *) 

do 15 dni 100 
powyżej 15 dni do l miesiąca 150 
powyżej l miesiąca do 2 miesięcy 200 

powyżej 2 miesięcy do l roku 300 

*) Zii składkę podstawową pri yjnll.je się składkę roczną za 
ubezpieczenie umowne autocasco oraz składkę za zawar
te umowne ' ubezpieczenia autócasco dotyczące wyposaże
nia doda.tkowego lub zwiększenia wartości pojazdu (be\Zl 
\.<wżględniania , obniżek). 

2. Za dodatkowe umowne ubezpieczenie ryzyka 
: udziału w imprezach rilotorQwych samochodów objętych 
ubeżpieczeni em ustawowym komunikacyjnym vi zakresie 
autocasco składkę ' ustala się według zasad określonych 

,. 

a > 
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w. .ust. 1- od sk·ładk.i roczJ'lej Iza uhezpie.czeni.a ustawowe 
komul)ikacyjne AC ·or,a2. sk.łiillki. za inne· zawarte umowne 
ubezpieczenie autocasco dotyczące ' wYP'.osażenia dodat
kowego lub zwiększenia wartości pojazcf'u . (bez . uwzględ-
niania obniżek) . / 

2: Ubezpieczającemu, który w okr esleo<;t atnich ' 
czterech kolejnych lat trwania umowy ut\ezpie,czerria' auto
casco samoa.ho.du osobowego z rocznym OKresem · odpQ~ 
wiedzialności PZU nie. pobierał odszkodowania z tego 
ubezpieczenia - za' następny roczny okr'es ubezpieczeniil 
przysługuje obniżk<a ' w ' wysokości 30010 składki. 

§ 13. 1. Inwalidom, którzy są 'posiad'a:e-z:ami pojaz- ' 
dów używanych do cel'ów n ieza'ro t;l{uwych , przysługuje 3 .. Obniżek skladki nie stosuje się w ubezpieczeniu 
obniżka w wysokości 50% od składek oKreślonych w dotyczącym włączenia do ' ubezpieczenia autocasco ryz~-
§. 8.-11. - kil imprez Ulotbrowych .. 

2. Za uprawniónych do uzyskani"a obniżki uważ'a' się : 

1) in wa4idów I i 11 g-ru.py, . 
2) inwalidów III grupy ze schorzeniami (uśzkodzeniami) 

kończyn, lttórzy . zgodnie z or.zeczeniem. zakładu s'po
ł E'czn ego sluzby zdrowia, ' upoważnionego ' db . pr.zepro
wadzania badań lekarskich kier.owcó.w i. kandydatów · 

. na 'kierowców; mugą- kierować pojazdami mecha
niczn ymi, 

3') ' inwali <iów, lftórym zost.ał;y: przy.dzielone. p.ojazdy me
ch an irzne pJ'wz . .właściwy or.gali administracJi pań

stwowej , 
4) inwCllidów w.ojenny.ch i. wojskowych,. inwalidów 

czło n k.ów · Z:W.iązku BojownIków ' o Wolność i Demo
k JClCj ę Ol az komba tantów in.w:alidó'w - . niezależnie 
od źród'e ł ·nabycia przez nich pojazdu mechanicznego. 

§' 1:4, l. Ubezpieczającemu, k.tór·w w okresie ostat
nich , d;w.óah; &olejn;y.cru lat. trw.aniilJ umow.y: . ubezpieczenia 
autoca sco samochodu osobowego z .- 1l01lZn;y,m okresem 
odpowiedzialności PZU nie pobierał odszkodowania 
z tego l{bezpieczerria' - ZCI" rras t'ępny' roc'zrry' okres- ubez
pi'eczenfa przysługuje oBniika w wysoltoś'ci 2fYJ/iJ składki. 

4. Jeżeli · u~rawnienie do obniiki skła dki zosta łb 

nabyte w. 'ubezpiec;zeniu ustawowym komunikacy jJl ~m, 
c1 następnie samocpod ze względu na okres jego ' uż y't ko-

. wania zwolniony ' jest z ubezpieczenia ustawowego Ae, 
ubezpięczający zachowuje 'upnawnienie -do obniiki skład

ki w ub-ezpieczeniu umownym autocasco pod warunkiem, 
Żil ' przer w.a w ubezpieczeniu samochodu w zakresie autt)
casco nie była dłuższa niż 12 miesi ęcy . 

5. Jeż.e Li pomiędzy kolejnymi' rocznymi okres.ami 
ubezpieczenia nastą pi/a przerwa ' powyżej 12 miesięcy, 

ubezpieczający traci ' upra'N.nienia do obniżki składki. . 

. § 15. 1. Jeźeli ubezpi E'czającemu , prz ys ługują obniż· 

ki z różnych tytułów, obniżki te oblicza si ę- kolejno. 

2. Łączna kwota obniżek przysługujących z r:óżrLych 

t y.t·u I ów. nie moźe przekJ:uczyć.. ·WOfo .. składki. . 

~. Składkę za' ubezpieczenie jednego pojazdu - go 
uwzględnieniu obniżek ~ zaokrągla się ao 10 zł ' w ten 
spo<;ób, że końcówki do · 5 zł odlicza się, a końców~l 

przekraczające I 5 zł zaok~ągla się w . górę do pe /n ych 
10' zł. 

" 
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OBWIESZCIEr.aE. PREZESA P A~S1IWOWFGO ZAiaAnu UBEZP.IE<UE-& 

z dnia 22 lisoopad.a 1985 r .. 

w · spr.awl:eo· og;łoszenła ' ogólnych w>iłłlUnków, uhez-Diecrenia mienia pd kl:adzieżr z włamaniem Lrabunku praz taryfy 
,skJadek za lp' ubezpieczenie., 

1'. N'a podstawie· alt. 1'2' ust :J< uBtaw.y.· 'z' dnia 
20 w rze<;nlil 1984 r. o ubezpif'czeniarn' nufJjątlnJWJ'ch, i aso
bowych . (Dz. U. Nr 4Ś, ROz. 242) ogłasza się: 

l} o~ ÓJnp. warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży 

z· włamaniem i rabunkU., stanoN.\iące. załącznik nr: 1 
de· niniejszego obwieszczenia, ·' 

' 2)' taryfę SKładek za utiezpieczeni'l'rod' kradzi-e2:'Y' Z' w.ła-. 
ma niem i rabunku. stanowiącą załącznik nr 2 do nj
niejszego oliwieszczenia, 

zatwierdzone ' ud:lwa!ą nr 41 Rad~ Ubezpieczeniow.ej z 
. dnict · 7' listopad a] 1985 r. i uahw.ałą , nr. 1,9 R.ady Ubezpie
czeni owe j z dnia 3 października 1985 r. 

. -
2: Tracą moc: 

1)' ogólhec wćrrunk>i ' ubezpiffozenia od' kradz.ieży z wla· 
m ć!niem i nrb1ir'lkCJ mienia' jednosff.~· gas-P'odarki; uspo
łećzn ionej, zatwie rdżonE' dęcyzją Ministra' Finansów 
z d·nia 5 grudnia 1977 r. nr GSU/4D3.o-117/77,ze zmia
nami zatwierdzon,ymi ilecyzjil. Ministra Finansów' z 
d.nib. 4. ·q .p/w r a l c Hl r. nr DMUI403(J .. l02Y83; . 

2); oy9:Jf.le wd",.nk.i U1Jezpieczenia od· kradzieży z wla-

maniero i rabunku mienia. jednostek gospedarkinie. 
uspolecznione1 zatwierdzone decyzją Ministra ' Firian~ 
sów z dnia 21. grudnia 1978 r. nr GSU/4030-97 /78, ze 
zmianami. zatcwier.dzonymi decyzją Ministra Finansów 
z dnia. 4 czerwca 1'983 r. nr DN1U/4030· 103i83, 

3). taryfy składek za ubezpieczenie od kradzieży z wła
maniem i rabunKli , zatwierdzone decyzją Ministra Fi .. 
nansów z dnia 12 listopada 1-974· r. nr FR .. GSU/4031" 
-157/7'4, ze zmianami zatwierdzonymi decyzjami Mlni
sira F,inansów z dnia 5 grudnia 1977 r. nr GSU/4031-
-rl ·8177-.,.J z dnia 4 €zer·wca 1983 r. nr DMU/40111-
-104/83, 

z· tym że dotychczasowe ogólne waruilki (pkt 1 i 2) i ta .. 
ryfy (pkt 3) stosuje si'ę do 'um6w zawart'ych przed we:jś .. 

. ciem w życie ogólnych warunków i taryfy, . wymienio~ 
nych w ust. 1 - do końca bieżącego ' okr.esu ubezpie
<-zenia okre~lonego w tych umowach. 

3: . Ggalrre warunki utJezpieczEmia· i t-a-ryfa-, wymie
nione w ust. L w.chodzą. w życie 'li dniem l !H'VGznia 
1986 r. . . 

Pne-zes , Pailstwow.ego :aakladu tJbezvieczeń:: A. A'dumski 


