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285 - Pr.ezesa " Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w .sprawie ogłoszenia ogól
nych warunków ubezpieczenia upraw i taryfy składek ~a to ubezpiecz.anie , 

288 - Prez'esa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawle ogłoszenia ogól
nych warunków . ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ' taryfy składek za to , ubezpieczenie , 

287 ~ Prezesa Państwowego Zakładu, Ubezpieczeń z dnia ' 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłos~enia og61-
nych ' warunk6w ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) I taryfy ' składek za to 
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288 - Prezesa Pań'stwowego Zakładu Ubezpieczeń 

nych w'arunków, grupowego ubezpieczenia 
z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ,og!,>l
rodzinnego na życie 61,8 

285 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWFGO ZAKŁADU UBEZPIECZF~ 

:r: dnia 12 listopada 1985 r. 

W !łprawle ' ogl0871"0la ogólnych warunków ube:lpJeczeo.la upraw I taryfy składek za to ubezpieczenie. ' 

1. N,i . podst<lwie art. , 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20. 'wrzcśnia - 1984 r. ' o uhezpieczeniach majątkowych , 

ł osobowych (Dz. U Nt 45, poz. 442) ogłasza się; 

I) og61pe wamnki ubezpiecżenia upraw, stanowią r.. 
, zal'ącznik nr l do ~iniejszego obwieszczenia, 

2} taryfą skłddek za " umowne ubezpjN:zenie upraw, 
stanowiącą załącZnik , nr 2' do niniejszego obwiesz
czenia, 

zatwierdzone uchwalami nr 20 i 21 Rady Ubezpieczenio
wej z dnia 3 października 1985' r. 

2, Tracą moc: 
1) ogólne warunki ubezpieczenia upraw. zatwienizone 

decyzją Ministra Finansów z jn~a 1-0 września 1971 r. 
nr FR/RMUl4030 ,3l Upl71. ze żmiaoanii zatwierdzony
mi decyzjami Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
1982 I nr DMU/40.10-1.38/82 i z dnia 23 grudnia 1983 r. 
nr DMU/4030-208/83, 

,-

2) og_ólne warunki ubezpieczenia kontraktowanej pro
dukcji roślinnej, zatwierdzone decY2jłł Ministra ' Pt· 
nimsów z dnia 23 grudnia ' 1983 r. nr DMU/4030-209/83. 

3) taryfa ' sk~a-dek za dobrowolne ubezpieczenie upraw, 
zatwierdzona decyzją Ministra . Finansów z dnia 

_20 grudnia 1982 T • . nr DMUl403n39/82, 

2. tym że: dotychczasowe ogćlne warunki (pkt t I 2) ł ta
ryfę (pkt 3) stosuje się do umów zawartych przed, wej· 
ściem w życie ogólnych warunków i taryfy wymienio
nych .;. ust. 1 - do końca bieżąCego okresu ubezplecze- - . 
nia ok(eś]onego . w tych uInowach. 

3. , Ogólne warunki i taryfa, wymienione w ust. l, 
wchodzą w :łycie z dniem l stycznia 1986 r .. 

.Prezes Paristwowego Zakładu Ub~zpieczeń: , A., AdamskI 

Załącznik nr 1 do obwies:zczenia 
Prezesa' Państwowego Zakładu Ubez- , 
pieczel} z dnia 12 listopada 1985 fi 

(poz. 285) 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW 

PostauClwlenla ogólne. 

§ 1. I. Ogólne warunki ubezpieczenia upraw, zwane 
dalej .• ogólnymi warunkami", stosuje się do umów ubezc . 

piecze<lia zawieranych przez Państwowy Zakład Ubezpie
czel1 (PZU) z jednostkami gospodarki uspołecznionej 
1 nie uspołecznionej ora;/! osobami fiz ycznymi, 'zwanymi 
dalej "ubezpieczającymi". 

, 2. Ubezpieczającym może być właściciel upraw albq 
jednostka upoważnio'!a na podstawie odrębnych przepi ':' 
sów do kontlaktacji produkcji roślinncJ, zwana dalej 
"kontraktującym". 

3; Kontraktujący ;,;aw ier.ając umowę ubezpie~zenid 

obowiązany jest ubezpieczyć wszystkie zakontraktowane 
uprawy danego rodzaju. Ubezpieczenie to jest ubezpie~ 

czeniem na rzecz ,osoby trzeciej. 

4. Ubezpieczenie na rzecz 'osoby trzeciej zwane Jest 
dalej . ubezpi eczeniem powszechnym, a ubezpieczenie za
warte przez właściciela upraw - ubezpieczeniem Indyw!. 
dualnym. 

5. Jeżeli z postanowienia \tie 'wynika, - źe dotyczy; 
cno ubęzpiec?enia indywidualnego albo powszechnego, 
dotyczy ono obu rodzajów' ube~pieczeń. 

6. Właściciel upraw ubezpieczonych w uhezpieczeniu 
indywid,ualnym lub powszechilym zwany jest ' dalej "ubez-
pieczonym'" ' . 
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I 2. 1. Og6lne warunki ~egulują ubezpieczeijie 
wnyst.kich upraw. z wyjątkiem: 

l) , upraw leinych, drzew i krzewów ozdobnych oru 
roślin uprawianych pod osłonami (w szklarniach, 
namiotach" tunelach foliowych i inspektach), 

!) ros!in, poza trawami łąk, wysianych lub wysadzo
nych na gruntach, które mogą być przeznaczone 
jedynie pod uz ytki ziejone, 

2. Uprawy podlegające ubezpieczeniu ustawowemu 
mooą być ubezpieczone na podstawie ogólnych warun
ków w zakresie nie obJę t.ym ubezpieCzeniem ustawowym. 

Zakres ubezpieczenia, 

ł 3. 1. Na podstawie ogólnych ' warunków ubezpie
czeniem mogli" być objęte rosiiny uprawne lub ich plony 
główne, z tym że w uprawach drzew i krzewów owoco

' wycb oraz ro,ślin jagodowych ubezpieczeniem mogą być 
objęt@ tylko ich plony. 

2. Na wniosek ubezpieczającego, oprócz plon.u głów
nego, może być objęty ubezpieczeniem plon uboczny 
roślin. 

3: ' Rośliny dwu- lub wieloletnie mogą być objęte 
u bezpieCZeniem tylko w latach ich plonowania. 

... DrzewJul i krzewy owocowe w sżkółka.ch mogą 
być objęte ubezpieczeniem w następnym. roku po ich 
okulizacji. 

f 4. Z zastrzeżeniem § 2 na podstawie ogólnyCh wa-
J\lnltów ubezpieczający może ubezpieczyć: ' 

1) każdą roślinę uprawnił lub jej plon - odlkutków 
gradobicia i powodzi, 

1), rośliny uprawne jednoroczne, wysiewane lu~ wysa
dzane do gruntu w okresie wiosennym, lub ich plo
ny . - od skutków , przymrozków wiosennych, 

Jl plony tytoniu i warzyw - od skutków przym,roz
ków w okresie lata, 

:&) . rośliny uprawne ozime, wieloletnie j trwałe lub Ich 
plony - od ujemnych skutków przezimowania. łącz

. nie ze .kutkami przymrozków wiosennych, . 

i) plony chmielu orAZ w czasie roszQnia słomę lnu 
! konopi - od skutków huraganu, / 

l) plony tytoniu, żiół I chmielu w procesie technolo
gicznego . luszenia - od skutków ognia, 

f 5. Nie ubezpieczone uprawy. uszkodzone przez gra
dobicie, powódź, przymrozek, huragan lub przez ujemne 
.kutki przezimowania. mogą być objęte ubezpieczeniem 
indywidualnym od skutków następnych szkód, po uprzed
nim ich oszacowaniu przez PZU na · koszt uhezpieczajq
cego. przy czym może być ub~zpieczony tylko plon lun 
rośliny pozoltałe po poprz~dn'i ej szkodzie, 

§ 6. Za Izkody spowo~owane przez: 

,l} gradobicie - uwaza się llzkody spowodowane uszko
dzeniem ~ub zniszczeniem roślin (plop.u) przez bezpo, 
'rednie uderzenia bryłek Jodl!, z tym że , za szkody w 
plonie drzew owocowych powstałe przed zakończe

niem opadu naturalnego uważa się tyTko t Jkie uszko
dzenia, które powodują deformację owoców :lub cał
kowitą . utratę plonu. 

.' 2l powódź uwaŻa lię szkody spowodowane zalanieM 
. terenu w wyniku , podniesienia się wody w kory tac b . 
wód płynących ·lub liitojący_ch oraz w wyniku nad~ 

miernych opadów atmosferycznych, a tak.że spływena 
wód po ~boczach 'lub stokach na terenach górskicJa 

. l falistych, ~ 

I) pr'ilymrozki - uważa ·się szkody ,spowodowane obnł
ieniem temperatury ,pow odującym calkowite zniszcze
n!e roślin lub całkowitą utratę cz(.;sci bądż ca'leg. 
łeh plonu, 

.) ujemne skutki przezimowania, łącznie ze skutkami 
przymrozków wiosennych - uważa 5ię szkorly spo.~ .. 
'wodowane ' wym arzn h;ciem, , wymolmięciem, wYPlze.;· 
niem, wygnic iem roślin , w okresie zimy . oraz przy- ' 
mrozkami wiosennYqJ.i - po legające na całkowitym 
&niszczeniu roślin lub całkowitej utracie części bądł 

całego ich plonu, 
I) huragan - uważa się liczne szkody spowodowane 

gwałtowną w ichurą; pujedynczą szkodę uważa się Za 
Ipowodowaną huraganem, jeżeli w nąjbliższym są

liedztwie' stwierdzono skutki dzi a łania g walloNvneJ 
wi!=hury albo rodzaj szkody i jej rozmiary świadCZ, 
o działaniu wiatru o prędkości. nie mniejszej nli 
24,5 m/s, 

~ ogłen - uważa się szkody powsta łe w wyniku dzia- ' 
łania ognia, który pI2edostał się pot',a palenisko lUD 
powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej 11Ie. 

I 1. 1. Ubezpieczenie od .szkód spowodowanycJa 
prses gradobicie i powódź obejmuje: 

l). ~ości6we ubytki plonów w ubezpieczonych upraw~c~ 

I) .traty jakościowe w słomie r9ślin włóknistych, owo
cach, jago.dach, · wiklinie: chmielu, tytoniu oraz VI 

prseznaczonych na spożycie nadziemnych . częściacJa 
war:zyw, 

I} mlszczenie lub zmmeJszenie wartości roślin ' nie plo
nujących, w szczególności drzewek i krzewów w: 
Izkółkach. rozsady rO's lin i kwiatów itp. .' 

.'). 

2. Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez przY'" 
mrozki oraz ujemne skutki przezimowania. łączni e ' ze 
.kutkami przymrozków wiosennych, obejmUJe ilościowe 
ubytJd plonów . 

3. Ubezpieczenie od sku,tków huraganu obejmuj .. 
-ubytki ilościowe i straty j d kościowe: 

· 1) w pl9nach chmielu, jeżeli w następstwie. huraganu 
zosta ły połamane lub pozrywane z przewodników 

-"pędy chmielu bądź odłączone 9d nich kwiaty, 
ł szyszki, 

2) w słomie lnu I konopi w czasie roszenia, jeżeli sło-. 
ma zosta ła rozwiana, bądż zmierzwiona. wskutek 
czego nastąpiło zmnie jszenie jej iLości luh obniżenie 

wartości , 

... W roślinąch wiel oletnich ubezpieczeniem objęte 

I~ tylko szkody wyrząozone w lał.ach zbioru ubezpl,e
c%onych plonó','ł tych roślin . 

f 8. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

1) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, a gdY' 
ubezpieczonym . jest osoba fizyczna lub jednostka 
gospodarki nie uspołecznionej- - także przez osobą. 

z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospo
darstwie · domowym lub za którą ponosi odpowie
dzialność. 
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~)spowodowane przez choroby ' lub szkodniki. chociaż· 
. by gradobicie, powódź. huragan, przymrozek lub 
ujemne skutki przezimow'"' llia obniżyły odporność 
roślin na ich działanie, 

. 3) powstałe na skutek zalania terenu, kt6r,e nastąpiło 
z win) ubezpieczonego wskutek wadliwego działa
nia lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, wocj Q
ciągowych. basenów lub innyc.h podohnych urządzen. 

-ł) pow orlziowe powstał e wskutek działań wojennych, . 
6) . spowodOWane zmniejszeniem plonu na skutek gra-.· 

dobicia, powodzj, przymrozkÓw, huraganu iub ujem
nych skutków przezimowania, ' jeżeli stopień zmnie j
szenia plonu na danym polu nie przekracza . IO~/o, . 
a w tytoniu BOfo pl onu lub wysadzonej rozsady; je
żeli jednak. na polu o powierzchni do 15 ha powstała 
szkoda całkowita na częścl pola o powierzchni prze
k ri.lcza jącej 10 arów, a na części pola o powierzchni 
przekraczającej . 15 ha na obszarze przekraczającym 

50 arów ..:... PZU odpowiada za tę szkodę" 

6) jeżeli z winy ubezpieczonego niemożliwe jest usta
lenie przyczy'ny lub rozmia rów szkody, 

1) będące nilstqpstwem szkód z 'lat ubiegłych. 

Zawarcie I tmlany umowy llc~zpleczeDla. 

ł 9. 1: Umowę ubezpieczenia Indywidualnego zawie.
ra sIę na wniosek ubezpieczającego . 

2. Wniosek o ubezpieczenie powinien określać, 

1) rodzaj ubezpieczonych roślin, 

2) rodzaj ryzyka. 

3) nazwy lub numery pól I Ich powierzchnie; 
4) wydajność roś lin lub ich plon z 1 ha, 
5) ceny jednostkowe. 

3. Wniosek o ubezpieczenie powllllen ób"ejmowaó 
wszystkie położon'e w danej miejscowości pola zgłoszo
nej do ubezpieczenia uprawy, należące do ubezpiecza
Jąc<:go. 

§ 10. PZU stwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia 
Indywidualnego przez wydanie ubezpieczającemu doku-
mentu ubezpieczenia - polisy. -

§ 11. , 1. W polisie indywidualnego ubezpieczenia 
określa się rodzą je upraW, ryzyka, od których rośliny 

uprawne lub , ich plony · są ubezpieczone, powierzchnie pól 
lub dzia łek. wydajność róśJin lub ich plon z 1 ha, ceny 
jednostkowe oraz sumy u.h ezpieczenia upraw dla poszcze-
g?lnych pól. . . 

2 . . Podane w polisi,e wydajność roślin lub ich plon 
nie mogą być wyższe od przeciętnych plonów uzyskiwa
nych w . d anym gosQodarstwie, miej scowości, gminie lub 
rejonie. 

3.' Podane w polisie ceny jednostkowe nie mogą być 
wyższe od ' przeciętnych stosowanych przez uspołecznio

ne pun'kty skupu. I 

4 . . Jeżeli ubezpie.:zeniem oprócz plonu głównego 

objęty jest plon u boezn y. \'.' e wni osku i w poliSie po
winna być określona orlclz ie lnie wartość pl onu glównego 
i oddzielłlie pl onu ubocznego. 

c 

5. Przy ubezpi"eczeniu roś:in uprawnych, które dają 

dwa ' lub więcej . zbiorów w ciągu jednego roku, w poli
sie powinno , być wyraźnie określor.e, z których zbiorów 
plony są przedmiotem ubezpiecźenia. 

§ 12., Umowęuhezpieczenia indywidualnego uwiał. 
sIę za zawartą z chwillł doręczenia uhezpieczającemu 40'

kumentu ubezpieczenia; jeżeli dokumentu , nie dqręczono 
w ciągu .14 dni od daty otrzyma~Ia wniosku o lIbezpie~ 
czenie (§ .9), umowę uważa się za zawartą z 15 dni€IIl. 
od otrzymania wniosku. 

§ 13. 1. . Umowa ubezpi eczenia powszechnego zawie
rana .jest w formie pisemnej z kontraktującym przy 
udziale organizac ji społeczno ·zawodowej rolników. Um.o
wa taka może obe imować swym zasięgiem teJen cJtegf' 
kraju bądź też określony teren jednego lub więcej 

województw. 

2. "V umowie ubezpieczenia powszechnego okreś
la się: 

1) rodzaj i zak res uhezpieczenia poszczególnych roślin 

uprawnych lub Ich plonów, , 
2) zasady ustalania odszkodowań I opłacania składek 

ubezpieczeniowych. 

3) . któ!e 'z postanowień ogólnych warunków ' maJIł byĆ. 
zawa rte w dokumencie stwierdzającym umowę kon
traktacji. 

-ł) obowiązki kontraktującego związane ' z udostępnie

niem placówkom terenowym PZU danych z miejsco· 
wości, . w które j powstały szkody, doty.czących: ro
'dzaju ubezpieczonej uprawy. obszaru każdej plaJl
tacji lub .jlośd zakontraktowanegQ plonu 9ra:l prn
ciętnej wydajności lub wartości plonów (§ 21 ust. l 
pkt 2). 

3. Dokumentem ubezpieczenia w ubezpieczeniu po. .. 
wszechilym jest umowa kontraktacji z · klauzulą o ubez
pieczeniu zakontraktowanego plonu, zawarta pomiędzy 
ubezpieczonym a kontraktującym. 

Odpowiedzialność .PZU. 

ł 14. 1. PZU odpowiada za .szkody powstałe tyikG 
w tych uprawach, które zostały wymienione w poHsie 
przy zawieraniu indywidualnego ubezpieczenia. JeżeU 
ubezpieczony zastąpił ubezpieczontl uprawę innl\ upraWił, 
jest ona objęta ubezpieczeniem tylko' wtedy. gdy ubezpie
czony powiadomił o tym fakcie PZU prżed powstaniem 
szkOdy. 

2. W ubezpieczeniu powszechnym PZU odpowwda 
ZIl szkody powstałe w uprawach wymienionych w umo
wie kontraktacji. 

3. W razie zmiany właściciela.. ubezpieczonych 
upraw, nowy właściciel wchodzi w prawa i obowiązki 
wynikające z umllwy ubezpieczęnia .. 

§ -15. Jeieli w umowie ubezpieczenia nie oznaczono 
późniejszego terminu pOCZątku odpowiedzialności, od po
wiedzialność PZU -rozpoczyna si ę: 

1) w indywidualnym ubezpieczeniu jednostek gospouar
ki uspołecznionej - od dnia następnego po Z/lwar ... 
ciu . umowy, , . 

2) . w indywidualnym ubezpieczeniu jednostek gospodar
ki nie uspołecznionej i osób fizycznych - od dnia 

- następnego po zawarcIu \lmowy, nie ,-vcześniej jednak 
niż dni'd następnego po zapłaceniu składki, 

. 3) w · ubezpieczeniu powszechnym . od dnia nast<:pne-
go po zawarctu um~wy. 

ot 
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ł fcł'.. L Od~iect.7M:Ln0.Śt. PW . za . Izkody w, po.
ECZ€gótp.ycla, 'ullP..wach.. w o.!u:asia. uwani.a ube'Z~~i.ec.ze-· 
nia, rOtlpoczylla. się;:; 

1') przy s~k odi:!'cl1· powsta~clli ws~utti, g;raclebici.a: 

.) .wchrnie! u - od chwili n:a-p1@w'acłzenra pędów 

na p l lto'woJniki, 
b) w owoce.ch. drzew owocowych. t roślin jagodo

wych - od chwili uformQwahia .fię owoców,. 
w rozsdaam tóżn.y;eh f(l)ślin. - .od wzejścia roz,. 
s aiLy , 

dl w drzewkach 1 krzewach owocowych.. w. szkół,. 

kach - od następnego roku po ichokuliżacjl, 

a) . w innych . upra wacll - od wzej'ścia roślin wy", 
liewanych do gruntu lub wysarlzenia rozsad'y- n'tf 

mi€;j sr> e !'f!ał.e •. 
2) przy szkod.dch p~w~td'łycrh wKwtek p:mwQdzl - od 

WJlsiawu, n.a..",iun do. gJ.mItu lub wysadzenia rozsady 
. na miejsce stałe, . 

, . ,, ' 
3) przy szkod-ach pows~ał-~ch wskutek przymrozków· -

od wzejsl"ta. roślin. lub. wysadzenia iCh do gruntu. na 
miejsce stale,. 

4) przy szkodach p:owstalych . od ujemnych skutków 
przezfmowąNla', tq~El" Z!e ' skuftatl1'i fltZy1W-Gzk.ćlw 
wiosenny,dt ~ ~cl dMtł j!·as-tępTIf:g.o· 1'1.0 Z'a'Wla-rCilI umo
wy; \ rbe2'jlfec21enlą,. 

5) przy szkm!acll, I].ows.fai<y.ti:h wsk.ute:li hURłg~nu' W' upra
·wat:J:ir c~u. --;- od, etaw 'Wi D1fPl'Ow aclzent a: p~d:0.w na 
prze wodnilti; a w ra2ie- szJ(ód h uraganowych w' sło
mie lnu i konopi - od chwJji rozesłania slomy na 
miejscu koszenm, 

6) pllZ'i~ s::!k0dil:c~ s PAil',...::rGW'J-l iin,y:ch. prze:r. oglen. .ci 
chwili rozpol!zq€i;a\ prece\ł. t~)iogk:Mleg.o, s.Us.BEia 
plonów . 

2. Od:,owiertzIdlność PZU za szkody Vi poszczegól .. 
nych upra wd chlŁ.et[€zy się;: ' . 

1) p:zy s1.kodach powstałych wskutek gradobicia, po-

Q PZU podej muJe czynności. tilaj.ące na celu ' usldl'e

nie w.ys.o~osci szkody w -ci ągu 14 dni od d'at y otrzyma
nia zawiadomien ia o szk'bd:zie. Przy szkodach wynik ł ych . 

we wczesnym ukresię roZW0 ju roślin PZU może . w ciągu 

1'4 dni od otrz.ymt.tnia zawi:ad'omienfa o szR·o<fzi e. dCJk Clnae 
wstępnego ustal en ia wysokości szkody. W tym wypad
ku ostl!tęcznego ustalenia wysokośCi .szkodY PZU doko-
nu je bezpośrednio przed sprlt;tem plon ów . 

ł nl'.· 1'. Wysc,kos-ć !zk·ody. ustala srę . oddziei n·ie· dla 
lt a ~degO' poJ'a, dTa pl onu głównego oraz dhł plonu ub-ocz
negu. 

2. Od !łslaJ('.L!'eJwy.sokDści szkcdy p otrą.ca się koszty. 
jakLe. były,b.,-y: j,lot1b?sioDG pue:z.. l1b.e7..pieclOn~'.yo, w związku 
za, Ilpl ·.z.ą,tem,. omł.otem..sulze.ruem,. SOI towaniem it.p., gdy-
b,y szko.da n.ie ~wstału. ' . 

3: W razre kOka'krotnego uszKodze./Jta te! samej upra
wy. w okresi'e u bezpieczenia: wy-soIcosc każdej Ii Li stępnej 
nItody u"IItirla si'ę Z' uwzględ;nieniem ",oystlKośd [J oprz<tdniu' 
ustaloD ych ' szkód, 

I 19. Za podstawę do obiiczenia wysokości szkody 
w .ubezpi laczeni.u i~c,lywi.dl1alnym przyjmu.ia się: 

l) powierzchnIQ pola, na którym uprawy zos.t t.l ły / uszko-i 
d'lORe' lub Z'ni~<,Z'oIl'e'. 

2) W"i:...S0koŚć plonu, jtii byłby oSfągniąty;gdy oy szko
~. me p~ta'ł:a:, nie wy.żSZIł j~n6k iili: podana w 
polisie ' (§ 11 ust. 2), 

3) określony w procenta.ch stopień zmnie.~zenia wydaj
ności lilj). wattoś.ci plonów wskutek Izkody, z tym 
ieprzy azkodach całkowit}'cń Itopień zmnie jsienia 
wartości pron-u uz.are:tnfony jur od' okresu, w któ
rym powstała szkoda, 

4f ~ iedI'r0~ plonu fJ'oo"an'l1 w ' polfsie\ nie wyż
l1iIII' rrtt' cenI! IIfcl~:wlma pr-'Lez uspoł~zn'ione punkt, 
dupu- w dn~'\I szkady . . wod:zr i fu1ra.~arl'lt· .....,..· z c:h..wi'l'ą-. zebra:nia plQnaw z pola 

łub' złoŻ'eMif 0Ctl w stert}, s.t'QQi,Jtropce aUlO'.W: bIIt- -' 
d yl'!ltirc:h •• ~;y snoddc::tl' \\1~ZO~ pmlez Immr
gan w· s ł'.cmi'e' l"n1Jl r.oo ltnnopi, w c.zasf.·_ roszenia. -

ł 201 l. W ub~niu inciywlAuah:t}{m odSzko
deW!ania Wltal., aię; w wyukoś.d szkody, j,edn.ak w k..w~ /" 
cie Dł. wyższej niż suma uhez.pleaeniA p4ldan& w poUs!e. % Cf.DwiJą· ;mkońe:zenf.a . tego' praG:eSU •. met p6iLlie.j j'iId-

nał mż W' rokl:!' ich> rororU\ . . 

2) przy szkodach będących następstwem przymroz.JIlw 
wio-5.€nnych o1'az u j.em..'l .~ch. skut.ków przezimowania, 
łączllie ze sk.u.tk.ami.: p.uynlIozków wiosennych - do 
dnia 30 Clerwtd roku zhi oru plonów, a @.rLY s-z1md'aeh 
będąc ych nast<{pstwem. prz ymrozkóv.: powsta łych VI 
okresie jata. -'- do. dnia Hl września r (l) ku' zbioru 
piGTroW, 

3) przy . szkod ach spowodowanych ,prZez oglen ....;. z 
. chwilą zilkGJńczenia procesu technol,ogiczne<j,o susze

n.ia. pl on u.. nie później jednak. n·iż w roku zl:ji.ortr 
plonu. 

§ 17. I. Ustalenia · WysoKości szkody. w. ulaez!łięczo

n y..ch. płonach (roślinach ui}rawllych) dok.onuję pr:l.erlsta
'Wi:<,; i:.eo!- pi:lU Vl o.btKn~t ubE'.z~Zl;tJ'łltgo, t mę,i;~ :l411f.Ł"id 
I p~I~(l · Zil'wQdbwe j- Q.Lqani'za€'ji" roł'lrilbłw,. S'ałt\ysa lub 
p!C\eQ;wnilt.a! ~jiu gmin'.i', t ty~ . ie' niie1Jfh«.I'rość: zawia
Qcmionego Hf.iezpi'e"cnaneqn· nfe< "lnfirJmvji!? ustirl'enra wy
~~ sltatllf- . ~il.łeti llfCh" łf&Z2~.iJeIi ~,tJ. doiło
ru.rje · opie[.a-jąc . się, na normawrłi. ji. z~łłI st-QSo.wanycb · 
przełL PZU. 

l.. JoeieU peQQa5 utAlarila. W;Y5.Gkaści s2kod y okaże 

s~,. ż. w:a·tt0~ prle:wldywanega. plonu; . pn:ed szkodą. jest 
w:ięk.ual cd ~umi ub.ezw.'e.cz.enia. Us.Won.ej. dla uprawy n~ 

. da1il.ym: palu-. tG. oo.sz·kodGiWani.e zmniej~za. się o Rroceu
loWJYi' stol!Wllek &ii.my' ubezpieczenia do wartości. przewi-
dywanego plonu przed IzkÓdą. . 

3\ Pa' po.wslamu, azkod)t odpowied~łalaość 

1111dal be.z PObWIlHIi'«akłlldki dooa.tku.we;j <lo' 
I'umy ubezpreezenia oKreślonej W' p()Usie dla 
.danym polu; 

PZU tz:wa 
wys0keści 

upta wy na, 

i 2l.. 1. Za podstaw., do. ustalania wyscikosci szko
dy vi ubezpieczeniu pow:azechnym upraw przyjmuje się: 

ą płl~erlchBię pala.. Da. które1 uprawy zosta ł y uszko
dzone: b.tb ' znisZC1Qne, z tym że w razie. określenia 
'W umO"Ńi.e k:Qnttaktac.Jj,: powierzchni" zaltonłrakto- . 
wanej lub pomierz~)Del pr.ze~ k.ontllPttuj'ą,cego . - po
wierzchnia ta. nie może być większa od, pówferzchnł ' 
wymnJ'ą..c:eJ % uJllQW'Y; 

. /" " . 
2li p;.zerię~ wydatn • . luJl wftIfośt ploIlu o&restOIiIl 

przez kontrakt:u;~ClO dla' mieis.C"O.wQ~cr. yp1i'n! lUb 
poszczególnych. ubęzpfeczonycb JUt pod'stawle- d .. 
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nych ze skupU " I;'O najmniej , z kolejnych b;zech 14.tl ' 
jezeli straty szacowane ' S4 VI okresie, gdy rojlhiy 
osiągn~y. .,pełny rozwój, za podstawę do. ustalenfa 
wysokości szkody można przyjąć .iloŚć plonu, jafa 
b~aby' os-lągnięta, gdyby szkoda ' nie powsta'łaj ' llo§t 
plonu przyjęta do ustalenia szkody ni~ moZe byt 
jednak wyższa od ilości zakontraktowanej, , . 

S) określony w procentach stoPień zmniejszeni .. wsku
tek szkody. wyoajnośc;i .ltib WIITtości pionow, z tym 
że prr:y szkodach ca'fkowitych stopień 'zmnie'jszenia 
wartości plonu uzale'Żniony jest od okresu, w kte
rym powstaJe szkoda, 

4) cenę jednoStkowIł . plonu, . ,bez premU ł potrąceń,sto

Eoweną przez kontraktującego przy Skupie (wykupie) 
zak on t rdHowanycb ·ploI1ów. Ii w razie stalowania 
kilku .cen - uzaleinionych od klasy, odmiany, stan-

. d ardu ' itp, - średnią cenę ustaloną przez kontraktu-
jącego w. porozumieniu z PZU. ' 

2, Odszkodowanie 'ustala 'Iię w ~~okoścf. azkody 
obliczonej ws'posób skreślony w ust. 1 pkt 1-4, chyba 
że umowa ul1ezpieczenia powszechneg,@ (,I 13 ust. 'J l 2) 
przewict uie Inne zasady ustalenia odszkodo·wania. 

Prawa I obowiązki stron. 

§ 22. Ubczpi€czajftcy opłaca składkę wedłUQ .staw.ek 
' ,'uls.ad określonych w obowi.ązują<;:ej taryfie. 

§ 23. Przy ,indywidualny,m ubezpie.czenlu ubezpiecza
jący obowiązany jest wpłacić do PZU Ikładkp, .,h nalłę
pujqcych te rmińach : 

1) jednostka 'gospodarki uspałecznionej - w cllłg1l 

30 dni ad daty doręczenia rlokumentu ubezpieczenia 
(polisy). 

. J 2) jednostka gospodarki nie uspolecznlo!lej I osoba fi
zyczna' - przy zawieran iu umowy ubezpieczenia. 

. J 
l§ 24, W ubezpieczeniu powszechnym ;składka .pobi-e-

nna · jest . 'od należn'ąścl wyphlcanej za każdorazowo 
leupioną partię zakontraktowany;ch plonów, obliczQnej bez 
uwzględnienia premii i potrącei, a w razieazkorly 
również od kwoty przyznaneg~odszkodowania. 

l 25. L Ubezpieczony obow11lzany Jest dokonać za
siewu (wysadz~nia) .roślin oraz .. prz'ętuplonów w czasie 
właściwym dla danej uprawy. , 

'2. ~ Po 'powstarilu .szkody .tibezpi-eczony ni ez'a l einie od 
Innych obowiązków wynlkjljąqrchzP9stanowień ogól. 
,n;ydl warunków 'obe:wiązan~y jest w miarę możności za· 
pobiegać ' zwiększeniu -aię . szkody. 

, -
.3. ' Ubezpieczony Diezależnl~ od ·obowlttz·ków wyn~kff-

Jących z innych postanowień ogólnych warunków jest 
obowiązany umbżliwić 'PZU sprawdzenie w każdym cza
sie ilościowego i 'jakóśdowey-o stanu i war,tości ubezpie- " 
czonych plonów. / 

§ . 26. 1. O szkodzie w ubezpi:eczony.ch uprawach 
. Ubezpieczony obewiąZ'any jest -zawi:adomić · na piśmie 

w1aściwą terenową ljednustkę ,organi,2';8cy-jną .·PZU .najpóź

niej w . ciągu 4 dni od :daty powstilJli'd szkody. 

2. W ubezpieczeniu p,owszechnym zawiadomienie 
()szkodzie ' może ' być dokonaJle równiei zbiorowo. 'W za
wiadomieniu zpiorowym powinny być podane: 

l) dzien 'powstania .ikody, 

2) miejscowość, 

3) . nazwiska ubez,p'ieczonych, u których powstały szkody, 
.) ,nazwy I .obszary ' uszkod.zonych rośąn. 

'3. JeżeH 'ubezpieczony zami'erza z ~owodu ,ClaczneJ 
szkody zebrat plony .przeą kb dojrzeniem albo 'dokonać , 
~abieg6wagrotechniczn'ych ,na dotkniętym szkod. polu 
lub . jego części. pow:lnienzaznaczyć to w za wiadomienili. 
o Izkodzie. 

4. Do czasu oględzin szkody przez PZU .ube~le
czony nie może bez zgody ' PZU zmieniać stanu spowo
dowanego przez szkodę. 'chyba . że zmian. 'leży w intere
sie gosp!')darczym ' lub jesf niezbędna dl. zapobiegnięcia 

powiększeniu się szkody. PZU nie może pow@'ł:ywat się 

na to postan<),wienie .... jeżeli w ciągu 14, dni od daty otrzy
ma-nia 'zawiadomienia ,o szkodzie nie dokonał jej oglęc 
dzin, niedofycży to szkód powodziowych, je1eli ustalenie 
ukody w tym okresie jest niemożli we. 

5. Ubezpieczony przed ustaleniem wysokości . szJt ody 
' pl"Lez PZU może dokbnac sprzętu uszkodzonych plonów 
w czasie własciwym dla danej uprawy ,lub dokonać za
bieg6w .a~rotechnkznych, ,gdy zami~rza zastos.ow.ać upr.a
wę za.mJenn/l. 

·6. W raZie sPrzętu uszkodwnycli. ;plonów lub doko
nania zabiegów agrotechnicznych .przed ustaleniem wy .. 

. sokQŚci szkody, ubezpieczony obowiązany jest .pozosta
wić ;" pewnym ' oddaleniu .od g ranic pola . co najmniej 
2 poletka z nie zebran:ymi plonami .(roślinami upraWnymi) 
o pQwierzchni około 10 rpl .kata. I szer-okości nie mniej
Izej niż 2 m. Na polach większych od 2 'ba liczba pole
tek powinna byĆ' nie mniejsza od liczby hektarów uszko
dzonej powierzchni. Poletka takie ubezpieczony powinien 
pozostawić w stanie niezmienionym do czasu ustalenia 
wysokości szkody przez PZU, jednęk nie dłużej niż w 
ciągu miesiAca od daty wysłania , zawiadomienia 
.o ' azKodzie. 

7. W , trakcie technologicznęgo procesu suszenia plo
nów tytoniu. ziół i chmielu ubezpieczony .. obowiązany 
jes,t do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

8. Ubezpieczony jestobow.iqzany .ułatwić PZU wy~ 
. konanie czynności niezbędnych ,dd u slalenia. okoliczno$ci, 
rozmiar~ . szkody i jej przyczyny oraz udzieli,ć żądanych 
wyjaśnień. 

§. 27. Jeżeli ubezpieczony nie dopelni obow.iązkóvt. 
określonych w § 25 ,i § 26 ust. 1, '4. 6, 7 i 8. a · niedopel. 
nieni.e toprzyczY!1iłO się 'do powstania szkody 'lub IDial~ 
w.pływ na jej rozmiar, PZU może zmniejszyć odsikod()-i 
wanie o 50%, ·a w rllzie rażącego niedbcilstwa ' odmówit! 
odszkod'owania, chyba że zapłata całości lub częśctod04 
Izkodowania odpowiada w danych okohicznośćiach zasa. 
dom współżycia społecznego albo inbrresom gospoda rki 
narodowej. 

§ 28.' 1. PZU wypłaca odszkodowanie w .termlni. 
.30 dni od ,dnia otr~ymania zawiadomienia o szkodzie. 

, ' 2. Jeżeli w term inie określonym w ust. I wyjaśni e
nie okoiicznoś.ci koniecznych 'do ustalenia' wysokości od~ , 
szkodowania okazalo się niemożliwe. otlszkodowanie -w y. 
p,łaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoricz-l i 
ności. Jednakże bezsporną częsć od szkooowani'a PZU wy" , 
placaw terminie określon'ym w ust. 1. I 

§ 29: 1. Z dniem zaplaty odszkodOwania 'Przez 'PZU; 
TOSlZczenie ubezpieczoneg0 przeciwko osobie tr.zeciej od.oi 
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powiedziillnej ta szkodę prztchodzi z mocy piawani3j 
PZU cio wysokości wypłaconego .odszkodowania. ~eże1i 
PZU wypłacił tylko część odszkodowania, ' ubezpiecżone
II1U przysługuje co do pozostałej częsci pierwszellstw,;) 
14I8pokojenia przed roszc~eniarm PZU. 

2. Nie przechodzą naP~U roszczenia przeciwko oso
bom, I którymi ubezpiecżonypozostaje we wspóln.ym 
IOIpooa!!itwie_ domowym lub za które ponosi odpowie
d;dalnoŚć. 

3. Jeżeli szkoda spowodowana została nieumyślnie, 

PZU może w uzasadnionych społecznie lub gosf!odarczo 
Wypadkach ograniczyć roszczenie albo odstąpić od do
.. hodzenia roszczenia. 

4. Jeżel. ubezpieczony bez zgody _ ~ZU zrzekł się 

ros~zenia przeciwko osobie, trzeciej ' odpowiedzialnej za 
anodę lub je ograniczył, PZU może odmówić odszkodo
wania lub je zmniejszyć. Jeżeli , zrzeczenie się lub ogra
.icHnie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu , 
przez P,ZU odszkodowania. PZU przysługuje p rawo do
chodzenia od ubezpieczone:go zwrotu całości lub części 

~łaconego odszkodowania. 

f 30. 1. Ubezpieczony. który nie zgadza 'się z usta
leniami jednostki organizacyjnej PZU co ' do odmowy lub 
wysokości odszkodowania. może w terminie 30 dni, od 
ilrif. otrzymania zawiadomienia w ,tej ' sprawie ' zgł osić na 
,iśmle żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy prze,z 
M&pośrednio nadrzędną jednostkę organizacyjną PZU. 

2. ' PZU , oboVlliązanyjest w zawiadomieniu, ,poinfor. 
mować ubezpieczonego o .teIminie wymienionym w , ust. 1 
oraz , wskazać jednostkę organizacyjną, d.o której może . 

hyc wniesione żątianie ponuwnego rozpatrzenia . SInawy. " 
W razie niedopełnienia tego obowiązku termin p; zewi
dziany w ust. l nie biegnie. 

3. NadI:z~dna jednostka organizacyjna PZU obowią~ 
. zana jest w tel minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
rozpatrzyć sprawę i o jej Wyiliku zawiadomi~ ubezpie- ' 
,czonego. 

4. Ubezpieczony może dochodzić roszczenia również ' 
na drodze sądowej bez zachowonia trybu. o którym mowa 
w . ust. 1, 2 i 3, jednak nie wcześniej niż po ,upływia 

30 dni od dnia zgłoszenia ro.szczenia do PZU. 

§ 31. Jednostka gospodarki uspołecznionej podlega
jąca panstwowemu arbitrażowi gospodarczemu może do~ 

chodzić roszczenia w drodze postępowania arbitrażowe· 

go nie wcześniej niż po rozpatrzeniu " roszczenia pl zez, 
IJadrzędną jednostkę organizacyjną PZU, clłyba że niezo
stal przez nią zachowany termin określony Vi § 30 ust. '3. 

, . ' 

Postanowienia końcowe. 

§ 32. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą byĆ: 
wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia do

, datkowe lub odmienne od , ustalonych w ogólnych Wji,

, runkach: Postanowienia te nie mogą być sprzeczne z bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Załącznik nr 2 do obwies:lczen1a ' 
Prezęsa Panstwowego Zakładu Ube'!
pieczeń z' dnia 12 listopada 1985 f. 
(poz. 285) 

, . TARYF A SKŁADEK ,ZA UMOWNE UBEZPIECZENIE UPRAW 
. \ \ . 

PostanOWienia ogólne. 

ł 1. 1. Taryfa składek za umowne ubezpieczenie 
.praw ma zastosowanie w umowach ubezpieczenia upraw 

' .ależących do 'jednostek gospodarki~ uspołecznionej i nie 
uapołecznionej 'oraz do osób fizycznych, zaWieriwych in
dywidualnie, jak też w umowach ubezpieczenia po
wszeChnego. 

2. Stawki taryfowe ' ustalone są dla ryzyk: 
l) gradobicia. powodzi. przymrozków - ' w 'ubezpiecze

,niu upraw jednorocznych wysiewanych lub wysa
dzanych do gruntu w okresie wiosennym. 

. 2) gradobicia. pow'odzi. ujemnych skutków ~przezimowa
nia. łącznie .ze skutkami przymrozków - w ubezpie
,czenili upraw ozimych. wieloletnich i trwałych.' 

3) huraganu - w ubezpieczeniu plonów upraw chmie
lu. lnu i konopi. · 

-4) ognia - w ubezpieczeniu plonów tytoniu, ziół 

i chmielu w procesie technologicznego suszenia. 

Ustalanie składki w.- ubezpieczeniu Indywidualnym. 

§ 2. 1. Składkę roczną W ubezpieczeniu indywidual
nym dla poszczególnych rodzajów upraw lub ich plc'nów 
oblicza się przez przemnożenie stawek taryfowych (z do
kładllością do 0.1%) przez sumę ubezpieczenia. 

2. Sumę ubezpieczenia upraw ustala się na pod
,Ławie: 

'- . 

1) powierzchni pól lub działek. na których uprawy io,:" 
stały ubezpieczone. z tym że ubezpiec.zen-iu podle~ 
gają wszystkie należące do ubezpiecz-ającego , poli!' 
uprawy zgłoszonej do ulJezpieczenia, polożone w da 
nej, miejscowośCi, 

2) wydajności roślin uprawnych lub ich plonów z 1 hi" 
które nie mogą być wyższe od przeciętnych uzysk · 
wanych w dany'm . gospodarstwie, miejscowości lu 
rejonie. ~ 

3) cen nie wyższych od przeciętnych, przyjmowanyd, 
przez uspołecznione punkty skupu. 

3. Od stawek taryfowych wymienionych w ' taryfie 
składek za ubezpieczenie upraw przysługuje 100/0 rabatu: 

l) dla jednostek gospodarki uspqłecznionej - w odnie
sieniu do tych plonów, co do których pomiędzy PZU 
a właściwą jednostką organizacyjną. w raIp.ach któ
rej zrzesJ:one są tej kategorii gospodarstwa, zostanie 

' zawarte porozumienie przewidujące ubezpieczenie 
tych plonów we wszystkich gospodarstwach na tere
nie wojewó.dztwa. 

2) dla osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspo
łecznionej - jeżeli wniosek o ubezpieczenie określo
nej uprawy zgłoszony został zbiorowo. za pośred-' 
nictwem kółka rolniczego lub przodownika kontrak
tacji i obejmował nie mniej niż 5 rolników uprawia
jących tę roślinę w danej miejscowości. 

4. Tabele stawek taryfowych ~a ubezpieczenie indy
widualne upraw: 
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A. ·Tabehl' .lItawek taryfowych :u ubel.pieczenie opraw · od gradobicla. przym:ro.zków wlosennycb buraganu 
, 

, Stuwki tary fn Wf' (00 " blie'1:enia .I..-iadlci w % sumy . 

" . ubezp ieczen ia) za ryzyka: 
.• 

Grupa przy'tnToz, 

roślin 
R odzaje roślin uprawnych - pIOD" .. ktlW Wluseo· . .. 

grad"hicia nych (tylko huraganu ' rau. 

.. iednoroezn~ 

Il prawy lare) 

1 2 
/ 

3 4' S 6 

la OkOpowe uprawiane na korzenie. bulwy , -kJącza i oebule, pastewne upra-
wiane ua paszę 1;5 05 ' · \ . , - 2,0 . 

Ib Korzeniowe i pastewne uprawiane na nasiona 2,5 1,0 - ' lI,S 
- .-t-

Ua · Ziola uprawiane na. korzenie i kłącza 1,5 0,5 - 2,0 _ _ o 

Ub Zioła uprawiane na liście ziele, kw'iaty i nasioua 2,5 1,0 - 3.5 - _ .. 
lIla Kwiató~edprawiane na korzenie, bulwy. kłącza i "bul. 1,5 0,5 - ~,O _ _ o ._-
l Ub Kwiatowe uprawiane na nasiona . i kwiaty 3,0 1,0 - ł,O 
---~-- , 

IVa Warzywa uprawiane na korzenie, bulwy, kłącza i Cłibill. 1,5 0,5 - 2,0 
--- " 

IVb Warzywa uprawiane na nasiona '~w tYIl\ fasola); e~ IUldziemne warzyw 

uprawian ych na spożycie (oprócz warzyw njętych w ,napie IV c). 2,5 1,5 - "0 
lVII Owoce ~arzyw psiankowa Lych (pomidory, papryka, oberi:yna) I dyniowa-

tych (ogórek, m"JolI , dynia, kawon), plia)lkowate uprawiane ~a nasiona; 
rozsady różnych roś lin 3,0 4,' - 7,' 

V Zyto (lpory8Z, krzyca),' pazenłyto, pszenica, j~Cłlmłeol.; owiel, pr~lO, gryka. 

tatarka, kukurydża; trawy Ilprawiane na nasiona 2,0 0,5 - J.' 
VI Strączkowe (z wyłączeniem fa.sołi), oleilte, motylkowe .prawiane na nasiona 2,5 1,0 - 4 S,5 

- --" 
VII Len uprawiany na słomę i nasiona 1,5 1,5 O,S-) S.a _ . ---

VIIl Konopie Ilprawian~ na slolDf i na&iona 4,0 1,0 0,1-) 503 
IX Chmiel - 5,6 - ~8 9.' 

~-

X Wiklina zielona nie 8ortowana 12,0 - - 12,0 . - ~ -_ .-

Xl Owoce drzew, krzewów owocoWych I plantacj i japd.Wyóla 6,0 - - 6.' -- _. 
XII Drzewka, krzewy owocowe i ozdobne w szkółkach S,O - - S,O 

.. - '-

XIII Tytoó 10,5 1,5 - 11 .. 

'-) . huragan w czasie roszenia. • 

B. Tabela _tawek taryfowych 78 ubezpIeczenIe upraw od uJ.mnycb skutk6w pTlP7fmnwatlI8,ł.,r-m'@ . ze skutkami 
przymrozk6w wiosennych 

Grupa 
roślin 

XIV 

Rodzaje rośUn uprawnych -- płon,. 

I 
Pastewne na passę, zioła" drzewka i lur.ewy IIWOOO_ l osdoblie ! 
w szk61kach, wiklina i 

Stawki taryfowe (do obliezaniil sładki w % IUmy abe:tpie
CSłIIlia) .. ubezpieceenie od lJ.iemnych .kntk6w przezirnowlUlia. 
łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych - l! tyt 'lh • • \łko
witego zniszczenia r()~lIn ~nh calkownej Iltraty ~'cjbądź defO 

płODU 

5,0 
---~-r--------~----------------~--------'----------------------------------~ XV Zbota, trawy i p'aBtewne uprawiane na nalioRa, ~arsyw. I . 10,0 . 

XVl Oleiste I 15,0 

xvu Ow~oe drzew, krzewów owocowych i "Iantacji .jagodowych 20.0 

/ 
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Co 1. Stawka taryfowa za ubezpieczenie wszelkiego 
rodzaju roŚlin uprawnych oraz traw łąk kośnych od skut
ków powodzi wynosi 10,0%. 

2. Stawka taryfowa za ubezpieczenie -tytoniu i wa
rzyw od Ikutków przymrozków w okresię lata (do lO, 
wrzeŚnia) wynosi 1.00/0. 

3. Stawka ' taryfowa za ubezpieczenie tytoniu, zió.~ 

r cłunielu od skutków ognia w proce~ie technologicznego 
IUlzenia wynosi 0,3% • . ' 

D.Stawki taryfowe, o których mowa w dzi.alach A, 
R ! C: mogą być obni'żone lub 'podwyźszone w poszcze
gÓlnych województwach w granicach 500/0 w razie znie
lienlaubezpieczenia powszechnego . zakontraktowanych 
plonów danej grupy roślin; stawki te ustala się z uwzględ
Dienlem oceny ryzyka' na terenie danego ' województwa. 

Ustal"nle składki w ubezpieczeniu powszechnym: 

f 3. 1. Składkę roczną w ubezpieczeniu ' powszech
Dym obUcza się od wartości każdorazowo skupionej par
tii zakontraktowanych plonów, obliczonej 'bez uwzględ
nienia premii I potrąceń, wedhig stawek taryfowych wy
raż~mych w procentach (z dokładnością d'o' 0,1%). 

- 2. Składkę obliczają I przekazują bieżąco na fachu- ' 
nek PZU jednostki kontraktujące lub instytucje dokonu
jące wypłat za skupione plony zakontraktowane, z tym 

. że ostatecznie rozliczenie następuje w ciągu miesiąca po 
zakończeniu skupu (wykupu) zakontraktowarvych plonów. 

3. W razie szkody PZU oblicza . i pot'rąca składk, 
. również od kwoty ~rzyznanego odsżkodowa·nia. 

4. '· W razie niepotrącenia skła dki przy wypłacie na
leżności za skupione plony, jednl):; ~ka dokonująca wy~ 
płat obowiązana jest sJdadkę uiścić z własnych środków. 

5. Za czynności związane z obliczEmfem składki 
I J)'rzekazywanie jej PZU jednostki dokonująće wypłat 
pobierają z odprowadzanych sum, na swoją ' rzecz, pru
wizję w wysokości określonej przepisami bankowymi. 

6 . . PZU jest · upoważniony do kontrolowania prawi
dłowości obliczania i rozliczania składek oraz termino
wości' ich przekazywania na podsta wie odpowiednich ma
teriałów znajd\ljąc,ycH się w jedn"ostkach dokonu jących 
wyplat i jednostkach kontraktujących, a · także kontrolo
wania prawidlow05cł pobierania prowizji za pobieranie 

.. składek. 

7. Tabele . sŁawek taryfm,vych za ubezpieczenie po- . 
wszechne upraw: 

A. Tabela sławek taryf~wych za ubezpieczenie upraw od gradohlcfa, przymrozków wiosennych, powodzI ' 
ł huraganu 

Ónpa 
_lin 

~ 

, I. 

lb 

lIa --_. __ . 
Uh 

He 
.. -

lIla 
----

lIIb 
. . _-

IV 

v 

Vfa 

Vlh -
V1To 

Vl1b . 
'/ 

. -

Rodzaje roślin uprawn'yeh - plony 

2 

Okopowe uprawiane na korzenie, bulwy, kłącza ' ł cebule, 
pastewne uprawi.ane na paszę , 

Stawki taryfowe (do obliczania składki w Ófo wartości slwpion"go 
plonu lub od~odowań, obliczonej bct u~zględniellia premii 

i potrJlceń) - za I')'zyka: 

przymroz-
'. 

ków wiosen- , 
grarlobicia nych (tylko powodzi huraganu ra'Z ',m 

jednoroczne 
upi'awy jare) 

3 4- 5 6 7 

0,7 0,2 0,4 - 1,3 
, 

0,7 O,~ . - 2.2 Korzeniowe i pastewne uprawillne nil nasiona 1,1 
�----~--I~~---I·----~-I--------I-------I 

, • 0,1 , \liola uprawiane nil korzenie i kłącza 0,3 0,5 - 0,9 

M - 1,2 0,2 Zioła uprawiane na liście, ziele, kwiaty i nasiona 0,4 
I---------I---------il---------I-~~----I---------I 

Zioło uprawiane na dostawę ziela otartego i liści ; omłotu 0,3 0,4 - 0,8 0,1 
I--------I,--~---I-~-----I--------I-------; 

Kwiatowe uprawiane na .korzenie, bulwy, kłącza i cebule 1,0 0,3 , 0,5 -- -
OA 0,4 -liwi'atowe uprllwiane na nllslona i kwia ty 2,4 

I---------I---------Il---------I---------I 
l) Owoce warzyw psiankowatych (pomioory. papryka, ober-

żyna) i dyniowatych (ogórek, kawon. mdon. dynia): 
p.illnkowate i dyniowate uprawiane na nasiorla: rozslldy 
różnych roślin . -

2\ PozostalI' war:lywa 

2,0 

0,6 

0,8 

1,0 

1,1 

2,0 

I 1.1 

I 
1,4 

! 
l . 6,3 

I 
I 
i 0,7 . 

~ 

0,4 -
I 0,5 I -
ł , 0,6 I -

! .. 
0,4 -

I 
I 0,4 -, 

1,8 

3,2 

'4,4 

.2,2 

2,8 

1,7 

2,2 

. Oleiste upnłwlane na nasiona 0,9 i 0,7 I 0,4 - 2,0 

J~en upr,lIwiany na słomę , nasiona 
-
Len uvrawiapy na włókno 

0,5 I 1,1 . 0,6 - 2,2 

0,3 0,5 I 0,3 . . 0,1*) 1,2 
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I I 5 

, 
6 7 

r 

-
VII. Len uprawiany na .łom, roallonll '" 0,3 0,7 0,4 0,1·, 1,5 

,VIIla ' Konopie uprawiane IUI .łOIDł ' In_lon. 
I 

1,5 0,1 1,0 - 3,6 

VIIIh Konopie uprawlane na włókno 1,8 0,1 0,3 / ' >0,1*) 1,8 

VIII. Konopie uprawiane Iia 110m, rolzonll 1,6 0,1 0,7 0,1*) 2,5 

IX Chmiel l,' - - 3,5 1,0 

~. Wiklina .ielona nie IOrtowana I nie korowana 10,5 , - 0,4 , ..- 10,9 

Xb Wikliua IOrtowana 1,1 - 0,3 - 1,6 

Xc Wiklina korowaua 5,S .. - 0,2 ~ '- 5,5 

XI Owoce drzew, krzewów owooowych i plantacji Jqodowy,. , 1,5 - - - 1,5 

XII Drzewka I krzewy owocowo I oadobne w .skółkach 2,4 - 0,4 - 2,' 
i 

XIII Tyto' 4,6 0,9 0,8 - 6,5 

-

.) burągan W czasie roszenia. 

B. Tabela stawek taryfowych za ubezplec'zenle upraw od ujemnych skutków przezimowania, łącznie Je skutkami 
przymrozk6w wtosennych 

-
Stawki taryfowe (do obliczania .kła~ w % wartoki skupio-. 

Grupa uego plonu) .. ubezpieczenie od ujl'mnych skutków prsezimowa-

roślin Rodzaje roślin uprawnych ~ plony ( nia, łllcznie ... kutkaml prtl~mrozk6w wIolennrala - z tytuhl 
" ; 

~ całkowitego zniBZczeniarośłiI! lub całkowitej utraty CII<lści bllcU 
/ całego plODU 

- -XIV Pastewne na paszę, zioła. drzewka I krzewy owocowe i oadobne 
w szkółkach, wiklina 

XV Zboża, trawy i pastewne uprawiane na nasiona, warzywa ____ o 

XVI Oleiste 
, 

XVII Owoce drzęw, krzewów owo~owych I plantacjI ja~o~owych 

C. 1. Stawka taryfowa za ubezpieczenie tytoniu 
warzyw od skutków przynuozk<? w :v OkI esie iala 

(dolO wrzesnia) wynosi 0,5G/o: ' 

2. , Stawka taryfowa za ubezpieczenie tytoniu, ziół 
f chmielu od skutków ognia w- procesie technologiczneg''l 
suszeni a wynosi 0,\"/0. 

D. W razie wprowadzenia , ubezpieczeni a powslech-

1,0 , 

2,0 

3,0 

4,0 

nego zakontraktowanych plonów j~dynf. na terenie re
jonu obejmującego jedno lub kilka województw, sŁawki 
taryf.owe dla grup roślin i ryzyk, o których mowa w dzia
łach A, B i C, u.tala się na podstawie wyników finans~· 
wycb ubezpieczenia dla danego rejonu w okresie wielo
letnim (co najmniej S-letnim), w wysokości zapewniającej 
utrzymywanie się szkodowości na planowanym poziomie 
kalkulacyjnym. ' , 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 22 listopada 1985 r; 

w spraw.le ogłoszenia og61n ycb warunków ' ubezplec'zenta odpowiedzialności cywIJnej , taryfy składek 
• za to ubezpieczenie. 

t. Na podstawie art. 12 ust. 3 " ustawy z dnia 
20 Wfzesma 1984 r. , o ' ubezpieczeniach majątkowych 

t osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ' ogłasza się: 

1) ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnośCi 
cywilnej. stanowiące załącznik . nr 1 do niniejszego 
obwieszczenia, 

2) taryfę składek za ubezpieczenia odpowiedzialnóścl 
cywilnej,stć\Uowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
obwieszczenia, 

zatwierdzone ' ucnwałą ' nr 34 Rady Ubezpieczeniowej 
zdnia 3 października 1985 r. i uchwałą nr 55 Rady Ubez
pieczeniowej z dnia 1 listopada 1985 r. 

, 


