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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 
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Z1tłąr·.mik mr 1 .-do .ebM!resACLlmia 
.HI.e Le~a Palistwow..ąg:o ,ZBkiładułJb.a
,pie.c.ze.Ii l .dnia ,22 ·lis.tąpada '1"98'i T, 
(pOZ. 27!) 

OG0TN-E W,ĄRUNKJ .URP.ZPIE(';7.Fl\!T <\ M.TENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM l RABUNKU 

" 
PoStanowieJiia ogólne. 

' "§ J. 'Państwowy Zakład Ubezpieczeń tpZU) .',zawiera . 
z 'jednostkami gospodarki uspołecznionej 'i fiie uspołecz-

. nionej, zwanymi dalej ubezpieczającymi. umowy ·tlbezpie
czenia,. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

:Zakroes ube2,pieczenia. 

~ .2.1. iltJbe~pieczetiiem m02le ,być objęte następu
)ąoe ,mienie zn:a jdująrre CBi~ \w posiadaniu 'u b.B~piBCZa'Ją- · 
oego: 

2: Got~Mlk..a i ,inne wartości pieniężne. platy.na. złotóA 
srebro i ich związki chemiczne oraz wyroby ' . .z tych me
tali , kamienie szlachetne. ,syntetyczne oraz szlachetne 
substancje, jak . .perJ:,y. burszt~ny" ~OI.ale-- m.og.ą b1"ć ubez
pie.czone . ponadio ,od ,rąbunku ,pndczas J)rzewozenia l~, 
przenoszenia przez ' osoby. k.t6r.e ubezpie.c:zający wy2ą.a

czyI do wykonywania transportu, przy czym każde z 
w'o/-mrenionycn '1N lust. ,1 'mIn .niniejS2.;ym -iustijpie ,r.Kzflk 
stilnowisamoi~tne ubezpieczenie z odrębną podstawą 
oblic~nia składki. 

3. Za szk~ ,UWaża 54: utr-atę lub ubytek ' w.artości 
ube<;pieOZilll€!}e ,mi-enia 'JR 2 nsl. 1) ,z powodu Jego .zaboru, 
~ni&zc~ni-a, \WiZk0dzenia Jub ,gąg.inięcia. - ' 

~) towar,y. surówce, materiały w przewtiie. p6łIabry

ka~y. wyroby ,gotowe. materi ciły pomocmcze i ' opa:. 
kowania. a ponadto zmagazyn o wane 'i nie 't~Łlgre , w I§ <4. \1. 'LJhezpieozone .mreme ,p0WJnnO tZnajdc>wrać si~ 
użytkowaniu : maszyny. aparaty iurzątlzeńia oraz w !!okałao.h t(pnmi'eswzp.ni1lcb) 'nal~ie zabezpieczonych. 
ich ~.bi zz:apasuwe. 1D.aiz~dzia .itp. ,mi p.ni.e v.vane W śoi-anarl1. IsutUaob. podłogach J 'da.c,hachoril7, pi;wnicach 
,dale:j iirodkami" obltotoM'YTIli. tych lokali nie powinno być nic zahezpieozonych ,oh~o-, 

rów. przez , które możliwy byłby dostęp do ubezpieczo-
2) ,ni'ienie (przedmioty) przyjęte od osab I trzecic'h W! ,nego mieni'a 'b-ez 'Włamania . iPomi'es'EC,zenta -:wykomme -w 

celu wykonania 'usługi '(rrąpnrwy, -nmrurrtu. -prZ"0T&bki, całości lub w części . z siatki drucianej lub z inn:y;Ch kon
czyszczenia. farbowariia. prania itp,). ' . strukrji ażurowych • . a także z brezentu, powłok z two-

. 3) mienie przy jęt-e ,od' osób trzecir:h do k0misoweJ' sprze- lZyW sztucznych 'itp. maleria'łów ·(np. budovile pneuma
lyczne.tunel-e "fóllowe, namidty). niesą myażane '- -ż za-

d'a'ż)' prz-ez 'j"edhostld gospnda rki u~pełeclZnionej . . · strźeżeliiem ust. 8 _ za pomieszczenia "lalezyde zabe~- '-

4) ,wy,p.USćY.Mlui.e JUI174dzenie,) placówek handlowych, . pieczone, UbE'zpieczenie obejmuje równiez - z , zastrze-
, 1Isłu.g.o.WHch, Tzemi.eślniczy.ch i produkcyjnych. a tak- ieniem § 7. pkt B ~"-.mumie umieszczone w gablotac.h 
~t' ·biur, ' p r-ac~.wnL 'Yilbi-net&w lekarsk-ich. ,dentl'"st;t($- reklClmowych znajd,uj.Qcych si~ ,p..oza lokalem. 

nych itp. , zakładów zbiorowego żywienia oraz obiek-, 2 1A ' szy-"'1k' .dr . d l 1 l (' . \ któ 
• .\I,' .., la ZWI , o Otca 'u pomle~rzema. w -

tów o char$terze kulturalno· rozrywkowym. sparto- ri}',m .znajduje .sil': ubezpieczone mienie. ,powinny "być w 
wo·tury',t ycznym i inn.ym, . na1eż~ty.m :;tanie techniczny.m oraz tak skonstruowane" 

5) ~otówka , i inne wartości pieniężne (z'a które uwaŻ.3 osadzone i . zamknięte, aby i.ch wyłamanie lub wyważe-
si(~ i{, ajowe I zć1graniczne śroaki :pieńtę'żn-e. -Czeki, nie 'nie 'było możliwe ;trei użycia ,sHy Jub :narz,ędzi. 

, . ,wekf'le f . inne dokumenty zastępujące w _obrocie go- " 6dhvarci:e ·- bez ltrŻi}'cia lP0dTobianych lub "rlapasowa
tówkę, ohiegowe znaczki pocztowe, ':ma'czki skarbo. . JJ'ydh ':k'lucz:y. Jeżeli przeprs1' wewnętrzne 'ubezp:i ecz_ają-
.w.e, "mlH;zk} optat,y ,.p.ds~portowej. bilety komunikacji oeg0nie, 'prze"A'idwją ,bardziej 'skutaczny.ch zamknięć. 
,p'lIblic~f1ej), jak również inne przedmioty wartościo- drzwi ,powinn,y b,yczamknięte co najmniej na dwa różne 
we, a mitinowicie' platyna, złdtoi 5FebTo, 'ich i'lwią:Mci zamki ,zapadkow,eltib dwie różne 'kłódki za.padkowe za-
rherriiC'ZTI E" oraz 'wyroby 'z tych metal'i. ~amFeni'El szla..' w'i e5zone na oddzielnych skoblach. 'Zanikiem zapatlkow'ym 
chetne, s,vlltety.c:zne oraz .szlachetne substancje. jak jest taki zamek, do którego 'kl\lcz ,posiada w łopatce 
Tlp" pE'fły. bl~Tsztyny i korale. więi;ej nij ' jedno żłobienie prostopadłe de trzonu. Drzwi 

oszklone nie mqgą 'byc zaopatrzone wzarriki - zasuwy, 
które .moina otworzyć bez klucza przez -otwór wybity 'W 2. Jeżeli nieumowiono się ina('zej lub jeże:i i.i

riie] 'i'le wdf t, nki 'liie zawiGIająotłmj-enrry;:'hpost.ano~ieri .• , 
mi enie. o którym mowa 'w 'ust. · t. dbjęte jest ubezpie
czeniem w n'iie'jscu dkre'Slon,ymwum-owie ub'ezpte'c-zen'j7:l. 

§, :! u'm:>:2!pieC2l3ni1ł wyląc'itene jest m!fStępll]j~emia
nie : 'inweJ1t8ry: !żywy ' >t>kii!Z Wlszęł«iiaqcrodzalju pojlłZdly 

!'aIDochodowe i ich czę4'di. 'clhy.ba ;że ' 1pOijwzdy Iłe" :frt.anu
Vł.1f1 s.rndki ,Qbwt.ow..e ,ubez.Pi'ec7,a19c~..90 lub ,.mienie ' osób 
lra..ec:ich , przyjęte w celu wykonańia uslugilnaprawy~ 

ju:ze.gludu ,iW . .) ,itIbo prz,y'j~.te zostały do ]{om1sowej sprze
daży. 

'§ '3. 1. PZU odpowiada zasikody tPow5tale wskutek : 

Al) ~~jHł-2Iież:y 'U. .w.łamaniem .(d-okonane,j lub U6ilowan€t). 

2} dukonanego I ub usiłowanego riłbm:tku. 

/ , 

szybie. ' , 

3. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklo-
, ne lokal.u. 'w irltorv-m cznaijduje l>ię - 'u:nezFlie:czone mienie, 
ptJw~y 'być w 'należ~tym 'stEmi-eterlmiC2J1ym. ',w.łaśtli- . 
wie osadzone i zamknięte . :.Glkna, (1SIl'kihme ·drzwi j ,Inne 
zewnętrzne otwory w lokałac\}. na parterze i W lokalach 
~aidu'jitcych'liię na "WIY'Żu:ych Ikl0ndygna.cjach,rlo .któ
ry'clJ ijeSt ' tlustęJ> z rptinmmy.Cln 'pod 'nimi" JubDbok .nioh 
l'wybutiV>wek, (balk:on-e:w, (tarasów l1ub dachów, 'jak ~ró'fł;
li-ież 'wewnętLzne ,otwOl';Y 'na str.:y.chaah li "W. 'piw,;nxCilah 

, {v; 'wY'jąy<'iem -piwnic stnn€lwtących ,częśt handlową ł'okta
'hil). z lI(fórych ',jest 'Pr'leijEcie tlo ,dalszych 1l1llllie:szczeii ,t 

. Itbe;:pieczon ym mieniem. 'po:winn:y ibyć - '1lmmtnaeżenoom 
IJSt. ~ - 'pomImo ma całeij 'lP0Wl e lOzob'n i : zauezpiecxane. 
!łw''iitffiIli <Stalt}l!1l1L l'uchoID-ylIii 1żmu'Zjtmli albo 'oki ptmi "'am! 
zamy kanymi co '1HI:jnuliej ',ha jedell 'iZnmek ~zapadlu>,wy lub 

\ 

'-

> ' 
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kłód .kę zapadkową. · Kra~y, żaluzje okiennice powinny 
być takiej koilstrukcji i tak założone; aby przedostdnie 
lię do . wnętrza nie było możliwe bez uprzedniego .ich' 
uszkodzenia za pomocą narzędzi. . 

4. Jeżeli sztaby, skoble i. zawiasy zewnętrzne nie są 
wmurowane w ścianę, · ~tiszą. być przytwierdzone śru
bami zak lipowa n rmi lub zamocowdQymi winny spo~Ób 
od wewnątrz. 

5. Postanowienia ust. 3, w czeSCl dotyczącej dodatko
wego zabezpieczenia okien, oszklonych drzwi i innych 
zewnętrznych otwor6w, nie stosuje się·: 

1) przy ubezpieczeniu wyłącznie wyposażenia (urządzeń) 
placówki. /' 

2) w odniesieniu do sali konsumpcyjnej zakładu gastro
nomicznego. lub innej podobnej placówki i znajuu
jącycb się tam ur~ądzeń oraz towarów nie stano
wiących zapasu magazynowego; pozostałe tow·ary 
oraz gotówka' powinny być przechowywane w po
mieszczeniu magazynowym, ·którego otwory okienne 
i drzwiowe, łącznie z otworami wewnętrznymi. po
winny być zabezpieczone w sposób określony w 
ust. 2 i 3, 

3) przy ubezpieczeniu. bibli.:JŁek, księgarń, czytelni 
i aptek,-

4) przy ube7pieczeniu środków obrct0wycb jednostek 
prowadzących . produkcję -lub. wyk.onujących lIsh,lgi 
systemem nakła,dczym . - w odniesieniu do mieszkań 
Chałupników. 

5) w obiektnch zaopatrzonych w czynne elektr<miczne 
urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, 

6) bez względu na rodzaj ubezpieczonego mi-enia · -' 
w odniesieniu do 'okien wystawowych i innych 
oszkleń umieszczonych w części · frontowej budynku: 

, 
- a) . w obiektach, dla których w danej miejscowości, 

dzielnicy bądż ulicy . istnieje wydany przez 
iniejscowe władze zakaz zabezpiec:zania· kratami, . 
okiennicami. żaluzjami itp. takich okien ·i oszkleil, 

. b) w obiektach, w których ze względu na ich kon
strukcję, stosowanie krat, żaluzji bądź okIennic 
nie jest technicznie możliwe. 

6. Jeżeli okna wystawowe i irme oszklenia umiesz
czone w części .frontowej budynku nie . są zabezpieczone 
(ust. 5 pkt 6 lit. a) i b), obowiązuje oświetlenie wnętrza 
lokalu· w porze· nocnej. 

7. Lokal z ubezpieczonym mieniem pie może być po- . 
łączony z lokajem nalezącymdo ·innej osoby drzwia
mi. oknem lub ·innymi ot.worami. 

, . 
8. Przy ubezpieczeniu w.yłącznie pojazdów samoooo

dowych stćlnowiących środki obrotowe ubezpieczającego 
luh mienie osób ·trzecich przyjęte plZez ubezpieczającego 

w celu wykonania usługi albo sprz-edaży komisowej za 
. naleiyte zabezpieczenie uważa się,. r6.wrueż pgrodzony 
stałym parkanem, zamknięty i oświetlony w · porze nor.:~ 
.nej teren (parking); pojazdy· te tlie mogą mieć kluczyków . 
przy ·' stacyjkach żapłonowych. a . wszystkie drzwi w po .. 
'azda('h krytych . powinny : być zamknIęte na zamek za· 

. padkuwy· lub za·bezpieczone w · inny . sposÓb • . 

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

9. Klucze doloknlu ' z ubezpieczonym mieniem · po· 
winny być przechowywane w sposób chroniący je przed. 
kradzieżą I dostc;pen, 00 nich osób nie uplawnionycb. 
W razie zagubienia albo żaginięcia kluczy. · ubezpie
czający . po otrzymaniu ~ tym wiadomości, obowiązany, 
jest bez~włoc~nie zmiehJć zamknięcia. 

10. Je.żeli w okresie ubezpieczenia w danej placówce 
wystąpilypqwtarza jące się szkody lub ze względu. na 
potrzeby · bezpieczeństwa ogólnego. PZU może określić 
inne warunki w zakresie wymaganych środków bezpie
czenstwa. 

§ 5. 1. Gotówka l mne wartośCi piemęzne Oraz 
prz~dmioty wartościowe (§ 2 ust. 1 pkt · 5) powinny znaj
dować się w najeżycie zal:ezpieczonym lokalu (§ · 4), a po
nadto powinny być zamknięte w schowku odpowiada ją.
cym wymaganiom technicznym określonym przez Naro
dowy Bank Polski, tj. w skarbcu, w pokoju skarbcowym . 
VI szafach pancernych. w szafach pancernych, w szafach 
stalowych bądż kpseta('h stalowych przymocowanych 
trwale do podłoża lub ściany - w sposób uniemożli- . 

wiający ode~wanie tych schowków lub ich otwarcie . bez 
użycia narzędzi. 

2. W zależności od rodzaju schowka suma ubezpie
czenia gotówki. innych warŁaści . pieniężnych lub przed
miotów wartościow ycn ograniczona jest do kwoty: 

, ; 

, Rodzaj schowka 

l. Kaseta stalowa przy
mo~wana trwałe do 
p.odłoża hlb ściany 

2. Szafą stalowa przymo
Cowana trwale do pod-

Kwota gotówki, iDnychwartoś~ 
. pieniężnych i przedmiotów wartościo

wych 

ubezpieczenie jed
nostek go,!podarki 
nspołecznionej 

500.000 zl 

obezpieczenie .. ied
noatek goępodarki 
nie uspołecznionej 

250.000 zł 

łoża Inb ściany 1.000.000 zł 500.000 zł 

3. S~afa pancerna 20.000.000 zł 

4 • . Pokój .skarbcowy z sza
fami paocernymi 

5. Sklnbiec 

100.000.000 ił 

bez ograniczeń 

5.000.000 zł 

20.000.000 zł 

bez o~raniczeń 

3. W schowku innym niż określony w list. 2, znaj
dującym się w kiosku. gotówka i inne wartości pieniężne 
ubezpieczone są do kwoty 5.000 zł. a gdy w miejsco
wości, w ktÓrej znajduje się kiosk, niema instytucji, 
przyjmującej wpłaty z dziennego utargu albo gdy kiosk 
czynny jest po godzinach przyjmowania wplatprzez te 
instytucje - do kwoty 20.000 zł. 

4 . . Jeżeli kradzieży z włamaniem przedmiotów war
tościowych dokqnano z okna wystawowego w czasie, gdy 
lokal · byłotwprty i ogólnie . . dostępny, suma ilbezpieczenia . 
tych przedmiotów · ogranicza się do kwot· . 

1) 500.000 zł - VI ubezpieczeniu jednostek gosp.odarkl 
usp~łecznionej, . 

2) 100.000 ' zl - w ubezpieczeniu jednostek gospodarki 
nie uspołecznionej • 
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. 5. Gotówka i Inne ,wartości pieniężne oraz przed
miotywartościowe ubezpieczone mogą pyć od rabunku 
podczas transportu (§ 3. ust. 2) w następujący sposób: . 

2.' W ,ubezpieczeniu_ mienia od rabunku podcias prze
noszenia lub przewożenia PZU odp0wiada również za 
szkody w mieniu powstałe w związku ze zdarzeniami, 
które uniemo~liwily osobie wykonującej transport ochro-

Kwota gotÓwki, innych waj'!ości pienięż-
oych lub przedmiotów wartościowych 

Warunki transportu w ubezpieczeniu w ubllzpieczeniu 
jedo'!.stek· go'spo- jedllost ".k ~ospo-
darki /tspolecznio- diuki nie uspo-

ne.i leczuione j 

- i , 
l) bez konwojenta do LOOO.OOO zł do 2;;0.000 zł 

2) z jednym uzbrojonym I 
konwojentem . do 3.000.000 zł i do 1.0no ,OOo zł 

! 

3) z dWOllllI uzbco,ionymi . I 
konwo,jenlami do 10.000.000 zł do 3.000.1.100 zł 

4) z trzema uzbrojonymi ~ 

konwojentami ponad 10.000.000 ,,) do 5.000.000 zł 

I -

przy czym: 

1) tran~port kwot przek r arzających 1.000.000 7.ł powi> 
nien być wykonywany samochodem, w którym niE\ 
m'ogą być równocześnie tr ansportowane inne ł adunki 
lub przewożone postronne osoby fjzyczne, a kierow
ca samochouu rde może pelnić jednocześ nie funkcji 
konwoje nta, 

2) terminy i trasy przewozu wartości pieniężnych w 
~ kwotach przel; racziljących 3.000,000 zł n ależy poda
wać do wiadomości wła';ciwym UJzędom spraw we
wnętrznych lub jednostkom Milic.ji Obywate!s.kie j, 

3) w ubezpieczeniu jednos~(' k gospodarki nie ~społecz.· , 
nionej transport powipien by ć dokonywany na tra
sach określonych w umowie ubezpieczenia ·w yłącz
nie przez ubezpieczającego lub osoby imiennie wy
mi.enione we 'wniosku o ubezpit':'czellie. , mające ukoń
czone 18 lat -tycia. 

§ 6. 1. Za szkody spowodowane przez: 

l) kradzież z włamaniem - uważa si 'ę: 

a) kradzież, w której sprawca dok ona ł lub usiłował 

dokonać zaboru mienia z lokalu po usunięciu 
siłą , zabezpieczenia lub otworzeni u zabezpieqen{a ~ 
podtobionym kluczem lub inny!ll na r zędziem alho 
kluczem oryginalnym, który sprawca 'zc;lobył przez 
kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku, 

h) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który_ 
ukrył się w lokalu przed jego zamkni ęciem. 

2) rabunek ' - uważa się · zabór ubezpieczo.nego mienia: 

a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec 
ubezpieczającego oraz osób li niego zatr·udnionych , 
lub groźbynatychmiastbwego użycia gwałtu albo 
z doprowadzeniem ' do nieprzytomności lub bez
bronności, 

h) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy 
. fizycznej lub groźby doprowadził dó lokalu lub 
schowka objętego ubezpieczeniem 'osotę ' posiada
jącą klm'ze i' zmusi! ją do ' icn ('two rzenia albo 

' iam je olwOJzył kluczami zra-bcwanymi. 

nę pow!erzonego mienia wskutek: , ' 

1) nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby tej osoby, , 

2) ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby, wywołJnego 

niesżczęśliwym wypadkiem; za ni eszczęśliwy wypa
dek llwą.ża się ka'żde zdarzenie działające z zewnątrz 
nagle na ciało ludzkie w taki sposób, że w jego na
stępstwie osoba, ,która uległa wypadkowi, niezależnie ~ 
od s\vo jej woli. ' d oznała uszkodzenia ciała, . rozstroju 
zdrowia lub zmarła, 

3) ,zniszczenia lub uszkodzenia środka lok omocji użyte

go do transportu wskutek katastrofy, pożaru, uderze
nia piorunu lub wybuchu; PZU odpowiada róvvnież 

za szkody bezpośrednie, jakie mogą powstać wskutek 
całkowitego lub czękiowego zniszczenia uoezpieczo
nego mienia, spowodowane działaniem wydarzei1 wy
mienionych w tym punkcie. 

Granice ubezpieczenia_ 

§ 7. PZU nie odpowiada za szkody: 

1) nie przekraczając e 2000 zł, 

2) powstałe wskutek działań wojennych, 

3) w aktach oraz dokumentllch, 

4) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczająceg o, osobę , 

za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność 

lub która pozostaje z ubezpieczaj ącym we wspólnym 
gospodarstwie . ' domowym, albo powstałe wsk utek 
rażącego niedbalstwa tych osób, chyba że wypłata 

odszkodowania za szkodę pow?tałą wskutek rażącego 
niedhalstwa o,Jpowiada w danych okolicznościacn 
zasadom współżycia społecznego albo interesom gos
podarki narodowej, 

5) powstałe po zastosow oniu wobec ubezpieczając;ego 
będącego osobą ' fizyczną s ugestii lub hipnozy w cza
sie, gdy pod jej opieką znajdowało się ubezpieczone 
mienie, albo też powstałe wskutek zatrucia tej osoby, 
oszołomienia jej lub doprowtldzenia do stanu nie~ 
przytomności środkami trującymi lub odurzającymi 
(np. przez alkohol. papierosy itd.) przyjętymi przez 
Ubezpieczającego dobrowolnie, 

6) powstałe po upływie 30 dni ,od chwili zamknięcia 
przez ubezpiecżającego będącego jednostką gospo
darki nie . uspołecznionej loka]u, w którym znajduje 
się ubezpieczone mienie, i nicużywar::a go, chyba że 
lokal był strzeżony co najmniej -od godz. 18 do 6, 

7) powstałe w towarach wskutek kradzieży z 'wloma
niem d okonanej l:ez wejśc ia sprawcy kradzieży do 
lokalu, w którym znajduje się ubezpieczon e mienie 
(np, zabór tllwarów z wystawy lub zaplecza przez 
lozbitą szybę, przez wybity otwór w ścianie, stropie 
itp.), przewyższające '100/0 wartości towarów w dniu' 
szkoCI y - za kaz_de okno lub otwór, 

8) ' powstałe wskutek kradzieży z . włamaniem dokonanej 
z gablot reklamowych znajdujących się poza lokalem 
objętym ' ubezpieczeniem, glif sz1):oda przekraf'za war- o 
tość 25.000 zł albo gdy skradziono platynę, zl.oto, 

- ~ 

~ .". 

, 

-, 

,;; 
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srebro, wyroby z tych meta li. kdmienie szlachetne, 
półszlachetne, syntetyczne. perły. futra szlachetne. 
aparaty fot~raficzne. przyrządy optyczne lub zegarki. 

Sposoby 'ubezpieczenia mienia 
jednostek gospodarki uspołe< wionej. 

§ 8. Jednostka gospodarki uspołecznionej, w zalez
ności od .rodzaju mienia. może je ubezpieczyć: 

1) na sumy slale. 

2) na sumy zmienne. 

3) solidarnie na sumy stałe. 

4) solidiunie na sumy zmienne, 
\ 

5) na pierwsze ryzyko. 

6) na podsta wie obr~tów miesięcznych. 

Ubel.pieqenie na sumy stałe. 

§ 9: 1. Na sumy stałe mogą . być ubezpieczane: 

1) środki obrotowe ' (§ 2 ust 1 pkt 1), 

. 1) mienie przy jęte od osób t rzecich w celu wykonania 
usługi (§ 2 ust. 1 pkt 2). 

3) mienie przyjęte od osób trzecich do komisowej sprze-
daży (§ 2 ust. 1 pkt 3). . 

2. W ubezpiecz.eniu mienia , Q którym mowa w ust. 1, 
przyjmuje się za podstawę ·obliczenia składki: 

1) dla środków obrotowych - maksymalną ich war
tość przewidzianą w okresie ubezpieczenia. w wyso
kości kosztów na bycia lub wytworzenia. 

2) dla mienia przy j ę t ego od osób trzecich w celu wy
konania usługi -- maksym .:t1n·ą wartość te go mienia 
przewirlzirmą w okresie ubezpieczenia. 

3) dla mien(a (przedmiotów) przy jętego do komisow~ j 

sprzedaży '- maksymal.ni'j wa/tość tego mi enia prze
widzianą w okresie ubezpieczenia. zmniejszoną o pro
wizję komisową. 

3. Przy wznawianiu ubezpi eczenia 'na n as tqpny ok res 
ubezpieczający jest obowiązany POc! ilĆ PZU - najpóźniej 

w ciągu 50 dni po upływie OkreSlI· ubezpieczenia - nową 

(zaktllClIizow aną.) podst ilwę obliczenia składki, ustaloną 
według zasad podanyc'h w ust. 2. 

• 
Ubezpieczenie na smny zmienne. 

§ 10. 1. Na sumy zmi enne m09ą być ubezpi eczone; 

1) środki obrotowe (§ 2 ust. l pkt l). 

2) mienie przy j0te do komiso'~ej spr/.eda:?y (§ 2 list 
pkt 3). 

2. W ubezpieczeniu mienia . o którym mowa w liSt. 1. 
przy jmuje się Zi! podstawę obliczen i a · składki: 

1) dla środków obrotowych - maksyma l ną ich war
tość prze widzian ą w okresie ubezpieczenia w "\'V ~ () 
kości kosztów nabycia lub wytworzenia . 

2) dla mie nia (przedmiotów) przyjętego do komisow p.! 
sprzedaży - maksymalną wartość tego mienia p:"ze 
widzianą · w okresie ubezpieczenia. zmniejszollą o 
prowizję komisową. 

3. Na początku pierwszego okresu ubezpieczenia pO ' 
zawarciu urnowy PZU pobiera zaliczkę na poczet składkI 
w wysokości 50b/o składki rocznej obliczonej od zadekla
rowónej podstawy obliczenia . składki (ust. 2). 

4. Ubezpieczający jest obowiązany corocznie. naj
później w ciągu 50 dni po " upływie 'oklesu ubezpieczenia. 
przesłać PZU stany zapasów mienia według kwartałów ' 
za oJcres ubiegły, które to wartości będą stanowić ' pod
stawę do obliczenia składki. ostatecznej. Składkę tę obli- / 
cza śię - według postanowień opowiązącej taryfy skła

dek - od średniej arytmetycznej wartości lemanentów 
kwartalnych (suma wartośCi remanentów podzielona 
przez .4). Za stan zapasów w po!>zczególn)lCh k' ... artalach 
przyjmuje się wartość księgową ubezpi~czonego mien.ia 
z ostatniego dnia danego kwartału. ' 

5. W razie nadesłania przez ' ubezpieczającego stanu 
zapasów (wartości remanentów) po terminie określonym 

w ust. 4. PZU pobiera tytułem kary za zwłokę ~/o od 
składki osta tecznej. 

6. W~nowienie ubezpieczenia na następny okres na- ' 
stępuje hez. składania ,wniosku. Zaliczk ę ntl poczet składki 
za . każdy następny okres ubezpieczenia PZU pobiera .z 
góry w wysokości 50% rocznej składki ostatecznej za 
okres ubiegły . 

Ubezpieczenie solidarne na sumy stałe. 

§ 11. .1. Ubezpieczenie solidarne na' sumy stałe sto
suje się w ubezpieczeniu mienia określonego ' w § 9 
ust. I, znajdującego si ę w róźnych placówkach (rótnych 
miejscach), .dla których rachunkowość prowadzona jest 
c.enlralnie przez ubezpieczającego. Podstawa obliczel;ia 
składki p'owinna odpowiadać ogólnej wartości mienia 
.we wszy stkich pl ćl cówkach, ustalonej według zasild po
danych w § 9 ust. 2 . . 

2. Za placówkę. o której mowa w ust. I, uważa się 
każdy samodzi e lny lokal (skl e p. punkt. usługowy, maga
zyn), i to nawet wówczas. gdy znajdują się one na jednej 
posesji. Ma.gazyny przy sklepach połozoIle na tej samejc 
posesji uważa się łącznie ze sklepem za j edną placówkę , 

nawet jeżeli nie ł ączą się one bezpośrednio z lokalem 
skl epowym. Ruchome punkty sprzedaży (hand el obwoźny) 
nie są placówk ami w rowmieniu ta ryfowym. 

3. Prz y zgłaszaniu do ubezpieczenia śfodk'ów 08ro
towy C'h .. mieni a pIZy jętego w celu w yko nania LIsługi orilz 
mienia przyjętego do k()miso~\'ej sprzedazy ubezpiecza
~ący jest obowiązany dol ąC'ZyĆ' do W:1iosku wykaz pla
cówek objętyCh ubezpieczeniem. z podaniem odno5ni~ 
do każdej placówki: miejsca (ad resu) i przedmiotu ubez-

I pieczenia. ze wskazaniem placówek dozorowanych oraz 
rodzaju nozoru i placówek posiadaj ących elektroniczne 
urządzenia sygna li zacyjno-alćHmowe ora7. rodzaju syg
nali zac ji. 

4. Składkę oblicza się według obowiązującej taryfy 
skłildek - ·Jd przeciętnej sumy otrzyman e j z podzielenia 
oqó lnej podstawy obliczenia składki (ust. 1) przez liczbę 

placówek objc: tych ubezpieczeniem .. Przemnożenie składki 

ob!iczone j od tej przec ir;tn e j sumy przez liczbę placówek 
daje składkę od calej (ogólnej) podstawy obliczenia 
skł adki. 7ni7ki za d ozó r mie ni a bądź za pOSiadanie 
(.lektronicznego urządzenifl sygnalizacyjno-a larmowego 
'ohl ina się od składki, jaka przypada od przeciętnej somy 
ubezpieczenia . 



Monitor Polski' Nr 42 - 565 - Poz. 271 
----~---------------------~--------------------------~----------------

5. ' Przy wznawianiu ubezpieczenia na następny okres 
ubezpieczający j8st obowiązan y podać PZU - n·ajpóźniej 

w ciągu 50 dni po upływie, okresu ubezpieczenia - !lową 
(zaktualizowaną) ogólną podstawę obliczenia składki 

oraz nowy (zaktualizowany) wykaz placówek objętych 
ubezpieczeniem wedhlg stanu na ostatni dzień poprzed 
n'iego okresu ubezpieczenia. Wykaz placówek, o którym 
wyżej mowa, powinien zawierać . dane wymienione w 
ust. 4. 

Ubezpieczenie solidarne na sumy zmienne. 

§ 12. 1. Ueezpieczenie solidarne na sumy zmieńne 

stosuje się dla mienia określonego w § 10 ust. L znaj
dującego się w różnych placówkach (różnych miejscach), . 
dla których rachunkowość prowadzona jest centralnie 
przez ubezpieczającego. [Jodstawa obliczenia składki pu· 
w-inną odpowiadać ogólnej wartości mienia we wszyst
kich placówkilch, ustalon.ej według ' zasad podanych W

o 

§ 10 ust. 2. 

2, Do ubezpieczenia określonego w usL 1 mają od
powiednie zastoso~anie zasildy podane w § 10 ust. 3-6, 
z tymże: 

1) przy zgłaszaniu do ubezpieczenia środków obroto· 
wych lub mienia przyjętego rio komisowej sprzeda-

· ży ubezpieczający obowiązany jest dołączyć do "" 
wniosku w,ykaz placówek objętych solidarnym ubez
pieczeniem, z pbdaniem odnośnie do każdej placówki: 
miejsca (adresu) i przedmiotu ubezpiec'zenia, ze wska
zaniem placówek dozorowanych oraz rodzaju dozoru 
i placpwek posiadających elektroniczne urządzenia 

· sygnalizacyjno-alannowe oraz rodzaju sygnalizacji. 
2) taki sam wykaz pl,aców('k ' - według ich aktualnego 

stanu na ostatni dziell poprzedniego okresu ubezpie
czenia - ubezpieczający obowiązany jest przesłać 
PZU corocznie przy okazji przesyłaniakwartalnyctl 
stanów zapasów mienia , 

3) przy obliczaniu składki ostatecznej uwzględnia się 

liczbę placówek, z odpowiednim zastosowaniem po
stanowień § 11 ust. 2 i 4. 

Ube7.pieczenie na pierwsze ryzyko. 

§ 13. 1. Ubezpieczenie~ na pierwsze ryzyko mogą 
być objęte: . . 

1) urządzenie i wyposażenie biur, sklepów, magazy
nów itp. (§ 2 ust. 1 pkt 4), 

/ 

2) gotówka i inne wartości pieniężne (§ 2 ust. 1 pkt 5). 

· 2. Przy .ubezpieczeniu mienia wymienionego w ust. 1 
podstawę ob liczenia składki podaje ubezpieczający, kie
rując się przewidywaną możliwoscią maksymalnej straty 
wskutek jednego wypadku kradzieży z włamaniem 

albo rabunku. 

3. Urządzenie wyposażenie hill!, sklepów, maga-o 
:zynów, zakładów przemysłowych, warszta,tów, pracowni, 
gabinetów lekarskich, dentystycznych itp., zakładów usłu

. gowych. zakładów zbiorowego żywienia or,!z obiektów 
· 0 charakterze kulturalno-rozrywkowym,' sportowo-tury-
stycznym i innym ubezpieq:a · się w jednej ogólnej sumie 
na pierwsze ryzyko, bez szczegółowego określania przed
miotów zgłoszonych do ubezpieczenia. 

4. Przy wznawianiu ubezpieczenia na następny okres 
t1beżpieczający . obowiązany jest podać PZU - najpóż
niej ,w ciągu 50 dni po upływie okresu ubezpieczenia 

nową (zaktualizowaną) podstawę obliczenia składki. usta
loną według zasad podanych w ust. 2. 

.5. Na podstawie odrębnej umowy urządzenia biu
rowe (łącznie z maszynami biurowymi) i techniczne (np. 
sprzęt budowlany, pomiarowy) przedsiębiorstw, któ
Iych placówki - z uwagi na chćlfakter działalności -
zmieniają często miejsce wykonywanych 'robót, mogą 

być ubezpieczone solidarnie na sumy stałe bez wymie
niania w umowie tych miejsc. W tym przypadku zadekla
lowana podstawa obliczenia składki powinna odpowia
dać ogólnej wartości ' nowej tych przedmiotów znajdu:: , 
jącychsię w zamkniętych lokalach zarówno . w miejscach 
stałych (ba~ach) podanych we wniosku, . jak i w każdora

zowych miejscach wykonywania robót. 

§ 14. 1. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości 

pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych (§ 2 . usL 1 
pkt 5) różnicuje się w zależności od rodzaju ryzyka 
(§ 3 usL 1 i 2), a w ramach ubezpi€czenia od kradzieży 
z włamaniem - ponadto od sposolJU przechowywania 
tego mienia (skarbiec, pCJkój ska~bcowy z szafami pan· 
rernymi. szafa pancerna, szafa stalowa, kaseta stalowa
§ 5 ust. 2). 

2. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości ' pienięż. 
. nych oraz przedmiotów wartościowych od rabunku pod

czas transportu (przenoszenia lub przewożenia) różnicuje 

się w zależności od: 

l) sposobu wykonywania transportu · pod względem 
bezpieczeństwa, . 

2) liczby osób wyznaczonych do transportu, 

. 3) zasięgu terytorialnego prowadzonego transportu, 

4) tego, czy w czasie transportu przewidziany jest 
nocleg. 

3. Gotówka może być ubezpieczona w sposób 
uproszczony na podstawie obrotów ' miesięcznych. przy 
czym: 

1) ochroną ubezpieczeniową o jętil jest gotówka . ube?:
pieczającego' we wszystkich jego placówkach, dla 
których rachunkowość prowadzi ubezpieczający, 

2) ubezpieczeniem poza ryzykarni wymienionymi w § 3 
ust. 2 objęte jest ryzyko rabunku pocl~as wypłat 
oraz koniecznego noclegu na trasie transpOltu, 

3) podstawę ,obliczenia składki przyjmuje się w wyso
kości ogólnej sumy gotówki podejmowan.ej z banków 
w ciągu jednego miesiąca oraz ogólnej sumy gotów
ki pochodzącej z innych bieżących wpływów gotów
kowych ,uzyskiwanych w ciągu jednego miesiąca. 

/ 

Sposoby ubezpieczenia mienia 
jednostek gospodarki nie uspoł.ecz\1ionej. 

§ 15. Jednostka gospodarki nie uspoleczniOl;1ej. w 
zalei.ności od rodzaju mienia, może je ubezpieczyć: 

," 
1) na sumy staje, 
2) na pierwsze ryzyko . 

Ubezpieczenie na sumy stałe. 

§ 16. 1. Na sumy stale mogą być ubezpieczone: 

1) , środki obrotowe (9 2 usL 1 pkt 1), 

2) mienie , przy jęte od osób trzecich w celu wykonania 
usługi (§ 2 ust. I pkt 2). 
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2. Suma ubezpieczeni" powinna ' odpowiadać: 
, ~ ł" •. 

.1) dla środków obrotowych - najwyższej wartości 

mienia przewidziańej w okresie ubezpieczenia, odpo~ 
wiadającej kosztoJ;Il iego ndbycia lub wytworzenia 
(wal tość maksymalna) według cen obqwiązujących 
w dniu zgłoszenia ubezpiecze:nia, ' , , 

2) dla mienia ' prżyjętego od osób trzecich w celu wy
~konania usługi - 'najw yższej , wartości . mienia prze
widzianej w okresie ' ubezp,ieczenii'l (wartość mak s y
'malna) według cen obowiązujących w , dniu , zgłosze

nia ubezpieczenia. 

~, J eżeli , w ciągu okresu uhezpieczEm'ia \ n~stąpi 
zwiększenie flib zmmeJszen ie wartości ubezpieczonego 
mienia ubezpiec~ający powinien zgł osić PZU odpowiednią 
zmian ę sumy uhezpieczenia w -celu wys tawienia nowego 
dok umentu ubezpieczenia i ustalenia składki ubezpiecze- ' 
niowej. 

Ubezpieczenie oa pierwsze ryzyko; 

§ 17. 1. Na pierwsze ryzyko mogą być ubezpie
czone : 

1) urządzenia wyposażenie ,(§ ' 2 ust l , pkt 4), 

2) gotó~~ka I inne wartosci pi eni ężne oraz przedmioty 
wartościowe (§ 2 ust. ' l, pkt 5). 

/ 
2, Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, kieru

Jąc ' 'iię przewidywaną możliwością maksymalnej strąty 
Wskutek jedneqo wypadku kradzieży z włamaniem lub 
rabunku. " I 

3, Urządzenia i wyposażenie ubezpiecza się w j()dneJ 
ogólnej sumie ubezpieczen i~ bez szczeg-ółowego okreś
lania przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia. 

4. Gotówkę i inne wa rt ości pieniężne oraz przed
mioty wartościowe ubezpiecza się na odrębne sumy w 
zale?ności od rodzi;lju ryzyka: kradzieży z wlamar,i ern, 
rabunku czy rabunku podczas transpo.tu, z ' tym że przy 
ubezpieczeniu od kradzieży' z włamaniem odrębne sumy 
ubezpieczeqria ustala się w ' zależności od rodzaju schow
ka (§ 5 ust. 2), w którym te wartości są przechowywane. 

Usta'lenle wysokośd szkody I odszkodowania. 

'~-
§ 18. t. Wysokość szkody w poszczególnych , gru

pach mienia ustala się ' według,; 

1) w odniesieniu do środków obrotowych (§ :2 ust. t 
pkt l) - wysokości kosztów ich zakupu lub wytwo
rzenia wecTług cen z dnia szkody (ceną z dnia szkody 
jest ceria udokumentowana rachunkiem zakapu, kal
kulacją kosztów wytworzeni~ lub stosowana przet 
jednostki gospodarki .uspołecznionej), . 

2) w odniesieniu do przedmiotów. przyjętych od osób 
trzecich w celu wykonania usługi (§ 2 ' ust. l pkt 2) - 
wysokości kosztów ich , zakupu pomniejszonych ,) 
faktyczny stopień zużycia przedmiutów (wartość rze~ 
czywiśta) lub naprawy uszkodzonych przedmi~tó~ 
według cen stosowanych w dniu ustalenia odszkodo
wania - powiększonej o udowodnioną wartość na
kładów ubezpieczającegor 

3) w odniesieniu ·do przedmiotów przyjętych do komi
sowej sprzedaży (§ ,2 ust. l pkt, 3' - w8Jtości ozna- ' 

czonej w dowodzie przyjęcia, ,z potrąceniem prowizji 
komiśowej, 

4) -!tv odriiesieniu do wyposażenia (urządzeń - § 2" ust. 
pkt 4) - wysokości kosztów zakup'u tego samego 
rodzaju i typu nowego urządzenia .albo wysokości 
kosztów napra wy ; wysokość tych kosztów ' powinna 
być udokumentowana rachunkiem , zakupu ' lub ,ra
chunkiem naprawy albo określona według cen sto
sowany!=h przez jednostki gospodarki uspołeczni onej ' 

w dniu ustalenia odszkodowania: z ' tym że w uhez-
pieczeniu jednostek gospodarki nie uspołeczniunej ' 
uwzględnia się stopień faktycźnego zużycia u rzą
dzenia, ' 

5) w odniesieniu do gotówki i innych wartości pie-' 
ni ężnych - ich nominalnej wartoś ci, 

6) w odniesieniu do pla tyny, złota, srebra i ich związ
kówchemicznych cruz wyrobów ' z tych metali. ka
mi eni szl i1(-hetnych, ' syntetycznych oraz szlachetnycti 
su bstanc : tj , pereł, bursztynów, korali itp, - wyso-

, k-ości ko~z t ó w ich zakupu lub wytworzenia Wp.cl/ug 
oDowiązujących w dniu :szkody cen stosowanyLh' 
przez jednostki gospodarki uspołecznionej. 

2. Podstawę ustalenia wysokości szkody; o ' któ rej 
mowa, w ust L stanowi : 

1) rachuńek strat ' sporządzony , przez ubeZpIeczającego ' 
lub 

2) stan faktyczny 'szkody i okoli-czności jej powstania, 
stwierdzone protokolem szkody przez , likwidatora 
PZU na miejscu sLkody, przy współudzial~ ubezpie
czającego . jeżeli wysokość szkody . podana przez 
ubezpiec~ającego w rachunku strat (pkt 1) w istotny 
sposób rÓżni się od ustaleń óokona,nych przez PZU~ 

' . 

§ 19, 1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpo-
wiadaJącej wysokości szkody (§ 18), nie większej jednak , 
od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 
PZU, z tym że wysokość szkody : 

l) zmniejsza się o wartość pozostalości, które .. mogą 
być przeznaczone do dalszego uzytku, przeróbki lub , 
sprzedazy, 

2) w urządzeniach (wyposażeniu), us1alona . według kosz': ' 
tów naprawy, nie może przekroczyć: 
a) wartości . nowej pr:iedmiotu ..:... jeśli ubezpieczają- · 

cym . jest jednostka gospodarki ' uspołecznionej, 
b) wartości rzeczywistej przedmiotu - jeśli ubezpie

czającym jest jeanostka gospodarki nie uspołecz
nionej, 

3) zwiększa się o koszty transportu, 

4,) w środkach obrotowych nie obejmuje marży naliczo
nej przez ubezpieczającego oraz wartości ubytków 
naturalnych w granicach oQ.owiązującycb norm. 

2. Górną granicę, odpowiedzialności PZU , za ubezpie~ 
czone 'mienie stanowi - z zastrzeżeniem § 20 - suma 
ubezpieczenia (podstawa obłic~enia składki) podana VI 

dokumencie, ubezpieczenia' (polisie), z tym że suma \lbez
pieczenia podana dla określonej grupy mienia (poszf'te
gólnej pozycji polisy) stanowi górną granicę odpowie
dzialności PZU w odniesieniu do mienia ujętęgo w tej 
pozycji. ' . 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do mienia ubez
pieczonego na sumy zmienne oraz na podstawie ohlotÓw 
miesi.ęc~n ycb. . 

l' 
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ł 20. ' Jeżeli w zawartym przez Jeditostkę go~p(jdarki , sporną część odszkodowania wynikającą z przedstawio

nie uspQłecznionej ubezpie(:zeniu, ' środków . obrotowych nych dokumentów. 
i pr'zedmiotów przyjętych 'od osób trzecich w celu wyko·, 
nania usługi suma ubezpieczenia grupy mienia dotknię- § 25. I. Jeżeli ubezpieczający uprawniony do otrzy-
tego szkodą ' jest nizsza od war1 ,ści rzeczywistej tego . mania odszkodow-ania nie zgadza się l ustaleniami w/aś- , 
mienia na dzień szkody, ustalonej według zasad określo- ciwej jednostki orgnnizacyjnej PZU co do odmowy zaspu- .. _ 

· nych w § 16 ust. 2, odszkodowanie, o którym mowa kojenia roszczenia albo · co do ,wysokości . odsZkodowania 
w§ 19, wypłaca się w takiej proporcji, w jakiej suma . ~ub świadczenia, może w terminie 30 dni od otrzymania 
ubezpieczenia pozostaje - do rzeczywistej wartości mienia zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie żądanie 

w dniu ,szkody. ponownego rozpatrzenia sprawy ' przez bezpośrednio nad-

§ 21. Niezależnie od odszkodowania, 
mowa w § 19, PZU zwraca udokumentowane 
pieczającego : 

o którym 
przez ubez-

.n koszty poniesione w celu zmniejszenia ~zkody, ' 
2) koszty wymiany zniszczonych lub koszty naprawy 

uszkodzonYCh schowków na gotówkę i zabezpieczeń 

łokalu, łą1:zniez kosztami usunięcia ' uszkodzeń ścian, 
stropów, dachów, okien i drzwi. 

§ 22. 1. Ustalenie stanu faktycznego . i okolicznośd 
powstania szkody PZU ' przeprowadza protokólarnie z 
udziałem ubezpieczającego, z którym powinien uzgodnić 
datę każdej czynności likwidacyjnej wymagającej badań 
W. mfejscu szkody. / 

2. Przyjmuje się, że likwidacja szkody z ustaleniem 
stanu faktycznego szkody i okoliczności jej powstania 
nas,tąpiła z udziałem ubezpieczającego, jeśli ' w cżynnoś
ciach likwidacyjnych brała udział osoba ' podpisująca Vi 
imieniu ubezpieczającego protokół szkooy. 

Roszczenia regresowe. 

. § 23. 1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie 
ubezpieczającego przeciwko osobie odpowiedzialnej za 
szkodę przechodzi. z mocy prawa na PZU do wysokości 
wypłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU pokrył tylko 
część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozo
stałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed ' roszcze
niapli PZU. 

2. Nie przechodzi na PZU roszczenie ubezpieczają
cego przeciwko osobom, za które ponosi on odpowiedział. 
JIlośl: łub z którymi pozosta'je we wspólnym gospodar-
stwie domowym. . . 

3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić ' P~U 

wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń, ~ których 
mowa w ust. . L dostarczając informacji oraz innych do
kumentów ' . niezbędnych do skutecznego doc,hodzenia 
roszczeń. 

Wyplata odszkodowania oraz dochodzenie 
. . roszczeń o odszkodowanie. 

§ 24. 1. Odszkodowanie jest płatne w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania przez 'PZU zawiadomienia o szkodzie, 
pod warunkiem złożenia przez ' ubezpieczającego w ' ciągu 
14 dni od daty tego zawiadomienia rachunku str~t oraz 
innych dokumentów uzasadniających roszczenie. W razie 
późniejszego złożenia , wymienionych , dokumentów" od-
8zkodowanie jeśt plat-ne w ciągjl 14 dni po ich . dostar-

, - czeniu. . .:-
2. Jeżeli dostarczenie przez ubezpieczającego w cią

· gu ' 14 dni od ' daty zawiad.omienia o s'zkodzie wszystkich 
. dokumentów, o których mowa ' w ust. 1, nie jest m o i':Ii w e, 
· PZU obowiązany jest - , na żądanie ubezpieczającego -
wypłacić w terminie 30 dni, przewidzianym w ust. 1, b'ez-

rzędną jednostkę organizacyjną PZU. 

2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest óbo
wiązana poinformować ubezpieczającego uprawnioneg.o 
do . odszkodowariia o terminie . wymienionym w ust. 1 
oraz wskażać nadrzędną jednostkę organizacyjną PZU" 
do której może byE wniesione żądanie ponownego rozpa
trzenia sprawy. W razie niepoinfotmowania przewidzia-
ny w · ust. 1 termin nie biegnie. . 

3. Nadrzędna jednostka organizacyjna jest obowią
zana rozp,atrzyć sprawę i zawiadomić o wyniku ubezpie
czającego uprawnionego do "odszkodowania w ciągu 

30 dm od otrzymania jego- wniosku. 

§26. 1': Jeżeli ubezpieczający jest jednostką ' gos
podarki uspołecznionej · podlegającą państwowemu' 'arbk 
trażowi gospodarczemu, może również dochodzić roszcze· 
llia' w drodze postępowania arbitrażowegp, nie wcześniej 
niż po rozpatrzeniu roszczenia przez nadrzędną jednostkę 
organizacyjn'ą PZU,- chyba że nie został przez nią zacho
wany termin określony w, § 25 ust. 3. 

2. Jeżeli ubezpieczający jest jednostką gospodarki 
nie uspołecznionej lub jednostką . gospodarki uspołecz

nionej nie podlegającą państwowemu arbitrażowi gospo
darczemu, może dochodzić roszczenia na drodze sąrlowej 
bez zachowania trybu, o którym mowa w § 25, jednak 
nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia · zgłoszenia 
roszczenia do ,PZU. 

Obowłą 'lId ubeżple"tzającego. 

§ 27. Do obowiążków ubezpieczającego należy: 

1) podanie do wiadomości PZU/ wszystkich znanych 
sobie okoliczności ; o które PZU zapytywał, przed 
zawarciem umowy, .a jeżeli PZU za'warł umowę ubez
pieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego 

na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uwa-
. ża się za n-ieistotne, I 

2) opłacenie obliczoriej na podstawie obowiązują~el 
taryfy składki ubezpieczeniowej: 
a) jeżeli ubezpiecz'ąjącym jest jednostka gospodarki 

uspołecznionej - w ciągu 30 dni od daty dorę
cżenia · mu polisy IIJb obliczenia należnej składki, 

, b) jeżeli ubezpieczającym jest jednostka gospodarki 
nie uspołecznionej - przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia za cały okres ubezpieczenia z 'góry, 

/' . I ... . . 

3) informowanie PZU o zmiani.e adresu ; jeżeli ubezpie
czający ~ie 'zawiadomił PZU o zmianie adIesu, pismo 

, PZU wysIane pod ostatnim znanym adresem wywiera 
skutki prawne, 

4) przestrzeganie ogólnie- obowiązujących i zas!rze
żonych w .umowie ubezpieczenia warunków zabezpie
czenia mienia przeci. , kradzi.~żą z. włanlaniem , or.az ra- . 
bunkiem, 
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§ 28. 1. W razie . powst,ania szkody llbezpieczdlący 

jest Obowią 'lany użyć wszelkiCh dostępnych mu środkó\y 
w celu zmniejszenia szkody w . ubezpiecz~mym mieniu 
oraz w celu zabezpieczenia · . bezp'0średnio~ zagrożon.ego 

mienia przed szkodą, jak również starat się. w miarę 
mozliyvoś·c.i. o odzyskanie. mienia utr.aconegQ . . . 

2. O pbwstimiu szk.ocly< ubezpieczający jest , obowd"ą; 
zany zawiad0Iuić terenową jednostkę organizacyjną. PZU 
oraz mie jscowe ongany r\.1ilicjr Obyw·atelskJej - przed 
rozpoczęciem sporządzania remanentu ' pęr szko.dzie; 

3. Przed ' rozpoczęciem przez PZl! . czynności likwi
daq jnych uhezpiecza.jący nie pow.ini~m zmieniać stanu 
fakt yczneg.o spowodow anego. wypad:kiem •. ·chyba że _zmia
ny byly" konieczne dla zabezpieczenia mienia. pozostaleg.o, 
po- wypadku. PZU nie mGże powoływać się na ten zakaż, 
jeżeli nie. rozp'oczą! czynności likwictilcyjnych w termi~ 
nie wyznaczonym do sporządzenia. remanentu po szkodzie. 

4. Ubezp~czający jest obowiązany zezwolić PZU na 
dok onanie czynności niezbędnych do ustalenia okolici

. ności powstania szkody i wysokości odszlrodowania, jak 
r.ównież udzielić PZU. potrzebnych w tym celu wyjaśnień 
oraz . przedstawiĆ' dowody, jakich odpowiednio .do s~anu 

. rzeczy można wymagać . . Ubezp'ieczający jesJ:obowiązany 
również sporządzić ·na podstawie posiadany~h materią

łów dowoctowych i na w,łasny koszt oblicze.nie poaiesio
nych strat (rachunek s.trat). 

5. W razie: niedopełnienLa. · przez ubezpie<::zające'go 
k.tór~gokolwiek ' z . obowiązków wymienionych w ust. 1-4, 
orau: § 27 pkt 4. PZU mąże odmówić odszkodo.wania w 
części lub całości. jeżeni nied0p~łnienie;, ohawiąa:ku miało. 
wpływ na ' ustalenie okoliczności powstania szkody albo 
jej rozmia-ru bądź też na ustalenie wysokości odszk'odo
wania, chyba że za·płata odszkodowania odpowi'ada w 
danych okolicznościacła zasadom współżycia społecznego. 

§. 29; Ubezpiecza1ący jest obowiążany , aesta'rczyć ' 
FZU postarrowieni'e o umo~zeniu p0stępowaniar przyg:o.- · 
towawczego lub postępowania karnego w&zc~e!f.(): w. 
sprawie zgłoszonej szko.dy bądź .. odpis prawomocnego 
wyroku. niezwhmznie, p.o ich otrzymaniu. 

§ 30 . . 1. Jeżeli ubezpieczający dowie, się, gdzie 'znaJ
dują się utracone przedmioty (skradzione. zrabo.wane lub 
zaginione). jest .. obewiąza-ny zawia<:Iomić o tym niezwłocz
nie· PZU oraz' poezynić odpowiednie- kro)Qj" w' celu s·twier- " 
dżenia tożsilrnośei" i odzyskania prZedmłlQtów. a~ pT>zede 
wszystkim - zawiaeomić o tym miejs€'owy organ Milicji 
Obywatelskiej / " . . ',. 

. 2. W razie odzyskania utraconych przedmiotów ubez
Rr-eczają:cy jest obow.tązany pI'2yjąt je' z pow,rotem .. 

3: Jeżeli uhezpieczający odzyskał przedmioty w sta
nie' niezmiel1'io~ym, PZU wolrry jest o .. d obowiązf u wy
p-łilty odszkOElowania', a w r'azie gdy ods:zk-odowanie zo
st::a+o wypłacone. ubezpieczający jest- obowią-zany nie
z:włoczrrie zwrór.-i r PZU wyplaeoną ' k>wotę.. 

4. W razie odzyskania przedmiutów w stanie', uszko
uzonym lub niekompletnym, zwro'towi p'od1ega kwota od .. ' 
pewiada j ąG:a wa rfości przedmiotu w dniu. odzyskania·. 

§ 3.1. 1. Odpowi edzialność . PZU rozpoczy'na się .o.d 
nastę-pnego dnia po złożeniu wni osku. chyba że · w~ 
wniosku oznaczono. późniejszy termih pocZątku octp~wie
dzialnC>ści. 

. . 
2. W ·przypadku ubezpiecz.enia zawieranego p.rzez 

jednostkę gospodarki ' nie uspołecznionej dla rozpoczęda 
odpowiedzialności PZU w . terminie WSka7><lnytit w ust. ' 1' 
niezBędne jest również zapłacenie składki. ' 

§ 32. 1. Umowę ubezpieczenia .zawiera się na pod" 
stawie wniosku u"bezpieczającego. · 

2. Wniosek powinien zaw.ierać co rra-Jmniej nastę 
pując-e dane. .niezbędne· do zawarcia· umowy ubezpie .. , 
czenia : 

1) n'azwę i adres ubezpieczającego, 
2) . miejsce ubezpieczenia, . 
3J przedmiot ubezpieczenia, 
4') ./ sposób ubezpieczenia, 
5) . sumę~ ubezpieczenia (po"dstawę obliczeriia składki); 
6) czas ·trwania· uhezpieczenia, 
7) informacię co do rodzaju zabezpieczeń uprawniają-

cych do zniżek taryfowych. • 

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych 
, o:kr,eślonych w ~lSt. 2 albo został sporządzony wadl iwie 
lub niezgodnie z warunk·aini ubezpieczenia, PZU wezwie>' 

. ubezpieczającego ' do uzu.pełnienia bądź sporządzenia 
nowego wniosku w terminie 14 ·dni od daty otrzymaniif 
pisma PZU. . 

4. Ubezpi eczają.cy jest obowiązany udziel'ić PZU od
pow.iedzi na pytania' zamieszczone w formularzu wniośku
lub skierowane do niego w innej formie oraz podać PZU, 
W!izystki-e znane mu ok,oliG:zności, które .są istotne d.o 
oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpo-!Vie,dzialnośd O1'az" 
mają wpływ na wysokość składki. · JeŻnli PZU zawiHł 
umowę ubezp ieczenia- .mimo br.a,ku odpowiedzi ubezpie
czającego na poszczególne . pytania.. pominięte okolicz
rro"ści uważa- się za n-ieJst0tne. 

5. Wniosek p.owinien być . zl.ożony w jednostce orga
nizacyjnej PZU włc1ściwej terenowo dla· obsługi ubez. \ 
pieczenia. 

6: Za dzień zglos'7.enia ·wniosku uwaia ' się: 

1) przy zg.łoszeniu listem poleconym - datę nadani", 
listu wed'ług datownika pocztowego, 

2) puy zgłoszeniu . listem zwykłym - dziel'! otrzyma.pia_ 
wniosku .. przez PZU. 

§. 33: 1. PZU ' potwieTdza zawarcie umowy ubezpie
czenia' dokumimtern ubezpi'eczen'ia' (polIsą)·. którą prze~yła"
ubezpieczającemu w ciągu 1 miesiąca od daty otrzy~ 

mania wniosku ' zawierającego wszystkie dane niezhęd'n-e

do zawarcia , umowy ubezpieczellla. 

2. Jeżeli poJisa . zaw.iera postanowi enia , 1<tóre odbie
gają na niekorzyść ubezpieczając,ego od tr eśc i złożonego 

przez nieg6' wniosku hib od niniejszych ogóln ych warun
ków ubezpieczenia, pZU _ z'wró.d ubezpieczającemu na to 
uwag-ę na . piśmie . pl:zy . ,\ol'ęczaniu po lis y, wyznaq:a-jąc. 
14-dniowy. termin. na . zgJoszenie. sprzeciwu W razie nice
wykonania, teg<'l <'lbowiązk.u p1'ze·z PZU, zmiany d.Gkoniillle ! 
na: niekmzyśc!:. ub@zpiecza'Jąceg0 są. nieważne. W. ilrak,u. 
sprzeciwu ze- s·trony ubezpieczająceg.o:, . umowę u.w~Ż..d; się , 

za. zawartą, następnego dnia'po llpły ·wie WyZ!laCzcm.egp . 
terminu do złożenia sprzeciwu. 

§ 34: Okres ubezpieczenta' liczy się 'od rozpoczr;cia 
odpowiedzialności' PZU i trwa ' jeden rok, chyba że LiniO'- " 
we uhezfJi erzenia za warto na .okTes k rÓts·zy (uhpzpi'crze
nie krótkotej·minowe). 
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:!.§ "aS. \1. ' lJ:m:owę "MtJe:z]D<i&'.ma ,~a\w.~ npmez jed
no;tkę gospodar ki ' uspołeczni~ne i ~ihim :'l9it ,":ań>toma

Ii$NGZlllę . .na • .Llastf?MY ~o.kLes roczny, j .wli ~adna .ze , stron 
...we ,~.ypowjec;l.:z.iala . jęj listem . .p.ol,e.caIj y;m ' .l1łJ jpóżnięj . .ńt1; 
L miesiące przed ' upływem . bieżące'go okresu uhe.:ą>ie

c-zenia. 

:2.- ·,W ramach zawartej llmowy ubezpieczeniem objęte 
· Jest lOOwnież ~,. r.kt@r.e~ ,iP'Ę~~yJo "JN ·,gnwach ,..cmi'e
: nia . 1!:gł.0szonych do ubezpieczenia - od ' chwili gdy zna
-lazło -si'ę:"OTTO "U Ułiezrń'e'C?)~j'i!!'~. 

3. W Pmlie pJ7i&jęcr.j.a ' · ~Too.'1)pFeczmł-ego ~mlj;eńia .przez 
, lDną ~ 1ednas~kę gospoda rki uspołecznionej, "pl'a-W.'a . i obC))-
· wiązki wynilc:ąifąCi'e .zz .. lIIDlo-w~y j1J,lae~~~gmia.;ąn;~t:h~d2til na 
jedfro-stkę .przejmującą to mienie. 

'4. W, razie -illkwfdowańia óbezptec,z'01!e-go :mi'enin. 
Jak ' -robWllież w M"Zi.e ·'f.'flre~l'I i>iI ''g'(!> ":fl1aWMS!fł,@SĆ -'FHzez ·jea

" nostkę gO$p.61d.or-ki ni.-e" " usp.(i)(e:czn,lli»lfłJj. -I.lIRl.Ii>IWii . litbezpie
'. 'czenia ulega rozwiązaniu . z dniel'Il: zajścia 1,~iiJly. 

~1§ , 36. :1. W umowie ubezpieczenia .za.walitej przez 
]edn.ostkę !gospodarki nie .: uspoŁecznionej . ciągłośl':oclp0-

· wie'dzialności PZU zostaje z<1chow ima ' przez . o)ilłdcenie 
skła'ttlti ubezpieCzen iowej nan.astęllIFY !"Oczny 'dkTes 'ohez~ 
pieczenia JlIlZe'd uJ!1ływe-m ·t)ie'ŻącelJV i,okresu. ' {~a 'lńbef: 
pie'C%E'Ilia mie . wygasa, . mimo upływu '-bi:€'?1f~-go. okresu 
ubezpieczenia, ' gqy _,-składka "ulaezp~€lJ!l i.01wil ',Qpmcon:a ' zo
stała ,majpóźniej w ciągu ·30 dni po !"'l:Pty.wJ.e Jbreżącego 

, Ok OOSłl ul)T;'~pi-.ec:zenia .Jedn,akże lio ul,nia ,nas.t,ępneg.o po' 
dni.u ,opła of'nia skł.fHiki. za szkody powstałe w ,tym nkre-

· sie PZU C1JUPOWiclda 'na warunkĘlch dotychczaś zawartej 

\ 

umowy nawet wtedy, ;~.cihy. 4VI.az z oplaceniem ' składki 
zmienione zostały w ćłru nki urnowy ubc~zpieczenja. 

12. '"'iW "Faz~e ·!pY'relj..;-C'pa "na "1m:!tj Jos(1)':bę "w·łasności , ubez • 
" f>łecrl:@n yeh ~~-a.m.iotcb'w, 1,1I;yI0'W.ę ,libe~c:1leMa ' fOZWią

zuje się 't dniem przejścia własności. 

§ "37. 'W "wypadku :zmtan wymienianych w § J':> 
. ust. 4 i w "§ J6 ust. '2, 'skłaakaza nIe wykorzystany czas 

. ' ·ubezpieczenia. podlega zwr-atowi, pon 'wCFrtmldem ' że ubez
pieczającY'lawF1\'ej-omi "() ' tyrmPZU. ',Zwrot '~kł'tldki pr,zy~ 

sługuje za "czas '0'd ·tI;a.ty .,;~tnym:ani'aprz.ez !PZU ;te~o za
wiadlilmie1'laa. ~Z'Wrdt -;S:ltlati!ci nIe 'naleŻty 9fę,· jeze'li ' IW da
nym ' .okresie , ubezpieczenia powst;iiła -;:s.zk'oGa., ' zoa którą 
PZU}llI:Z~l1!Bł ms.zkodO'WćIDFe. 

§ 38. Każda :;Ze str.on ,umowy może W ci~mu e mie
stąca ,od daty . wypłat Y odszkodowania .Iti.bdaty dorę

caenia ' llbezpieczającemu o'timowy wypla~y. 'odszkodowa
r;ia . wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z -zachowaniem 
miesięcznego ókresu ·wypowiedzenirt. 

§ 3.9. OQpowi.edzialnoś.ć P~Ukońc~y . się z ,upływem 
okresu ubezpieczenia . (z zastrzeżeniem ' § 35 ust. 1) lub 
,z . datą roz,viązania umowy .ube:tpiecze~ia. 

. ;PostanoWielHa ' kOlkowe. 

" .<'§ (40. IW I pI')T~nmitm.ju 'z'U'b~zprecw1ąc:ym 'm0~rą . być 
wprowadzone do umowy ubezpiecżenia postanowienia do
datkowe lub odmienne 0d lTs't:alonych w niniejszych ogól. 
ąych warunkoch ubezpieczenia. Postd'nowienia te niEll 
mq.gą być sprzeczne .z, :bezwzględnie obowiązującymi prze
pisami prawa. 

Załącznik "nr ;,2 .-.do :oowieS'lczE'ailJ 
Rrezes.a P.aństwowe.go Zakładu Uhez
pie'CZen ~ ania '21 'bstoJ1ailil " I985 r. 
(poz. 271) 

T /\RYFA ' SKł.A·OEK zA UBEZPIECZENIE OD ' KRADZIEŻY Z .WŁAMANIEM .IRABUNKU 

.§ 1. '1. . Niniejsza .taryta .lma zastosowanie ;do ' .u'bez
,Alieu(.' nia od kradzieży z "'llamaniem i rabunku ~ienia 
jednostek gospodarki uspołęcznione i nie us,połecz

nioneJ. 

.&. : Stawki taryfowe , dla. lloszczegÓłny..ch gr.up JJlliania 
iednm;tek t\iJ:0spodŁuki ;llspołeczniGlnej -i Tl'ie -uspołeam1ionej 
·łllkFeślia,ją ::tarryf;y :nr 1-4. 

.. § ,2. J. SkIadk!il . r.oczną o.b li cza się od wartości 

m,ieni.a lub s,umy ube~p.ieczenia (podstawy obUczania 
. składki}. ustalonych dla poszczególnych gLU.P .mienia;
zgodnie z przepisami ogólnych .warunków ubezpieczenia,. 

· ·wet]'h.rgstaw"'k "tarYfowyCh ' wyrażonych ' w'PIomHaćh (%0). 

,2. SkJ:a.dkę ima ~ubezpie.cze-nia 'krótk.otermirió-w.e, :2a- • 
wierane na okres krótszy ad f;0ku. 0bHcZ'a ' się: 

1) dla jednostek gospodarki us,połecznionej - od skład,
ki rocznej (ust. .1) za Jicżbęmiesięcy trwania ubez

,pieczenia. .pr.zy czym mIesiąc . rozpoczęty . .liczy się .... . 

lla ,pełny . 
." 

.A;) .rtiił a >j-e.dnnsł:ek ·::gosp0d:ar.ki ',ni.e ,.,uspelecznionej- .. w.e-
41ług itponiz-&-ze1 !lab:eH {r4i!IvQyjnęj: . 
..a.} ubezpi0'ozenie . m<aO'kres ~lło '~t' miesiąca ,- JAfII/o 

, sUi1 crki ,ro-c:znej, 
. <b) (Jt}e'(.JYieczeIi.ie na ;'Ó-kres ido '2miesigt'-y-'38% 

-sk:łat!K:i . rOt'zn-ej. 

:e) u1le-zpi:eczenie 'ua okres do 3 :miesięcy 400/0 
~ikładl~i ' r0'cZJI'ej, 

d) ubezpi'eczenie 'na olcres do {4 "miesięcy .'50% 

'składki ·wcznej. 

e) ubezpieczenie na' .okres do "'5 miesięcy. '606/Q 
składki 'rocznej, 

f) . ub-ezpiE'czenie na . okres do 6 miesięcy 70% 
składki rocznej, 

'g) lUbezpie-czemie 'na lokFes ·'do ' 7 '~:ies;'ęcy 80% 
skladki rocznej. 

ih) ' ubezpieczenie- 'rraókres ,do ' 18 " mi'esfęcy 1900/0 
_'~ładki roczn-e-j, 

i) ubezpieczenie ' powyżej '8 miesięcy -:- '1'00% skład-
ki rocznęj. . . 

3: ,Wszelkie .obriiżkii .podw_yżki .ob.licza . się kolejno 
. meto.dą · Hoczy.nową . 

'4. 'Ogólną 'sumęsk;ładki ' ustilla 'się 'iN 'ą>ejnych zio
' ·,t,ych. 'Najniższa .' sk~ła~.'a ~rz '';e.ut:!:ej "polisY : (.tz'W. ·.'minima Ina) 
·-w:YeTIOsiŻ:ł0t,y.c:h 190. . 

5, . Dla umów libe?"pieczenia ziJwie.ra-n ychz 'jedn l1stka
.mi 'go$pouai'ki u~połecz-nionej na . podsta ide ·pOHlZ'\Jn1 i eń. 
w sposób 'odmienny od .przyjętego w ogólnych wilI'un
~k.aćh ':':l j,hezpj..ec,zeń, ,mqgą ,Q,y,.cu~t(l l anespe'cjalne "stawKi 
, tar.yf,f'we .. lub 5tawk.i. ś ~.e(,Ln.i.e wa.żon.e : b,ą.d-ż ,QCl.r ę b.ni.l paJd-
stawa , obliczenia ~ki. I 

.. 
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. ObQltld. 

§ 3. t. Za stosowanie dodatkowycl~ środków za
bezpieczenia mienia przysługują następujące . obniżki 
składki: 

l) za stały dozór wyłącznie lokalu lub- ·budynku. 
w którym . znajduje się· ubezpieczone mienie. 
wykonywany przez strażnika 20°/ •• 

2) za czynne i należycie konserwowane elektro- . 
niczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe za
instalowane w lokalu. w którym znajduje się 

ubezpieczone mienie: . 
a) sygnalizujące włamanie lub napad w miej

scu odległym od chronionego obiektu (war
'townia. placówka. Milicji Obywatelskiej, 
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatel-

. skiejitp.) , , 30% , 

b) wywołujące alarm w p:liejscu chronionego 
obiektu 15%. 

2. . Obniżki składek wymienione w ust. 1 nie pr~y~ 
sługują : 

l) w ubezpieczeniu gotówki i innych środków . p1enięż· 
nych wyłącznJe od rabunka (§ 11 poz. 21-23). 

,2) w ubezpieczeniu gotówki ł innych środków pienięż
nych według obrotów lI\iesięcznych (§ . 11 · poz. 24). 

Taryfanr ·l 

§ 4. Taryfa Dlmejsza ma zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych z· jednostkami gospodarki 
uspołecznionej • . obejmujących: . . 

t) środki obrotowe. z wyjątkiem qOłówki i · .innych · 
wartości pieniężnych (§ 9); 

. 2) mienie przyjęte od osób trzecich w celu wrkonania 
uSługi. j . .. . 

3) mienie przyjęte do komisowej sprzedaży. 
- 4) eksponaty na targach i wystawach. 

§ 5. 1. Skład'kę roczną oblicza się od · wartości 
mienia przypadającej na każdą oddzielną plac:ówkę-

według stawki ta~yfowej właściwej ctia · danej jednostki 
. organizacyjnej w dnili zawarcia lub wznowienia umowy 
ubezpieczenia. Składkę tę .oblic!Za się według wzoru .): . 

podstawa obliczenia stawka 5.000.~~ __ 
składki x taryfow~ x 1.000.000 +podstawa obliczenia . 

składki \ 

2. Za wartość mienia przypadającą na każdą oddziel-
ną placówkę uważa się : . 

t) w · ubezpieczeniu środków obrotowych w jednej pla
cÓWce (ubezpieczenie · jednostkowE') ~ maksymalną . 
wartość środków obrotowych. przewidywaną w okre-
sie ubezpieczenia. . 

2) w ubezpieczeniu łącznym wielu placówek (ubezpie
czenia solidarne) - przeciętną. przypadającą ną jed
ną placówkę wartbŚć mienia, wyn~kó jącą zpodzie
lenia przewidywanej w okresie ubezpieczenia maksy
malnej wartości, środków- obrotowych · we wszystkich 
placówkach przez ' liczbę placówek; składkę łączną 
za ubezpieczenie środków obrotowy.ch · we wszystkich 
placówkach oblicza się mnożąc składkę za ubezpie-

5.000.000 
e) Uwaga: czynnik' wzom 

1.000.000 + pod8tawa obliczenia składki 
wyznacza przyrost składki · ubezpieczeniowej. malejący wraz 
ze wzrostem podstdwy. obliczenia składki. 

.. 

czenie mienia W jednej placówce przez liczbę ubezpie
czonych placówek. 

3. Stawki taryfowe :- ze względu na przynależność 
organizacyjną ubezpieczającego - przedstawia poniisza 
tabela: 

I · 

POI. Ubezpieczający (jednostka organizacyjna) 

l 

2 

3 

4 

5 

- Centralny Związek Spółdzielni "Samo,,, .moc 
Chłopska" 

"Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spo
źywcó.w 

~entralny Związek Spółdzielczości Pracy 

Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe 

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszcze· 
larskich 

6 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego . 

7 Związek Spółdziehli Inwalid6w 

8 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich 

9 · Centralny, Związek Rolniczych Spółdzielni 
Produkcyjn ycb 

10 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza .,Prasa. 
/' - . Książka-Ruch" 

11 Pozostałe spółdzielnie (nie wymienione wyżej) 

12 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego iUsług 

"13 Ministerstwo· Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodar-
ki Zyw~ościowej . 

14 "Pozostałe państwowe jednostki organizacyjne 

15 Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej 
(nie wymienione w poz. 1-14) · 

1 

Stawka ta- . 
. ryfowa 

: W ·'00 

1,20 

4,20 

0,60 · 

0;15 

0,40 

0;20 

1,25· 

0,20 

0,15 
I 

5,25 

0,40 

1,7:> 

0,15 

0,40 

0,20 . 

§ 6. L W ubezpieczeniach zawartych na sumy 
zmienne stosuje się skłapkę zaliczkową i ostateczną. 

2~ SkładkG zaliczkową pobiera się na poczetskładk4 
ostatecznej (ust. 3) na początku okresu ubezpieczenia, 
sk/;;Idkę · zaliczkową ustala się: 

1) w pierwszym okresie ubezpie,czenia po zawarciu 
umowy - w wysokości 50°/0 składki rocznej, obliczo
nej od podstawy ·obliczenia składki podanej we 
wniosku. . 

2) w drugim i następnych okresach ubezpieczenia -:-:- w 
wysokości 50~/o rocznej składki ostatecznej za okres 
ubiegły. 

. 3. Składkę ostateczną oblicza się ,po upływie okresu 
uBezpieczenia od śr·edniej arytmetycznej · wartości kwar
talnych zapasów ubezpieczonego ~ mienia (suma war,tości 
zapasów podzielona przez 4). 

Taryfa nr 2 

. § 7. Taryfa niniejsza ma zastosowanie Qoum6w 
ubezpieczenia zawartych z jednostka.mi gospodarki uspo
łecznionej i nie uspołec~nionej. obejmujących wyposa
żenie (urządzenia) placówek handlowych. usługowych, 

. rzemieślniczych i produkcyjnych, a także biur. zakładów 
żywienia zbiorowego. zakładów leczniczych. instytucji 
kulturalno-rozrywkowych oraz obiektów kultu . religijnego 
i pozostałych placówek ..;... bez względu na ich · charakter. 
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§ , 8. 1. Składkę roczną za ubezpieczeJ;lie wyposaże

nia oblicza się od wartości mienia lub sumy ubęzpiecze
nia ' przypadając,ęj' na każdą oddzielną placówkę, według 
strlwki ,\ taryfowej właściwej ze względu na charakter 
cli .:l} alności ubezpieczającego w dniu zawarcia lub wzno-

,/ wlenia umowy ubezpieczenia; składkę tę ol>licza !UEf 
, mnoiąc' podstawę obliczenia składki lub sumę ubezpiecze-
' nia plzez stawkę taryfową. ' 

I' Przez wartość ' mienia przypadającą na każdą pla
cówkę rozQijlie się: 

1) w ubezpieczeniu wyposażenia , (urządzeń) w jednej 
placówce (ubezpieczenie jednostko'we) wartość , 
urządzeil, która może I;>yć przedmiotem zaboru wsku
'tek jednego wypadku ' kradzieży z włamaniem (prze
widywana sttata maksymalna), 

,- 2) w ubezpieczeniu łącznym wyposażenia (urządzeń) 

wielu p~acówek (ubezpieczenie solidarne) - prze
' ciętną, przypadającą na jedną placówkę wartość 

wyposa~enia ustaloną według zasady podanej w 
pkt' I; składkę łączną za ubezpieczenie urządzeń we 
wszystkich placówkach oblicza , się · ,mnożąc składką 
ża ubezpieczenie urządzeń w jednej placówce przez 
liczbę ubezpieczonych placówek, 
3. Stawki taryfowe w zal eżn ości od charakteru dzia

łalności ubezpieczającego oraz jego przynależności do 
jednostek !;}ospodarki uspołeczni onej bądź nie uspołeczi 

nione j przedstawia poniższa ta bela. 
.. 

Stawka taryfowa w °/00 

Placówki według rodzaju dzia,-
jednostki jednostki 

Poz. 
talności 

gospodarki gospodarki 
uspolecz- nie uspo-

nionej łecznionej 

16 Placówki handlowe, usługowe, rze- , 
, 

inieślnicze, produkcyjne, iywienia 

zbioroweg;o, . biura" laboratoria 6 12 

f, 17 Instytucje kulturalne (z wyjąt- , 

kiem dziel sztuki) oraz Spol·towe, 
. instytucje służby zdrowia 4 8 

---' 18 Obiekty kultu rcligijnego - łącz-

nie z obrazami. szatami; naczy-

niami IiturgicznYlfu 'X 16 

19 Muzea, galerie, wystawy - ~ącz-

nie z eksponatami (dziełami 

sztuki) 10 20 

Taryfa nr 3 

§ 9. Taryfa niniejsza ma zastosowanie do umów 
ubezpieczenią zawartych z jednostkami gospodarki uspo
łecznionej i nie uspołecznionej obejmujących : 

1) gotówkę , oraz krajowe i zagraniczne środki pieni"ż
ne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w 
obrocie gotówkę - opiewające na walutę krajową -
obiegowe znaczki pocztowe, znaczki skarbowe i znacz-
ki opłaty paszportowej, . . 

2) pJ~tym~, złoto, srebro i wyroby z tych metali, ka
mienie szlachetne, " I,>ółszlachetne, syntetyczne oraz 

, perły: 

§, 10. 1. Ubezpieczenie mienia, o którym mo~va w 
./ ł' 'ł. obejmuje następuJące ryzyka : 

1) kI adzież z włamaniem, 

2) labunek w lokalu, 
3) . rabunek w czasie przenoszenia ' , lub ' prze w():.i:enia 

. (transportu) mienia. 
J 

2. KażdE! z wymienionych w ust. l ryzyk deklaruje 
się we wniosku o ubezpieczenie ' w osobnej , pozycji, 
z qdrębną wartością lub sumą ubezpieczenia, . przy czym 
przy ryzyku kradzieży z włamaniem )ust. I pkt 1) we 
wniosku podaje się ponadto osobno' wartości lub sumy 
ubeżpieczenia dla mienia przechowywanego w ' poszcze
gólnych kategoriach schowków ' oraz dokładny opis 
schowka, a przy , ryzyku rabunku podczas t ransportu 
(ust. ,. pkt 3) - osobno wartośCi lub sumy ubezpieczenia 
dla transportów dokonywanych w obrębi, e jednej miej
scowości ' i osobno wartości lub sumy ubezpieczeI\ia dla 
transportów dokonywanych na dowolnym terenie na 
obszarze Polski. Odrębną wartość deklaruje się równiez 
dla gotówki. która ma być ubezpi'eczona od rabunku 
podczas noclegu osoby wykonującej transp~rt (poz. 23. 
tabeli). 

3. Ubezpie~zający może zadeklarować do ubezpiecze- , 
nia wszystkie' trzy ryzyka w ymienione w ust. 1 bądź 

tylko niektóre z nich, pr zy czym wartości )ub stimy_ ubez; 
pieczenia określonego ' mienia ' dla poszcżególnych ryzyk 
mogą być deklarowane w różnej wysokości. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie dotyczą 

ubezpieczanej według obrotów miesięcznych 
tabeli), przy 'którym to systemie zadeklarowana 
(suma ubezpieczeni a) obejmuje wszystkie ryzyka . . 

gotówki 
(poz. 24 
wartość 

5. Składki roczne dla ' poszczególnych ryzyk i po
szczególnych grup mienia oblicza się od zadeklarowa
nych wartości lub sum ubezpieczenia według stówek 
taryfowych podanych w poz, 20-24 tabeli.. 

§ 11. Stawki taryfowe w zależności od zakresu 
ubezpieczenia oraz przynależności ' ui,ezpieczając egc: do 
jednostek gospodarki uspołeczni on e j bądź nie uspołecz
nionej przedstawia poniższa tabela: 

Stawka taryfowa w D/o o 

je(lnostki jcdnnstki 

Poz. Zakres llbezpiec:tenia (ryzyka ) gospodarki gosp"darki 

20 Ubezpieczenie od kradzieży 

z włamaniem. Stawki taryfowe 
w zależności od rodzaj u schowka 

wynos'LiI d la mienia przechowy

wanego : 

l) w skarbcu 

2) w pokoju 'skarhco,wym w sza

fach pa~cernych 

3) w szafie pancernej 

4) w szafie stalowej przymoco
wanej trwale do podlo1.a Inb 

5cian y 

5} IV kasecie stalowcj przymoco
~van c.i trwale do podłoża lllh 
ścian y 

nsp?lecz
ni onej 

0,10 

0,20 

0,90 

1,70 
" 

nie uspo
łecznionej 

x 

0,20 

0,10 

1,l!0 

3,40 

__ ---~~----:--- '-----; '-----1 
Ub~:I::czenie od rau lloku W 10- ' \ 

,21 
1,20 0,60 



.~ 

., ,. 

• 
Monitor Polski Nr 42 ,572 Paz, . 271" , ---------------- ---' -... .' • ;. ' , r ~ 

Poz. 

22 

~akre8 uhezpiec:lcnia (ryzyka) 

Ubezpieczenie od rabunku w CZR

sie przenoszenia lub pl'zewożeniA 
'(transportu) mienia: 

l) przy transportach dokony
wanych \'1 obrębie miej
scowości oznaczonej w umo
wie 

2) przy ·transportach dokony~ 

wanych na dowolnym te
renie na obszarze Polski 

23 Za rozszerzenie odpowiedzialQoś
ci PZl) na wypn(lki rabunku 

podczas ' nociegu osoby wykonu

jące.i transport - od sumy za
deklarowanej dla noclegu· 

24 Dbe:'-picczenie gotówki systemem 
obrotó~v miesięczllych: 

l) dla ogóluej sumy gotówki 
podejmowllne.i z . ba'n!-ów 
w ciągu jednego miesiąca 

2) dla ogólnej sumy got(,wki po
chodzącej z innych bieżących 
wpływów gotówk~wych (poza 
kwot.ami podejmowanymi 
z banków)., uzyskiwanych 
w ciągu iednego miesiąca: 

z utargu towarowego~ z ty· 

tu/u wykouywauych usług, 

op/at i in. 

3) dla banków i spółdzielni osz
czędnoścIowo-pożyczkowy ch 

- od ogólncj sumy obrotów 
gotówki, bez podzialu na po
zycje podane wyżej w pk~ l i ~ 

Taryfa nr " 

j" .\/Jostki. jednoi!tki 
gospodarki gospodarki 
usp(,lecznioJ nic IISpO-

uiOllej lecwionej 

• 
l,2Q 2,40 

1,80 3,60 

0,25 x 

- / 

0,25 X ' 

0,08 

0,05 X 

: -/~ ~, 

mienie przy jęte od osób trzecich w celt! -wy:k~n'dni. -: 
•• , I ',. 

2) 
usługi, 

3) mienie przyjęte do komisowej sprzedaży. 
., .... -

§ 13. 1. Składkę roczną oblicza się od sumy ube~~ 
pieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia w danej pla- ' 
cówce według stawki taryfowej właści wej dla główn~'go 
rodzaju ubezpieczonego mienia; składkę tę oblicza się 
mnożąc sumę ubezpieczenia przez ' :stawkę . taryfową. .. 

2. Stawki taryfowe w zależności od rodzajulIbezpie
czonego mienia przedstawia poniższa tabela: 

Poz. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

39, 
40 
41 

42 

43 

44 

45 

,Rodzaj mienia (branża placówki) 

Paliwa oraz IHzetwory paliw 
Metale i wywby metalowe 
Narzędzia, maszyny i urządzenia 
Wyrohy .p;ccyzyjne . 

Środki transportu - zespoly i częśpi pojazdów 
Wyroby elektrotechniczne i elektroniczne 
Wyroby; artykuły chemiczne 
M.ateriały budowlane 

. Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej 

W yroby drzewne (m,in. meble) i papiemicze 
Wyroby włókiennicze 
Artykuły odzieżO\ve, obnwie " 

Wyroby skórzane i kuśnierskie I 

Artykuły spożywcze., produkty rolne, produkty 
bodowli oraz gospodarki leśnej i lowieckiej , 
kwiaty 

W yl'Oby (loligraficzlle 
Instrumenty muzyczne, zapis wizji i dźwięku 
Reprodukcje fotograficzne, artykuły fotoop
tyczne 
Zabawki i gry towarzyskie, artykuły sportowe 
i tllrystyc~ne, przybory łowieckie i wędkarskie 
Wyroby ortopedycżue , rehabilitacyjne i prote
tyczne, pomoce naukowe i szkolne 
Galanteria - sztuczna biżuteria, pamiątki 
i upominki, wyroby rzemiosła ludowego i ar

tystycznego 

I Stawka 
taryfowa 

"' Ob 

1,8 
0,7 
1,8 
8,5 
1;8 
8,5 
1,8 
0,7 
1,8 
1,8 

U 
4,3 
8,S 

l,3 
1,8 
8,5 

4,3 . 

4,3 

.0,7 

4,3 

§ 12. Taryfa nimeJsza ma zasto30wanie do umów 
ubezpieczenia zawartych z jednostkami gospodarki nie 

- uspołecznionej, obejmujących: 

46 
47 

Wyroby metal~we powszechnego u~ytkl) (~l.in. 
platerowane), sprzęt gospodarstwa domowego 

Księgozbiol'Y , mapy 
Dzieła sztuki i wyroby artystyczne 'w muzeach, 
galeriach, antykwariatach, komisach i na wys
tawach 

4,3 
1.0,0 

l) śr<;>dki obrotowe, z wyjątkiem gotówki innych 12,0 

wartości pieniężnych (§ 9), 

Oplata za prenumeratę Monito;a Polskiego wyno5i:· rocznie 800,-11, . półroC'Znie 500~- ~L 
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